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Woord vooraf 
 

 

In 2010 mocht ik tot mijn eigen verrassing beginnen aan een bijzonder avontuur, dat mij 

zou leiden tot waar ik nu ben: ik werd aangenomen als AIO in een heel speciaal project. Het 

onderzoek waarvan dit proefschrift deel uit maakt is door zijn samenstelling uitzonderlijk. 

Over de 200-jarige geschiedenis van studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden 

werden drie proefschriften geschreven, aan drie verschillende universiteiten. De 

promovendi, Pieter Slaman, Ruben Schalk en ondergetekende, en hun promotoren kwamen 

geregeld samen voor overleg onder de bezielende leiding van projectleider Jan Derksen. 

Alleen al om die reden kan ik het cliché bezigen dat ik dit onderzoek zelfstandig, maar niet 

alleen heb gedaan. Leden van de begeleidingscommissie, naast Jan, Leen Dorsman, Oscar 

Gelderblom, Adriaan in ’t Groen, en Willem Otterspeer: bedankt voor prikkelende vragen, 

waardevolle antwoorden en nuttige discussies. Pieter en Ruben, dank voor veel waardevols, 

maar toch vooral voor onze vergaderingen in cafés op verscheidene plaatsen tussen 

Groningen en Leiden. 

In Groningen werd mijn project wetenschappelijk begeleid door Maarten Duijvendak en 

Richard Paping. Maarten en Richard, heel erg bedankt voor jullie prettig-kritische 

begeleiding en jullie toegankelijkheid. Ik gebruik dit woord met opzet, maar meen het wel! 

Leden van de sectie Economische en Sociale Geschiedenis, en de leden van de extended 

family van de ESG lunchclub, Daniël Broersma, Wim Jongman, Pim Kooij, Korrie Melis, Gé 

Prince, Anjana Singh, Vincent Tassenaar, Marja van Tilburg, Martin Uebele, Jan Willem 

Veluwenkamp en Hanneke de Vries: bedankt voor tips, trucs en gezellige gesprekken. Twee 

leden van de vakgroep ESG ben ik speciale dank verschuldigd. Ten eerste Geurt Collenteur, 

die mij in 2010 een zetje gaf om dit AIO-schap aan te pakken, en mij daarna regelmatig met 

raad bijstond bij het verwerken van kwantitatief materiaal. Ten tweede Erwin Karel, die na 

mijn verhuizing naar het Harmoniegebouw tegenover mij zat en met verve de rol van 

algemene vraagbaak en allesweter op het gebied van Excel pakte. Superbedankt, Geurt en 

Erwin. Pieter Caljé, heel erg bedankt voor het ruimhartig beschikbaar stellen van de data 

voor je proefschrift, en de feedback bij mijn onderzoek. Hanna Hekkert en al haar collega’s 

in verschillende archieven in het land, bedankt voor jullie dienstverlening.  

De bewoners van het pand aan de Rode Weeshuisstraat, allen promovendi aan de Graduate 

School for the Humanities, dank voor vriendschap en collegialiteit. Wij doopten ons nogal 

pathetisch Orphans of science, maar we komen vast goed terecht. Leden van de 

onderzoeksschool N.W. Posthumus, bedankt voor fijne bijeenkomsten waar we gezamenlijk 



Onderwijs mogelijk maken 

2 
 

de fijne kneepjes van het vak leerden. Een ieder die mij bij die gelegenheden feedback heeft 

gegeven, veel dank. Paranimfen Arjan Marchand en Maarten Schunselaar: ik zadel jullie met 

een hoop organisatorisch werk op, maar ik prijs me gelukkig twee zulke ter zake kundige 

historici aan mijn zijde te hebben. Bedankt. Lycurgus 4, de boog kan niet altijd gespannen 

staan. Jullie zorgden voor noodzakelijke ontspanning en verfrissende voetbalclichés.  

Tenslotte de kring die het dichtste bij me staat. Papa en Mama, Leneke en Giel, (de eerder 

genoemde) Arjan en Hadewijch, Reina en Danieck en Hubert en Tsu Ann: bedankt voor 

jullie steun en vertrouwen. Hein en Sjoukje Westerhof, de laatste hoofdstukken van dit boek 

zijn geschreven in een prachtig studeerkamertje. Bedankt voor uiteenlopende vormen van 

ondersteuning. En dan mijn prachtige Sietske, die mijn vriendin was toen ik aan dit 

avontuur begon en die ik inmiddels mijn vrouw mag noemen, en de moeder van mijn Eefke: 

dankjewel voor je vertrouwen, je opbeurende woorden, je redactionele werk in de eindfase 

en de soms noodzakelijke harde hand waarmee je me achter de laptop vandaan, in de zon 

zette met een kop koffie of een biertje. Bedankt! 
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Hoofdstuk 1. Inleiding: “Voor minvermogenden van goeden aanleg” 
 

 

 

1.1 Achtergrond van de studie 

“Dit jaar heb ik gesolliciteerd naar eene rijksbeurs. Want, zooals Uwe Majesteit reeds 

lang begrepen heeft, is het mij onmogelijk zonder geldelijke steun te studeeren. Vader is 

boekverkooper en heeft, daar hij alleen het brood moet verdienen, zeer veel moeite voor 

ons 12 kinderen te zorgen. (…) Nu heb ik het zoo arm, dat ik niet weet hoe ik college- en 

spoorgeld moet betalen, om nog niet van boekengeld en verdere onkosten te spreken.”1  

De schrijver van bovenstaand fragment was de Hagenaar J. de Bruin, die aan de universiteit 

van Leiden studeerde. De Bruin had bij het College van Curatoren van zijn universiteit een 

verzoek tot het ontvangen van een rijksbeurs ingediend, maar dat verzoek was afgewezen. 

Daarop vestigde hij zijn hoop op Hare Majesteit koningin Wilhelmina en schreef haar een 

brief om alsnog in aanmerking te komen voor een toelage. Tevergeefs: De Bruin moest zijn 

studie voortzetten zonder rijksstudiebeurs. Uit de brief die de vermetele student aan de 

vorstin schreef, blijkt dat hij een financiële horde moest nemen om zijn academische 

opleiding te kunnen vervolgen. Zijn vader had de grootste moeite om van zijn 

middenstandersinkomen de opleidingskosten te dragen. Die opleidingskosten bestonden, 

zoals we lezen, niet alleen uit collegegeld, maar ook uit reiskosten, boekengeld en niet 

gespecificeerde verdere onkosten. Die laatste werden bijvoorbeeld gevormd door de 

uitgaven voor kost en inwoning, maar ook door de kosten voor onderscheidende 

studentikoze zaken als het lidmaatschap van een studentensociëteit. De Bruin had moeite 

om die kosten op te brengen en daarin was hij niet de enige. Het verzoek om een 

rijksstudiebeurs was daarom een logische stap. Studiebeurzen waren er al zolang als er 

gestudeerd werd. Rijksbeurzen zoals die waar De Bruin naar “solliciteerde”, bestonden 

vanaf 1815.  

In 1815 maakte het Organiek Besluit melding van de instelling van 70 rijksbeurzen voor 

studenten aan de drie universiteiten, die van Groningen, Leiden en Utrecht. In dit Organiek 

Besluit omschreef de wetgever de opzet van het hoger onderwijs in het centralistische 

Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Deze 70 studiebeurzen kunnen daarom gezien 

worden als de eerste beurzen in een stelsel dat in 2015 zijn 200-jarig bestaan viert. Dit feit 

vormde de aanleiding om een onderzoeksproject te starten waar deze studie deel van 

uitmaakt. Aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht, niet toevallig de 
                     
1 Beursverzoek van J. de Bruin, student aan de universiteit van Leiden, 1899. NL-HaNA, toegang 2.04.11, inv. 
113.  
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betrokken instellingen bij de eerste rijksbeurzen van 1815, is uit verschillende 

invalshoeken aan een proefschrift gewerkt. Ruben Schalk (Universiteit Utrecht) benadert 

het onderwerp vanuit een economische invalshoek, waarbij hij speciale aandacht besteedt 

aan het samenspel tussen private en publieke geldstromen. Pieter Slaman (Universiteit 

Leiden) gaat in op het bestuurlijke en politieke domein. In dit onderzoek, uitgevoerd aan de 

Rijksuniversiteit van Groningen, draait het om de vraag in hoeverre het stelsel van 

financiële ondersteuning van het Rijk aan studenten de toegankelijkheid van verschillende 

vormen van vervolgonderwijs vergrootte. 

 

1.2 Vervolgonderwijs en sociale mobiliteit 

Deze studie onderzoekt de invloed van studiefinanciering op de toegankelijkheid van het 

onderwijs voor verschillende sociale groepen en op de sociale mobiliteit. Studiebeurzen 

hebben hierop een mogelijke invloed omdat zij de netto kosten van onderwijs verminderen. 

Het bedrag dat een student aan beurs ontvangt is een tegemoetkoming in zijn of haar 

kosten aan onderwijs en vermindert de invloed van overwegingen van economische aard 

op de beslissing door te studeren. Financiële voorwaarden van onderwijs, zoals schoolgeld 

en studiebeurzen, kunnen daarom voor studenten met een verschillende sociale 

achtergrond een andere invloed hebben op het keuzeproces. Aspirant-studenten uit een 

familie met een hoog opleidingsniveau en een hoog inkomen percipiëren de kosten van 

onderwijs lager en de verwachte opbrengsten hoger dan leeftijdsgenoten uit families met 

een laag inkomen voor wie hoger onderwijs niet de norm is.2 Een tegemoetkoming in de 

vorm van een studiebeurs is voor deze laatste studenten van een groter gewicht bij de 

onderwijsbeslissing.  

De invloed van studiebeurzen op de onderwijsbeslissing raakt daarmee aan een kernthema 

van de sociologie en de sociale geschiedenis: de statusverwerving. Met statusverwerving 

wordt de samenhang tussen de sociale status van ouders en kinderen bedoeld, en de 

invloed van de eigen verworvenheden zoals het bereikte onderwijsniveau op de 

uiteindelijke beroepsstatus van kinderen. Die samenhang wordt beschreven in het 

statusverwervingsmodel, dat in versimpelde vorm is weergegeven in figuur 1.1.  

 

  

                     
2 J.J. Vossensteyn en U. de Jong, “Student financing in the Netherlands: a behavioural economics perspective”, 
in: Pedro Teixeira, Cost-sharing and accessibility in higher education. A fairer deal? (Dordrecht 2008) 213-239, 
aldaar 225. 
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Figuur 1.1. Statusverwervingsmodel van Blau en Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gebaseerd op P.M. Blau and O.D. Duncan, The American occupational structure (New 

York 1978) 170. 

De invloed van de ascriptieve kenmerken die op basis van familieachtergrond worden 

toegeschreven, en de zelf verworven kenmerken, de eigen prestaties in het onderwijs en op 

de arbeidsmarkt, zijn door de tijd heen veranderd als gevolg van de modernisering van de 

samenleving.3 Modernisering is hier een containerbegrip dat bestaat uit uiteenlopende 

maatschappelijke processen zoals technologische ontwikkeling, inkomensgroei, ruimtelijke 

mobiliteit, urbanisatie en onderwijsexpansie. Deze processen speelden in de Nederlandse 

context grofweg in de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de twintigste 

eeuw.4 Toen vond een economische expansie plaats, die ook resulteerde in een flinke 

stijging van de levensstandaard en grote verschuivingen in de beroepenstructuur.5 Ook de 

deelname aan het vervolgonderwijs groeide, onder meer als gevolg van de oprichting 

Hogere Burgerschool (HBS) in 1863. Die groei vond vooral plaats na 1900 en deed zich ook 

voor in het hoger onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog expandeerde het hoger onderwijs 

zeer snel.6 De gemiddelde lengte van de onderwijscarrière in Nederland was 2 jaar in 1820, 

5,6 jaar in 1900, 7,1 jaar in 1950 en 13,1 jaar in 2000.7 Een belangrijke ontwikkeling was 

bovendien de groeiende onderwijsdeelname van meisjes aan het secundair en tertiair 

onderwijs. De discussie over meisjesonderwijs werd aanvankelijk gedomineerd door het 

burgerlijk gezinsideaal en de vrouw als moeder. Als er dus sprake was van onderwijs voor 

meisjes, dan moesten zij worden opgeleid voor hun rol in het gezin én eventuele 

                     
3 C. Kerr e.a., Industrialism and industrial man. The problems of labor and management in economic growth 
(Cambridge 1960) 35; J. Dronkers en W.C. Ultee, “Herkomst en bestemming, vrijheden en de politiek: een 
terugblik” in: Idem (red.), Verschuivende ongelijkheid in Nederland. Sociale gelaagdheid en mobiliteit (Assen 
1995) 303-325, aldaar 314. 
4 H. Knippenberg en B.C. de Pater, De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800 
(Nijmegen 1988) 207-208. 
5 J.P. Smits, E. Horlings en J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components, 1800-1913 (Groningen 1999) 55. 
6 C.A. Mandemakers, “Onderwijsdeelname, 1870-1990”, in: R.J. van der Bie en P. W. N. M. Dehing (red.), 
Nationaal goed: feiten en cijfers over onze samenleving, (ca.) 1800-1999 (Voorburg  1999) 179-197. 
7 B. van Leeuwen en J. van Leeuwen-Li, “Education since 1820”, in: J.L. van Zanden e.a. (red.), How was life?: 
global well-being since 1820 (z.p. 2014) 87-100, aldaar 96. 
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beroepsuitoefening.8 In de laatste decennia van de negentiende eeuw kregen vrouwen 

toegang tot verschillende vormen van vervolgonderwijs. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers 

stelt dat de twintigste-eeuwse ontwikkeling van onderwijsdeelname door vrouwen zonder 

gericht beleid tot stand kwam en aanvankelijk zelfs als onwenselijk werd gezien.9 Vrouwen 

hebben in de recente jaren hun onderwijsachterstand op mannen ingelopen. Zij zijn in het 

hoger onderwijs in de meerderheid10 en behalen daar gemiddeld betere resultaten dan 

mannen.11  

Over de gevolgen van moderniseringsprocessen op de statusverwerving bestaan 

belangrijke, deels contrasterende, theorieën. Ten eerste zijn daar theorieën uit de 

functionalistische traditie. De moderniserings- of industrialiseringsthese beschrijft de 

verwachting dat als gevolg van modernisering de verworven kenmerken in het 

statusverwervingsproces zwaarder zijn gaan wegen, terwijl de toegeschreven kenmerken 

van minder belang werden. De directe invloed van vaders beroep op dat van het kind nam 

af, omdat beroepen minder vaak van vader op zoon overgingen en er nieuwe beroepen 

ontstonden die meer vaardigheden vereisten.12 Die vaardigheden werden in toenemende 

mate aangeleerd in het onderwijs, waardoor de invloed van de eigen opleiding op het 

verworven beroepsniveau groeide. Ook in de onderwijssituatie prevaleerden talent en 

vaardigheden in toenemende mate over sociale achtergrond. De invloed van de sociale 

status van de ouders op het bereikte onderwijsniveau van het kind nam daarom net zo goed 

af. De Amerikaanse sociologen Peter Blau en Otis Duncan, belangrijke woordvoerders van 

de moderniseringsthese, verwoordden dit proces van meritocratisering aldus: “The 

achieved status of a man, what he has accomplished in terms of some objective criteria, 

becomes more important than his ascribed status, who he is in the sense of what family he 

comes from.”13 Een meer economische duiding van de moderniseringsthese, die ook beter 

toepasbaar is op microniveau, wordt geleverd door de theorie van het menselijk kapitaal 

(human capital). Volgens deze theorie investeerden individuen in hun vaardigheden om 

hun positie te verbeteren. De beslissing om vervolgonderwijs te volgen, was volgens deze 

theorie een afweging van kosten en baten. De kosten bestonden niet alleen uit school- of 

collegegeld, maar ook uit gederfde inkomsten die de student misliep door niet te werken, 

maar te leren.14 Omdat de modernisering van de arbeidsmarkt de vraag naar hoogopgeleid 

                     
8 W.J. Pouwelse, Haar verstand dienstbaar aan het hart. Middelbaar onderwijs voor meisjes, debatten, acties en 
beleid 1860-1917 (Tilburg 1993) 233-234. 
9 J. Dronkers, Ruggengraat van ongelijkheid: beperkingen en mogelijkheden om ongelijke onderwijskansen te 
veranderen (Amsterdam 2007) 7. 
10 A. Merens, M. Hartgens en M. van den Brakel (red.), Emanipatiemonitor 2012 (Den Haag 2012) 28. 
11 U. de Jong e.a., Deelname aan Hoger Onderwijs. Deel 2: Studiekeuze, studiedeelname en sociaal milieu 
(Amsterdam 1998) 52. 
12 Kerr e.a., Industrialism, 44. 
13 P.M. Blau en O.D. Duncan, The American occupational structure (New York 1967) 430. 
14 G.S. Becker, “Investment in human capital. A theoretical analysis”, Journal of political economy 70 (1962) 5, 
9-49, aldaar 26. 
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personeel aanjoeg, steeg de beloning voor hoogopgeleiden. Omdat de investering in 

onderwijs loonde in termen van inkomensniveau, groeide als gevolg daarvan de 

onderwijsdeelname.15 In dit marktmechanisme is evenmin als in de moderniseringsthese 

veel plaats voor ascriptieve waarden. Men bereikte zijn of haar beroepsstatus als gevolg van 

eigen talent en vaardigheden, niet door familiekenmerken.  

De theorie van het statusbehoud is sceptischer over de verschuiving van ascriptieve naar 

verworven kenmerken. Deze theorie verwacht dat bij een afname van de directe invloed 

van ouders op de beroepspositie van hun kinderen, zij andere manieren zochten om de 

familiestatus toch te behouden en hun kind een zo hoog mogelijke status te laten behalen. 

Volgens de Amerikaanse socioloog Randall Collins leverden verschillende statusgroepen 

strijd om beperkte goederen (vermogen, macht, aanzien). Die strijd werd onder anderen via 

het onderwijs geleverd. Dominante statusgroepen investeerden meer in de 

onderwijsloopbaan van hun kinderen, om hun kroost een betere uitgangspositie te geven.16 

Bovendien was (en is), volgens de Franse socioloog Pierre Bourdieu, het onderwijs zo 

ingericht dat de onderwijsinhoud aansloot bij de levensstijl, het taalgebruik en de 

omgangsvormen (de habitus) van de hoogste statusgroepen.17 Kinderen uit deze 

statusgroepen hadden op school daarom een voorsprong op kinderen uit lagere 

statusgroepen, die van huis uit in mindere mate cultureel kapitaal, in de vorm van kennis en 

cognitieve vaardigheden, hebben meegekregen. De meest doorslaggevende educatieve 

investering, zo stelt Bourdieu met een verwijzing naar de theorie van het menselijk 

kapitaal, is daarom de huiselijke overdracht van cultureel kapitaal.18 Het onderwijs 

reproduceerde de maatschappelijke ongelijkheid, door leerlingen uit hogere statusgroepen 

te bevoordelen, in plaats van dat het die ongelijkheid bestreed.19 De invloed van de 

ouderlijke sociale status op die van het kind bleef daarom per saldo even sterk, maar werd 

op een indirecte manier, via het onderwijs, vormgegeven. De aanhangers van deze 

statusbehoud- of reproductiethese wijzen vooral op culturele hulpbronnen die ouders in de 

hogere statusgroepen ter beschikking staan om hun kinderen een hoge sociale status te 

laten verwerven.20 Deze leiden tot ongelijke onderwijsdeelname. Kinderen uit de hoogste 

statusgroepen, met hoogopgeleide ouders zijn als gevolg van dit mechanisme 

oververtegenwoordigd in de hogere vormen van onderwijs.  

                     
15 P.M. de Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen (Nijmegen 1987) 12-
13. 
16 R. Collins, “Functional and conflict theories of educational stratification, American sociological review 36 
(1971) 6, 1002-1019, aldaar 1010. 
17 P. Bourdieu, “Cultural reproduction and social reproduction”, in: P. Jarvis en C. Griffin, Adult and continuing 
education. Major themes in education (New York 2003), 173-187, aldaar 180-181.   
18 Bourdieu, “Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal”, in: Bourdieu, Opstellen over smaak, 
habitus en het veldbegrip (Amsterdam 1992) 120-141, aldaar 124. 
19 P. Bourdieu en J.C. Passeron, Reproduction in education, society and culture (2e druk; London 1990) 204-
205. 
20 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 22. 
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Modernisering zou volgens de moderniseringtheorie leiden tot meer open samenlevingen, 

waarin de mate van sociale mobiliteit toeneemt ten opzichte van pre-industriële 

samenlevingen. Onderzoek naar statusverwerving en sociale mobiliteit in Nederland in de 

negentiende en twintigste eeuw lijkt die trend te bevestigen, al is er sprake van enigszins 

tegenstrijdige resultaten. Met behulp van sibling analyse, vonden Antonie Knigge en 

anderen dat de invloed van de beroepsstatus van vaders op die van zonen stabiel was in de 

eerste helft van de negentiende eeuw en afnam in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

De overeenkomst van de beroepsstatus tussen broers nam eveneens af.21 Ineke Maas en 

Marco van Leeuwen vonden dat de kans op intragenerationele beroepsmobiliteit, dat is: 

tijdens de beroepscarrière, tussen 1865 en 1940 toenam. De kans op opwaartse mobiliteit 

overschreed die op neerwaartse mobiliteit. De hoeveelheid sociale stijging van kinderen ten 

opzichte van hun ouders nam in deze periode toe, maar de invloed die van de beroepsklasse 

van de vader op die van zijn kinderen uitging, bleef in de bestudeerde periode groot. Dat wil 

zeggen dat kinderen van vaders in een hoge beroepsklasse een grotere kans hadden op een 

eerste beroep met een hoge status en daarnaast grotere kansen om sociaal te klimmen 

tijdens de beroepscarrière.22 Het positieve verband tussen vaders beroepsstatus en sociale 

stijging tijdens de beroepscarrière kon door Wiebke Schulz in haar onderzoek naar 

beroepscarrières van mannen en vrouwen in de negentiende en twintigste eeuw niet 

bevestigd worden. Mannen met een hoge sociale achtergrond startten hun beroepscarrière 

wel op een hoger niveau dan mannen uit lagere statusgroepen. Zij vond bovendien dat de 

invloed van vaders sociale status op die van kinderen afnam tussen 1865 en 1940. De 

beroepskansen voor vrouwen werden nauwelijks beïnvloed door de indicatoren van 

modernisering, maar vooral door de beschikbaarheid van arbeidsposities in de 

administratieve sfeer.23  

Met betrekking tot statusverwerving via het onderwijs tijdens de modernisering, vonden 

Richard Zijdeman en Kees Mandemakers dat de verdeling van leerlingen naar sociale 

achtergrond op het secundair onderwijs tussen 1880 en 1920 minder scheef was geworden. 

In deze periode profiteerden leerlingen uit de middengroepen van de expansie van het 

voortgezet onderwijs. De associatie tussen sociale achtergrond en bereikt onderwijsniveau 

nam echter niet significant af, en die tussen bereikt onderwijsniveau en beroepspositie nam 

niet significant toe. Evenmin werd overigens steun gevonden voor de compensatie van de 

afname van de directe relatie tussen beroepsstatus van vader en zoon, door extra 

                     
21 A. Knigge e.a., “Status attainment of siblings during modernization”, American sociological review 79 (2014) 
3, 549-579, aldaar 568-570. 
22 I. Maas en M.H.D. van Leeuwen, “Van een dubbeltje naar een kwartje? Beroepsloopbanen van de 
Nederlandse bevolking, 1865-1940”, in I. Maas, M.H.D. van Leeuwen en C.A. Mandemakers (red.), 
Honderdvijftig jaar levenslopen de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (Amsterdam 2008), 173-202.”, 
188-189. 
23 W. Schulz, Careers of men and women in the 19th and 20th centuries (z.p. 2013) 189-196, met name 194. 
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investeringen in onderwijs, zoals de theorie van het statusbehoud wil.24 Over latere 

periodes in de twintigste eeuw werd een duidelijker trend naar meer openheid gevonden, 

met toenemende sociale mobiliteit, afnemende invloed van vaders status op die van zijn 

kinderen en groeiend belang van het eigen opleidingsniveau voor beroepsstatus.25  

De onderwijsdeelname is voor verschillende sociale statusgroepen ongelijk. Dat wil zeggen 

dat kinderen uit lagere milieus minder lang deelnemen aan het onderwijs en lagere 

eindniveaus behalen. Dat was niet alleen zo in het onderwijs in de negentiende eeuw, dat 

sterk ingericht was naar de sociale achtergrond van de beoogde leerlingen, maar ook in de 

tweede helft van de twintigste eeuw.26 De hardnekkigheid van de ongelijkheid van 

onderwijskansen, die in het buitenland groter is dan in Nederland, is gezien de sterke 

expansie van het onderwijs in de twintigste eeuw, opvallend. De ongelijkheid van 

onderwijskansen is een belangrijk thema in de onderwijssociologie. Aanvankelijk werd de 

verklaring voor de verschillende onderwijsdeelname gezocht in structurele 

belemmeringen, zoals financiële drempels, die leerlingen uit lagere statusgroepen 

verhinderden om door te stromen naar de hogere vormen van vervolgonderwijs. Het talent 

van begaafde leerlingen uit lage milieus werd derhalve niet optimaal benut. Een groot 

onderzoeksproject dat in 1961 van start ging, onder leiding van de Leidse socioloog 

Frederik van Heek, vond echter geen bewijs voor een parate poel van onbenut talent.27 

Hierdoor verschoof de aandacht van structurele factoren die een te lage schoolkeuze van 

begaafde kinderen uit lagere milieus verklaren, naar sociaal-culturele factoren, zoals 

gezins- en schoolklimaat.28 In hogere statusgroepen zouden ouders meer waarde hechten 

aan onderwijs voor hun kinderen.29 Het schoolklimaat en het curriculum zouden 

vervolgens, zo stelt de theorie van de culturele reproductie zoals we zagen, juist de 

leerlingen uit hogere statusgroepen bevoordelen.30  

De Franse socioloog Raymond Boudon zocht de verklaring van de ongelijke deelname naar 

sociale achtergrond meer in de rationele beslissing van individuen. Hij onderscheidde 

                     
24 R.L. Zijdeman en C.A Mandemakers, “De rol van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs bij de 
intergenerationele overdracht van status, Nederland 1865-1940”, in: Maas, Van Leeuwen en Mandemakers 
(red.), Honderdvijftig jaar levenslopen, 149-173, aldaar 167. 
25 H.B.G. Ganzeboom en R. Luijkx, "Recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the 
Netherlands 1970-99” in: R. Breen (red.), Social mobility in Europe (Oxford 2004), 346-377; P.M. de Graaf en R. 
Luijkx, “Paden naar succes: geboorte of diploma´s?”, in Dronkers en Ultee (red.), Verschuivende ongelijkheid, 
31-45; J. Dronkers en P.M. de Graaf, “Ouders en het onderwijs van hun kinderen”, in: Dronkers en Ultee (red.), 
Verschuivende ongelijkheid, 46-66. 
26 J. Dronkers, “Onderwijs en sociale ongelijkheid”, in: J.A. van Kemenade e.a. (red.), Onderwijs: bestel en beleid 
2. Onderwijs en samenleving A (Groningen 1986) 42-147, aldaar 44-50; J.H. Goldthorpe, “Class analysis and the 
reorientation of class theory: the case of persisting differentials in educational attainment”, The British Journal 
of sociology 47 (1996) 3, 481-505, aldaar 487. 
27 F. van Heek, Het verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid (Amsterdam 1968) 342. 
28 J.A. van Kemenade, “Onderwijs en sociale ongelijkheid”, Sociologische gids 17 (1970) 456-479. 
29 Goldthorpe, “Class analysis”, 488. 
30 Bourdieu, “Cultural reproduction and social reproduction”, 180-181. 
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primaire en secundaire milieueffecten. Het eerste leidde ertoe dat leerlingen uit een hoger 

milieu een hoger prestatieniveau bereikten, het tweede dat van de leerlingen met een gelijk 

prestatieniveau diegenen met een hoge sociale achtergrond relatief vaker voor 

vervolgonderwijs van de hoogste soort kozen. Boudons aandacht ging vooral uit naar de 

secundaire effecten: de onderwijsbeslissing. Kinderen en hun ouders kiezen een 

onderwijstype op basis van een afweging van kosten en baten, en de kans van slagen. Hoe 

lager de sociale achtergrond van de leerling, des te hoger hij of zij de kosten, en des te lager 

hij of zij de opbrengsten van hoge vormen van onderwijs inschat.31 Bovendien hebben 

gezinnen uit de lagere milieus vaak al minder financiële reserves om te investeren in het 

onderwijs van hun kinderen.  

Zo zien we dat de verschillende theoretische benaderingen met betrekking tot onderwijs en 

statusverwerving zich van elkaar onderscheiden in de mate waarin zij rationele 

besluitvorming van het individu centraal stellen. De theoretici van het menselijk kapitaal 

wijzen primair op de mogelijkheden van een leerling of student om zijn of haar toekomst te 

bepalen, door te investeren in een optimale onderwijscarrière. Ook volgens de 

moderniseringstheoretici zijn het de vaardigheden die iemand besluit aan te leren, die een 

doorslaggevende rol spelen de statusverwerving. De meer structuralistische benadering 

van Bourdieu wijst op de structuur van het onderwijs, die er voor zorgt dat sommige 

leerlingen in het voordeel en andere in het nadeel zijn. De goede intenties van het individu 

leveren daarom niet per se de gewenste statusverwerving op. Boudon tenslotte, neemt een 

soort middenpositie in, door zijn aandacht voor de invloed van de sociale achtergrond op de 

besluitvorming van een actor. Hij geeft zo een “zachtere versie” van de rationele keuze 

theorie.32  

Een stelsel van studiebeurzen kan een maatregel van de overheid zijn, om de ongelijkheid 

van onderwijskansen tussen sociale statusgroepen te verminderen. Zij hebben daarmee 

invloed op de relatie in het statusverwervingsmodel waarover de besproken theoretische 

stromingen twisten: die tussen de beroepsstatus van de ouders en het onderwijsniveau van 

het kind. De toekenning van een studiebeurs maakt onderwijs als investering, zoals 

omschreven in de theorie van het menselijk kapitaal, voor meer jongeren mogelijk. Op die 

manier heeft een stelsel van studiefinanciering invloed op de toegankelijkheid van het 

onderwijs. Maar een studiebeurzenstelsel kan ook uit andere motieven tot stand komen, 

zoals het beschermen tegen sociale daling, het streven naar algehele toename van de 

onderwijsdeelname, of juist de deelname aan bepaalde typen onderwijs. In dit proefschrift 

wordt gezocht naar de toepassing van dit middel dat ingrijpt in de toegang tot het 

onderwijs. Het heeft daarom de verschillende theoretische visies op onderwijs en 

                     
31 R. Boudon, Education, opportunity, and social inequality; changing prospects in Western society (New York 
1974) 29-30. 
32 L. Benjaminsen, “Causality and social ontology – On relational structures and cognitive reality”, Paper 
presented during the 6th ESA conference (Murcia 2003) https://www.um.es/ESA/papers/Rn21_17.pdf, 5. 
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statusverwerving, die eerder besproken werden, nodig. Neemt de toepassing van het 

beurzenstelsel de route die Bourdieu suggereert met zijn structuralistische visie op sociale 

reproductie? Of geeft ze juist ruimte aan het mechanisme waarin een onderwijsbeslissing 

een doorslaggevende rol speelt in de statusverwerving, door individuen over een financiële 

drempel te helpen? Op basis van de literatuur, die later uitgebreider besproken zal worden, 

is het een redelijke verwachting dat beide mechanismen in deze lange studieperiode wel 

van toepassing zijn geweest.  

‘Toegankelijkheid’ kan worden opgevat als een combinatie van principiële en feitelijke 

toegangsmogelijkheden tot het onderwijs. Principiële toegangsmogelijkheden betreffen 

formele regelingen met betrekking tot de toelating tot onderwijs. Feitelijke mogelijkheden 

verwijzen naar de (afwezigheid van) drempels die de toegang voor formeel toelaatbare 

leerlingen toch verhinderen.33 Tegenwoordig wordt toegankelijkheid van het onderwijs 

sterk gekoppeld aan het meritocratische principe, waarbij maatschappelijke en 

onderwijskansen verdeeld worden op basis van wat iemand kan (verdienste of merit), in 

plaats van op basis van wie iemand is (kenmerken zoals sociale afkomst).34 

Toegankelijkheid van het onderwijs gaat dus in eerste instantie om de instroom in het 

onderwijs. Het concept wordt echter ook wel breder geïnterpreteerd en gekoppeld aan de 

maximalisatie van maatschappelijke kansen door het volgen van onderwijs. Die bredere 

interpretatie is niet onlogisch. Onderwijs levert immers door het aanleren van 

vaardigheden, het geven van kwalificaties voor de arbeidsmarkt en het selecteren van 

leerlingen van verschillend niveau een belangrijke functie in het wegnemen én het laten 

voortbestaan van maatschappelijke ongelijkheid. Het geeft aan de ene kant mogelijkheden 

tot sociale stijging aan begaafde jongeren uit lagere sociale strata, maar wijst door de 

verschillende onderwijsniveaus leerlingen ook een positie in een gelaagde maatschappij 

toe.35 Onderwijs geeft daarom ook vorm aan maatschappelijke ongelijkheid, en het 

opleidingsniveau wordt daarom wel omschreven als nieuwe maatschappelijke scheidslijn.36 

Door het verband tussen onderwijs en bereikte sociale positie, hebben studiebeurzen 

indirect ook invloed op verwerving van beroepsstatus en mogelijke sociale stijging. In 

figuur 1.2 zijn die relaties grafisch weergegeven. 

 

 

 

                     
33 Onderwijsraad, Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs (Zoetermeer 1997) 16. 
34 Onderwijsraad, Toegankelijkheid, 18. 
35 Dronkers, Ruggengraat van ongelijkheid, 5-7. 
36 M.A.P. Bovens en A. Wille, Diplomademocratie: over de spanning tussen meritocratie en democratie 
(Amsterdam 2011) 12-14; M. Elchardus, “Onderwijs als (nieuwe) sociale scheidslijn”, in Essaybundel: De 
sociale klasse voorbij. Over nieuwe scheidslijnen in de samenleving (online uitgave 2012) 35-84. 
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Figuur 1.2 De relatie tussen studiebeurs, diploma en beroepspositie 

 

 

 

Het ontvangen van een studiebeurs heeft alleen invloed op de beroepspositie van 

studenten, als ook werkelijk een diploma behaald wordt. Bovendien is de kracht van het 

verband tussen het onderwijsdiploma en de beroepspositie door de jaren heen niet 

constant en op zichzelf onderwerp van veel sociologisch en economisch onderzoek.37 In het 

onderhavige onderzoek ligt de nadruk daarom op de invloed van studiebeurzen op de 

toegankelijkheid van het onderwijs, begrepen als de mogelijkheden tot instroom. 

Door na te gaan op welke manier het stelsel in de twee eeuwen na 1815 is toegepast, kan de 

vraag beantwoord worden welke invloed het stelsel van studiefinanciering van de centrale 

overheid heeft gehad op de toegankelijkheid van het onderwijs. Is het beurzenstelsel in de 

twee bestudeerde eeuwen ingezet om de invloed van de sociale positie van de ouders op 

het onderwijs te verkleinen, door onderwijskansen te bieden aan lagere inkomensgroepen? 

Daarmee zou het ten dienste hebben gestaan van het mechanisme omschreven door de 

moderniseringstheorie. Of was het stelsel juist een instrument dat gebruikt kon worden 

voor het statusbehoud van geprivilegieerde groepen? Voor die laatste hypothese zijn in de 

literatuur over onderwijs en studiebeurzen wel aanwijzingen te vinden. Zo stelde de 

historicus Pieter Caljé in zijn boek over de Groningse academie dat de studiebeurzen een rol 

hadden in de vorming van een loyale elite, die als lokale bestuurslaag kon fungeren in het 

jonge Koninkrijk der Nederlanden. Om die reden werden de studiebeurzen niet aan 

academische nieuwkomers, maar bij voorkeur aan studenten uit vooraanstaande milieus 

gegund.38 Over de verdeling van studiebeurzen voor theologiestudenten stelde historicus 

Peter van Rooden, dat de rekrutering tot de beroepsgroep van doorslaggevend belang was. 

Om meer sociaal aanzien aan de beroepsgroep te verbinden, werden beurzen toegekend 

aan studenten van goeden huize en aan predikantszonen, en met nadruk niet aan studenten 

uit midden en lagere sociale klassen.39  

                     
37 L.C. Thurow, Generating inequality: mechanisms of distribution in the U.S. economy (New York 1975); H.G. 
van de Werfhorst, “Diploma-inflatie en onderwijsongelijkheid”, Mens en maatschappij 80 (2005) 1, 25-47; C. 
Barone en Van der Werfhorst, “Education, cognitive skills and earnings in comparative perspective”, 
International sociology 26 (2011) 4, 483-502; T. Bol, “Onderwijsexpansie en onderwijs als positioneel goed”, 
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken 27 (2011) 4, 437-454.  
38 P.A.J. Caljé, De Groningse studenten en hun academie: de inbedding van de universiteit in de samenleving in de 
negentiende eeuw (Maastricht 2006) 290. 
39 P.T. van Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 
1996) 71. 
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Over de geschiedenis van de Nederlandse studiefinanciering is niet veel geschreven, zeker 

niet als de lezer zoekt naar een overzicht over langere tijd. Een uitgave die dat nog het 

meest benaderde was de beschrijving van de rol van de overheid met betrekking tot 

studiefinanciering tussen 1919 en 1986 van Sije van den Bosch en Peter Zuydgeest.40 Hierin 

gingen zij vooral in op het functioneren van de ambtelijke afdeling die verantwoordelijk 

was voor het behandelen van beursaanvragen. Door deze benadering geeft het boek een 

beeld van de groei van het studiefinancieringsstelsel en de toenemende organisatiegraad 

van studenten in de behandelde jaren. Maar een systematisch overzicht van doelstellingen 

en effecten is het niet. Het werk van Hans Knippenberg en Willem van den Ham naar de 

geschiedenis van het Ministerie van Onderwijs behandelt de studiefinanciering vrij 

summier, met uitzondering van de aanloop naar de Wet op de Studiefinanciering van 1986, 

toen de spanningen in de top van het ministerie hoog opliepen.41 Over het vroege, 

negentiende-eeuwse beurzenstelsel is geschreven door Koos Wingelaar42 en zijdelings door 

verschillende universiteitshistorici.43 De rol van studiefinanciering in het 

statusverwervingsproces is op een vergelijkbare manier wel aangestipt maar niet 

systematisch onderzocht. Paul M. de Graaf constateerde in zijn proefschrift dat na 1945 de 

rol van individuele financiële hulpbronnen op de onderwijskansen van jongeren sterk zijn 

afgenomen, onder meer als gevolg van de overheidsuitgaven aan onderwijs en 

studiefinanciering.44 In een vergelijkend overzicht van de transformatie van het hoger 

onderwijs in vier landen stelde Konrad Jarausch dat overheidsingrijpen in de vorm van 

studiefinanciering pas na de Eerste Wereldoorlog, met het ontluiken van de 

verzorgingsstaat, effect sorteerde op de onderwijsdeelname en de samenstelling van de 

studentenpopulatie.45 Goffe Jensma en Harry de Vries46 signaleerden een verandering rond 

dezelfde tijd, als hij met betrekking tot de deelname aan het Nederlandse hoger onderwijs 

concludeerde dat de groei van de studentenpopulatie tot 1915 te herleiden was tot de 

                     
40 S. van den Bosch en P. Zuydgeest, Studiefinanciering 1919-1986: globale beschrijving van de rol van de 
rijksoverheid in de periode 1919-1986 (Zoetermeer 1986). 
41 H. Knippenberg en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg: 75 jaar Ministerie van Onderwijs 
(Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993 (Assen 1993) 720-750. 
42 K. Wingelaar, “Rijksbursalen aan de universiteit van Utrecht, 1815-1843 “, Oud-Utrecht 69 (1996) 5, 100-
106; Wingelaar, “’Ter ondersteuning van jonge lieden van goeden aanleg’. Het eerste rijksbeurzenstelsel en 
zijn bursalen aan de rijkshogeschool te Groningen 1815-1843 (1847)”, Gronings historisch jaarboek 1998, 82-
97.  
43 Caljé, Groningse studenten, 288-292; Wingelaar, Studeren in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar het 
hoger onderwijs en met name naar de studenten aan de Utrechtse universiteit in de periode 1815-1877. (Utrecht 
1989) 69; W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 
1992). 
44 P.M. de Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 30. 
45 K.H. Jarausch, The transformation of higher learning, 1860 - 1930: Expansion, diversification, social opening 
and professionalization in England, Germany, Russia and the United States (Stuttgart 1983) 10. 
46 Het boek Veranderingen in het hoger onderwijs kwam op een uitzonderlijke wijze tot stand, omdat Jensma 
het onderzoek van de vroegtijdig overleden De Vries overnam en voltooide. In verwijzingen in het 
onderhavige boek wordt steeds gesproken van Jensma en De Vries als gezamenlijke auteurs. Zie G.Th. Jensma 
en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 1997) 7-8.   
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bevolkingsgroei, en dat er daarna pas sprake was van een verbreding van de rekrutering. 

De groei van de hoger onderwijsdeelname was daarna te verklaren uit de groeiende 

deelname uit lagere en middengroepen.47  

In economische literatuur is de invloed van vormen van studiefinanciering (of breder: de 

kostenkant van onderwijs) op de onderwijsdeelname onderwerp van onderzoek geweest. 

Vaak betreft dit type onderzoek de meest recente decennia, en nog vaker gaat het niet 

verder dan een aantal jaren terug. Door de bank genomen toont dit type onderzoek een 

licht positief effect van vormen van studiefinanciering op de deelname en een licht negatief 

effect van collegegeldverhogingen. De Amerikanen Larry Leslie en Paul Brinkman vonden in 

1987 dat een prijsverhoging van 100 dollar een afname in de deelname aan college 

onderwijs van 2,1 procent zou veroorzaken.48 De Amerikaanse onderwijseconoom Donald 

Heller tekende daarbij aan, dat studenten gevoeliger zijn voor veranderingen in 

studiefinanciering, dan voor veranderingen in de hoogte van het collegegeld. Voor zowel 

veranderingen in de hoogte van beurzen als die van collegegelden geldt, dat studerenden 

uit lage inkomensgroepen sterker reageren dan studerenden uit hoge inkomensgroepen.49 

Voor Europese landen zijn vergelijkbare resultaten gevonden, bijvoorbeeld aangaande 

Denemarken voor en na hervormingen van de studiefinanciering in 1988, en Duitsland 

tussen 1999 en 2005.50 Ook uit onderzoek naar de prijsgevoeligheid van Nederlandse 

studenten aan het hoger onderwijs zijn dezelfde elementen naar voren gekomen. Het 

positieve verband tussen beurzen en deelname is sterker dan het negatieve verband tussen 

collegegeld en deelname.51 Studenten uit lagere inkomensgroepen zijn op hun beurt 

gevoeliger voor kostenontwikkelingen dan hun leeftijdsgenoten uit hogere 

inkomensgroepen.52 Ook lijken zij minder bereid om een (grote) studieschuld op te 

bouwen, hetgeen hun onderwijskeuzes zou kunnen beïnvloeden.53 Het onderzoek naar de 

prijsgevoeligheid van studenten heeft duidelijke beleidsimplicaties, omdat in de bekostiging 

                     
47 Jensma en De Vries, Veranderingen, 19 en 39.  
48 L.L. Leslie en P.T. Brinkman, “Student price response in higher education”, Journal of higher education 58 
(1987) 181-204. D.E. Heller, “Student price response in higher education. An update to Leslie and Brinkman”, 
Journal of higher education 68 (1997) 6, 624-659, aldaar 626. 
49 Heller, “Student price response”, 650-651. 
50 H.S. Nielsen T. Sorensen en C. Taber, “Estimating the effect of student aid on college enrollment: evidence 
from a government grant policy reform”, American economic journal. Economic policy 2 (2010) 185-215; V. 
Steiner en K. Wrohlich, “Financial student aid and enrollment in higher education: new evidence from 
Germany”, Scandinavian journal of economics 114 (2012) 1, 124-147. 
51 E. Canton en F. de Jong, “The demand for higher education in the Netherlands, 1950-1999”, Economics of 
education review 24 (2005) 651-663, aldaar 660. 
52 J.J. Vossensteyn, Perceptions of price-responsiveness. A behavioral economics exploration of the relationships 
between socio-economic status, perceptions of financial incentives and student choice (Brno 2005) 188; M. 
Turkenburg e.a., De studie waard. Een verkenning van mogelijk gedragsreacties bij de invoering van het sociaal 
leenstelsel in het hoger onderwijs (Den Haag 2013) 34. 
53 A. van den Broek en B.J.M. Welling, Last(en) van studerende kinderen. De bijdrage van ouders in de 
studiefinanciering en hun invloed op het leengedrag van studerende kinderen (Nijmegen 2005 ) 31. 
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van het hoger onderwijs internationaal een trend tot cost sharing te zien is.54 Onder cost 

sharing wordt de geleidelijke verschuiving van een deel van de kosten van hoger onderwijs 

van de overheid naar de student en diens ouders bedoeld. Een dergelijke verschuiving in de 

bekostiging van het onderwijs is ingegeven door de politieke ambitie om de uitgaven aan 

het onderwijs, die als gevolg van de gegroeide onderwijsdeelname in bijkans alle landen 

zeer sterk zijn toegenomen in de voorbije decennia, terug te brengen. Ze wordt echter ook 

gekenmerkt door een neoliberale visie op onderwijs, met veel aandacht voor het private 

rendement van onderwijs als investering. De student mag best bijdragen aan de opleiding 

die hem of haar een bovengemiddeld salaris zal bezorgen, zo luidt die redenering. 

Bovendien wordt er een heilzaam effect verwacht op het studiegedrag van studenten. Als zij 

en hun ouders zelf verantwoordelijk worden gesteld voor een groter gedeelte van de 

kosten, zullen studenten vaker een weloverwogen keuze maken en sneller studeren, zo is 

de gedachte.55 Een verschuiving van een deel van de kosten van de overheid naar de 

student kan op verschillende manieren geschieden: door de verhoging van school- of 

collegegeld, het verlagen van studiebeurzen en het bemoeilijken van het verkrijgen van een 

studiebeurs en het inperken van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs tegen 

gereduceerd tarief.56 Een andere vorm van cost sharing is om ondersteuning in de vorm van 

een gift (deels) te vervangen door studieleningen in een zogenaamd studievoorschot, zoals 

in Nederland zal gebeuren vanaf september 2015.57  

Dit proefschrift heeft als doel om op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief 

bronnenonderzoek de geschiedenis van studiefinanciering in een lange periode, en de 

invloed daarvan op onderwijskansen, bestuderen.  

 

 

1.3 Onderzoeksopzet en methodologie 

Om de doelstellingen en uitwerking van het beurzenstelsel te analyseren, worden een 

kwalitatieve en een kwantitatieve benadering gecombineerd. Ten eerste ga ik in 

kwalitatieve bronnen na, welke doelstellingen er geformuleerd werden en welke motieven 

een rol speelden bij de beurzenvoorzieningen. Informatie daarover is bijvoorbeeld te 

vinden in de onderwijswetten en onderwijsverslagen, in de correspondentie over 

studiebeurzen tussen instellingen en het verantwoordelijke ministerie en in 

                     
54 J.J. Vossensteyn, “Shared interests, shared costs: student contributions in Dutch higher education”, Journal of 
higher education policy and management, 24 (2002) 2, 145-154. 
55 D.B. Johnstone, “The economics and politics of cost sharing in higher education: comparative perspectives”, 
Economics of education review 23 (2004) 403-410, 407-408. 
56 Johnstone, “The economics and politics of cost sharing”, 403-407. 
57 “Het studievoorschot: naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda”, 
Kamerstuk 28-05-2014, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2014/05/28/het-studievoorschot.html; geraadpleegd 23-06-2014.  
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vergadernotulen van instellingsbesturen. Ten tweede zijn er gegevens over studenten met 

een rijksbeurs samengebracht in een dataset van 1624 observaties en is er gebruik gemaakt 

van bestaande databestanden waarin informatie over de sociale positie van ruim 33 

duizend studenten was opgenomen.58 In de eerstgenoemde, zelf geconstrueerde dataset 

zijn studenten opgenomen die tussen 1815 en 1945 academisch of beroepsonderwijs 

volgden en een rijksstudiebeurs ontvingen.  

In eerste instantie is er voor gekozen om opleidingsstromen te selecteren die voor een zo 

lang mogelijke periode gevolgd konden worden. Met betrekking tot het academisch 

onderwijs zijn dat de faculteiten Geneeskunde, Rechten en Theologie. De faculteiten 

Letteren en Wijsbegeerte en Wis- en Natuurkunde, de overige van de vijf faculteiten waarin 

vanaf 1815 onderwijs werd gegeven, fungeerden in de eerste decennia van de negentiende 

eeuw in belangrijke mate als propedeuse voor de overige faculteiten.59 Weinigen in die 

faculteiten volgden daarom het hele programma tot de promotie. De overlap in deelname 

van studenten was voor dit onderzoek een reden om Letteren en Wis- en Natuurkunde niet 

te selecteren. Beursstudenten in de laatstgenoemde faculteit zijn voor de periode vanaf 

1876 wel opgenomen in de studiepopulatie, vanwege de voortrekkersrol van deze faculteit 

in de democratisering van de onderwijsdeelname, die gerapporteerd wordt in de 

literatuur.60 De vormen van beroepsonderwijs die zijn gekozen zijn de 

onderwijzersopleidingen in de vorm van de rijkskweekscholen, de veeartsenijopleiding in 

Utrecht en het lager technisch (ambachtsschool-) onderwijs. Voor de onderwijzersopleiding 

kwamen vanaf 1816 studiebeurzen beschikbaar, aanvankelijk voor de Rijkskweekschool te 

Haarlem, later ook voor die in andere steden. Leerlingen aan de in 1821 opgerichte 

Veeartsenijschool ontvingen een toelage uit een speciaal landbouwfonds. Ten slotte is er 

ook aandacht besteed aan de beursregelingen voor het ambachtsschoolonderwijs, 

waarvoor vanaf 1921 rijksbeurzen verdeeld konden worden. In bijlage 1 wordt de 

afbakening verder verantwoord. 

In een groot deel van deze onderzoeksperiode waren de rijksbeurzen niet de enige 

beschikbare studiebeurzen. Er waren vanouds studiebeurzen beschikbaar van de kant van 

lokale overheden, particuliere partijen en rijke ingezetenen. Die beurzen bleven na 1815 

functioneren en waren lange tijd in getal zelfs veel groter dan de rijksbeurzen. In 1935 nog 

gaf het Comité inzake voorlichting bij beroepskeuze een brochure uit met rijks- en 

andersoortige studiebeurzen. Daarin werd alleen al voor theologiestudenten melding 

                     
58 CBS, Inkomenspanelonderzoek 1989-1993 en 2006-2010 N=32796; SCP, Leefsituatie Onderzoek 1974 
N=156; CBS, Doorlopend Leefsituatieonderzoek 1986 N=166. 
 59 P.A.E. Baggen, Vorming door wetenschap. Universitair onderwijs Nederland 1815-1960 (Wageningen 1998) 
113. 
60 A.J.P. Maas, Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 (Hilversum 
2001) 66. 
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gemaakt van 216 particuliere studiebeurzen per jaar.61 De uitbouw van het 

studiefinancieringsstelsel vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw overvleugelde de 

particuliere beurzen uiteindelijk, al zijn er nog altijd legio financieringsmogelijkheden 

buiten de rijksstudiefinanciering om.62 In dit proefschrift gaat het om studiebeurzen van de 

kant van het Rijk, waarvan de beslissingsbevoegdheid (in theorie) bij een afdeling of 

functionaris van het onderwijsministerie lag. Particuliere beurzen zijn niet het onderwerp 

van deze studie. 

In de database zijn verschillende variabelen samengebracht, zoals de naam, opleiding en 

onderwijsinstelling van de student, zijn of haar geboorteplaats en –datum en het jaar van 

toekenning van de studiebeurs. Belangrijk voor dit onderzoek naar de impact van 

studiebeurzen op sociale mobiliteit zijn de gegevens die betrekking hebben op de sociale 

achtergrond van de student. Als indicator voor de sociale positie is de beroepstitel van de 

vader van de student gebruikt. Het gebruik van beroepen om sociale posities in het 

verleden te bepalen is een gebruikelijke praktijk voor sociaal-historici. Beroepstitels zijn 

relatief vaak gedocumenteerd, in volkstellingen, geboorte-, trouw- en overlijdensakten en 

officiële registraties. Dat maakt beroepstitels ruim beschikbaar voor historisch onderzoek 

en daarvan is ook in dit onderzoek geprofiteerd. Het gebruik van beroepen en het ordenen 

daarvan in stratificaties is overigens geen probleemloze procedure, en is op verschillende 

theoretische gronden bekritiseerd. Zo zou bezit tot een beter begrip van sociale 

stratificaties in het verleden leiden dan beroep.63 Bovendien zou bij het ordenen en 

kwantificeren van beroepstitels in classificatie- en stratificatieschema’s veel informatie 

over sociale verschillen verloren gaan. Het categoriseren zou tot een te rigide schema 

leiden, dat niet in overeenstemming kan zijn met het veelzijdige samenspel van factoren dat 

de status van individuen in een samenleving bepaalt.64 Ten derde zijn de beroepstitels zoals 

genoteerd in de bronnen zelf niet altijd duidelijk. Een veelvoorkomende beroepstitel in de 

bronnen is die van ‘koopman’. In de praktijk kon ‘koopman’ personen met heel 

verschillende sociaal-economische, sociaal-culturele en sociaal-politieke achtergrond 

beschrijven65: groothandelaren, winkeliers, marskramers. Voor boeren geldt een 

andersoortig probleem. Hun relatieve plaats in de stratificatie kan heel verschillend zijn per 

regio en periode. In het Groningse kleigebied waren de grote boeren de grootverdieners, 

                     
61 Centraal Comité van samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeuze, Studiebeurzen. Een gids voor 
ouders en jongelieden betreffende de vele studiebeurzen, die onder bepaalde, in dit boekje beschreven 
voorwaarden, van overheidswege en door particuliere fondsen worden beschikbaar gesteld (Den Haag 1935) 92-
113. 
62 Zie bijvoorbeeld P. Kooij, Van Haarlem naar Harvard. De Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting 1883-
2008 (Haarlem 2008). 
63 J. de Belder, “Bezit of beroep als criterium voor de sociale doorsnede. Een aanzet tot uniformisering van 
reconstructiemethoden”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis VI (1976) 257-279.   
64 E.P. Thompson, The making of the English working class (London 1968) 9. 
65 Sociale status bestaat volgens Max Weber uit drie dimensies: een economische, een politieke en een sociaal-
culturele dimensie. M.C.E. Weber, “Class, status, party”, in: D.B. Grusky (red.), Social stratification: class, race, 
and gender in sociological perspective (Boulder 1994) 113-129.  
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terwijl de meeste stratificatieschema’s hen een plaats tussen de handarbeiders 

toebedelen.66 

Toch zijn beroepen een goed te verdedigen indicator van sociaal-economische status in het 

verleden, niet alleen vanwege de ruime beschikbaarheid in de bronnen, maar ook omdat 

beroepen informatie geven over de mate van scholing, verdiencapaciteit en sociale status.67 

Hoewel beroepen, anders dan het opleidingsniveau en de hoogte van het inkomen, niet 

automatisch te ordenen zijn van hoog naar laag, is met behulp van verschillende 

classificaties veel onderzoek gedaan naar sociale ongelijkheid op basis van beroep. Hierbij 

werd doorgaans een stratificatie gemaakt met behulp van het prestige van een beroep bij 

tijdgenoten, of van de sociaal-economische status van een beroep, in termen van vereist 

onderwijsniveau en gemiddeld inkomen.68 Uit Nederlands en Amerikaans onderzoek is 

naar voren gekomen dat inkomen, opleiding en beroep in sterke mate samenhingen.69 Het 

bekendste Nederlandse voorbeeld van een beroepsprestigeschaal is die van J.J.M. van 

Tulder uit 1962. Hij stelde voor zijn onderzoek naar beroepsmobiliteit tussen 1919 en 1954 

in Nederland een beroepsschema samen, dat 57 beroepen rangschikte naar 

maatschappelijk aanzien. Het maatschappelijk aanzien van de beroepen werd bepaald door 

500 respondenten die gevraagd werd de beroepen te rangschikken. Het beroep met het 

meeste aanzien was dat van universiteitsprofessor, dat met het laagste loopknecht.70 Van 

Tulder onderscheidde vervolgens zes sociale lagen, van academische beroepen en 

directeuren, tot ongeoefende arbeiders. Onderwijssocioloog Philip Idenburg gebruikte in 

1964 in zijn boek over het Nederlandse schoolwezen een sociale indeling op basis van 

beroepsprestige die aan het einde van de achttiende eeuw gemaakt was door de Utrechtse 

hoogleraar IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812). Die deelde de samenleving rond 1800 in 

drie lagen in: adel en patriciërs, een burgerstand bestaande uit gezeten en kleine burgerij, 

en de grote massa of het volk. Idenburg noemde de groep tussen adel en patriciërs en de 

kleine burgerstand de geleerde stand. In deze groep bevonden zich de academisch 

gevormden, zoals rechters, predikanten en rectoren van Latijnse scholen.71  

                     
66 R.F.J. Paping, “Taxes, property size, occupations and social structure. The case of 18th- and 19th-century 
northern Dutch countryside”, in: B. Van de Putte en E. Buyst, Measuring social stratification in historical 
research. An overview of old problems and new methods. Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis XL 
(2010) 1-2, 243. 
67 M.H.D. van Leeuwen en I. Maas. Hisclass: A Historical International Social Class Scheme (Leuven 2011) 12. 
68 D.J. Treiman, “Industrialization and social stratification”, Sociological Inquiry 40 (1970) 2, 207-234, aldaar 
210. 
69 Duncan, “A socioeconomic index for all occupations”, in: A.J. Reiss jr. e.a., Occupation and social status (New 
York 1961) 109-138; C.A. Mandemakers, “Aanzet tot een beroepsstratificatie voor Nederland omstreeks 1900. 
Tiel 1884 en 1918”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 13 (1987) 198-222;  M. Sobek, “, Work, status, and 
income: men in the American occupational structure since the late nineteenth century”, Social science history, 
20 (1996) 2, 169-207. 
70 J.J.M. van Tulder, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954. Een sociaal-statistische studie (Leiden 
1962) 225. 
71 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen (Groningen 1964) 146-148. 
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In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kruisten sociaal-historici in het Tijdschrift voor 

Sociale Geschiedenis de degens over de theoretische grondslagen van een sociale 

stratificatie voor de negentiende-eeuwse samenleving.72 De aanleiding voor deze polemiek 

was de stelling van sociaal-historicus I.J. Brugmans, waarin hij stelde dat er in de eerste 

helft van de negentiende eeuw maar twee standen waren: een hoge en een lage. Van een 

middengroep was pas sprake in de tweede helft van de eeuw, met de opkomst van de 

nieuwe middenstand van technisch en administratief personeel.73 Sociaal-historici Jacques 

Giele en Geert-Jan van Oenen reageerden hierop door met gegevens van de beroepentelling 

van 1849 een indeling in vier klassen te maken, uitgaande van neo-marxistische theorie. Als 

criterium voor de indeling van beroepen hanteerden zij de relatie tot de productiemiddelen, 

en een aantal zogenaamde afgeleide klassenkenmerken, zoals de mate van geschooldheid.74 

Volgens hen was er rond 1850 wel degelijk sprake van een middenstand die zich tussen de 

grote burgerij en de arbeidende klasse in bevond.75 De discussie die volgde draaide om de 

vraag op basis van welke criteria een stratificatie diende te worden samengesteld en welke 

vorm die moest aannemen. Moest het primaat liggen bij economische criteria, zoals in de 

marxistische ongelijkheidstheorie, of bij sociale en politieke criteria volgens het 

standsbegrip van Max Weber?76 De uitkomsten van dit debat waren onduidelijk. Onderzoek 

naar sociale stratificaties concentreerde zich in de jaren erna op lokale case studies die 

minder aandacht besteedden aan de theoretische grondslagen van standen en klassen. 

Hierbij werden alternatieve methoden toegepast, in het bijzonder duiding van de sociale 

ongelijkheid aan de hand van belastingaanslagen.77  

Voor onderzoek naar sociale gelaagdheid van contemporaine samenlevingen wordt veel 

gebruik gemaakt van het klassenschema van Erikson, Goldthorpe en Portocarero, naar de 

eerste letters van hun achternamen afgekort tot het EGP-schema. Dat klassenschema maakt 

een indeling van beroepen naar sociaal-economische status. Het werd in 1979 

                     
72 J. Giele en G.J. van Oenen, “De sociale struktuur van de Nederlandse samenleving rond 1850”, 
Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse vereniging tot beoefening van sociale geschiedenis 45 (1974) 2-
33; Giele en Van Oenen, “Wel discussie, geen vooruitgang”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 1 (1975) 147-
150; J. Lucassen en Th. van Tijn, “Nogmaals: sociale stratificatie”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 4 (1976) 
74-91.  
73 I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 
(Den Haag 1976) 196. 
74 M.G.J. Duijvendak en P. Kooij. Sociale geschiedenis: theorie en thema's (Assen 1992) 72. 
75 Giele en Van Oenen, “De sociale struktuur”, 2-33. 
76 P. Kooij, Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum 
(Assen 1987) 32.  
77 Voorbeelden van deze methode zijn te vinden in: Kooij, Groningen, 16-81; Kooij, “Bevolking: huishoudens, 
gezinnen en sociale stratificatie”, Kooij (red.), Dorp naast een stad: Hoogkerk 1770-1914 (Assen 1993) 130-
159, aldaar 145-158; H. van Dijk, Rotterdam, 1810-1880: aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 
1976); R.F.J. Paping en R.E. van der Woude, “’Een stijve stad als Leeuwarden’? Intergenerationele 
inkomensmobiliteit circa 1870-1904: een poging tot meting”, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 21 (1995) 4, 
429-455; B. de Vries, Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895 
(Amsterdam 1986). 
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samengesteld door Robert Erikson, John Goldthorpe en Lucienne Portocarero voor een 

internationale vergelijking van beroepsstructuren, op basis van een indeling in hand-, 

hoofd- en landarbeid, vereiste scholing, mate van zelfstandigheid en mate van supervisie. 

De beroepen werden vervolgens ingedeeld in een schema met tien categorieën. Het EGP-

klassenschema heeft veel navolging gevonden in onderzoek naar de beroepsstructuur en 

beroepsmobiliteit in moderne samenlevingen.78  

Om de praktijk van het groeperen en ordenen van beroepstitels te uniformeren en 

onderzoek naar sociale gelaagdheid daarmee beter onderling vergelijkbaar te maken, is in 

de afgelopen jaren een aantal nieuwe instrumenten samengesteld. De bedoelde 

instrumenten zijn ten eerste het Historical International Standard Classification of 

Occupation HISCO, dat beroepen naar taken en verantwoordelijkheden groepeert in 1675 

verschillende beroepsgroepen.79 Deze gegroepeerde beroepen kunnen met verschillende 

classificatieschema’s worden geordend. Ten eerste is daar HIS-CAM, dat gebaseerd is op 

sociale interactie en uitgaat van de premisse dat mensen vooral omgang hebben binnen hun 

eigen stand.80 Een tweede classificatieschema gebaseerd op de beroepsgroepen van HISCO 

is het Social Power schema SOCPO. Het SOCPO-schema is gebaseerd op het concept social 

power en ordent beroeps- en andere gegevens op basis van machtsbronnen die met de 

specifieke posities binnen het economische domein worden geassocieerd.81 HISCLASS 

tenslotte, het Historical International Social Class Scheme, ordent de beroepen uit HISCO 

meer dan de voorgaande schema’s exclusief op basis van beroepspositie. De verdeling van 

de beroepen in twaalf klassen is het resultaat van het oordeel van een groot aantal 

internationale experts op het gebied van historische beroepen. Het beoordeelt de beroepen 

voornamelijk op basis van taken en verantwoordelijkheden, supervisie en vereist 

onderwijsniveau. Het HISCLASS schema is bekritiseerd omdat het te weinig rekening zou 

houden met de investeringen die zelfstandigen moesten doen. Daardoor zou het schema 

boeren en bepaalde zelfstandige ambachtslieden, zoals molenaars, smeden en bakkers, te 

laag inschatten.82 Dit bezwaar is vooral van belang voor onderzoek naar rurale regio´s.  

  

                     
78 R. Erikson, J.H. Goldthorpe en L. Portocarero, “Intergenerational class mobility in three western European 
societies”, British Journal of sociology XXX (1979) 4, 415-441, aldaar 420; Ganzeboom en Luijkx, 
“Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland”, 20-22. 
79 Van Leeuwen, Maas en A. Miles, “Creating a Historical International Standard Classification of Occupations: 
an exercise in multinational interdisciplinary cooperation”, Historical Methods  7 (2004) 186-197. 
80 I. Maas e.a., “HIS-CAM, the derivation and then implementation of a historical occupational stratification 
scale”, Paper presented at the sixth European social science history conference, 2006. 
81 A. Miles en B. Van de Putte,” How to measure class from occupation”, in: Measuring social stratification in 
historical research. An overview of old problems and new methods. Belgisch tijdschrift voor nieuwste 
geschiedenis XL (2010) 1-2, 87-109, aldaar 107. 
82 Paping, “Taxes”, 223 en 226. 
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Tabel 1.1 Beroepsprestige- en beroepsklasseschema’s  
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Het classificatieschema voor dit onderzoek is gekozen met de hoofdvraag en het 

onderzoeksdoel in het achterhoofd. De belangrijkste karakteristiek van het meetinstrument 

voor dit onderzoek is de toepasbaarheid op zowel een lange periode, als een grote 

geografische regio. Bovendien is het economisch kapitaal van de ouders de relevante 

variabele waarover het schema duidelijkheid moet kunnen geven. Dit leidt tot het gebruik 

van HISCLASS, dat beroepstitels gebruikt als indicatoren van sociale status en 

inkomenscapaciteit. Het beroep van de vader is voor de hele periode goed in de bronnen te 

vinden. Voor aanvullende karakteristieken die in de schema’s SOCPO en HIS-CAM nodig 

zijn, geldt dat in veel mindere mate. HISCLASS is, net als SOCPO en HIS-CAM, geworteld in 

het classificatieschema HISCO, een breed gedragen en transparant schema, en dat heeft als 

voordeel dat de grondslagen waarop de beroepen zijn geordend duidelijk zijn en de 

uitkomsten van dit onderzoek vergelijkbaar voor toekomstige onderzoekers. 

In dit onderzoek worden de beroepstitels ingedeeld volgens het HISCLASS schema. Maar 

omdat in eerder onderzoek gebruik is gemaakt van andere stratificatieschema’s zal ook 

aandacht besteed worden aan indelingen volgens andere schema’s, zoals die van Van 

Tulder, Giele en Van Oenen, en Erikson, Goldthorpe en Portocarero. In tabel 1.1 zijn deze 

vier schema’s daarom naast elkaar geplaatst. HISCLASS en Erikson, Goldthorpe en 

Portocarero (EGP) geven strikt genomen geen gegevens op ordinaal meetniveau, dat wil 

zeggen dat tussen de onderscheiden groepen geen vaste rangschikking kan worden 

aangebracht.83 Het is echter niet ongebruikelijk om deze klassenschema’s toch als zodanig 

te behandelen.84 In de tabel is te zien dat de schema´s niet alleen door de uiteenlopende 

theoretische basis, maar ook door het aantal onderscheiden sociale groepen van elkaar 

verschillen. Het schema van Idenburg/Van Hamelsveld onderscheidt twee hoge standen, 

een gezeten en een eenvoudige burgerstand en vervolgens het gemeen. Giele en Van Oenen, 

Erikson, Goldthorpe en Portocarero en de samenstellers van HISCLASS geven een fijnere 

differentiatie onder de handarbeiders dan Idenburg. Zoals gemeld is de plaatsing van de 

boerenstand problematisch. Giele en Van Oenen creëerden voor de agrariërs een aparte 

groep binnen de kleine burgerij, en bedeelden hen zodoende met een plaats boven de 

geschoolde arbeiders. Een vergelijkbare positie hadden zij in de indeling van Erikson, 

Goldthorpe en Portocarero. Van Tulder onderscheidde naar grote, middelgrote en kleine 

landbouwers en verdeelde hen over de drie middengroepen II tot en met IV. In HISCLASS 

vormen de boeren groep 8 en zijn zij tussen het geschoolde en lager geschoolde personeel 

geplaatst. Ook voor zelfstandige ambachtslieden, zoals smeden, bakkers en molenaars, geldt 

dat de verschillende schema’s hun positie anders interpreteerden. In HISCLASS vormen zij 

groep 7, terwijl zij in Giele en van Oenen en EGP als zelfstandigen een hogere positie 

                     
83 B. Blonde , Trend en toeval: inleiding tot de kwantitatieve methoden voor historici (Leuven 2012) 21. 
84 R.L. Zijdeman en P.S. Lambert, “Measuring social structure in the past. A comparison of historical class 
schemes and occupationals stratification scales on Dutch 19th and early 20th century data”, in: Van De Putte en 
Buyst,  Measuring social stratification, 111-141, aldaar 130.  



Onderwijs mogelijk maken 

30 
 

bekleden. Ondanks de behandelde verschillen tussen de schema’s is de statistische 

samenhang tussen HISCLASS, Van Tulder en EGP relatief sterk.85  

De beroepstitel van de vader van de beursstudent is opgespoord in studiebeursaanvragen, 

notulen van de vergaderingen van de Colleges van Curatoren, waarin de aanvragen werden 

besproken en in verslagen over de beurzentoekenningen door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken respectievelijk Onderwijs. Van ongeveer een derde van de studenten is 

zo het beroep van de vader gevonden. De ontbrekende beroepstitels zijn voornamelijk 

gezocht in akten van burgerlijke stand, en met name in trouwakten. 

Het was daarbij zaak om het beroep kort voor, tijdens of zo kort mogelijk na de inschrijving 

van de student aan de onderwijsinstelling te vinden. Door mogelijke carrièremobiliteit zou 

een vertekening kunnen optreden als het beroep een aantal jaren na de onderwijsloopbaan 

van de student gebruikt zou worden. Om die reden zijn vooral de trouwakten van de 

student gebruikt. Het beroep van de vader op de trouwakte van de student is doorgaans 

niet meer dan tien jaar na de onderwijsloopbaan vastgelegd. Indien er geen huwelijksakte 

van de student te vinden was of daarop geen beroep van de vader vermeld was is 

doorgezocht, eerst in huwelijksakten van broers of zussen, vervolgens in overlijdensakten 

van de vader en tenslotte in biografische bronnen zoals verzameld op de webpagina 

Biografisch Portaal van het Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis86 en 

levensberichten van de gezochte student. Steeds is daarbij geprobeerd het beroep zo kort 

mogelijk na de onderwijscarrière te vinden. Beroepstitels geregistreerd op een moment 

langer dan vijftien jaar na de onderwijscarrière zijn niet gebruikt. Op deze manier is van 89 

procent van de studenten in de database het beroep van de vader achterhaald. Het 

verzamelen van dit type informatie was mogelijk tot ongeveer 1945. Voor de periodes 

daarna is de hoeveelheid openbare gegevens door privacy regels beperkt. Dat geldt zowel 

voor informatie uit de instellingsarchieven als voor akten van de burgerlijke stand. 

Informatie over studiefinanciering na 1945 is daarom verzameld uit een ander type 

bronnen. Data uit bestaande onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (de Leefsituatieonderzoeken van 1974 en 1986, en het 

Inkomenspanelonderzoek over de jaren 1989-1993 en 2006-2010) zijn gebruikt om iets 

over de sociale achtergrond van beursstudenten te zeggen.87 In deze onderzoeken werd 

                     
85 Tussen Van Tulder en HISCLASS werd een Spearmans R van 0,710 gevonden, tussen HISCLASS en EGP 
Spearmans R van 0,802, tussen Van Tulder en EGP Spearman’s R van 0,799. Spearmans R is een maat voor 
rangcorrelatie, die de samenhang tussen ordinale meetgegevens weergeeft. Zijdeman en Lambert, “Measuring 
social structure”, 130. 
86 Hierop is materiaal uit momenteel 23 collecties, naslagwerken en bestanden opgenomen. 
http://www.biografischportaal.nl/, laatst geraadpleegd 30-04-2014. 
87 Leefsituatieonderzoek (1974) en Doorlopend Leefsituatieonderzoek (1986) beschikbaar gesteld door Data 
Archiving and Networked Services DANS. Inkomenspanelonderzoek (1989-1993 en 2006-2010) beschikbaar 
gemaakt door Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  
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sociale achtergrond gemeten aan de hand van de inkomenspositie, het opleidingsniveau en 

het beroepsprestige van de ouders van de student. 

De sociale achtergrond van de studenten met een studiebeurs krijgt pas betekenis wanneer 

die vergeleken kan worden met de sociale positie van anderen. Dat is in dit onderzoek op 

een aantal manieren gedaan. Voornamelijk is een vergelijking gemaakt tussen de sociale 

achtergrond van beursstudenten in vergelijking met die van alle studenten. Informatie over 

de onderwijsdeelname naar sociale achtergrond is beschikbaar voor alle hier bestudeerde 

periodes. Voor de negentiende eeuw is gebruik gemaakt van het onderzoek van historicus 

Caljé over de Groningse universiteit.88 Hij verzamelde van een vijftal studiejaren (1815, 

1820, 1840, 1865 en 1890) in de negentiende eeuw gegevens over de ingeschreven 

studenten. Zijn databestand is voor dit onderzoek beschikbaar gesteld, zodat de sociale 

achtergrond van de studenten aan de universiteit van Groningen op dezelfde manier 

bewerkt kon worden als de rijksbursalen. Hoewel dit werk alleen zicht biedt op de 

rijksuniversiteit van Groningen en werkt met een relatief kleine onderzoekspopulatie 

(N=317, gevonden beroepstitels N=282), is het het best bruikbare kwantitatieve onderzoek 

naar de sociale achtergrond van studenten in de negentiende eeuw. Vanaf 1937 publiceerde 

het Centraal Bureau voor de Statistiek een serie onderzoeken naar de studentenpopulatie in 

het hoger onderwijs, waarbij de sociale achtergrond aan de hand van het beroep en de 

opleidingspositie van de vader aan de orde kwam. De boven al eerder geïntroduceerde 

Leefsituatieonderzoeken en het Inkomenspanelonderzoek maakten een vergelijking tussen 

beursstudenten en studenten zonder studiebeurs mogelijk. Een tweede manier om de 

sociale status van beursstudenten te duiden is door die af te zetten tegen de sociale 

achtergrond van de beoefenaars van het doelberoep. Zo is in dit onderzoek de achtergrond 

van leerlingen aan de rijkskweekschool van Groningen vergeleken met huwende 

onderwijzers in dezelfde provincie. Hetzelfde is gebeurd met geneeskunde- en 

theologiebursalen aan de Groningse universiteit, in relatie met huwende artsen en 

predikanten respectievelijk. Met dit doel is gebruik gemaakt van een bestand, beschikbaar 

gesteld door de Groninger Archieven. Het betreft het bronbestand voor de website 

www.allegroningers.nl, de webpagina waarop alle openbare akten van de burgerlijke stand 

digitaal beschikbaar zijn gemaakt.89 In dit bestand, dat verder aangeduid zal worden als het 

Huwelijksbestand allegroningers.nl, is informatie uit huwelijksakten van 244 duizend 

huwelijken, gesloten in de provincie Groningen tussen 1811 en 1934, opgenomen. 

De vergelijking van de sociale achtergrond van beursstudenten met die van studenten in de 

algehele studentenpopulatie, of met beoefenaars van het beroep waartoe een 

opleidingsstroom opleidt, geeft de mogelijkheid de bijdrage van het beurzenstelsel aan de 

toegankelijkheid van het onderwijs te duiden tegen de achtergrond van de actuele 

                     
88 Caljé, Groningse studenten. 
89 http://www.allegroningers.nl/introductie, laatst geraadpleegd 18-06-2014. 
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deelname naar sociaal milieu. Dat is van belang omdat de onderwijsdeelname van jongeren 

uit midden- en lagere statusgroepen een sterke ontwikkeling vertoonde in de onderzochte 

tweehonderd jaren. De logica van deze vergelijking is, dat het beurzenstelsel bijdraagt aan 

de vergroting van de toegankelijkheid van het onderwijs naar sociale achtergrond, indien 

de sociale status van beursstudenten gemiddeld lager is dan die van studenten in het 

algemeen. Als de status van beursstudenten gemiddeld hoger is, kregen andere belangen 

dan de democratisering van de toegang tot het onderwijs voorrang en speelde het 

mechanisme van statusbehoud blijkbaar een doorslaggevende rol.  

 

1.4 Opbouw van het proefschrift 

De onderzoeksperiode van 1815 tot 2015 is opgedeeld in vijf periodes, die elk in een 

hoofdstuk beschreven zullen worden. Die hoofdstukken hebben steeds een vergelijkbare 

indeling, waarin achtereenvolgens de sociale structuur en de mogelijkheden tot sociale 

mobiliteit, ontwikkelingen in de onderwijsstructuur en de samenstelling van de populatie 

onderwijsvolgenden, studiefinancieringsregelingen, en effecten van het stelsel op de 

toegankelijkheid in de betreffende periode aan de komen. Eerst volgt echter nog een korte 

schets van de mogelijkheden tot financiële ondersteuning aan studenten vr 1815. De 

indeling in vijf periodes is gemaakt op basis van de ontwikkeling van de regelingen voor 

studiefinanciering. De eerste periode loopt van 1815, het jaar waarin het Organiek Besluit 

werd opgesteld, tot 1850, toen de landsbeurzen in crisis waren en de voorzieningen 

noodgedwongen werden opgeschort. De tweede periode behandelt de jaren 1850 tot 1919, 

een periode waarin studiebeurzenregelingen opnieuw werden ingesteld. In deze jaren is 

een verandering te zien in de toepassing van de rijksbeurzen voor het academisch 

onderwijs, die tot de hoger onderwijswet van 1876 met name aan theologanten toevielen 

en daarna gelijkmatiger verdeeld werden over de faculteiten. Het beurzenstelsel voor de 

onderwijzersopleiding werd in deze tweede periode sterk uitgebreid. Een fundamentele 

uitbreiding van het gehele stelsel vond plaats in 1919, het beginjaar van de derde periode. 

In dat jaar werden de beurzen voor de verschillende onderwijstypen voor het eerst meer 

geïntegreerd, en daarom is het stelsel van 1919 ook wel genoemd als het begin van 

studiefinanciering in Nederland.90 De derde periode eindigt in 1945. In de vierde periode, 

1945-1986, namen zowel de deelname aan het onderwijs als het aandeel door beurzen 

gesteunde studenten een hoge vlucht. Mede daardoor werden aanpassingen van het 

systeem noodzakelijk geacht en bestudeerden een aantal opeenvolgende ambtelijke 

commissies de mogelijkheden tot een hervorming van het studiefinancieringsbeleid. Die 

kwam er uiteindelijk in 1986, met de invoering van de Wet op de Studiefinanciering. Die wet 

markeert het begin van de laatste onderzoeksperiode, van 1986 tot de dag van vandaag. In 

deze jaren werd nog veel gesleuteld aan de studiefinanciering en begonnen stemmen op te 

                     
90 Van den Bosch en Zuydgeest, Studiefinanciering 1919-1986. 
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gaan voor een stelsel gebaseerd op leningen.91 Het geheel wordt afgesloten met een 

hoofdstuk waarin de ontwikkeling van doelstellingen en effecten van 

rijksstudiefinanciering in de lange periode van tweehonderd jaar wordt beschreven. Welke 

conclusie kan getrokken worden over de bijdrage van vormen van studiefinanciering aan de 

toegankelijkheid van het onderwijs en sociale mobiliteit? Hoe passen de doelen en effecten 

bij het debat over statusverwerving tijdens en na de modernisering?   

                     
91 J.J.M. Ritzen, “Hete hangijzers. De financiering van het hoger onderwijs”, Economisch statistische berichten 
95 (2010) 4586, 345; Turkenburg e.a., De studie waard. 
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Hoofdstuk 2. Onderwijs en studiebeurzen vóór 1815 

 

 

2.1 Inleiding 

In dit onderzoek staat de geschiedenis van het rijksbeurzenstelsel in de periode vanaf 1815 

centraal. Dat beginpunt is gekozen vanwege het feit dat de centrale overheid vanaf toen de 

studiebeurzen ging uitreiken. Toch zou het niet juist zijn de periode voor 1815 te negeren, 

alleen al omdat het rijksbeurzenstelsel dat uit het Organiek Besluit voortkwam, 

voortbouwde op voorgaande regelingen. In dit hoofdstuk behandelen we daarom eerst de 

onderwijssituatie, samenstelling van de studentenpopulatie en de mogelijkheden tot 

financiering van de opleiding in de vroegmoderne periode. 

 

2.2 Nederlands onderwijs in de vroegmoderne periode 

In het onderwijs in de vroegmoderne periode kan onderscheid gemaakt worden tussen 

Nederduitse, Franse en Latijnse scholen, en universiteiten. De eerste boden elementair 

onderwijs in lezen, schrijven en godsdienst. Op de Franse scholen werd een wat breder 

onderwijspakket aangeboden met bijvoorbeeld wiskunde en boekhouden. In sommige van 

zulke scholen was Frans de voertaal, in alle scholen werd Frans gedoceerd.92 De Latijnse 

school was het “seminarium ecclasiae et reipublicae”, zoals de gevelsteen van de Latijnse 

school te Kampen meldde: het voorportaal voor de dienaren van Kerk en Staat.93 De 

Latijnse school vormde een voorbereidend instituut voor de in de zestiende en zeventiende 

eeuw opgerichte universiteiten van de Republiek. Voor het stadsbestuur was het in stand 

houden van de plaatselijke Latijnse school een zaak van prestige. Bij gebrek aan 

overkoepelende onderwijsregelingen kon het onderwijs aan deze scholen van plaats tot 

plaats nogal verschillen.  

Bij de stichting van de Nederlandse universiteiten namen de Gewestelijke Staten het 

voortouw. In 1575 was Leiden de eerste, gevolgd door de universiteiten van Franeker, 

Groningen, Utrecht en Harderwijk. Verbreiding en verdediging van het protestantse geloof 

was een belangrijk argument om een universiteit in het leven te roepen, net als 

maatschappelijke stabiliteit en scholing van toekomstige overheidsdienaren.94  

                     
92 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan 
de huidige tijd (Assen  1987)  27-66. 
93 H.W. Fortgens, Schola Latina: uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs (Zwolle 1958) 10. 
94 R. Sluijter, Tot ciraet ende vermeerderinge ende heerlyckmaekinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, 
personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1575-1812 (Hilversum 2004) 18; E.H. Waterbolk, Vormende 
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Bron: Frijhoff, La société, 379. 

 

In figuur 2.1 zien we de absolute studentenaantallen aan de universiteiten in de Republiek, 

tussen 1575 en 1799. In de eerste eeuw na de stichting van de verschillende universiteiten 

was er geen sprake van gesloten elitaire instellingen. De universiteit was voor een brede 

maatschappelijke groep de plaats om algemene kennis op te doen. Een aanzienlijk deel van 

de studerenden volgde de lessen niet met als doel een titel te behalen.95 De toeloop van 

buitenlandse studenten op de vlucht voor religieuze vervolging elders in Europa en de 

praktijk van de peregrinatio academica, waarbij studenten korte tijd lessen volgden aan een 

universiteit alvorens verder te trekken naar een volgende universiteitsstad, stimuleerden 

de groei van de studentenaantallen tot ongeveer 1660.96 De stagnatie van de 

studentenaantallen na 1700 was het gevolg van een functieverandering van de universiteit. 

De meesterstitel in de rechten werd een voorwaarde voor een regentenfunctie en een 

eretitel voor aristocratie en adel. De graden in de geneeskunde en theologie werden een 

vereiste voor de beroepsuitoefening van arts respectievelijk predikant.97 Het aantal 

promoties nam daarom relatief sterk toe. De promotie maakte het studeren aan de 

universiteit, door de drukkosten, de kosten voor een feest en het bedrag dat aan de 

universiteit betaald moest worden, juist duur. Omdat in dezelfde periode ook de gratis 

publieke colleges steeds meer vervangen werden door private colleges waarvoor betaald 

                                                                   

krachten bij de oprichting der hogeschool te Franeker”, in: G.Th.Jensma, e.a. (red.), Universiteit te Franeker 
1585-1811 (Leeuwarden 1985), 40-41. 
95 M. Zoeteman-van Pelt, De studentenpopulatie van de Leidse universiteit, 1575-1812 'Een volk op zyn Siams 
gekleet eenige mylen van Den Haag woonende' (Leiden 2011) 130. 
96 Caljé, Groningse studenten, 46. 
97 Ibidem. 
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moest worden, stegen de studiekosten sterk.98 Het college van curatoren van de Leidse 

academie verwachtte dat de vervanging van gratis door betaalde colleges zou leiden tot 

teruglopende studentenaantallen en maande de professoren in 1651 om netjes de publieke 

colleges waar te nemen. Private colleges waren echter financieel aantrekkelijker voor de 

professoren en gaven hen de mogelijkheid hun onderwijs vrij van bemoeienis van de 

curatoren in te vullen. Het aantal private ging het aantal publieke colleges daarom in de 

loop van de achttiende eeuw overtreffen.99 De gemiddelde studiekosten per jaar, exclusief 

kosten voor levensonderhoud, waren in de zeventiende eeuw 150 gulden, en in de 

achttiende eeuw 275 gulden. Een geschat minimum jaarinkomen dat nodig was om in de 

achttiende eeuw een zoon naar de universiteit te sturen, was 500 gulden.100 Zulke 

inkomens waren vooral voorbehouden aan leden van de bestuurlijke elite en beoefenaars 

van intellectuele beroepen.101 Parallel aan de studentenaantallen aan de universiteiten 

daalden ook de leerlingaantallen op de Latijnse scholen. De Franse school nam de rol van 

instituut voor algemene vorming over, de zogenaamde konstscholen en tekenacademies 

vervulden de rol van beroepsopleidingen.102 In de zeventiende en achttiende eeuw kon 

daarom gesproken worden van re-aristocratisering van de universiteiten.103 Universiteiten 

werden exclusiever toegankelijk voor hogere sociale standen, terwijl die hogere standen de 

intrede in hun groep bemoeilijkten.104  

 

2.3 Bursa, stipendia en lenen: financieringsmogelijkheden vóór 1815 

De financiering van de onderwijsloopbaan kon hoofdbrekens opleveren, zoals al 

gesuggereerd werd bij de behandeling van studiekosten en jaarinkomens. Voor een student 

die de kosten niet of nauwelijks zelf kon opbrengen, was er ook in de vroegmoderne tijd een 

aantal financieringsmogelijkheden.  

De Gewestelijke Staten van Holland, Friesland, Groningen en Utrecht kwamen vanaf de 

stichting van hun universiteiten elk met ondersteuning in de vorm van stipendia en 

zogenaamde bursa. Deze ondersteuning werd bekostigd uit de opbrengsten van de 

                     
98 Zoeteman-van Pelt, De studentenpopulatie, 131; Sluijter, Tot ciraet, 57. 
99 Sluijter, Tot ciraet, 57-58.  
100 W.Th.M. Frijhoff,  a soc     n erlan a se e  ses  ra   s      -       ne recherche s r elle s r le s a     es 
intellectuels (Amsterdam 1981) 63. 
101 L. Soltow, en J.L. van Zanden, Income and wealth inequality in the Netherlands, 16th-20th century 
(Amsterdam 1998) 43-44; H. Jamin en M. Huisman, Kennis als opdracht: de Universiteit Utrecht 1636-2001 
(Utrecht 2001) 50-51. 
102 Frijhoff, “Crisis of modernisering? Hypothesen over de ontwikkeling van voortgezet en hoger onderwijs in 
Holland in de 18e eeuw”, Holland: regionaal historisch tijdschrift, 17 (1985), 37-56, aldaar 43-50.  
103 Frijhoff, “Graduation and career”, in: H. De Ridder-Symoens, A history of the university in Europe II. 
Universities in early modern Europe (1500-1800) (Cambridge 1996) 392.  
104 De Ridder-Symoens, “Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis”, Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 4(1978) 10, 102. 
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geconfisqueerde kloostergoederen, die na de Reformatie aan de Staten toevielen.105 De 

stipendia waren beursbedragen die aan minvermogende studenten werden uitgekeerd. 

Niet zelden betrof het buitenlandse protestantse studenten, die naar de Republiek uitweken 

om het onderwijs van hun denominatie te volgen.106 De bursa waren kosthuizen waar 

studenten op kosten van de Staten konden verblijven en functioneerden als sociaal 

instrument. In de bursa ging het in meerderheid om studenten in de theologie. Aan de 

universiteit van Franeker had ongeveer een derde deel van de ruim zeshonderd in de 

zestiende eeuw afgestudeerde theologen op kosten van de Friese Staten in de bursa 

verbleven.107 In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden de aantallen bursalen 

ingeperkt, omdat de markt voor afgestudeerde gereformeerde predikanten verzadigd 

raakte.108 Het systeem bleef wel bestaan tot het einde van de achttiende eeuw, maar werd 

vooral ook benut om de tanende studentenaantallen te verhullen. In Franeker waren er 

rond 1800 studiejaren waarin met uitzondering van enkelen, iedere student bursaal was.109 

Dit geeft iets aan over de manier waarop dit Gewestelijke beurzenstelsel functioneerde. De 

Staten van Groningen drukten de lokale universiteit op het hart erop toe te zien “dat geene 

Inlandschen, genochsam middelen hebbende, worden toegelaten” tot de burse.110 Maar de 

conclusie dat de beursstudenten arme jongens waren, zou onjuist zijn. De Nationale Synode, 

het kerkelijke bestuursorgaan, gaf universiteiten het advies om vooral zonen van 

predikanten met een beurs te laten studeren. De inkomenspositie van die predikanten lijkt 

daarbij geen doorslaggevende rol gespeeld te hebben. Bekende en vermogende predikanten 

uit Amsterdam en Dordrecht, steden die hun predikanten goede traktementen betaalden, 

konden hun zonen op deze manier gratis laten opleiden.111 Het waren vooral studenten uit 

de kringen van redelijk betaalde overheidsambtenaren en predikanten die met financiële 

steun in de burse hun opleiding kregen.112 Het beurzensysteem moet minder begrepen 

worden als sociaal-emancipatorisch instrument, maar meer als stelsel om geen tekort aan 

academici te laten bestaan.113  

Naast deze Gewestelijke beurzen bestond er ook een onoverzichtelijk scala aan particuliere 

beurzen, die uit particuliere erflatingen of uit kerkelijke goederen werden bekostigd. Eén 

                     
105 S. Zijlstra, “Studie en studiefinanciering in Friesland in de late Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd: de 
gegevens uit de testamenten”, in: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de 
vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994) 233-258, aldaar 256. 
106 Jamin en Huisman, Kennis als opdracht, 51. 
107 J.J. Kalma, “’s Lands voedsterlingen en de Friese kerk. Het alumniaat in Friesland, studiebeurzen voor 
predikanten in spe”, in: Jensma, Universiteit te Franeker, 152. 
108 Sluijter, Tot ciraet, 100. 
109 Kalma, “ ’s Lands voedsterlingen”, 154. 
110 W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hoogeschool te Groningen ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest 
(Groningen 1864) 407. 
111 G. Groenhuis, De predikanten: de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden voor ± 1700 (Groningen 1977) 167-168. 
112 Groenhuis, De predikanten, 168. 
113 Frijhoff, La société Néerlandaise, 63. 
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mogelijkheid was een familieleen. Rijke ingezetenen lieten de opbrengsten van een deel van 

hun bezittingen na aan familieleden om daarmee een opleiding te bekostigen. De Friese 

edelman Syds Tjaarda bouwde in de zestiende eeuw zelfs een wedstrijdelement in zijn 

testament in: zijn drie zoons dienden met de uitvoerige beantwoording van een prijsvraag 

de kernbezittingen van de familie te verdienen. Lectoren van de universiteit van Leuven 

werden aangewezen als scheidsrechters. De uitkomst van deze wedstrijd is onbekend, maar 

alle drie de zoons studeerden aan een Europese universiteit, dus in zoverre slaagde de 

‘studiefinanciering met terugwerkende kracht’ van vader Tjaarda.114  

Was dit nog een voorbeeld van een incidentele beschikking, een meer permanent karakter 

hadden particuliere of kerkelijke prebenden. Deze prebenden waren oorspronkelijk 

bedoeld voor de bezoldiging van aankomende geestelijken. Dezen mochten een studieverlof 

opnemen om een universitaire graad in de theologie te halen, indien zij voor een vervanger 

in de parochie zorgden.115 Het beheer van de prebende, en dus de verantwoordelijkheid 

voor het toekennen ervan, kon liggen bij een kerkelijke parochie of bij de rechtsopvolgers 

van een particuliere stichter. In het laatste geval werden de studielenen niet exclusief 

toebedeeld aan toekomstige geestelijken, maar ook aan studenten aan andere faculteiten, 

Latijnse scholen of zelfs beroepsopleidingen.116 Sommige beurzenstichtingen waren 

speciaal gericht op studenten van een bepaalde faculteit, zoals die van de Bossche 

Medicinae Doctor Rombout Rombouts voor geneeskundestudenten te Leuven, vanaf 

1642.117 Voor theologiestudenten waren de mogelijkheden echter het grootst: niet alleen 

het merendeel van de Gewestelijke beurzen en prebenden was bedoeld voor aankomende 

geestelijken, ook de classes (de regionale afdelingen van het protestants kerkelijk bestuur) 

kenden beurzen toe aan theologanten.118 Ook voor aankomende geestelijken bij dissenters 

en katholieken waren beurzenstichtingen beschikbaar. In Brabant vonden veel 

beurzenstichtingen voor de opleiding van katholieken hun oorsprong in de periode van de 

Contrareformatie. Katholieken volgden hun universitair onderwijs bij voorkeur in Leuven 

of Keulen.119  

Het studiebeurzensysteem van de landsregering dat na 1815 zijn beslag zou krijgen, vond 

zijn oorsprong in de Leidse burse, het Statencollege voor de opleiding van predikanten. Dat 

college werd in de Bataafse periode opgeheven, omdat de bevoorrechting van protestante 

theologanten niet strookte met de idealen van vrijheid en gelijkheid. Het Statencollege werd 

hierop opgeheven, maar de Leidse curatoren vroegen compensatie voor dit verlies en 

kregen die in de vorm van dertig studiebeurzen van 300 gulden. Deze studiebeurzen, alleen 

                     
114 Zijlstra, “Studie en studiefinanciering”, 245-246. 
115 Jos Habets, De studiebeurzen in Neerlandsch Limburg. Een historisch overzicht der privaatinrichtingen voor 
onderwijs (Venlo 1881) 2. 
116 L.J. van Apeldoorn, De kerkelijke goederen in Friesland (Leeuwarden 1915), deel II, 175. 
117 H. Bots, I. Matthey en M.M. Meyer, Noordbrabantse studenten, 1550-1750 (Tilburg 1979) 33. 
118 Bos,  In dienst van het Koninkrijk, 132. 
119 Bots, Noordbrabantse studenten, 32. 
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beschikbaar voor de universiteit van Leiden, werden tussen 1801 en 1810 toegekend.120 Dit 

studiebeurzenstelsel werd in de nieuwe bestuurlijke situatie na 1815 uitgebreid tot de drie 

universiteiten Groningen, Leiden en Utrecht.  

 

2.4 Conclusie: Onderwijs en studiebeurzen vóór 1815 

Vanaf de stichting van de universiteiten in de Republiek waren er al studiebeurzen 

beschikbaar. De Gewestelijke Staten, die met de soevereiniteit bekleed waren, kenden 

beurzen toe en plaatsten minvermogende studenten kosteloos in bursa. Deze beurzen 

hadden in eerste instantie een instrumentele functie: zodra het tekort aan afgestudeerden 

aangevuld was, werd het aantal beurzen en plaatsingen in de bursa ingeperkt. Deze 

overheidsondersteuning in de studiekosten vormde zelfs de oorsprong van het 

beurzensysteem dat na 1815 het licht zag. Behalve beurzen van Staten en steden waren er 

ook beurzen beschikbaar gesteld door kerkelijke parochies en particuliere ingezetenen. 

Deze beurzenstichtingen bleven ook na 1815 bestaan.  

 

  

                     
120 P.J. Slaman, Staat van de student. Politieke geschiedenis van de studiefinanciering in Nederland (te 
verschijnen) 21-22.  
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Hoofdstuk 3. 1815-1850: “Niet uitsluitend de bekrompen 

omstandigheden der sollicitanten” 
 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en uitwerking van het rijksbeurzenstelsel tussen 

1815 en 1850 beschreven. In deze periode werd eerst het academische rijksbeurzenstelsel 

opgericht in het Organiek Besluit van 1815, gevolgd door een rijksbeurzensysteem voor de 

opleiding van onderwijzers (in 1816) en onderwijzeressen (in 1827) en voor ’s-

Rijksveeartsenijschool (in 1821). In de jaren tussen 1840 en 1850 werd de 

beursverstrekking aan universiteitsstudenten en leerlingen aan de veeartsenijschool 

opgeschort, in respectievelijk 1843 en 1844. Omdat ook de Rijkskweekschool rond 1850 

een zieltogend bestaan leidde, vormde 1850 in de geschiedenis van het vroege 

rijksbeurzenstelsel een logische cesuur. Welke ambities speelden een rol bij de instelling 

van het rijksbeurzenstelsel en welke invloed had het op de onderwijskansen?  

 

3.2 Sociale verhoudingen en sociale mobiliteit in Nederland 

De sociale structuur en de mogelijkheden op sociale mobiliteit komen hier op twee 

manieren aan de orde. Ten eerste door te kijken naar bestaand onderzoek naar de sociale 

stratificatie en mobiliteit in de eerste helft van de negentiende eeuw, ten tweede door met 

behulp van het HISCLASS klassenschema bruidegoms die in 1820 en in 1840 huwden in de 

provincie Groningen in te delen.  

Er is veel onderzoek gedaan naar de sociale verhoudingen in de Nederlandse samenleving 

van de negentiende eeuw. Veel van dit onderzoek concentreerde zich op de tweede helft 

van de negentiende eeuw, maar een aantal zoomde ook in op de periode voor 1850. Een 

zeer groot gedeelte van de beroepsbevolking was werkzaam in de landbouw, in 1807 en 

1849 iets meer dan 40 procent. De industrie groeide in die jaren van 26 tot 31 procent van 

de beroepsbevolking, terwijl de dienstensector iets kromp.121 De rol van Nederland in de 

wereldhandel was sterk achteruitgegaan vanaf de achttiende eeuw en dat plaatste een rem 

op de economische ontwikkeling.122 Die economische stilstand is te zien in een aantal 

indicatoren van de levensstandaard in deze jaren. Het reële loonpeil bleef bijvoorbeeld zeer 

constant op een relatief laag niveau.123 De gemiddelde levensverwachting daalde iets van 

                     
121 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 19. 
122 J.P. Smits, “Economische ontwikkeling, 1800-1995”, in: Van der Bie en (red.), Nationaal goed, 14-33, aldaar 
18. 
123 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 55. 
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43,6 in 1827 naar 39,6 jaar in 1840-1851.124 Bovendien bleef de gemiddelde lichaamslengte 

van lotelingen constant in deze jaren en vertoonde die tussen 1840 en 1850 zelfs een 

daling.125 Dat laatste was een gevolg van sterk stijgende prijzen van dagelijkse 

voedingsmiddelen zoals aardappel, gerst en bonen door de landbouwcrisis van 1845-

1847.126  

Tabel 3.1 De sociale structuur rond 1850, volgens Giele en Van Oenen. 

Giele en Van Oenen Percentage 

1. Grote burgerij: patriciërs, 
academici, grote ondernemers 

3,0 

2. Kleine burgerij 
              A) Kleine zelfstandigen, kleine 
ondernemers en winkeliers  
          
              B) Semi-intellectuelen, 
onderwijzers, lagere ambtenaren  
 
              C) Zelfstandige boerenklasse  

 
 

18,4 
 
 

4,3 
 

23,9 
3. Arbeidende klasse 
             A) geschoolde arbeiders  
              
             B) ongeschoolde arbeiders  

 
19,8 

 
30,2 

4. Lompenproletariaat 0,5 

Bron: Giele en Van Oenen, “De sociale struktuur”, 24-25. 

In tabel 3.1 is de sociale stratificatie van rond 1850, samengesteld door Giele en Van Oenen, 

weergegeven. Zoals in de inleiding beschreven, was een belangrijke hoofdgedachte voor 

Giele en Van Oenen dat er zich tussen de Grote burgerij en de Arbeidende klasse een 

omvangrijke middengroep bestond. In die middengroepen plaatsten zij bijvoorbeeld 

                     
124 Levensverwachting van kinderen ouder dan een jaar, om kindersterfte buiten beschouwing te laten. E. 
Horlings en J.P. Smits, “The quality of life in the Netherlands, 1800-1913. Experiments in measurement and 
aggregation”, in: J. Komlos en J. Baten, The Biological standard of living in comparative perspective: 
contributions to the conference held in Munich, January 18-22, 1997, for the XIIth congress of the International 
Economic History Association (Stuttgart 1998) 321-343, aldaar 333. 
125 Horlings en Smits, “The quality of life”, 334. Gemiddelde lichaamslengte is een indicator van 
levensstandaard omdat er een sterk verband is tussen gemiddelde lichaamsgroei en de kwaliteit van voeding. 
Zie P.G. Tassenaar, Het verloren Arcadia. de biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860 (Capelle aan 
den IJssel 2000) 24-36. 
126 Paping en Tassenaar, “The consequences of the potato disease in the Netherlands 1845-1860: a regional 
approach”, in: C. O  Gra da, R.F.J. Paping en E. Vanhaute (red.), When the potato failed: causes and effects of the 
'last' European subsistence crisis, 1845-1850 (Turnhout 2007) 149-184, aldaar 169. 
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zelfstandigen, winkeliers, onderwijzers en ambtenaren. De sociale toplaag van academici en 

grote ondernemers is relatief heel klein, terwijl ongeveer de helft van de beroepsbevolking 

tot de arbeidende klasse wordt gerekend. Een aanvullende blik op de sociale structuur 

krijgen we als we het huwelijksbestand van de provincie Groningen bekijken. De beroepen 

van bruidegoms en vaders van bruidegoms zijn ingedeeld in de groepen van het HISCLASS 

beroepenschema. Daartoe zijn 2615 bruidegoms die trouwden in 1820 en in 1840 

ingedeeld, van 194 van hen was geen beroep bekend (7,4 procent). De keuze voor deze 

twee jaren is ingegeven door de beschikbaarheid van een overzicht van de sociale 

achtergrond van studenten aan de Groningse universiteit in dezelfde jaren.127 In de 

inleiding zagen we al dat er een aantal verschillen is tussen de stratificatieschema’s van 

Giele en Van Oenen en HISCLASS. Dat is ook te zien als we tabel 3.1 met tabel 3.2 

vergelijken. De Grote burgerij van Giele en Van Oenen komt qua beroepen grotendeels 

overeen met de groepen 1 en 2 van HISCLASS. In de Kleine burgerij maakt HISCLASS een 

andere onderverdeling, namelijk tussen Lagere managers en professionals enerzijds en 

Opzichters en geschoold personeel anderzijds. Onder de eerste groep vallen bijvoorbeeld 

winkeliers, onderwijzers en klerken, onder de tweede ambachtslieden als bakkers, smeden 

en molenaars. De omvang van de groepen die hier inhoudelijk aan elkaar gelijk worden 

gesteld, loopt in de twee indelingen toch enigszins uiteen. In tabel 3.2 is de procentuele 

verdeling over de twee jaren weergegeven.128  

Tabel 3.2 Beroepen van bruidegoms in Groningen, 1820 en 1840, verdeeld over de HISCLASS 

beroepenclassificatie 

 1820 1840 

1. Hogere managers en 
hogere professionals (1+2) 

1,2 1,8 

2. Lagere managers en lagere 
professionals; administratief 
en verkoop personeel 
(3+4+5) 

14,8 13,1 

3. Opzichters en geschoold 
personeel (6+7) 

17,1 16,8 

4. Boeren en visserij (8) 9,4 11,1 
5. Lager geschoold personeel 
(9) 

12,4 12,4 

6. Ongeschoold personeel 
(11) 

8,0 7,9 

7. Lager en ongeschoold 
agrarisch personeel (10+12) 

37,0 36,9 

N 1350 1071 

 Bron: Huwelijksbestand allegroningers.nl 
                     
127 Caljé, Groningse studenten, 213. 
128 Er is gekozen voor indeling in de gecomprimeerde HISCLASS classificatie van 7 klassen.  
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De verdeling van bruidegoms over de beroepsklassen was tussen 1820 en 1840 heel stabiel. 

De verschillen tussen de gekozen steekjaren zijn minimaal. De omvang van de hoogste 

klassen is maar klein. De hogere managers en hogere professionals, de groep waarin 

predikanten, artsen en juristen, als ook bestuurders en grote ondernemers vallen, besloeg 

tussen de 1 en 2 procent van de beroepsbevolking in Groningen. De groep lagere managers 

en professionals, waarin kooplieden, onderwijzers en ambtenaren worden geplaatst, 

omvatte zo’n 14 procent van de Groningers met een beroep. Het grootste gedeelte van de 

bruidegoms werkte als meer of minder geschoolde handarbeider, iets minder dan de helft 

van de beroepsbevolking in de agrarische sector (Boeren en visserij en lager en ongeschoold 

agrarisch personeel samen).  

Voor de Nederlanders in de eerste helft van de negentiende eeuw was de sociale 

verscheidenheid een duidelijk gegeven. De ongelijke verdeling van welstand, invloed en 

aanzien was alom zichtbaar en leidde tot een indeling van de maatschappij in sociale lagen. 

Iemands sociale positie bepaalde bijvoorbeeld de aanspreekvorm. Zo werd een gegoede 

dame aangesproken met mevrouw, terwijl een minder hooggeplaatste vrouw luisterde naar 

juffrouw. Een verkeerd gekozen aanspreekvorm kon daarom als pijnlijk ervaren worden. 

Een Haagse arts raakte een patiënt kwijt, toen hij hem had aangeschreven als Heer in plaats 

van Wel Edel Gestrenge Heer. De patiënt was in zijn wiek geschoten en zocht een andere 

dokter… 129 Het standenonderscheid kwam ook tot uiting in het onderwijs. Er bestonden 

armenscholen waar geen schoolgeld betaald hoefde te worden, tussenscholen die een 

geringe vergoeding vroegen, en burgerscholen die het duurst waren.130  

Het beeld van de sociale structuur en de mogelijkheden voor sociale stijging in Nederland 

voor 1850 wordt gedomineerd door dat van de starre standenmaatschappij. Dit beeld vond 

ten eerste zijn oorsprong vooral in moralistische literaire representaties van sociale 

ongelijkheid, zoals het veel geciteerde gedicht Goeden nacht van den armen aan den rijken 

van Hendrik Tollens (“Elk zijn lot. Geniet het uwe; ’t komt van God”).131 Een ander 

voorbeeld is een verhaal in de Groninger Volks-Almanak over een eenvoudige jongen die 

zijn plaats niet kende en theologie ging studeren, maar als predikant hopeloos faalde. Zijn 

arme moeder, jarenlang kromgelegen voor de studiekosten, werd zo geraakt door de 

mislukking dat zij het leven liet.132 Ten tweede droeg de moderniseringshypothese bij aan 

de interpretatie van de eerste eeuwhelft als star en onbeweeglijk. Die theorie stelde immers 

dat als gevolg van industrialisering de beroepenstructuur veranderde, het onderwijs 

expandeerde en de inkomens per hoofd van de bevolking toenamen. Dat was het startsein 

                     
129 P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste 
Wereldoorlog (Zwolle 1987) 208-209. 
130 Boekholt en De Booy, De geschiedenis van de school, 109; Th. Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam 1855-1876 
(Amsterdam 1965) 11. 
131 H.F.C. Tollens, Gezamenlijke dichtwerken X-XII (Leeuwarden 1856-1857) 97-101. 
132 “Mien zeun zel domine worren”, Groninger Volksalmanak 1848, 65-80. 
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voor groeiende mobiliteitskansen.133 Daaruit volgt dat de decennia voor het begin van 

modernisering veel minder sociale dynamiek vertoonden. Het beeld van een 

onveranderlijke standenmaatschappij moet echter genuanceerd worden. De literaire 

verwijzingen beschreven meer een ideaaltype dan een realiteit.134 Verschillende 

onderzoeken lieten ook meer sociale dynamiek zien dan verondersteld mocht worden in 

een starre standenmaatschappij.135 Van de Groningse bruidegoms van 1820 en 1840 had 

respectievelijk 52 en 47 procent een beroep in andere sociale klasse dan zijn vader. In beide 

jaren overtrof de kans op neerwaartse mobiliteit die op sociale stijging, zoals te zien is in 

tabel 3.3. Ook in de hoogste sociale groep was er sprake van een zekere toegankelijkheid 

voor leden van lagere statusgroepen. Van de Groningse bruidegoms die tussen 1820 en 

1840 in de HISCLASS groepen 1 en 2 vielen, was 63 procent sociaal stabiel.136 Hun vaders 

hoorden ook al tot de sociale toplaag en waren predikant, arts, jurist of politiek bestuurder 

van beroep. Iets meer dan een derde van de huwende mannen uit de sociale top had echter 

een achtergrond in de sociale laag daaronder: hun vaders waren kooplieden, ambtenaren 

en boeren. Dat duidt erop dat de mogelijkheden om hogerop te komen, ook in deze 

ongelijke samenleving van voor de modernisering, groter waren dan wellicht verwacht. 

 

Tabel 3.3 Percentages sociale mobiliteit bruidegoms in de provincie Groningen, 1820 en 1840 

 1820 1840 
Opwaarts mobiel 18,6 17,4 

Stabiel 51,0 53,4 

Neerwaarts mobiel 33,8 29,1 
N 856 1.033 

Bron: Huwelijksbestand allegroningers.nl 

 

                     
133 H. Kaelble, Social mobility in the 19th and 20th centuries. Europe and America in comparative perspective 
(New York 1986) 142. 
134 O.W.A. Boonstra en Mandemakers, “Ieder is het kind zijne eigene werken. Sociale stratificatie en mobiliteit 
in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw”, in: Dronkers en Ultee, Verschuivende ongelijkheid, 138. 
135 Boonstra, “Functioneel analfabetisme in Nederland, 1775-1900”, in: Maas, Van Leeuwen en Mandemakers 
(red.), Honderdvijftig jaar levenslopen. De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (Amsterdam 2008) 
127-148, aldaar 135-136; H. van Dijk, J. Visser en E. Wolst, “Regional differences in social mobility patterns in 
the Netherlands between 1830 and 1940”, Journal of social history 17 (1984) 435-451, aldaar 442; Paping, 
“Gender and the intergenerational transfer of prperty and social position in the 18th and early 19th century 
northern Dutch countryside”, in: M. Durães e.a. (red.), The Transmission of Well-Being: Gendered Marriage 
Strategies and Inheritance Systems in Europe (17th-20th Centuries) (Bern 2009) 291-313, aldaar 299-300. 
136 Hiertoe zijn de bruidegoms uit HISCLASS 1 en 2 van alle aktejaren tussen 1820 en 1840 geselecteerd. Dat 
waren er 333, waarvan van 296 ook het beroep van de vader vermeld was. Huwelijksbestand 
allegroningers.nl. 
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3.3 Onderwijs in Nederland 

De bemoeienis van de centrale staat met het onderwijs groeide in deze jaren tussen 1815 

en 1850, maar was lang niet overal voelbaar. Zo was er een belangrijke rol voor 

genootschappen zoals de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen. In deze paragraaf kijken we 

naar de ontwikkelingen in het lager en vervolgonderwijs in Nederland gedurende deze 

periode.  

In de Bataafse periode werd een drietal achtereenvolgende onderwijswetten gemaakt, 

waarvan die van 1806 52 jaar gehandhaafd bleef en waarin doelstelling en inhoud van het 

lager onderwijs werd omschreven. Deze schreef voor dat onderwijs aan alle kinderen 

gegeven moest worden door bekwame, geëxamineerde onderwijzers die zich bedienden 

van moderne onderwijsmethoden. Op dat onderwijs werd toezicht gehouden door van 

staatswege benoemde schoolopzieners en gemeentelijke schoolcommissies.137 De 

schoolopzieners werden dus geacht om als staatsambtenaren controle uit te voeren op het 

lager onderwijs. Aanvankelijk kwam daarvan niet zo veel terecht, maar in de loop van de 

negentiende eeuw kregen ze een belangrijke rol in de verbetering van het lager onderwijs, 

door onderwijzers bekend te maken met de nieuwste pedagogische inzichten.138 Doorgaans 

kregen jongens en meisjes samen onderwijs aan de lagere scholen, terwijl afzonderlijke 

jongens- en meisjesscholen pas in het vervolgonderwijs voorkwamen.139 De sociale 

ongelijkheid was in het lager onderwijs terug te vinden: er waren scholen voor de 

onderscheiden statusgroepen, die verschilden in kosten en leerinhoud. Op de gratis 

armenscholen werd elementair onderricht gegeven in schrijven en rekenen. Een 

uitgebreider aanbod was er op de lagere scholen voor kinderen van de burgerij, die daar 

tegen betaling van schoolgeld onderwijs kregen in alle schoolvakken, dus inclusief schrijf- 

en rekenonderwijs. De duurste scholen voor de hoogste standen waren de particuliere 

lagere scholen.140 De meest welgestelde families lieten hun kroost thuis huisonderwijs 

volgen. Het Onderwijsverslag over 1858 maakte voor de provincie Zuid-Holland melding 

van “vele kinderen van den meer gegoede stand [die] of het lager onderwijs geheel thuis 

ontvangen, of na gedurende de eerste jaren huisonderwijs genoten te hebben, eerst op 

latere leeftijd de school te bezoeken”.141 Relatief gezien was de omvang van het 

huisonderwijs niet groot: volgens de volkstelling van 1849 waren er in dat jaar iets meer 

                     
137 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 99-101. 
138 Boonstra, De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op 
het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920 (Wageningen 1993) 128; Boekholt 
en De Booy, Geschiedenis van de school, 102. 
139 H.T.A. Amsing en H.W. van Essen, “Negentiende-eeuwse inspecteurs als pleitbezorgers voor beter 
meisjesonderwijs. Twee blauwdrukken en hun historische context”, in: P.Th.F.M. Boekholt, e.a. (red.), 
Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat (Assen 2002) 297-310, aldaar 298. 
140 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 109. 
141 Aangehaald in H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende 
eeuw. Een analyse van de landelijke ontwikkeling en van de regionale verschillen (Amsterdam 1986) 104.  
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dan negen duizend huisleerlingen, wat gelijk staat aan ongeveer twee procent van het totaal 

aantal schoolgaande leerlingen.142  

Als er in een gemeente onvoldoende leerlingen waren om een onderverdeling in 

verschillende lagere scholen te maken, kon een goede onderwijzer altijd nog rekening 

houden met de afkomst van de leerlingen bij het verdelen van zijn aandacht. Over een 

Friese onderwijzer schreef predikant D.K. van Meerten in 1845, dat hij zijn onderwijs 

aanpaste aan de stand waarin de ouders van zijn leerlingen geplaatst waren en waarin de 

leerlingen zelf vermoedelijk zouden komen. “Den kinderen uit den arbeiders of 

dagloonersstand, zocht hij voornaamelijk alleen lezen, schrijven en een weinig rekenen te 

leeren; die van landbouwers moesten eenig meerdere vorderingen maken; (…) De kinderen 

van den Burgemeester, van den Predikant, van den ontvanger, enz. werden dikwerf door 

meester G. nog afzonderlijk onderwezen, tegelijk met zijne kostschoolleerlingen, op een 

meer gemeenzamen voet, in zulke kundigheden en wetenschappen, welke geacht konden 

worden, voor andere van minder behoefte te wezen.”143  

Mede als gevolg van de verschillende verwachtingen van onderwijs voor kinderen uit de 

onderscheiden sociale groepen, liep de mate van deelname aan het onderwijs ook uiteen. In 

het algemeen nam de deelname aan het onderwijs toe in de jaren 1815-1850, in 1845 

volgde zo’n driekwart van de kinderen in de schoolgaande leeftijd lager onderwijs.144 Uit 

onderzoek naar analfabetisme is echter bekend dat er grote verschillen naar sociale 

achtergrond waren. Bruidegoms uit de boeren- en arbeidende klasse, geboren tussen 1820 

en 1840, konden in ongeveer 40 procent van de gevallen geen handtekening onder hun 

trouwakte zetten, een indicator dat zij geen of zeer weinig onderwijs hadden gevolgd. 

Onder bruidegoms uit de kleine burgerij gold dat voor 14 procent, terwijl alle huwenden uit 

de grote burgerij hun handtekening konden zetten. In alle statusgroepen nam de mate van 

analfabetisme overigens snel af, om in de tweede helft van de negentiende eeuw goeddeels 

te verdwijnen.145  

Voor middelbaar en beroepsonderwijs was in de eerste helft van de negentiende eeuw 

nauwelijks een institutioneel kader. De onderwijswetten richtten zich op het lager, en, zoals 

we nog zullen zien, op het hoger onderwijs. Na het lager onderwijs waren er voor de 

leerlingen wier familie daarvoor kon betalen, een aantal mogelijkheden om zich verder te 

scholen. De Latijnse school bereidde jongens voor op het universitaire onderwijs en 

verzorgde onderwijs in de klassieke talen, geschiedenis en filologie. In de loop van de 

achttiende en negentiende eeuw slonken de leerlingaantallen van de Latijnse scholen en 

                     
142 Knippenberg, Deelname, 104-105. 
143 D.K van Meerten, Over de zucht naar standsverheffing, beschouwd in verband met het lager onderwijs 
(Leiden 1845) 4-5. Aangehaald bij T.U. Smeding, School in de steigers: de wording van de Friese lagere school in 
de periode 1800-1857 (Leeuwarden 1987) 262-263. 
144 N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert. Ontwikkelingen sinds 1800 (Muiderberg 1983) 30. 
145 Boonstra, De waardij, 160; Boonstra, “Functioneel analfabetisme in Nederland”, 135.  
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verwerden ze tot een schooltype voor zeer weinigen. Onder invloed van particuliere 

partijen ontstond een type vervolgonderwijs met meer aandacht voor moderne vakken, 

zoals moderne talen en wiskunde: de Franse school.146 Voor meisjes waren er afzonderlijke 

Franse meisjesscholen, geleid door vrouwelijke onderwijzeressen.147 Er waren grote 

verschillen tussen de Franse scholen, zowel in de leerinhoud als in de kosten van het 

onderwijs. Het is onjuist om de Franse scholen als een goedkoop alternatief voor de Latijnse 

school te zien. Het schoolgeld voor de duurste particuliere Franse kostschool, die van F.C. 

Roodhuizen te Amsterdam, bedroeg 1000 gulden per jaar. Die was daarmee onbetaalbaar 

voor families zonder zeer groot vermogen. De Franse dagscholen waren beter te betalen en 

trokken dan ook veel meer leerlingen. Volgens Commissaris-generaal van Onderwijs O. 

Repelaer van Driel (1759-1832) was dit onderwijs bedoeld voor “[d]e kooplieden, 

fabrikanten, de winkeliers, de meesters der verschillende ambachten in de steden, de 

kunstenaars en meer anderen, die buiten twijfel onder de nuttigste en werkzaamste 

ingezetenen des lands gerangschikt worden.”148  

In deze jaren was er weinig sprake van beroepsonderwijs. Beroepen in handel en nijverheid 

werden voornamelijk in de beroepspraktijk geleerd. Een aantal instellingen ontstond na 

particulier initiatief, zoals de tekenscholen die onderwijs in kunsten maar ook in 

bouwkunde gaven, en de spin- en weefscholen voor arbeiders in de weefindustrie. Hoger 

technisch onderwijs werd aangeboden aan de Delftse Koninklijke Akademie ter Opleiding 

van Burgerlijke Ingenieurs, in het leven geroepen door de landelijke overheid nadat enkele 

ondernemers daar nadrukkelijk op aangedrongen hadden.149 In het geval van ’s-

Rijksveeartsenijschool liep het net zo. Aanvankelijk was het niet de landelijke overheid, 

maar het genootschapswezen dat het voortouw nam. Offringa stelt wat cynisch dat de enige 

overheidsreactie op de epidemische runderpest in de achttiende eeuw het uitschrijven van 

bidstonden was.150 Na inspanningen van de Maatschappij ter bevordering van de Landbouw 

besloot de Agent van de nationale oeconomie in 1808 vijf studenten naar het Franse Alfort te 

sturen, om hen daar op kosten van de staat tot veearts te laten opleiden. Na het vertrek van 

de Fransen werd werk gemaakt van de oprichting van een veeartsenschool in de 

noordelijke Nederlanden. In 1821 werd in Utrecht ’s-Rijks Veeartsenijschool opgericht, 

waar een vierjarige cursus werd gegeven aan leerlingen die er op internaat verbleven. 

Aspiranten voor de veeartsenijschool moesten tussen de zestien en tweeëntwintig jaar oud 

zijn, geboren en woonachtig in het Rijk, van onbesproken gedrag en grondig ervaren in 

                     
146 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 120. 
147 Amsing en Van Essen, “Negentiende-eeuwse inspecteurs”, 298-299. 
148 Citaat uit 1817, aangehaald in Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 128. 
149 J. Wolthuis, Lower technical education in the Netherlands 1798-1993. The rise and fall of a subsystem. 
(Leuven 1999) 95-96. 
150 C. Offringa, “Ars veterinaria: ambacht, professie, beroep. Sociologische theorie en historische praktijk”, 
Tijdschrift voor Geschiedenis, 96 (1983) 407-432, aldaar 416.  
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lezen, schrijven en rekenen.151 De kwekelingen aan de veeartsenijschool kwamen over het 

algemeen uit de kleine burgerij.152 In het jubileumboek ter ere van het honderdjarig bestaan 

van de veeartsenopleiding in Utrecht schreef de auteur dat de leerlingen zich goed en 

ijverig gedroegen, ondanks dat zij “meestal uit zeer eenvoudige kringen” afkomstig waren. 

De meeste kwekelingen hadden alleen de lagere school doorlopen, waarna zij in het boeren- 

of een ander bedrijf aan het werk gingen. Vanwege deze gebrekkige vooropleiding hadden 

velen moeite met de leerstof.153   

Rond 1800 richtte het Nut een aantal Nutskweekscholen voor de opleiding tot onderwijzer 

op, onder meer in Haarlem en Groningen. Onderwijzers werden tot die tijd, en overigens 

ook nog tot ver in de negentiende eeuw, voornamelijk in de praktijk opgeleid. Goede 

leerlingen leerden bij een schoolhoofd als kwekeling het vak van onderwijzer. Deze 

praktijkopleiding stond bekend als normaalschool, een benaming die een centraal geregelde 

opleiding suggereert, maar die door Boekholt en De Booy wordt omschreven als “een 

plaatsje zoeken bij een bekwaam onderwijzer en bij hem de kunst afkijken”.154 Aspirant-

onderwijzers moesten zich laten examineren door de Provinciale Onderwijscommissie om 

een akte van toelating te ontvangen. Er bestonden vier in niveau opklimmende rangen, 

waarvan de vierde het eenvoudigst was en de eerste en hoogste rang slechts zelden werd 

toegekend.155 Van Essen haalt de ervaring van de Fries Bruno Liewes van Albada aan, die 

zich na een mislukte opleiding theologie op eigen houtje voorbereidde op het 

toelatingsexamen in 1815. Hij deed examen in Leeuwarden voor de akte van de vierde rang, 

die hij, zonder praktische opleiding, haalde.156 Om het niveau van aspirant-onderwijzers die 

zich buiten de kweekscholen voorbereidden op hun ambt te verhogen, subsidieerde het Rijk 

onderwijzersgezelschappen. In deze gezelschappen kwamen aspiranten, beginnende 

onderwijzers en ervaren docenten met een eerste of tweede rang bijeen om te discussiëren 

over onderwijs en opvoeding. De gezelschappen bezaten bovendien een bibliotheek die 

voor aspirant-onderwijzers beschikbaar was.157  

De Nutskweekschool van Haarlem werd in 1816 omgezet in een Rijkskweekschool. Ook in 

Lier, in de Zuidelijke Nederlanden, werd een rijkskweekschool in het leven geroepen. De 

Nutskweekschool in Groningen werd door het Nut bekostigd tot 1861, maar ontving vanaf 

                     
151 H. Schornagel, “De Rijks-veeartsenijschool”, in: H.M. Kroon (red.), Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs. 's-
Rijks-Veeartsenijschool, Veeartsenijkundige Hoogeschool, 1821-1921 (Utrecht 1921) 76. 
152 C. Offringa, Van Gildestein naar Uithof: 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht Deel 1 (Utrecht 1972) 
44. 
153 Schornagel, “De Rijks-veeartsenijschool”, 80. 
154 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 110. 
155 Knippenberg, Deelname, 65. 
156 B.L. van Albada, Uit de oude en de nieuwe doos. Herinneringen uit de school en het leven van een 80-jarige 
oud-hoofdonderwijzer. Ernst en luim (Groningen 1875). Aangehaald in H.W. van Essen, Kwekeling: tussen akte 
en ideaal : de opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800 (Amsterdam 2006) 35-36; NNBW, deel 1, 55. 
157 Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland, 1795-1858 (Zutphen 1978) 142-145. 
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1816 een jaarlijkse overheidssubsidie van 600 gulden.158 Dit waren aanvankelijk de enige 

Rijksinitiatieven om het peil van de onderwijzers in het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden te verhogen. Deze kweekscholen legden sterker dan de normaalscholen 

nadruk op theoretische pedagogie. Aspiranten werden toegelaten na een vergelijkend 

examen en moesten verder minimaal 15 jaar oud zijn, gezond en van onbesproken gedrag, 

aanleg voor het vak en enige onderwijservaring hebben.159 Bij de normaalschoolopleiding 

lag het primaat meer bij de voorbereiding in en op de praktijk van het lesgeven. Dit was 

vanouds de manier waarop onderwijzers werden opgeleid en deze praktijkvorming bleef 

numeriek de belangrijkste opleiding voor onderwijzers. In Gelderland werd slechts 

sporadisch een onderwijzer aangesteld die de Rijkskweekschool had doorlopen.160 De 

leerlingen die tussen 1816 en 1850 de Haarlemse Rijkskweekschool bezochten kwamen uit 

het hele land, maar de school had toch ook een duidelijke regiofunctie. Kwekelingen uit 

Noord- en Zuid-Holland waren duidelijk oververtegenwoordigd, terwijl uit verderaf gelegen 

provincies zoals Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Limburg tussen de twee en vijf 

leerlingen aan de Rijkskweekschool studeerden. Uit de stad Haarlem kwamen twintig 

leerlingen.161 Voor jongeren in de afgelegen provincies lag het afleggen van het 

toelatingsexamen voor de Haarlemse Rijkskweekschool vermoedelijk minder voor de hand. 

Van de Friese onderwijzers in de periode 1800 tot 1857 is becijferd dat ongeveer een kwart 

van hen uit de gezeten burgerij kwam, de helft uit de kleine burgerij, en nog eens een kwart 

uit de groep werklieden en arbeiders.162 

Het onderwijs aan meisjes werd in de regel gegeven door onderwijzeressen. Bij het streven 

naar verbetering van de bekwaamheid van de onderwijzersstand was de 

onderwijzersopleiding voor vrouwen echter buiten beschouwing gebleven. Voor 

onderwijzeressen ontbraken opleidingsmogelijkheden en zij konden zich alleen door 

zelfstudie voorbereiden op het examen ter verkrijging van een akte van bekwaamheid tot 

het geven van onderwijs. Dat leidde tot klachten over de kwaliteit van het meisjesonderwijs 

en een verzoek van de Provinciale Commissies van Onderwijs om werk te maken van een 

onderwijzersopleiding voor meisjes.163 De minister beperkte zich tot het oprichten van een 

modelmeisjesschool in Maastricht en het instellen van een aantal studiebeurzen. Meisjes 

“met lust en aanleg voor den stand van onderwijzeresse” konden zich melden bij een 

“kostschoolhouderesse”. Door mee te lopen in de praktijk werd de aspirant-onderwijzeres 

voorbereid op het akte-examen, dat door de provinciale onderwijsinspecteur werd 

                     
158 Van Essen, Kwekeling, 38-39. 
159 Ibidem, 42. 
160 Boekholt, Het lager onderwijs,142, 145, 345. 
161 Eigen onderzoek op basis van NL-HaNA, toegang 2.04.01, inv. 4055-4175 en 4204-4854. 
162 Smeding, School in de steigers, 342. 
163 Amsing en Van Essen, “Negentiende-eeuwse inspecteurs”, 298. 
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afgenomen.164 Nog minder dan bij de onderwijzersopleiding voor mannen was er dus 

sprake van een omkaderde beroepsopleiding. De akte gaf het recht om het beroep van 

onderwijzeres of kostschoolhouderes uit te oefenen, maar een relatief groot aandeel van de 

vrouwen die opgeleid werden kwam niet aan het uitoefenen van een beroep in het 

onderwijs toe. Ruim 20 procent van de meisjes die aan de Groningse kostschool werden 

opgeleid kreeg een positie als zelfstandig onderwijzeres. De anderen bleven inactief of 

vervulden andere, niet gedocumenteerde onderwijstaken.165  

De inrichting van het hoger onderwijs, ten slotte, werd in deze periode bepaald door het 

Organiek Besluit van 2 augustus 1815. Dit Besluit schreef in 270 artikelen organisatie en 

handelen van de instellingen voor hoger onderwijs voor. Hoger onderwijs werd hier 

opgevat als de hoogst mogelijke onderwijscarrière, waaronder behalve het universitair 

onderwijs ook de instellingen die daarop de voorbereiding verzorgden, werden verstaan. Zo 

vielen de Latijnse scholen, vanouds de instellingen die op universitair onderwijs 

voorbereidden, en de athenea, hoger onderwijs instellingen zonder ius promovendi, onder 

de bevoegdheid van het Organiek Besluit.166 Latijnse scholen en athenea konden fungeren 

als voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, maar een bezoek aan deze instellingen was 

niet strikt noodzakelijk. De gewoonte om kinderen via particulier huisonderwijs voor te 

bereiden op de universiteit werd gerespecteerd. Dat juist bij de toelating tot het hoger 

onderwijs met deze relatief kleine categorie rekening werd gehouden, hoeft geen 

verwondering te wekken. Deze “kinderen van den meer gegoeden stand” stroomden relatief 

vaak door naar de universiteit. De aspirant-student die om deze reden geen getuigschrift 

van een Latijnse school of atheneum kon overhandigen, werd geëxamineerd door de 

letterenfaculteit.167 Het Organiek Besluit regelde het hoger onderwijs op een meer strikte 

manier dan in de achttiende eeuw gebruikelijk was. Het curriculum werd duidelijk 

omschreven, toelatingseisen, collegegelden en minimumstudieduur werden vastgelegd.168 

Toch was het Besluit ook vooral een compromis ter bestendiging van de vroegere toestand, 

en was er veel minder sprake van een breuk met het verleden dan op het eerste gezicht het 

geval leek.169 Bovendien bleef het Latijn als wetenschappelijke lingua franca gehandhaafd. 

Een fundamentele verandering die het besluit wel met zich mee bracht, was de formele 

verantwoordelijkheid van het centraal bestuur in plaats van de lokale elite voor de 

universiteiten. Een tweede constatering is dat het Besluit de facto leidde tot een verhoging 

                     
164 Van Essen, Onderwijzeressen in niemandsland. Beroepsontwikkeling in Nederland, 1827-1858 (Meppel 1985) 
70. 
165 G.A. Bijl, Loopbaan en levensloop. Onderwijzers en onderwijzeressen in de provincie Groningen (te 
verschijnen 2014) 56. 
166 Jensma en De Vries, Veranderingen, 14-15. 
167 Organiek Besluit, art. 150. Fortgens, Schola Latina, 222. 
168 Caljé, Groningse studenten, 270-271. 
169 J. Roelevink, Gedicteerd verleden: het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 
1735-1839 (Amsterdam 1986) 69. 
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van de studiekosten, vanwege de standaardisering van studieduur en college- en 

examengelden.170  

Algemeen kunnen we zeggen dat de studenten aan de universiteiten uit de hogere echelons 

van de samenleving kwamen. De studiekosten waren zodanig, dat de familie van de student 

een zeker vermogen en inkomen nodig had om hem te laten studeren. Een veel aangehaalde 

schatting van de studiekosten in deze periode is die van de Leidse professor H.W. Tydeman, 

die in 1828 de jaarlijkse kosten voor een Leidse student schatte op ongeveer 1000 

gulden.171 Deze schatting is afgedaan als te hoog, mogelijk ingegeven door Tydemans 

overtuiging dat studeren exclusief voor meer welgestelde jongelingen moest blijven. De 

kosten voor een jaar studeren aan de Groningse universiteit in diezelfde periode lagen 

eerder rond de 600 dan de 1000 gulden.172 Dat zijn niettemin hoge kosten als we de 

negentiende-eeuwse salarissen ertegen afzetten. Een gemiddeld dagloon van werknemer in 

de dienstensector was in 1820 1,10 gulden. Uitgaande van een manjaar van 275 

werkdagen173 betekende dat een jaarsalaris van 303 gulden.174 Dit inkomen kon aangevuld 

worden met nevenfuncties en inkomsten die vrouw en kinderen binnenbrachten.175 De 

schoolmeester van het Groningse dorp Uithuizermeeden zag zijn jaarsalaris tussen 1839 en 

1860 toenemen van 500 tot 800 gulden. Predikanten verdienden iets meer dan 

onderwijzers, hun traktement werd door de Staten aangevuld tot een bepaald minimum: in 

1794 was dat in Friesland bijvoorbeeld 600 gulden.176 Bovendien vereiste inschrijving aan 

een universiteit een dure vooropleiding aan een Latijnse school, zoals we al zagen bij de 

behandeling van het Organiek Besluit, of door een particuliere huisonderwijzer.177 De 

Latijnse scholen waren op hun beurt exclusief toegankelijk voor “diegenen, welke, na 

aanvankelijk door het lager en middelbaar onderwijs te zijn beschaafd geworden, nu verder 

tot eenen of anderen geleerde stand in de maatschappij zullen worden opgeleid”.178 De 

hoogte van het schoolgeld voor de Latijnse school was navenant, al bestonden wel grote 

verschillen tussen de verschillende scholen. Zo kostte een jaar onderwijs aan de Latijnse 

school van Haarlem in 1843 50 gulden, terwijl leerlingen in Middelburg in 1842 80 gulden 

                     
170 Roelevink, gedicteerd verleden, 136. 
171 In deze schatting is rekening gehouden met college- en examenkosten, kosten voor woning en onderhoud 
en overige dagelijkse kosten. H.W. Tydeman, Consideratiën van Prof. H.W. Tydeman, over de punten van 
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172 Caljé, Groningse studenten, 275, 286-287. 
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betaalden.179 Het lager onderwijs was ook weer opgebouwd uit scholen voor armen, 

minvermogenden en vermogenden. De burgerscholen voor de laatstgenoemden boden de 

beste kwaliteit en vormden de vooropleiding voor de Latijnse scholen. De 

onderwijsloopbaan moest derhalve vanaf de vroegste jaren langs de beste en duurste 

scholen leiden en daarom was het voor een telg uit een arbeidersmilieu of een 

kleinburgerlijke familie zonder vermogen bijkans onmogelijk de universiteit te bereiken. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat onderzoek naar de sociale herkomst van studenten in 

deze periode een zeer sterke oververtegenwoordiging uit de bovenste lagen vond: om een 

zoon naar de universiteit te kunnen sturen, moest een familie enig bezit hebben. 

Zo kwam twee-derde van de studenten aan de Groningse universiteit in de eerste helft van 

de negentiende eeuw uit de sociale elite en de geleerde (“fatsoenlijke”) stand. De 

belangrijkste verschuiving is in deze jaren een toename van het aantal studenten uit de 

geleerde stand ten koste van het aandeel elitestudenten. Dat zou men een verschuiving 

binnen de top kunnen noemen. Het aantal studenten uit de burgerij was niet onaanzienlijk, 

en bleef in deze periode verhoudingsgewijs stabiel rond 20 procent.180 Voor de Utrechtse en 

Leidse universiteiten zijn vergelijkbare resultaten gevonden.181 Aan de verschillende 

faculteiten zijn in de eerste helft van de negentiende eeuw voorzichtig verschillende 

profielen toe te kennen. De theologische faculteit trok relatief veel studenten uit lagere 

inkomensgroepen. Dit had te maken met het lage verwachte inkomen als predikant en met 

de beschikbaarheid van verschillende soorten studiebeurzen.182 Over de theologische 

studenten aan de Leidse universiteit is gesteld dat een belangrijk deel ervan uit de kleine 

middenstand kwam.183 Niet alleen werden de theologische faculteiten bevoordeeld bij de 

verdeling van rijksbeurzen, ook waren juist voor theologanten veel particuliere beurzen 

beschikbaar. De toestroom van theologiestudenten werd in deze jaren ook beïnvloed door 

een aantal overheidsmaatregelen die de kosten voor het volgen van onderwijs drukten. De 

belangrijkste daarvan was de vrijstelling van de verplichting tot het betalen van 

collegegelden voor theologiestudenten. Dat gebeurde na verzoeken van de Hervormde 

Synode om de studiekosten voor theologanten, die door de verplichting tot het volgen van 

zes jaar universitaire studie met het Organiek Besluit van 1815 verhoogd waren ten 

opzichte van de jaren voor 1815, terug te brengen. De verhoogde kosten zouden het aantal 

inschrijvingen hinderen en een tekort aan predikanten laten ontstaan.184 Tot 1836 waren 
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theologiestudenten vrijgesteld van collegegeld. Bovendien werd op verzoek van de Kerk het 

zogenaamde Academiegeld voor predikantenzoons verhoogd. Dit was een bedrag dat 

predikanten ontvingen, om hun zoon naar de universiteit te kunnen sturen. Zij ontvingen 

met ingang van 1820 voor een zoon in de theologiefaculteit 200 gulden, en voor een zoon in 

een andere faculteit 50.185 Het resultaat van deze maatregelen was een grotere toestroom 

van theologiestudenten en een groter aandeel studenten uit sociale middengroepen.186 

Caljé noemt de jaren tussen 1820 en 1836 om deze reden “jaren van democratisering.”187 

Deze maatregelen hadden ook effect op de letterenfaculteit, waarin het merendeel van de 

studenten zich voorbereidde op de studie theologie. De juridische faculteit bezat een heel 

ander profiel als faculteit met een traditioneel groot aandeel adellijke en patricische 

studenten. De geneeskundige faculteit had in de eerste helft van de negentiende eeuw al een 

belangrijke toestroom uit de burgerij.188   

Tenslotte, een niet onbelangrijk deel van de studenten aan de universiteiten kwam van 

buiten de landgrenzen. Het ging daarbij vooral om studenten uit Bentheim en Oost-

Friesland, die in Nederland theologie kwamen studeren. Dat deden zij het vaakst in het 

nabij gelegen Groningen, maar ook in Utrecht waren van de 370 theologiestudenten in de 

studiejaren 1825-1826 en 1835-1836 er 39 buitenlander (10,5 procent).189 In Groningen 

lag het percentage buitenlandse theologiestudenten hoger, met 85 van de 568 ingeschreven 

theologanten tussen 1815 en 1853 was dat 15 procent.190 Daarbij ging het alleen om 

Duitsers. Voor de Groningse academie was de rekrutering uit Oost-Friesland zo belangrijk, 

dat zij zich met succes verzette tegen de geplande inperking van de instroom van Duitse 

theologiestudenten in 1829.191 Een andere categorie ‘buitenlandse studenten’, waren 

studenten die geboren waren in Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Van dit type 

buitenlanders studeerden er in deze periode vier in Groningen, drie van hen studeerden 

rechten, en één wijsbegeerte.  
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3.4 Doelstellingen van de wettelijke regelingen voor studiebeurzen 

 

Academisch onderwijs 

Het Organiek Besluit maakte melding van zeventig studiebeurzen voor de drie 

universiteiten per jaar. Deze werden volgens een vaste voorgestelde verdeling over de 

faculteiten verdeeld. Deze verdeling bevoordeelde de faculteiten Wijsbegeerte en Letteren, 

en Theologie. De juridische faculteit, die de meeste studenten had, mocht in elke 

universiteit maar twee beursstudenten selecteren.192 Deze verdeling duidde erop dat de 

wetgever tot doel had in elk van de faculteiten vooral voldoende output van afgestudeerden 

te garanderen. Voor de elitestudie die Rechten was, was geen grote ondersteuning in de 

vorm van studiebeurzen nodig. De zes beschikbare beurzen stonden in geen verhouding tot 

de grote omvang van de juridische studie. Voor zowel Letteren en Wijsbegeerte, als 

Theologie, faculteiten die meer onder minvermogenden rekruteerden, waren de 

studiebeurzen een uitkomst.193 Voor Letteren, Theologie en Geneeskunde waren dan ook 

onevenredig veel rijksbeurzen beschikbaar.  

Opvallend was dat de voorgeschreven verdeling de curatoren eigenlijk voor grote 

problemen stelde. Het aantal beursaanvragen voor Letterenstudenten bleef geweldig achter 

bij het aantal geïnteresseerde theologanten. Ook de vier beschikbare beurzen voor de Wis- 

en Natuurkundige wetenschappen konden in deze eerste periode niet gevuld worden. 

Daarom weken de curatoren jaar na jaar af van de voorgestelde verdeling. In 1822 was er in 

Leiden bijvoorbeeld niet één bursaal Wis- en Natuurkunde en maar zeven bursalen 

Letteren en Wijsbegeerte. De beurzen die eigenlijk bestemd waren voor studenten Letteren 

en Wis- en Natuurkunde, werden toegekend aan juristen en theologanten. In die faculteiten 

studeerden respectievelijk zes en veertien studenten met een rijksbeurs, in beide gevallen 

vier meer dan in de verdeling van het Organiek Besluit geadviseerd.194 Toegegeven, die 

vrijheid hadden de curatoren ook, maar de afwijkingen waren zo groot dat van de sturende 

werking van beursverdeling niet veel kwam. In Groningen speelde hetzelfde probleem: 

Hemmo Wilhelmus Hazelhoff studeerde theologie met een beurs van geneeskunde, 

Bernhard Anthony Wintgens rechten met een beurs van wis- en natuurkunde.195  

De beurshoogte was niet voor alle drie steden gelijk: beursstudenten in het duurdere 

Leiden ontvingen jaarlijks 300 gulden, die te Groningen en Utrecht 200 per jaar. Veel meer 

dan een compensatie van de kosten was dit bedrag niet, zelfs als we ervan uitgaan dat de 

inschatting van de studiekosten van professor Tydeman aan de hoge kant was. 

 
                     
192 Organiek Besluit, artikel 217. 
193 Caljé, Groningse studenten, 290, 
194 SCL, toegang AC2, inv. 284-286. 
195 GA, toegang, 47 inv. 104. 
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Tabel 3.4 De verdeling van de rijksbeurzen over de universiteiten en over de faculteiten zoals 

vastgesteld in het Organiek Besluit 

 Groningen Leiden Utrecht Totaal 
Geneeskunde 4 4 4 12 

Letteren en Wijsbegeerte 5 10 5 20 
Rechten 2 2 2 6 

Theologie 5 10 5 20 

Wis- en Natuurwetenschappen 4 4 4 16 
Totaal 20 30 20 70 

Bron: Organiek Besluit, art. 217.  

De tegemoetkoming van rijkswege was meteen gewild. In de maanden na het publiek 

worden van het Organiek Besluit kwamen de beursaanvragen gestaag binnen. De procedure 

was zo, dat de (aspirant-) student een beursverzoek aan het College van Curatoren zond. Dit 

college nam een beslissing over de toekenningen. De criteria waaraan de studenten 

moesten voldoen stond omschreven in artikel 214 van Het Besluit: de beurzen zouden zijn 

“tot ondersteuning van zoodanige jongelieden van goeden aanleg, welker omstandigheden 

van fortuin het hun niet toelaten, op eigen kosten de lessen aan de hooge school bij te 

wonen”.196 Op basis van deze twee criteria, talent en onfortuinlijke omstandigheden, 

moesten de curatoren een voordracht doen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat 

die voordracht vrijwel altijd honoreerde. Een aanvullende eis was, dat de beursaanvrager 

niet nog een andersoortige studiebeurs hoger dan 100 gulden van een lokale overheid, 

kerkgenootschap of anderszins mocht ontvangen. De curatoren kregen daarbij de zorg over 

het gedrag en de studievoortgang van de rijksbursaal. Zij hadden de bevoegdheid een 

beursontvanger verlenging van de beurs te ontzeggen, maar lieten het vaker bij een 

waarschuwing. Zo werd de beurs van de Groningse theologiestudent Aemilius Willem 

Begemann in 1829 alleen verlengd na de plechtige toezegging van de student dat hij beter 

zijn best zou doen dan de voorgaande jaren.197 Toch was de controle op de bursalen een 

serieuze zaak. In 1835 was Begemann alsnog het haasje. Hij had zijn kandidaats nog altijd 

niet gehaald en kon fluiten naar verlenging van zijn rijksbeurs.198 Uiteindelijk beëindigde hij 

zijn studie wel met een diploma, en werd predikant in Zeeuws-Vlaanderen, nadat hij 

begonnen was als hulppredikant bij zijn vader, die predikant was in het Drentse Norg.199  

In de loop van deze periode kwam het beurzensysteem onder druk te staan vanwege de 

kosten die ermee gemoeid waren. In 1828 stuurde de regering een formulier aan de drie 

universiteiten met vragen over de gang van zaken in het hoger onderwijs. Hierin kwam ook 

het beurzenstelsel ter sprake. Voortzetting daarvan achtten de universiteiten nuttig en in 

                     
196 Organiek Besluit, artikel 214.  
197 GA, 47, inv. 113.  
198 Wingelaar, “Ter ondersteuning”, 88. 
199 Vree, “Overschot”, 17-53. 
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het landsbelang. In de Groningse senaat klonk het, dat “vele jongelieden, die voor de 

wetenschap bekwaamheid hebben, doch door bekrompene omstandigheden zich daartoe 

niet kunnen toewijden, tot derzelven beoefening aangespoord en dus voor de maatschappij 

als geleerd burger of beambte gevormd en behouden [worden].”200 Bij het verdelen van de 

studiebeurzen beoordeelde de universiteit zowel de inkomensachtergrond als het talent 

van de studenten. “Bij het begeven der beurzen hebben wij steeds op het oog gehouden, niet 

uitsluitend de bekrompen omstandigheden der sollicitanten maar ook in ’t bijzonder 

hunnen meerdere aanleg en de reeds door hen gegevene blijken van meerdere vlijt en 

ijver.”201 Hieruit volgde bovendien dat de beurzen in de praktijk niet werden toebedeeld 

aan beginnende, eerstejaars studenten, maar exclusief aan ouderejaars.202 De invloed van 

het beurzenstelsel op de beslissing om wel of niet aan de universiteit te gaan studeren was 

daardoor beperkt. 

In 1836 drukte het ministerie de universiteiten op het hart het financiële criterium 

nauwkeuriger in de gaten te houden.203 In dat jaar werd het beurzenbestel ook 

ingekrompen: nog maar 50 beurzen mochten de universiteiten toekennen: Leiden 20, 

Groningen en Utrecht elk 15. De vrijstelling van verplichting tot betaling van collegegeld 

voor theologiestudenten kwam bovendien te vervallen, mede omdat er een overschot 

ontstond aan beschikbare theologen, die steeds langer op een beroep moesten wachten.204 

In 1843 werden per Koninklijk Besluit de universitaire rijksbeurzen helemaal afgeschaft.205 

Vanaf dat jaar werden geen nieuwe beurzen verdeeld, de beursstudenten die al een beurs 

hadden, behielden die tot het einde van hun opleiding. 

 

 Beroepsonderwijs 

De Rijksonderwijzersopleiding die in 1816 in Haarlem werd opgericht werd door de 

overheid betaald. Dat gold niet alleen voor het jaarsalaris van directeur Pieter Johannes 

Prinsen en de overige onderwijzers (in 1816 bepaald op 1600 gulden in totaal), maar ook 

voor de studiekosten van de kwekelingen.206 Aanvankelijk kwamen er 20 beurzen 

beschikbaar, 10 hele van 250 gulden en 10 halve van 125 gulden. Met deze aantallen en de 

beurshoogten werd regelmatig geschoven. Zo werden de beurzen in 1824 gescheiden in 

beurzen van 220, 190 en 150 gulden per jaar, terwijl vier leerlingen zonder rijksbeurs 

                     
200 GA, toegang 47, inv. 436.  
201 GA, toegang 47, inv. 108.  
202 K. Wingelaar, “Rijksbursalen”, 101. 
203 Wingelaar, “Tot ondersteuning”, 85. 
204 Schalk, “Pay before they preach”, 23; Vree, “Overschot”, 8. 
205 J. Huizinga, Academia Groningana 1614-1914, Gedenkboek t.g.v. het 3de eeuwfeest der Universiteit te 
Groningen (Groningen 1914) 130-133. 
206 Van Essen, Kwekeling, 37. 
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konden worden toegelaten.207 In 1833 verviel het onderscheid en waren er aan de school 

24 beurzen van 200 gulden per jaar verbonden. Die beurzen werden voor de duur van vier 

jaar verstrekt en gingen in de regel op aan de kosten van onderdak in een kosthuis in de 

stad. De vraag naar vrijgekomen beurzen was groot, waardoor de toelatingscommissie 

selectief kon zijn.208 De toelating tot de school en de verdeling van de rijksbeurzen 

geschiedde op basis van de resultaten van een toelatingsexamen. Behalve de 24 

kwekelingen die met een rijksbeurs het onderwijs volgden, liet de school ook leerlingen 

zonder studiebeurs toe. Dit waren er doorgaans enkelen per jaar en zij mochten het 

onderwijs kosteloos, dus zonder de verplichting schoolgeld te betalen, volgen.  

De opleiding van onderwijzeressen werd vanaf 1827 ondersteund met twintig rijksbeurzen 

voor meisjes die op een kostschool opgeleid werden, verdeeld in tien hele beurzen van 300 

gulden en tien halve van 150. Na de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden werd dit 

aantal gehalveerd en waren er nog vijf hele en vijf halve beurzen te vergeven, met een duur 

van maximaal drie jaar.209 Het aantal aanvragen overschreed het aantal beschikbare 

beurzen in grote mate: in 1846 kwamen 33 aanvragen binnen voor drie beschikbare 

beurzen. Duidelijke criteria voor toekenning waren er eigenlijk niet. Meisjes die in 

aanmerking kwamen, waren 15 of 16 jaar oud, hadden aanleg en ambitie om onderwijzeres 

te worden. Zij dienden verder “behoorlijk bedreven te zijn in de gronden der Nederduitsche 

en Fransche talen, in het maken van grammaticale en logische ontledingen, alsmede in de 

beginselen der getalleer en de rekenkunde.”210 Meisjes deden een vergelijkend examen bij 

de provinciale onderwijscommissie, die hun beursverzoek op basis daarvan van een positief 

of negatief advies voorzagen. Zo ontving de dochter van de Groningse 

kweekschooldirecteur Berend Brugsma een van de beurzen in 1847. Dit was een 

persoonlijke geste van de minister van Binnenlandse Zaken, ter ere van het vijftig jarig 

bestaan van de school en de grote verdienste van Brugsma.211 Een derde van alle beurzen 

tussen 1827 en 1858 werd trouwens toegekend aan de Groningse dag- en kostschool van 

Mejuffrouw Cato Sperwer, vermoedelijk als gevolg van de inzet van de invloedrijke 

schoolopziener professor Theodorus van Swinderen.212  

Behalve voor de onderwijzersopleiding kwamen ook voor een tweede type 

beroepsonderwijs rijksbeurzen beschikbaar, en wel uit een bijzondere regeling. Het 

onderwijs aan de nieuw opgerichte veeartsenijschool werd bekostigd uit het Fonds voor den 

Landbouw. Dit Fonds werd in 1799 opgericht als het Fonds tot voorkoming en stuiting van 

Runderpest en vormde een landelijke verzekering tegen inkomstenderving als gevolg van 

                     
207 Nieuwe Bijdragen ter bevordering van onderwijs en opvoeding, 1824, 696. 
208 Van Essen, Kwekeling, 37-38. 
209 Amsing en Van Essen, “Negentiende-eeuwse inspecteurs”, 308. 
210 Van Essen, Onderwijzeressen, 90.  
211 Van Essen, Kwekeling, 26. 
212 Van Essen, Onderwijzeressen, 94. 
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veeziekten. Het Fonds werd gevuld door een heffing op vee: in 1816 betaalde elke 

veehouder per “runderbeest” boven de twee jaren, voor elk paard boven de drie jaren en 

voor elk achttal schapen twee stuivers.213 Uit de opbrengst werden schadevergoedingen 

voor het verlies van vee in het geval van vee-epidemieën betaald. Deze regeling moest 

voorkomen dat veehouders geneigd waren over te stappen op akkerbouw, vanwege het 

ondernemersrisico op runderpest. Mede door de hoge graanprijzen en de opeenvolging van 

een aantal uitbraken van runderpest gebeurde dat aan het eind van de achttiende eeuw 

veel.214 Het Fonds diende dus de bevordering van veeteelt en onder dit laatste doel werd 

ook verstaan de bevordering en verspreiding van veterinaire kennis. Daartoe werd ’s-

Rijksveeartsenijschool opgericht. Artikel 4 van de oprichtingsstatuten van de 

Veeartsenijschool luidde in 1821: “De traktementen, toelagen en gratificatiën bij dit Besluit 

vastgesteld zullen voldaan worden uit het Fonds voor den Landbouw”.215 Vierentwintig 

kwekelingen per jaar ontvingen een studiebeurs van 400 gulden uit de opbrengsten van het 

Fonds voor de Landbouw en verbleven daarvoor in een internaat. Bovendien ontvingen 

afgestudeerde rijksveeartsen, zoals afgestudeerden van de Rijksschool ter onderscheid van 

onopgeleide empirici genoemd werden, uit het Fonds een aanvulling van 400 of 500 gulden 

op hun salaris.216 Dit beurzensysteem kwam onder druk te staan toen een longziekte de 

reserves van het Fonds verminderde. Vanaf 1844 werden geen nieuwe kwekelingen meer 

voor kosten van het Fonds aangenomen, in 1849 verliet de laatste beurskwekeling de 

school.217  

  

 

3.5 Effecten van het studiebeurzenstelsel op de toegankelijkheid van het 

onderwijs 

 

Academisch onderwijs 

De werking van het beurzenstelsel voor universiteiten tussen 1815 en de staking van het 

stelsel in 1843 wordt hier beschouwd aan de hand van een databestand bestaande uit 308 

beursstudenten van de faculteiten Geneeskunde, Theologie en Rechten van de 

universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht. Van 291 beursstudenten is de beroepstitel 

van de vader gevonden en kan met behulp daarvan de sociale achtergrond bepaald worden. 

                     
213 G. Luttenberg, e.a., Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het 
openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813, 1816 (Zwolle 1841) 3. 
214 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 54.  
215 H.M. Kroon, “De voorbereiding en oprichting”, in: Idem, Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs, 68. 
216 Het bedrag aan inkomensaanvulling varieerde afhankelijk van de aard van hun diploma, 1e of 2e klasse. 
Rijksveeartsen van de 1e klasse hadden het meest uitgebreide examen afgelegd, en ontvingen daarom een 
hogere bezoldiging.  
217 Schornagel, “De Rijks-veeartsenijschool”, 82. 
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Wat was de sociale achtergrond van de studenten die een rijksbeurs aanvroegen en 

toegekend kregen? En: was die achtergrond heel anders dan die van hun collega-studenten 

die geen beurs ontvingen? 

Op basis van de literatuur kan een aantal veronderstellingen geformuleerd worden over de 

toepassing van het beurzenstelsel. Caljé stelt dat het beurzenstelsel werd gebruikt als 

sociale politiek en een doelstelling had binnen de onderwijspolitiek van koning Willem I. De 

rijksbeurzen waren volgens hem bedoeld als ondersteuning van de middengroepen, maar 

beslist niet om de allerarmsten naar de universiteit te helpen. Bovendien werden de 

studiebeurzen ingezet om verarmde leden van de elite te ondersteunen. Zo had het stelsel 

een functie in de onderwijspolitiek, die tot doel had een loyale elite te rekruteren, die in het 

jonge Koninkrijk een lokale bestuurslaag zou vormen.218 Van Rooden stelde dat het gebruik 

van studiebeurzen vanaf het einde van de achttiende eeuw een rol speelde in de 

professionalisering van de predikanten “van geestelijke stand naar beroepsgroep.”219 

Predikanten ontleenden hun aanzien in toenemende mate aan het prestige van de hele 

beroepsgroep. Daarom was het onder anderen van belang om de toestroom van een nieuwe 

generatie predikanten in goede banen te leiden. “Lieden van de laagste klassen” konden 

buiten de deur gehouden worden door studiebeurzen toe te kennen aan leden van hogere 

statusgroepen en predikantenzonen.220 Ten slotte kan het informatief zijn om de praktijk 

van de gratis inschrijvingen te bestuderen, omdat de rijksbeurzen mogelijk als voortzetting 

hiervan zijn beschouwd. Historica M. Zoeteman-van Pelt beschreef dat Leidse studenten in 

de vroegmoderne periode om verschillende redenen gratis ingeschreven konden worden. 

Zo werden protestantse vluchtelingen uit Italië, Frankrijk en Hongarije kosteloos 

toegelaten. Ook de bursalen in het Statencollege werd geen collegegeld in rekening 

gebracht. Een belangrijk deel van de gratis inschrijvingen was omwille van de eer van de 

familie, of in het Latijn: honoris causa. Dat kon bijvoorbeeld zonen of kleinzonen van 

professoren betreffen, of van lokale bestuurders die uit hoofde van hun functie ook plaats 

hadden in het universiteitsbestuur.221 

In figuur 3.1 is de sociale achtergrond van de beursstudenten, onderscheiden naar 

studiestad, weergegeven. De bursalen kwamen zo goed als allemaal uit de hoogste 

statusgroepen en de hoge middenklasse. De grote meerderheid van hen was de zoon van 

een academisch opgeleide vader. De meest voorkomende beroepstitel was die van 

predikant (107 maal), gevolgd door koopman (29), landelijk, gewestelijk of lokaal bestuur 

(zoals leden der regering en burgemeesters, samen 22 maal), artsen (17) en juristen (11). 

Van de niet-academische beroepen waren kooplieden (29) en ambtenaren (14) de meest 

voorkomende. 

                     
218 Caljé, Groningse studenten, 289-292. 
219 Van Rooden, Religieuze regimes, 70.  
220 Ibidem, 70-73. 
221 Zoeteman-Van Pelt, Studentenpopulatie, 161-162. 
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Er was geen sprake van dat het beurzensysteem de openstelling van de universiteiten voor 

nieuwe groepen bewerkstelligde. De stelling dat de studiebeurzen niet gebruikt werden om 

de allerarmsten naar de universiteit te helpen is hiermee al bevestigd. De verschillen tussen 

de universiteiten waren ook klein. De Utrechtse universiteit lijkt de beurzen in iets grotere 

mate aan studenten uit middengroepen te hebben toegekend en in iets mindere mate aan 

studenten uit de hoogste twee statusgroepen. Het waren vooral zonen van onderwijzers en 

chirurgijns die daarvan profiteerden. De reeksen vertonen geen statistisch significant 

onderscheid van elkaar.222  

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van GA, UA, SCL 

 

Dit sociale profiel kan vergeleken worden met de studentencohorten uit het onderzoek van 

Caljé over de Groningse academie. De sociale achtergrond van studenten en beursstudenten 

in Groningen ontliep elkaar niet veel. De meest opmerkelijke afwijking was het kleinere 

aandeel bursalen in het politiek bestuur, in vergelijking met het beeld van de algemene 

studentenpopulatie. Van de rijksbursalen was een iets groter gedeelte afkomstig uit de 

middengroepen 3, 4 en 5. De ratio tussen studenten uit een academisch en studenten uit 

een niet-academisch milieu was ongeveer gelijk.223 De kansen op universitair onderwijs 

waren voor grote delen van de beroepsbevolking bijna nihil. Dat blijkt heel duidelijk uit de 

                     
222 χ₂ =22,86; df=14; niet significant bij α=0,05. 
223 Academische verversingsratio beursstudenten 1815-1830: 27÷49=0,55. Academische verversingsratio 
studenten Groningen 1815 en 1820: 29÷56=0,53. 
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Figuur 3.1 Sociale achtergrond van beursstudenten 
Groningen, Leiden en Utrecht in HISCLASS, 1815-1846 



Onderwijs mogelijk maken 

61 
 

instroomkansen in tabel 3.5. Die kansen zijn berekend door het aandeel van de HISCLASS 

statusgroepen onder studenten en bursalen te delen op het aandeel van diezelfde groepen 

onder Groningse bruidegoms in 1840 (zie eerder tabel 3.2). Jongelingen uit de bovenste 

twee statusgroepen waren sterk oververtegenwoordigd onder studenten en bursalen, 

terwijl de kansen voor leden van de ambachts- en arbeidersgroepen om met een rijksbeurs 

in te stromen zeer klein waren. Ook leden van HISCLASS groepen 3, 4 en 5 waren 

oververtegenwoordigd onder rijksbursalen, maar hun instroomkans was altijd nog 26 maal 

kleiner dan die van leden van de hoogste statusgroepen. De rijksbeurzen vergrootten de 

kansen van jongeren uit lagere sociale groepen eigenlijk nauwelijks. 

 

Tabel 3.5 Instroomkansen universiteit 1815-1820, met en zonder rijksbeurs.  

HISCLASS 
groep 

Studenten 
Groningen 
1815 en 
1820 

Bursalen 
Groningen 
1815-1830 

Populatie 
Groningen 
1820 

Instroomkans 
Universiteit 

Instroomkans 
rijksbeurs 

1+2 71,6 66,2 1,2 59,7 55,2 

3+4+5 26,1 31,0 14,8 1,76 2,1 

6+7 0 1,4 17,1 0 0,08 

8 0 2,8 9,4 0 0,3 

9+10+11+12 2,3 1,4 57,4 0,04 0,02 
N 88 73 1350   

Bron: Eigen berekeningen op basis van data Caljé, GA, Huwelijksbestand allegroningers.nl  

 

Figuur 3.2 geeft de verdeling van beursstudenten onderverdeeld naar faculteit. De sociale 

profielen van de drie faculteiten zijn er in te herkennen. De vrije beroepen waartoe de drie 

faculteiten opleidden hadden elk een eigen sociaal profiel, waarbij de jurist het meeste 

aanzien genoot, terwijl de medinae doctor en de predikant met een zeker dédain bekeken 

werden door de bestuurlijke elite.224 We zien die profielen enigszins terug in de sociale 

achtergrond van de bursalen in de onderscheiden faculteiten, voornamelijk in de 

oververtegenwoordiging van studenten uit groep 1 onder rechtenbursalen. Die sluit goed 

aan bij het beeld van die faculteit als kweekvijver voor politieke ambten.  

                     
224 Otterspeer, “Professionalisering in Nederland in de negentiende eeuw. Een vergelijkend perspectief”, in: B. 
van den Boom en F.S. Gaastra, Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900 (z.p. 2005) 78-96, 
aldaar 80; J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede 
Kamerleden tussen 1849 en 1970 (Weesp 1983) 141. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van GA, UA, SCL 

 

  
Bron: eigen onderzoek op basis van databestand Caljé en GA. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6+7 8
9+10+11

+12

Gk (N=86) 11,6 51,2 7,0 24,4 2,3 0,0 2,3 1,2

R (N=46) 28,3 37,0 8,7 19,6 2,2 2,2 0,0 2,2

Th (N=176) 11,4 50,0 4,0 29,0 1,7 1,1 1,7 1,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

% 

Figuur 3.2 Sociale achtergrond van beursstudenten 
Geneeskunde, Rechten en Theologie in HISCLASS, 1815-1846 
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Figuur 3.3 Sociale achtergrond studenten (1815 en 1820) en 
rijksbursalen (1815-1830) in Groningen 
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Veel van de rechtenbursalen kwamen uit families waarvan de mannen in het (lands-) 

bestuur zaten en zodoende in HISCLASS groep 1 geplaatst zijn. In Leiden waren er 

rijksbeurzen voor de aspirant-juristen Cornelis LeClercq Azn., de zoon van de secretaris-

generaal van Buitenlandse Zaken en David Louis Francois Leopold Joseph Gisleno de 

Gaiffier, zoon van Jean Jacques Francois Gaiffier d’Emeville, lid van de Raad van State en van 

Belgische adel. Dat ging overigens eerder om een verschuiving binnen de top: het 

percentage bursalen uit de middengroepen 3, 4 en 5 week nauwelijks af van dat in de 

andere faculteiten. Voor deze groepen, bestaande uit ambtenaren, handelaars en 

onderwijzers, was de juridische opleiding niet geheel gesloten. Daarbij moet aangetekend 

worden dat de kans op één van de zes beschikbare rijksbeurzen per jaar natuurlijk tamelijk 

klein was. De verdeling van de rijksbeurzen voor studenten aan de geneeskundige en de 

theologische faculteiten kwam in grote mate overeen.225 Ongeveer 60 procent viel toe aan 

studenten uit de hoogste twee statusgroepen. In elk van de faculteiten was sprake van een 

zekere sociale reproductie: een oververtegenwoordiging van zonen van predikanten in de 

theologische faculteit, zonen van artsen in de medische opleiding, zonen van juristen bij de 

faculteit Rechten. De overerving was bij theologen het grootst: 81 van 176 

theologiebursalen was predikantszoon, iets minder dan de helft. Bij Rechten en 

Geneeskunde was de beroepsovererving minder sterk. Van de medici in opleiding was een 

kwart de zoon van een vader in de medische sector in ruime zin (inclusief apothekers en 

chirurgijns), en 12 procent van een medicinae doctor, een academisch geschoold 

geneeskundige. Bij de juridische faculteit werden de zonen van advocaten en rechters (13 

procent) in aantal overtroffen door kinderen van politiek bestuurders (24 procent).  

De sociale achtergrond van studenten aan de Groningse universiteit (met en zonder beurs) 

week niet veel van die van bursalen af. De beroepen van vaders van studenten uit de 

cohorten 1815 en 1820, verzameld door Caljé, zijn geclassificeerd in HISCLASS en 

gepresenteerd in figuur 3.3. De belangrijkste afwijking die er tussen de reeksen ligt, is het 

aandeel van studenten uit HISCLASS groep 1, in deze populatie voornamelijk lieden uit het 

politiek bestuur. Onder ontvangers van studiebeurzen was hun aandeel duidelijk lager dan 

onder alle studenten. Dat was echter ook het gevolg van de ondervertegenwoordiging van 

de juristen-in-opleiding onder beursontvangers. De studenten in de cohorten van Caljé die 

op basis van het beroep van hun vader in HISCLASS groep 1 geplaatst werden, waren in de 

helft van de gevallen rechtenstudenten. Onder de rijksbursalen tussen 1815 en 1830 (73 in 

totaal) waren maar 7 rechtenstudenten. Voor het overige waren de bursalen van 

vergelijkbare sociale afkomst met de overige studenten.226  

 

                     
225 Een χ₂-toets toont dat er geen significante afwijking tussen de drie reeksen te vinden is. χ₂= 15,74; df=14; 
niet significant bij α=0,05.    
226 χ₂= 7,65; df=7; niet significant bij α=0,05. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van GA en Huwelijksbestand allegroningers.nl. 

 

De grote overeenkomst tussen de achtergrond van studenten met en zonder beurs, duidt 

erop dat het beurzenbeleid een vorm van sociale politiek was die vooral het sociale profiel 

van de universiteiten wilde bevestigen en consolideren. Dat blijkt ook uit de vergelijking 

tussen de sociale achtergrond van huwende artsen en predikanten met die van 

rijksbursalen in de daartoe opleidende faculteiten, geneeskunde en theologie, in Groningen. 

De sociale status van Groningse bruidegoms die medicinae doctor waren, kwam zo goed als 

overeen met die van studenten die een rijksbeurs ontvingen (figuur 3.4).227 In beide 

verdelingen kwam 60 procent uit de hoogste twee statusklassen, een minderheid uit de 

middengroepen. De opvallendste afwijking was het kleine aandeel boeren dat een beurs 

kreeg in vergelijking met het aandeel artsen met een boerenachtergrond.  

Het bevestigen en consolideren van het sociale profiel van de universiteiten gebeurde 

bijvoorbeeld door de rijksbeurzen omwille van de eer toe te kennen, zoals vóór 1815 

studenten die afstamden van professoren of universiteitsbestuurders gratis ingeschreven 

werden. Voor de rijksbursalen van 1815-1846 in Groningen kon de toekenning honoris 

causa worden nagegaan aan de hand van de vermeldingen in het album studiosorum, het 

inschrijvingsregister.228 In een handvol gevallen stond bij de bursaal in kwestie aangegeven 

dat hij gratis was toegelaten, zoals bij theologiestudent Willem Frederik Paehlig. Zijn vader 

Carl Christian Levin Paehlig was professor in de Rechten aan de Groningse universiteit en 
                     
227 Bruidegoms die huwden tussen 1811 en 1830, N=64. χ₂= 12,54; df=7; niet significant bij α=0,05. 
Huwelijksbestand allegroningers.nl. 
228 Historisch genootschap Groningen, Album studiosorum Academiae Groninganae (Groningen 1915).  
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overleed kort voor de inschrijving van zijn zoon.229 Bij anderen was er meer sprake van 

indirect bewijs dat de aanleiding voor hun studiebeurs in de verdienste van de familie lag, 

namelijk als bleek dat een generatie eerder vader en ooms van de bursaal gratis werden 

ingeschreven honoris causa. Dat was bijvoorbeeld het geval bij theologant Octavus 

Peerlkamp, wiens vader Rudolphus en oom Petrus Hofman Peerlkamp gratis werden 

ingeschreven in 1779 en 1800, “quia praeceptorus gymnasium Gron. filius”, omdat zij de 

zonen waren van de preceptor van het Groningse gymnasium. De broers Gratama zijn een 

laatste voorbeeld van dit selectiemechanisme. De rechtenstudent Lucas Oldenhuis 

Gratama230 en theologiestudent Jan Aafko Gratama waren de zonen van de burgemeester 

van Assen, Sibrand Gratama, en de kleinzonen van oud-professor in de rechten Seerp 

Gratama.231 Deze twee jongens ontvingen hun rijksbeurs niet omdat hun familie de studie 

niet kon betalen, maar honoris causa, omwille van de verdienste van opa Seerp voor de 

universiteit. Iets minder dan een kwart van de rijksbursalen had een dergelijke band met 

een professor, universiteits- of lokale bestuurder. Zo gebruikte de universiteit het 

beurzenstelsel als middel om de lokale elite aan zich te binden. Dat het ontvangen van een 

rijksbeurs geen stigma met zich bracht232, mag blijken uit de glansrijke beroepscarrières 

van een aantal van de begiftigden. De bekendste van hen was Johan Rudolph Thorbecke, 

een veelbelovende student van het Atheneum Illustre van Amsterdam, die voor zijn 

promotie naar de universiteit van Leiden kwam en een rijksbeurs kreeg. Thorbecke kreeg 

de beurs op voorspraak van zijn leermeesters in Amsterdam. Hij kwam uit een 

gerespecteerde familie van handelaren, maar zijn vader Frederik Willem deed zijn 

kwijnende zaak van de hand en het gezin Thorbecke leefde in tamelijk behoeftige 

omstandigheden.233  

Als overwegingen over sociale mobiliteit al een rol speelden, dan gingen die vooral over het 

voorkomen van neerwaartse mobiliteit. Verarmde leden van de elite, die als gevolg van 

faillissement of overlijden van de kostwinner hun vermogen hadden verloren, kregen een 

beurs om via een academische graad hun sociale status te behouden. Een voorbeeld in 

Groningen was de Overijsselse edelman Wolter Robert baron van Hoëvell in 1830. Zijn 

ouders waren vooraanstaande Patriotten en verloren in de nasleep van de omwenteling 

                     
229 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, 10, 699-700. 
230 Lucas had ook de naam van zijn moeder, Oldenhuis, aangenomen. 
231 Wingelaar, “Tot ondersteuning”, 85, 92. GA, toegang 46, inv. 432. 
232 Zoals in de literatuur over bursalen in de vroegmoderne periode wel wordt gerapporteerd. Zoeteman-van 
Pelt, Studentenpopulatie, 166. 
233 P.C.Molhuysen en P.J.Blok, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 4, 1308; J.M. Romein en A. 
Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving: Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (Amsterdam 1971) 
652. 
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hun vermogen. Als telg van een oud-adellijk geslacht kreeg hij echter een rijksbeurs 

waarmee hij kon studeren.234  

 

 
Bron: Eigen onderzoek op basis van GA en Huwelijksbestand allegroningers.nl. 

 

Bij de beurzen voor theologiestudenten lagen de zaken iets anders.235 De veronderstelling 

van Van Rooden was dat studiebeurzen een rol speelden in de rekrutering voor de 

predikantenstand. Figuur 3.5 toont de sociale achtergrond van theologiebursalen en 

huwende predikanten in de provincie. De predikantenzonen zijn in een aparte categorie 

weergegeven, en hun aantal is van Hisclass groep 2 afgetrokken. De “sluiting van onderaf” 

lijkt een rol gespeeld te hebben. Het verschil tussen de reeksen zat niet zo zeer bij de 

beroepsreproductie: onder bursalen en onder huwende predikanten was het aandeel 

predikantenzonen ongeveer even groot. Maar de Groningse curatoren verschaften de 

beurzen in grotere mate aan studenten uit HISCLASS groep 1 (het ging met name om zonen 

van burgemeesters en rectoren van Latijnse scholen) en in mindere mate aan zonen van 

middenstanders, ambachtslieden en boeren.  

De rijksbeurzen werden ook toegekend aan buitenlandse, met name Duitse studenten die in 

Nederland kwamen studeren. We zagen in de vorige paragraaf dat Duitsers vooral theologie 

                     
234 J.P de Bie en J. Loosjes, Biografisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 4 (Den 
Haag 1931) 99.  
235 χ₂= 26,50; df=8; significant bij α=0,05. Huwelijksbestand allegroningers.nl. 
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studeerden, en dan met name in Groningen. Inderdaad zijn de meeste beurzen aan 

buitenlanders verstrekt in Groningen, en wel aan één rechtenstudent, vijf 

geneeskundestudenten, en zes theologiestudenten. Het ging hier om twaalf studenten die 

allemaal in Duitsland geboren waren. Maar ook in Utrecht en Leiden studeerden 

buitenlanders met een rijksbeurs, drie in Leiden en drie in Utrecht. In Utrecht ontvingen 

theologiestudenten Jacobus Gerardus Henricus Sandberg (geboren te Gehmen) en Petrus 

Joannes Gerzema (geboren te Oldersum), en de in Batavia geboren rechtenstudent Frederik 

Lodewijk Anthing een rijksbeurs. 

Eén Duitse rijksbursaal, de high potential Heinrich Kuhl, was ten slotte een curieus geval. 

Deze Heinrich uit het Duitse Hanau werd in 1816 door de Groningse professor Van 

Swinderen overgehaald om niet in Heidelberg, waar hij zich al had ingeschreven, te gaan 

studeren, maar aan de faculteit Natuurlijke Wetenschappen in Groningen.236 Hier werkte de 

rijksbeurs als lokkertje, want ook Heinrich Kuhl was niet minvermogend: zijn vader was 

president van de rechtbank in Frankfurt, zijn moeder burgemeestersdochter.237 Kuhl kwam 

naar Groningen en studeerde bij Van Swinderen in de Wis- en Natuurkunde. Eenmaal 

student in Groningen, reisde Kuhl door meerdere landen om bekende wetenschappers te 

ontmoeten, bijvoorbeeld naar Parijs om Georges Cuvier en Alexander von Humboldt te 

treffen.238 Dat hij een gewilde student was bleek uit het verzoek tot verlenging van zijn 

rijksbeurs uit 1817. Kuhl schermde daarin met interesse van de Leidse academie.  

“Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Heinrich Kuhl, student aan de faculteit 

wis- en natuurkunde aan de Hooge school, zijne wensch, om bij de aanstaande 

begeving der pensioenen, met derzelven bij deze faculteit te worden begunstigd. Hij 

doet dit (…) daar aan bijvoegende dat het afslaan van de meerdere voordeelen die 

hem onlangs in een andere betrekking te Leijden zijn aangeboden, hem eens 

vertrouwen inboezemen dat U Edel Groot Achtbaren dezen zijne wensch thans wel 

zullen willen vervullen, het welk hij bij dezen eerbiedig verzoekt.”239  

Kuhl werd uitgezonden op wetenschappelijke expeditie naar Nederlands-Indië, en kwam na 

een infectie te overlijden.240 In dit geval paste de Groningse universiteit de twee criteria die 

het Organiek Besluit noemde, “getalenteerd” en “onfortuinlijk”, ruim toe met vooral veel 

aandacht voor het voordeel van de universiteit. De nadruk lag daarom meer op het 

criterium “getalenteerd”. 

                     
236 Th. van Swinderen, “Levenberigt Heinrich Kuhl”, in: Almanak der Groninger hoogeschool (Groningen 1823) 
5.  
237 Ch. Klaver, Inseparable friends in life and death. Life and work of Heinrich Kuhl (1797-1821) and Johan 
Conrad van Hasselt (1797-1823), students of Professor Theodorus van Swinderen (Groningen 2007) 5. 
238 Klaver, Inseparable friends, 10-12.  
239 GA, toegang 17, inv. 432. 
240 Van Swinderen, “Levensberigt Heinrich Kuhl, 5. 
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Het beurzenstelsel voor de universiteiten werd in deze eerste decennia niet toegepast om 

de sociale toegankelijkheid van de universiteiten te bevorderen, maar juist om het sociale 

profiel te bevestigen en consolideren. Het curatorium van de Groningse universiteit maakte 

dat impliciet duidelijk toen het in 1828 reageerde op de hoogte van de studiekosten. Die 

hoefden niet verlaagd te worden, want het aantal inschrijvingen nam nog toe. Bovendien 

was het voor de heren “moeijelijk te begrijpen hoe er in dien stand, waartoe over het geheel 

de studeerenden behooren, klagten kunnen komen over zoodanige uitgaven”.241 De 

rekruteringsbasis hoefde voor de universiteit niet vergroot te worden. Bij dat standpunt 

paste het tegengaan van sociale daling van leden van geziene families. De universiteiten, die 

een belangrijke vinger in de pap hadden bij het verdelen van de studiebeurzen, letten 

bovendien goed op hun eigen belangen. Zo werden leden van de lokale elite en uitmuntende 

studenten aan zich gebonden.  

 

 Beroepsonderwijs 

Naast de studiebeurzen voor het academisch onderwijs werden er ook beurzen in het leven 

geroepen voor vormen van beroepsonderwijs. In deze paragraaf wordt de toepassing van 

deze regelingen geanalyseerd aan de hand van twee cases: de Rijksonderwijzersopleiding in 

Haarlem en de Rijksveeartsenijschool in Utrecht. 

  

Rijksbeurzen voor de opleiding tot onderwijzer(es), 1816-1850 

De rijksbeurzen voor leerlingen van de Haarlemse Rijkskweekschool werden verdeeld naar 

aanleiding van de resultaten van een toelatingsexamen. De school was opgericht om het peil 

van het lager onderwijs omhoog te brengen en trachtte dat te doen door meer theoretisch 

en pedagogisch onderlegd onderwijs te geven aan een klein gezelschap getalenteerde 

onderwijzers in de dop.242 Er ging daarom een stevige selectie vooraf aan de plaatsing als 

leerling. De rijksbeurzen dienden om de kosten van het onderwijs en voeding en 

huisvesting in een kosthuis in de stad te dragen. Door de beschikbaarheid van de beurzen 

was de Rijksonderwijzersopleiding in Haarlem een gratis beroepsopleiding voor degenen 

die door het toelatingsexamen heen kwamen.  

Naast de beurskwekelingen werden jaarlijks nog enkelen zonder beurs toegelaten. Uit 

correspondentie uit 1864 is bekend dat het in die jaren gebruikelijk was om leerlingen die 

binnen de gemeentegrenzen waar de kweekschool stond woonachtig waren, zonder beurs 

te plaatsen.243 Zij konden immers bij hun ouders blijven wonen, terwijl de 

beurskwekelingen in een kosthuis in de stad geplaatst werden. Door het ontbreken van 

                     
241 GA, toegang 46, inv. 436 
242 Van Essen, Kwekeling, 38. 
243 N-HA, toegang 351, inv. 1. 
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archivalia van de school is het moeilijk te zeggen of die praktijk voor 1850 ook al toegepast 

werd, maar wat er bekend is wijst wel in die richting. Van de 23 kwekelingen van wie zeker 

is dat zij tussen 1816 en 1850 zonder beurs het onderwijs volgden, waren er 13 afkomstig 

uit Haarlem. Er waren ook Haarlemmers die wel een beurs ontvingen en in een kosthuis 

geplaatst werden, maar die bezochten de school in de eerste jaren. David Braakenburg en 

Willem ten Entel behaalden hun akte in 1822 en kregen tijdens hun opleiding een halve 

rijksbeurs van 125 gulden.244 Een verklaring zou kunnen zijn dat Ten Entel bij zijn 

inschrijving wees was, maar voor Braakenburg gaat die niet op: zijn beide ouders leefden 

nog. Bovendien werden er leerlingen kosteloos en zonder beurs geplaatst uit verafgelegen 

oorden als Lochem (Jan Adolf Coops, in 1823) en Urk (Jelle Mans, 1825). Verbleven zij 

wellicht bij familie of bekenden in Haarlem? Die vraag is alleen na detailonderzoek te 

beantwoorden.  

Hield de verdeling van studiebeurzen verband met de sociale achtergrond van de 

kwekelingen? In figuur 3.6 is de verdeling van de beroepen van de vaders van leerlingen 

aan de Rijkskweekschool met een volledige beurs, een halve beurs en zonder beurs over de 

HISCLASS groepen weergegeven. Als de rijksbeurzen verdeeld werden op basis van de 

sociale achtergrond of de inkomenspositie van de leerlingen, kan verwacht worden dat de 

leerlingen met een volledige beurs gemiddeld een lagere sociale afkomst zouden hebben, en 

de leerlingen zonder beurs gemiddeld de hoogste. Daarvan was maar in beperkte mate 

sprake. De waargenomen verschillen in sociale achtergrond tussen beursleerlingen en 

leerlingen zonder beurs wijzen zelfs op een verband in onverwachte richting: gemiddeld 

waren leerlingen zonder beurs van lagere sociale afkomst dan leerlingen met een volledige 

of halve rijksbeurs.245 Bij de toekenning van hele en een halve beurzen heeft de sociale 

positie misschien een iets grotere rol gespeeld. Leerlingen die het halve bedrag ontvingen 

kwamen vaker uit de hoogste drie, en minder vaak uit de lagere statusgroepen. De 

verschillen, zowel tussen leerlingen met een volledige en een halve beurs, als tussen 

leerlingen met en zonder beurs, waren wel klein en niet significant.246 De zonen van 

onderwijzers zijn apart vermeld, omdat zij een opvallende groep vormen. Ruim een derde 

van de kweekschoolleerlingen was de zoon van een onderwijzer. Verder waren de 

leerlingen uit alle sociale lagen afkomstig, maar met name uit de middengroepen (HISCLASS 

3, 4 en 5) en de geschoolde ambachten (6 en 7). De Rijkskweekschool rekruteerde zijn 

leerlingen in zeer beperkte mate uit de hoogste sociale lagen, en bediende zo een heel ander 

publiek dan de universiteiten. 

                     
244 NL-HaNA, toegang 2.04.01, inv. 4055. 
245 Gemiddelde klassenwaarde voor leerlingen zonder beurs=5,84; Gemiddelde klassewaarde leerlingen met 
beurs=4,88.   
246 Volledige beurs ten opzichte van halve beurs: χ₂ =6,27; df=8; niet significant bij α=0,05. 
     Beurs ten opzichte van geen beurs: χ₂ =9,01; df=8; niet significant bij α=0,05. 
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Hoe verhield zich de sociale achtergrond van de Haarlemse Rijkskwekelingen tot die van 

onderwijzers in dezelfde periode? De sociale status van de onderwijzer was gelijk aan de 

eenvoudige burgerij, vergelijkbaar met middenstanders en ambtenaren. Hun positie was 

wat ambigu, omdat zij in kleine dorpen wel tot de intellectuele elite behoorden, maar toch 

ook de mindere waren van de vrije beroepen. In de eerste helft van de negentiende eeuw 

waren onderwijzers vaak zonen van ambachtslieden, neringdoenden of kleine boeren.247 

Het inkomen dat onderwijzers verdienden, paste bij die status. Rond 1840 kwam vast te 

staan dat een basisinkomen van 300 gulden, dat was berekend als het minimum voor een 

onderwijzer, voor bijna de helft van de Nederlandse schoolmeesters buiten bereik was.248 

De Groningse schoolopziener Van Swinderen zette zich in 1844 bijvoorbeeld in voor 

Hendrik Douwe Teenstra, schoolhoofd in Opende in het Westerkwartier. Van Swinderen 

verzocht Gedeputeerde Staten Teenstra’s inkomen, dat netto 230 gulden bedroeg, aan te 

vullen tot 300 gulden, “daar dit ieder arbeider hier verdienen kan, die toch geenerlei 

voorbereiding voor zijne betrekking noodig heeft, waarvoor Teenstra zijn geheel vermogen 

heeft opgeofferd.”249 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van NL-HaNA, toegang 2.04.01, afdeling onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, 1815-1848. 

 

                     
247 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 114-115. 
248 Ibidem, 115. 
249 Aangehaald in Bijl, Loopbaan en levensloop, 107. 
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Als beroepsgroep tussen de kleine en de grote burgerij in, is het onderwijzersberoep een 

platform voor sociale stijging genoemd.250 De overerving van het onderwijzersambt kwam 

relatief vaak voor, onder Nederlandse onderwijzers geboren tussen 1811 en 1850 was een 

kwart de zoon van een onderwijzer.251 Van de Friese onderwijzers tussen 1826 en 1857 

kwam de helft uit de kleine burgerij, en nog eens een kwart uit de geschoolde en 

ongeschoolde arbeidersklasse.252  

De rekrutering van de Rijkskweekschool sluit goed bij deze eerdere bevindingen aan. Het 

grootste deel van de leerlingen kwam uit de kleine burgerij, met name de HISCLASS 

groepen 4 en 6 en 7. Een opvallend onderscheid was de grotere mate van sociale 

reproductie. Het aandeel onderwijzerszonen aan de Rijkskweekschool was veel groter dan 

onder de Nederlandse onderwijzers in het algemeen, in dezelfde periode. De verklaring kan 

heel goed zijn dat de onderwijzerszonen er beter in slaagden om goed voorbereid aan het 

toelatingsexamen te beginnen dan aspiranten uit lagere statusgroepen. Onder de 

Rijkskwekelingen waren de leerlingen uit de boeren- en arbeidersklasse 

ondervertegenwoordigd ten opzichte van de achtergrond van de Friese onderwijzers. Zo 

bezien hadden de rijksbeurzen voor de onderwijzersopleiding geen vergroting van de 

toegankelijkheid tot de opleiding tot gevolg. Eerder was het zo dat deze topopleiding 

zodanig hoge intellectuele eisen stelde, dat ze beroepsovererving en rekrutering uit de 

sociaal hogere en middengroepen in de hand werkte. Voor jongelingen uit lagere klassen 

die via het onderwijzersambt hogerop wilden komen stonden de praktische opleidingen bij 

een schoolhoofd open. Voor de gelukkigen die het onderwijs aan de Rijkskweekschool 

konden volgen, bood de akte goede kans op sociale stijging. Van de 83 kwekelingen van wie 

zowel het beroep van de vader als de eigen verworven beroepspositie bekend was, was 35 

procent opwaarts mobiel. Driekwart van hen werd schoolmeester, terwijl 13 procent de 

bevoegdheid tot het geven van secundair onderwijs behaalde en leraar werd. 

Het beurzenstelsel voor onderwijzeressen was in 1827 ingesteld na klachten over het 

niveau van het onderwijs voor meisjes. Ook van de beurzen voor onderwijzeressen-in-

opleiding was het niveau van de beroepsgroep dus een belangrijke aanleiding. Voor de 

opleiding tot het beroep van onderwijzeres gold echter ook dat die één van de weinige 

mogelijkheden tot doorleren bood, die goed aansloot bij de zorgende rol van de vrouw. 

Relatief veel van hen vonden uiteindelijk geen werkkring in het onderwijs.253 Dat laatste 

viel de Drentse schoolopziener Nassau meteen al op, toen in 1843 opmerkte dat de 

                     
250 B. De Graeve, “Het onderwijzersberoep en intergenerationele mobiliteit” Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis XI (1985) 324-343; H. Kaelble,  o  ale  ob l      n   hancen leichheit im 19. und 20. Jahrhundert: 
Deutschland im internationalen Vergleich (Go ttingen 1983) 95. 
251 Boonstra, “Een echte onderwijzersfamilie De intergenerationele mobiliteit van onderwijzers en 
onderwijzeressen, 1811-1922” in: Th.L.M. Engelen e.a. (red.), Levenslopen in transformatie. Liber amicorum bij 
het afscheid van prof. dr. Paul M.M. Klep (Nijmegen 2011) 13-27, aldaar 20. 
252 Smeding, School in de steigers. 341. Smeding gebruikte de indeling van Giele en Van Oenen.  
253 Bijl, Loopbaan en levensloop, 36 en 56. 
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studiebeurzen gretig aftrek vonden, “minder omdat de dochters roeping gevoelen voor ’t 

onderwijs dan wel om een fatsoenlijk heenkomen te hebben.”254 Dat betekende ook dat de 

meisjes die een beurs ontvingen voor de voorbereiding op het examen voor de akte van 

bekwaamheid, gemiddeld een iets hogere sociale achtergrond hadden dan de mannelijke 

kwekelingen. Juist ook voor meisjes uit grote burgerij en fatsoenlijke stand was de 

mogelijkheid tot vervolgonderwijs die de opleiding tot onderwijzeres bood, in de woorden 

van Nassau, een “fatsoenlijk heenkomen”.  

Dat blijkt ook uit de beroepen van de vaders van de vijftig meisjes die tussen 1827 en 1858 

een verzoek tot het ontvangen van een studiebeurs aan de Franse kostschool van de 

Groningse Cato Sperwer indienden. Van 34 van hen was het beroep van de vader bekend, en 

die zijn, ingedeeld in HISCLASS, gepresenteerd in tabel 3.6.  

Tabel 3.6 Sociale achtergrond van meisjes die een beursverzoek indienden bij de Franse 

kostschool van juffrouw Sperwer in Groningen, 1827-1858   

HISCLASS Meisjes die beursverzoek indienden aan 
de Franse kostschool te Groningen 

1. Hogere managers 17,6 

2. Hogere professionals 23,5 

3. Lagere managers 0 

4. Lagere professionals; en 
administratief en verkoop personeel 
(exclusief Onderwijzers) 

32,4 

5. Lager administratief en verkoop 
personeel 

8,8 

6+7. Opzichters en geschoold personeel  2,9 
8. Boeren 0 

9-12 Lager en ongeschoold (agrarisch) 
personeel 

0 

Onderwijzers 14,7 
N 34 

Bron: Van Essen, Onderwijzeressen, 100. 

Afwijkend van de situatie bij de kwekelingen aan de Haarlemse Rijkskweekschool was het 

grote aandeel dochters van predikanten (8 in getal), en andere beroepen uit de hoogste 

statusgroepen, zoals rector van de Latijnse school (2 keer), burgemeester (1 keer) en 

legerofficier (3 keer).255 De sociale achtergrond van ‘beursrequestranten’, sluit goed aan bij 

die van werkzame onderwijzeressen in de provincie Groningen, zoals uitgezocht door Bijl. 

Ook zij vond onder vrouwelijk onderwijsbevoegden een veel groter aandeel uit een hoog 

                     
254 Aangehaald in Van Essen, Onderwijzeressen, 99. 
255 Van Essen, Onderwijzeressen, 100. 
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milieu dan onder mannelijke onderwijzers.256 Hieruit volgt onder meer dat het niet per se 

de kwekelingen uit de hoogste milieus waren die na de opleiding niet in de beroepspraktijk 

terecht kwamen. 

  

Rijksbeurzen voor ’s-Rijksveeartsenijschool te Utrecht, 1821-1849 

Bij de verdeling van de beschikbare studiebeurzen uit het Fonds voor den Landbouw voor 

studenten aan ’s-Rijks Veeartsenijschool hield het verantwoordelijke ministerie scherp het 

oog op de geografische herkomst van de beursstudent. Het was gebruikelijk om de 

opgeleide veearts na zijn opleiding te plaatsen in de provincie van herkomst. In de eerste 

vier jaar na het verlaten van de school ontving de jonge veearts nog een financiële 

ruggensteun van 400 gulden boven op zijn salaris.257 Op deze manier zou de 

veeartsenijkundige kennis gelijkmatig over het Koninkrijk verdeeld worden, en daar was 

het bij de oprichting van de school om te doen geweest. Door veeartsen deugdelijk op te 

leiden moesten de onopgeleide beunhazen, de zogenaamde empirici, teruggedrongen 

worden.258 Deze verdelingstechniek kwam niet altijd goed uit. In 1845 correspondeerde de 

school met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de plaatsing van de acht 

afstuderende kwekelingen van dat jaar. Daarvan waren er drie uit Gelderland afkomstig, 

terwijl in die provincie in de voorgaande jaren juist al vier veeartsen geplaatst werden.259 

Er moest afgeweken worden van de praktijk om afgestudeerden te plaatsen in de provincie 

van herkomst.  

De beurzen uit het Fonds hadden derhalve een duidelijk doel: voldoende goed opgeleide 

veeartsen afleveren en in alle delen van het land inzetten. Het eerste doel van de beurzen 

was daarom het garanderen van voldoende vraag naar onderwijs. In de eerste jaren 

voldeed die vraag uitstekend. Boven de 24 leerlingen die met een beurs studeerden, namen 

tussen 1822 en 1830 ongeveer twintig leerlingen per jaar deel aan het onderwijs op eigen 

kosten, tegen betaling van 400 gulden per jaar. Daarbij kwamen nog eens zes leerlingen per 

jaar die op kosten van het Departement van Oorlog werden opgeleid tot paardenarts in het 

leger.260 Het aantal leerlingen nam in de eerste jaren na oprichting zo sterk toe, dat enkele 

jaren leerlingen geweigerd werden: meer dan 52 leerlingen kon de school niet herbergen. 

Hoogleraar Alexander Numan had zijn dienstwoning in het schoolgebouw al ter beschikking 

gesteld en een huis gezocht in de stad, om meer leerlingen te kunnen huisvesten.261 Het 

aantal inschrijvingen liep echter sterk terug toen als gevolg van de Belgische opstand in 

1830 het onderwijs stil kwam te liggen, de zuidelijke leerlingen ontslagen werden en er 

                     
256 Bijl, Loopbaan en levensloop, 177. 
257 Schornagel, “ De Rijks-Veeartsenijschool”, 81. 
258 Ibidem. 
259 UA, toegang 213, inv. 42. 
260 UA, toegang 213, inv 225. 
261 Schornagel, “De Rijks-veeartsenijschool”, 76. 
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alleen nog noordelijke Nederlanders werden toegelaten. In figuur 3.7 is die dip goed te zien. 

Na heropening, waarbij rector Numan plechtig beloofde alleen “kweekelingen uit de oud-

Hollandse gewesten” aan te nemen, groeide het leerlingaantal gestaag tot het niveau van 

1830.262 Vanaf 1840 vertoonden de leerlingaantallen een neergang, die volgens de 

geschiedschrijver van de school te maken had met de moeite die de opgeleide veeartsen in 

de praktijk ontmoetten. De slag met de talrijke empirici, al sinds vele jaren de vertrouwde 

behandelaars van dierenziekten, was maar moeilijk te winnen. “[D]e leek, en vooral de 

onontwikkelde leek heeft meer vertrouwen in oude familierecepten dan in geneesmiddelen, 

aangegeven door een gestudeerd man.”263 De veeartsen hadden het moeilijk om een 

behoorlijk bestaan op te bouwen en dat zou de toeloop naar de veeartsenijschool hebben 

gehinderd.  

De instroom van nieuwe studenten stortte helemaal in nadat vanaf 1844 geen studenten 

meer op kosten van het Fonds voor den Landbouw werden aangenomen, terwijl het 

Departement van Oorlog in 1841 ook al gestopt was met het ondersteunen van leerlingen 

uit overheidsmiddelen. Het Fonds raakte uitgeput, als gevolg van de schadeloosstellingen 

aan boeren voor afgemaakte en gestorven dieren tijdens de veeziekten rond 1840. De 

school werd gedwongen te bezuinigen, kwam onder controle van het Rijk en een groot 

gedeelte van het personeel werd ontslagen.264 In 1851 deden vier van de vijf overgebleven 

leerlingen eindexamen, terwijl zich voor het volgende jaar maar twee nieuwe kwekelingen 

hadden ingeschreven. De verlaging van het schoolgeld in 1860, van 400 naar 200 gulden 

per jaar, deed de instroom van studenten weer iets toenemen. 

De casus van de veeartsenijschool is voor dit onderzoek een goede, omdat die zicht biedt op 

de invloed van studiefinanciering voor het beroepsonderwijs op de omvang van de 

onderwijsdeelname, en op de invloed ervan op de sociale toegankelijkheid. In het 

voorgaande en in figuur 3.7 bleek al dat de netto prijs van het onderwijs effect had op de 

deelname. Toen de beurzen uit het Fonds voor den Landbouw en van het Departement van 

Oorlog wegvielen, zakte de vraag naar onderwijs in. Daarbij speelden ook 

arbeidsmarktoverwegingen een rol. Het verlagen van de prijs in 1860 joeg die vraag juist 

weer iets aan. De sociale achtergrond van de leerlingen aan de veeartsenijschool met en 

zonder beurs vertoonden opmerkelijke verschillen. Bovendien wijzigde de samenstelling 

van de leerlingpopulatie zich als gevolg van het wegvallen van de studiebeurzen in 1844. 

                     
262 UA, toegang 213, inv. 13.  
263 Schornagel, “De Rijks-Veeartsenijschool”, 81. 
264 L. de Blieck, “De Rijks-Veeartsenijschool van 1851-1874”, in Kroon, Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs, 
86. 
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Bron: Kroon, Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs, 223. 

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van UA toegang 312. 
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Figuur 3.7 Aantal studenten en aantal nieuwe inschrijvingen per 
jaar, RVAS 1821-1864 

Aantal studenten Aantal nieuwe inschrijvingen
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beurs (N=118) 5,9 7,6 5,9 50,0 4,2 12,7 7,6 5,9
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Figuur 3.8 Verdeling van beroepen van vaders van RVAS-
leerlingen met en zonder beurs (1821-1849) en leerlingen tussen 

1852-1862. 
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De veeartsenijschool had een grotere aantrekkingskracht op de hoogste statusgroepen dan 

de onderwijzersopleiding die we eerder bekeken. Politieke bestuurders, grote ondernemers 

en de vrije beroepen stuurden hun zonen wel naar de veeartsenopleiding. Zij deden dat 

gemakkelijker op eigen kosten dan leden van lagere statusgroepen. Dat blijkt uit de 

verschillen die te zien zijn tussen leerlingen tussen 1821 en 1849 met en zonder beurs. De 

beursleerlingen waren gemiddeld van iets lagere sociale afkomst265, en in de verdeling over 

de HISCLASS groepen zijn de verschillen het duidelijkst bij de hoogste twee klassen. Van de 

leerlingen zonder studiebeurs kwam bijna een derde deel uit de hoogste twee klassen, van 

de bursalen 14 procent. Een χ₂-toets bevestigt dat de reeksen statistisch afwijken.266 

Om de verandering van de sociale samenstelling van de leerlingpopulatie na het wegvallen 

van het beurzenstelsel te kunnen onderzoeken, is van de 53 leerlingen die tussen 1852 en 

1862 de school bezochten het beroep van de vader nagezocht, in 38 gevallen is die 

gevonden. Een vergelijking tussen de populatie voor en na 1844 toont twee dingen (zie 

figuur 3.8). De school rekruteerde na 1850 in grotere mate dan voor 1849 onder veeartsen. 

Van de 38 leerlingen waren 13 zonen van veeartsen, 8 van opgeleiden aan de 

Rijksveeartsenijschool, 5 van empirici. Het aandeel leerlingen uit HISCLASS groep 2 was, 

mede door het aantal zonen van opgeleide veeartsen, aanmerkelijk hoger dan voor 1849. 

Aan de andere kant nam geen enkele student uit de groepen van laag- en ongeschoolde 

arbeiders deel aan het onderwijs, terwijl zij in de periode waarin er beurzen te verdelen 

waren 6 procent van de bursalen en 3 procent van de studenten-eigen-kosten uitmaakten. 

Ook hier geeft een χ₂-toets aan dat de reeksen statistisch van elkaar afwijkend zijn.267 Het 

lijkt er dus op dat de beurzen uit het Fonds voor den Landbouw een dubbele invloed 

hadden op de deelname aan het onderwijs aan de veeartsenijschool. Ten eerste 

waarborgden de beurzen een voldoende instroom van leerlingen. Ten tweede stelden de 

beurzen ook leerlingen uit lagere strata in staat de opleiding tot veearts te volgen.  

 

3.6 Conclusie: Niet uitsluitend de bekrompen omstandigheden 

In dit hoofdstuk is de instelling en toepassing van het rijksbeurzenstelsel in het eerste 

tijdvak, 1815-1850, aan de orde geweest. Het Nederland van de eerste helft van de 

negentiende eeuw heeft lang bekend gestaan als een starre standenmaatschappij, waarin 

weinig mogelijkheden waren op sociale stijging. Op basis van onderzoek naar sociale 

mobiliteit van Groningse bruidegoms in 1820 en 1840 is dat beeld in dit hoofdstuk 

genuanceerd. Er was meer sociale dynamiek dan op basis van de onbeweeglijke reputatie 

verwacht kon worden. Ook de hoogste statusgroepen, waartoe de universiteiten opleidden, 

                     
265 De gemiddelde HISCLASS waarde is voor beursleerlingen 4,7; voor leerlingen-eigen-kosten 4,3. 
266 χ₂ =16,37; df=7; significant bij α=0,05. 
267 χ₂ =17,90; df=7; significant bij α=0,05. 
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waren niet ontoegankelijk voor bruidegoms uit de middengroepen, al was er sprake van 

een gecontroleerde verversing van een minderheid.  

Het onderwijs had niet als doelstelling sociale stijging mogelijk te maken. Het was vanaf de 

vroegste jaren opgebouwd in stromen die zich richten op een stand. Er waren armen-, 

tussen- en burgerscholen, waarvan alleen de laatste (de duurste) voldoende niveau boden 

om vervolgonderwijs aan de Franse en Latijnse school mogelijk te maken. De Latijnse 

school was een voorwaarde om toegelaten te worden tot de universiteit, die op haar beurt 

mannen opleidde tot een geleerde stand. De niet-academische opleidingen, de 

onderwijzers- en veeartsenopleiding, boden wel een mogelijkheid voor adolescenten uit de 

kleine burgerij en werkende stand om onderwijs te volgen. Kosten van dat onderwijs waren 

lager, net als de eisen aan de vooropleiding.  

De universitaire beurzenpolitiek zorgde in deze periode niet voor een sociaal verbrede 

toestroom, maar bevestigde en consolideerde juist het sociale profiel van de universiteit. 

Daarom werden verarmde leden van de elite ondersteund door rijksbeurzen en werden 

beurzen toebedeeld aan nakomelingen van professoren en universiteitsbestuurders. De 

meerderheid van de studenten aan de Nederlandse universiteiten kwam uit de elite en 

geleerde stand, en bij hen kwamen ook de meeste rijksbeurzen terecht. Dat is bijvoorbeeld 

te zien aan het aandeel van hen wier vader ook een academische graad had. De mate van 

academische verversing, berekend door het aandeel studenten wier vader geen graad had, 

te delen door het aandeel met een vader die wel een graad had, ontliep elkaar voor 

studenten met en zonder beurs niet. Het aandeel van de studiebeurzen dat naar studenten 

uit de middengroepen ging (zonen van uitvoerend politiek personeel, zoals 

belastingontvangers, klerken, winkeliers en onderwijzers) was niet groter dan hun aandeel 

in de studentenpopulatie. Dit beurzenstelsel heeft een verwaarloosbare invloed gehad op 

onderwijsbeslissingen van aspirant-studenten. 

Het beurzenstelsel voor de hier onderzochte beroepsopleidingen waren veel meer 

verknoopt aan de beroepen: onderwijzer en veearts. De Rijksonderwijzersopleiding voor 

jongens werd in het leven geroepen om het peil van de onderwijzers te verhogen en 

daarmee ook meer greep te krijgen op de leerinhoud in het lager onderwijs. Het was de 

facto een gratis beroepsopleiding door de rijksbeurzen, maar wel één die door het zware 

toelatingsexamen moeilijk toegankelijk was. Bovendien vervulde de Haarlemse 

Rijkskweekschool een regiofunctie: vooral leerlingen uit Noord- en Zuid-Holland volgden 

het onderwijs aan de school. Daarbij was het onderwijs aan deze onderwijzersopleiding 

bedoeld voor de beste onder de aspirant-onderwijzers, en de rijksbeurzen hadden daarom 

niet als functie de toegang open te stellen voor leerlingen uit de lagere sociale 

statusgroepen. De selectie aan de hand van de resultaten van het toelatingsexamen zorgde 

dat de kwekelingen wat betreft sociale achtergrond iets afweken van werkzame 

onderwijzers. Vaker waren zij de zonen van onderwijzers, en vaker ook kwamen ze uit 
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hogere statusgroepen. De beurzen voor onderwijzeressen-in-opleiding waren meer 

ongericht. De beurzen moesten een oplossing zijn voor het lage niveau van 

onderwijzeressen aan het meisjesonderwijs, maar werden niet aangevuld met 

welomschreven eisen aan de opleiding. De beurzen kwamen vaker terecht bij meisjes met 

een iets hogere sociale achtergrond.  

De beroepspraktijk speelde bij de veeartsenopleiding een minstens zo grote rol. De 

opleiding diende een dubbel doel: voldoende veeartsen opleiden en hen evenwichtig 

verspreiden over het land. De rijksbeurzen hadden inderdaad een gunstige invloed op de 

instroom van kwekelingen, al had die instroom wel te leiden onder de moeizame 

arbeidsmarktsituatie voor veeartsen. Met het wegvallen van de financiële ondersteuning 

voor leerlingen, daalde niet alleen het aantal inschrijvingen, maar ook het aandeel 

kwekelingen uit lagere statusgroepen. De beurzen boden hen dus tot 1844 een kans op 

onderwijs.  
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Hoofdstuk 4. 1850-1919: “Voor een student van zeer goede 

verwachtingen”  

 

 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de jaren tussen 1850 en 1919 centraal. In deze tweede helft van de 

negentiende eeuw speelden tal van processen, die invloed hadden op de thematiek van dit 

proefschrift. Het was het tijdvak waarin moderniseringsprocessen een rol speelden, zoals 

industrialisering en de bijbehorende veranderingen in de beroepenstructuur, groei van de 

onderwijsdeelname en het inkomen per hoofd van de bevolking. Deze processen hadden 

volgens de moderniseringshypothese grote invloed op de statusverwerving. De invloed van 

de sociale status van ouders op die van kinderen verminderde en de hoeveelheid sociale 

mobiliteit nam toe.268  

Tegen de achtergrond van deze theorie is het interessant om de doelstellingen en 

uitwerking van het rijksbeurzenstelsel te onderzoeken. In deze paragraaf gebeurt dat aan 

de hand van de studiebeurzen voor het universitair onderwijs enerzijds, waarbij naast 

Geneeskunde, Rechten en Theologie nu ook de beurzen voor Wis- en 

Natuurkundestudenten in de analyse worden betrokken, en de Rijkskweekscholen voor 

onderwijzers anderzijds. Het universitaire beurzenstelsel werd na een tiental jaren 

stilgelegen te hebben opnieuw ingevoerd vanaf 1853. Het aantal studiebeurzen voor de 

onderwijzersopleidingen nam een hoge vlucht na de Lager Onderwijswet van 1857 en de 

daaropvolgende uitbreiding van het aantal kweekscholen. Speelden deze studiebeurzen een 

rol in de veranderde verhoudingen in het statusverwervingsmodel? Hadden ze effect op de 

toegankelijkheid van de onderzochte onderwijsinstellingen?  

 

4.2 Sociale verhoudingen en sociale mobiliteit in Nederland 

In deze periode van 1853 tot 1919 vonden belangrijke ontwikkelingen plaats in de 

economische structuur en sociale verhoudingen in Nederland. Na 1850 vond er in 

Nederland economische expansie plaats, die gepaard ging met een gestage toename van het 

reële lonen en de gemiddelde levensstandaard.269 In Nederland vond relatief laat een 

proces van industrialisatie plaats. Dat proces droeg bovendien niet het karakter van een 

plotselinge revolutie die een klassieke agrarische samenleving in korte tijd omvormde tot 

                     
268 R.L. Zijdeman, Status attainment in the Netherlands, 1811-1941: spatial and temporal variation before and 
during Industrialization. (z.p. 2010) 5-6. 
269 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 55. 
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een moderne industriële samenleving.270 In de eerste helft van de negentiende eeuw was 

bijvoorbeeld al een tamelijk groot deel van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie. 

Na 1865 kwam een breed proces van industrialisering en versnelling van de economische 

groei op gang.271 Dat was bijvoorbeeld goed te zien aan een aantal indicatoren van de 

levenstandaard. De gemiddelde lichaamslengte van lotelingen nam vanaf 1860 gestaag en 

zonder onderbrekingen toe. De gemiddelde levensverwachting begon na 1870 te 

verbeteren en nam tussen 1870 en 1913 met twaalf jaar toe van 40 naar 52 jaar. Het 

sterftecijfer voor zuigelingen en oudere leeftijdsgroepen nam snel af.272 Nederland 

onderging in deze jaren een klassieke demografische transitie waarin eerst het sterfte- en 

vervolgens het geboortecijfer afnamen. Het sterftecijfer verschilde niet naar sociale status 

en daalde dus voor alle statusgroepen op vergelijkbare wijze.273  

De modernisering van de economie uit zich globaal gesproken in een verkleining van de 

primaire ten koste van de secundaire sector. In een tweede beweging neemt de omvang van 

de secundaire sector af, terwijl de tertiaire sector groeide.274 Die ontwikkeling vertoonde de 

arbeidsmarkt in Nederland in deze jaren inderdaad.275 In tabel 4.1, waarin op basis van de 

volkstelling van 1899 de mannelijke beroepsbevolking is ingedeeld volgens het 

stratificatieschema van Giele en van Oenen, is die ook te zien. Het slinken van de primaire 

sector zien we wanneer we het aandeel van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in 

de zelfstandige boerenklasse aanschouwen. De groei van de secundaire sector is af te lezen 

aan de forse toename van de categorie geschoolde industriearbeiders. De dienstensector 

was in Nederland was in de eerste helft van de negentiende eeuw al relatief groot, 30 

procent van de beroepsbevolking in 1807, en daarin week de Nederlandse situatie iets af 

van de macro-economische theorie, die voorspelt dat de diensten pas in tweede instantie 

groeien.276 De groep intellectuelen en beambten verdubbelde in omvang van 4 naar bijna 9 

procent, maar in die categorie viel ook het administratief personeel. De grote burgerij bleef 

relatief stabiel.277 De omvang van de vrije academische beroepen nam hierdoor relatief 

gering toe. 

                     
270 Van Zanden, “Industrialization in the Netherlands”, in: M. Teich en R. Porter (red.), The Industrial 
Revolution in National Context: Europe and the USA. (Cambridge 1996) 78-94, aldaar 78-80. 
271 L.J. Touwen, “Expansie, stagnatie en globalisering; economische ontwikkelingen”, in: C.A. Davids en M.C. ’t 
Hart (red.), De wereld en Nederland: een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar 
(Amsterdam 2011) 185-230, aldaar 198.  
272 Horlings en Smits, “The quality of life”, 333-334. 
273 F.W.A. van Poppel en R. van Gaalen, “Sociale klasse, sociale mobiliteit en sterfte in Nederland, 1850-2007”, 
in: Maas, Van Leeuwen en Mandemakers, Honderdvijftig jaar levenslopen, 203-236, aldaar 221-226. 
274 Mandemakers, “De sociale structuur”, 196. 
275 Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 19. 
276 E. Horlings, “Werkgelegenheid en economische modernisering. De structuur van de beroepsbevolking 
1807-1909”, in: Van Maarseveen en Doorn (red.), Nederland, 232-233.  
277 Mandemakers, “De sociale structuur”, 197. 
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In tabel 4.2 zien we vervolgens de indeling van de Nederlandse beroepsbevolking in 1899, 

afgezet tegen Van Tulders indeling van de sociale structuur van 1919. Van Tulder heeft deze 

indeling gebruikt voor onderzoek naar de beroepsbevolking omstreeks 1919, waarvan in 

onderstaande tabel de uitkomsten zijn opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen in deze 

twintig jaren was de groei van de groepen I en II, die in de twintigste eeuw snel verder 

zouden toenemen. Verder namen de gecombineerde middengroepen III en IV iets toe ten 

koste van de geoefende arbeiders en lage beambten.  

 

Tabel 4.1 Relatieve verdeling Nederlandse mannelijke beroepsbevolking (16+) volgens de 

stratificatie van Giele en Van Oenen, 1850 en 1899. 

   1850 1899 

I Grote burgerij   3,0 2,8 
II Kleine 
burgerij 

  22,7 25,5 

 a) Kleine 
zelfstandigen 

 18,4 16,8 

  Winkeliers, kleine 
ondernemingen, kooplui 

7,6 9,6 

  Zelfstandige ambachtslieden 10,8 7,2 
 b) Intellectuelen 

en beambten 
 4,3 8,7 

  (Semi-)intellectuele beroepen 
en kleine vrije beroepen  

2,7 5,2 

  Lager toezichthoudend 
personeel 

1,6 3,5 

III Zelfstandige 
boerenklasse 

  23,9 12,0 

IV + V 
Arbeidende 
klasse 

  50,4 59,5 

 a) Werklieden Handwerkslieden, 
ambachtslieden 

10,8 7,6 

  Geschoolde industriearbeiders 0,3 11,1 

  Dienstpersoneel 8,6 7,4 
 b) Arbeiders Losse arbeiders 4,9 7,4 

  Landarbeiders 22,0 21,6 
  Ongeschoolde 

industriearbeiders 
3,7 4,6 

Bron: Mandemakers, “De sociale structuur”, 195. 
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Tabel 4.2 Nederlandse mannelijke beroepsbevolking volgens de indeling van Van Tulder, 1899 

en 1919. 

 1899 1919 

I Hoofdzakelijk vrije en academische beroepen, 
directeuren van grote ondernemingen, leraren 
middelbaar onderwijs, zeer hoge ambtenaren 

 
 

4,7 

 
1,4 

 
 
7,3 

II Hoofdzakelijk hoge employés, directeuren kleine 
ondernemingen, hoofdambtenaren, grote landbouwers 
en tuinders, middelbare technici 

 
5,9 

III Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude en nieuwe 
middenstand, ambtenaren middelpositie, middelgrote 
landbouwers en tuinders, middel employés 

 
 

46,1 

 
19,3 

 
 
50,9 

IV Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, 
geschoolde arbeiders, kleine landbouwers en tuinders, 
kantoorbedienden, lagere employés, lagere ambtenaren 

 
31,6 

V Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere beambten 39,0 31,8 

VI Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders 10,2 10,0 
Bron: Mandemakers, “De sociale structuur”, 199. 

De verschuivingen in de beroepenstructuur in de jaren tussen 1853 en 1919 creëerden ook 

mogelijkheden om sociaal hogerop te komen. Uit verschillende lokale studies naar sociale 

mobiliteit is inderdaad gebleken dat in de jaren na 1860 de inter- en intragenerationele 

mobiliteitscijfers toenamen. Intragenerationele mobiliteit (sociale stijging of daling binnen 

de beroepscarrière) was in Rotterdam in 1870-1880 toegenomen ten opzichte van de 

periodes 1830-1840 en 1850-1860. Er was zowel sprake van een toegenomen kans op 

opwaartse als een geslonken kans op neerwaartse mobiliteit.278 Een vergelijkbare conclusie 

is getrokken voor de stad Groningen, waar intragenerationele mobiliteit tussen 1870 en 

1880 groot was. Met de economische depressiejaren tussen 1880 en 1895 vielen ook de 

mobiliteitscijfers terug.279 Intergenerationele beroepsmobiliteit, stijging of daling op de 

beroepsladder ten opzichte van iemands ouders, nam toe, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 

onderzoek naar de provincie Utrecht van 1850 tot 1940280, en een onderzoek naar de regio 

Eindhoven in de lange negentiende eeuw.281 De belangrijkste verschuivingen deden zich 

voor in de kleine burgerij, waar geprofiteerd kon worden van de sterke opkomst van het 

witte-boorden middenkader, dat een relatief open karakter had. In dit algemene patroon 

van vergrote mobiliteitskansen waren wel regionale verschillen te zien. In rurale gebieden 

                     
278 Van Dijk, Rotterdam, 151-156 
279 Kooij, Groningen, 75.  
280 Van Leeuwen en Maas, “Social mobility in a Dutch province, Utrecht 1850-1940”, Journal of social history 30 
(1997), 3, 619-644. 
281 Boonstra, De waardij, 192. 
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en steden die afhankelijk waren van één economische sector waren de stijgingskansen 

geringer.282  

Tabel 4.3 Beroepen van bruidegoms in Groningen, 1865 en 1890, verdeeld over de HISCLASS 

beroepenclassificatie 

 1840 1865 1890 

1. Hogere managers 
en hogere 
professionals (1+2) 

1,8 1,7 2,5 

2. Lagere managers 
en lagere 
professionals; 
administratief en 
verkoop personeel 
(3+4+5) 

13,1 15,3 17,9 

3. Opzichters en 
geschoold personeel 
(6+7) 

16,8 16,1 19,7 

4. Boeren en visserij 
(8) 

11,1 12,4 11,9 

5. Lager geschoold 
personeel (9) 

12,4 8,8 10,0 

6. Ongeschoold 
personeel (11) 

7,9 5,9 7,3 

7. Lager en 
ongeschoold 
agrarisch personeel 
(10+12) 

36,9 39,8 34,1 

N 1071 1083 1203 

Bron: Huwelijksbestand allegroningers.nl 

Tabel 4.4 Percentages sociale mobiliteit bruidegoms in de provincie Groningen, 1840, 1865 en 

1890 

 1840 1865 1890 

Opwaarts mobiel 17,4 20,0 25,7 
Stabiel 53,4 60,9 70,6 

Neerwaarts mobiel 29,1 19,1 17,7 
N 1033 1013 1154 

Bron: Huwelijksbestand allegroningers.nl 

 

                     
282 Van Dijk, “Regional differences”, 442; Zijdeman, Status attainment, 119. 
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Het huwelijksbestand van Groningen laat ook toenemende sociale stijging zien. Voor de 

jaren 1865 en 1890 zijn de beroepen van bruidegoms met die van hun vader vergeleken. De 

verdeling van bruidegoms over die twee jaren over het beroepenschema HISCLASS is te 

zien in tabel 4.3, aangevuld met de eerder behandelde verdeling van Groningse bruidegoms 

uit het jaar 1840. Analoog aan de ontwikkeling van de beroepenstructuur zoals getoond de 

tabellen 4.1 en 4.2 geven de steekproeven van Groningse bruidegoms groei van de hoogste 

statusgroepen te zien. De krimp van de agrarische sector vond in Groningen pas na 1865 

plaats, en was niet zo sterk als de landelijke indeling te zien gaf (zie tabel 4.1). Ten opzichte 

van de bruidegoms uit 1840, groeide het aandeel dat sociaal hogerop kwam ten opzichte 

van zijn vader, en nam het aantal sociale dalers af. Opmerkelijk is echter dat het percentage 

bruidegoms in dezelfde statusgroep als zijn vader, en ten tijde van het huwelijk dus geen 

sociale mobiliteit doormaakte, aanmerkelijk toenam tot 70 procent in 1890. Dit is nogmaals 

een aanwijzing het beeld van de eerste helft van de negentiende eeuw als starre 

standenmaatschappij overdreven is. 

Wie waren nu degenen die profiteerden van de vergrote carrièrekansen? Uit de studie van 

De Vries naar het electoraat in Amsterdam kwam naar voren dat de groep kiezers, die 

volgens de richtlijnen van het censuskiesrecht genoeg vermogen hadden om hun stem uit te 

brengen, tussen 1874 en 1884 uitgebreid werd met homines novi. Dit electoraat was een 

afspiegeling van de fiscale elite van de stad, die niet per se samenviel met de 

maatschappelijke elite. Het electoraat bestond tussen 1854 en 1884 voor 13 procent uit 

lieden uit de kleine burgerij, zoals ambachtslieden of winkeliers.283 In de periode 1854-

1864 werd het electoraat wel sporadisch uitgebreid met nieuwkomers, die deze sprong 

konden maken vanwege familiebanden met kiezers. In het decennium tussen 1874 en 1884 

was er wel sprake van echte nieuwelingen, vooral uit de sectoren van de diamantbewerking 

en het bouwvak. Het percentage nieuwkomers steeg echter nooit boven de 6 procent uit. In 

de conjunctureel tegenvallende jaren 1884 tot 1894 daalde het aantal nieuwelingen 

weer.284 Bovendien stegen zij niet over grote afstand en behoorden zij niet tot de absolute 

grootverdieners. Hieruit volgt dat de lokale elite niet hermetisch gesloten was en er voor 

lieden uit de middengroepen mogelijkheden waren om een sprong te maken, maar dat het 

bleef bij een gecontroleerde aanvulling van de hoogste statusgroepen.  

 

 

4.3 Onderwijs in Nederland 

Op alle drie onderwijsniveaus vond in deze decennia een hervorming plaats, geëffectueerd 

in drie onderwijswetten. De Lager Onderwijswet van 1857 (en de aanpassingen daaraan 

                     
283 De Vries, Electoraat en elite, 25. 
284 Ibidem, 131-133. 
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van 1878 en 1889), de Middelbaar Onderwijswet van 1863 en de Hoger Onderwijswet van 

1876. Het is een valkuil om dit soort wetten als waterscheiding te zien, die een volledig 

nieuwe onderwijssituatie inluidden. We zagen bij de behandeling van het Organiek Besluit 

1815 ook al dat veel van de ‘nieuwe’ regelingen sterk gemodelleerd waren naar de 

onderwijssituatie voor 1814. Met deze nuance in het achterhoofd, is het niettemin 

overzichtelijk om bij de behandeling van de onderwijssituatie in dit tijdvak de 

onderwijswetten als kapstok te gebruiken.  

De Lager Onderwijswet van 1857 wordt vaak beschreven vanuit het perspectief van de 

schoolstrijd, omdat die de mogelijkheid bood om bijzondere scholen op te richten. De wet 

bevatte ook een aantal regelingen gericht op kwaliteitsverbetering, wat betreft curriculum, 

didactiek en de positie van de onderwijzer. Zo werd het curriculum voor de gewone lagere 

scholen en de scholen voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) vastgelegd. Het 

MULO-onderwijs ging in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw de Franse 

school vervangen. Het was in eerste instantie niet bedoeld als eindonderwijs, en fungeerde 

daarom in de praktijk als voorbereidingsschool van de in 1863 in het leven geroepen HBS, 

en het gymnasium. Door de hoogte van het schoolgeld behoorden de MULO-scholen tot de 

categorie van de burgerscholen. Het schoolgeld voor de MULO in Leeuwarden bedroeg in 

1872 16 tot 46 gulden per jaar, die in Amsterdam drie jaar later 20 tot 80 gulden per jaar.285 

Nog altijd gold dat de duurdere scholen het beste onderwijs boden en bezocht werden door 

kinderen van de meer welgestelde standen. Van de leerlingen in Groningen in 1880 

bezochten arbeiderskinderen de kosteloze scholen terwijl kinderen van hoge ambtenaren 

en vrije beroepen vrijwel allemaal kozen voor de MULO, die 32 gulden schoolgeld per jaar 

hief.286 De betere organisatie en het hogere niveau van het lager onderwijs leidde tot een 

halvering van het aantal huisleerlingen tussen 1849 en 1859.287  

De Lager Onderwijswet gaf door het stellen van verscheidene eisen aan het onderwijs de 

gemeenten meer verplichtingen, omdat de kosten voor het onderwijs gedragen dienden te 

worden door de gemeentebesturen. Vanaf 1878 droeg het Rijk dertig procent van de 

onderwijskosten voor openbare scholen bij en deed dat vanaf 1889, op voorspraak van het 

confessionele kabinet-Mackay, ook voor het bijzonder onderwijs.288 Tussen 1858 en 1878 

namen de gemeenten gemiddeld 86 procent van de kosten voor lager onderwijs voor hun 

rekening. De maatregelen van 1878 en 1889 zorgden dat het Rijk een groter deel ging 
                     
285 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en 
schoolprestaties, Nederland, ca. 1800-1968 (Amsterdam 1996) band I, 26. Mandemakers heeft deze cijfers 
gebaseerd op F. de Jonge Edz. “Vermenigvuldiging en deling. De Groei van het Nederlandse onderwijs”, in: 
Honderdvijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein (Groningen 1961) 109. 
286 P. Kooij en J.L. Peschar, “Tot maatschappelijke en christelijke deugden. Een longitudinaal onderzoek naar 
schoolkeuzen in de Groninger geboortecohort 1800” in: P. Dykstra, P. Kooij en J. Rupp (red.), Onderwijs in de 
tijd. Ontwikkelingen in de onderwijsdeelname en nationale curricula (Houten en Zaventem 1992) 95 en 98.  
287 Knippenberg, Deelname, 104-105; Th. de Nijs, In veilige haven: het familieleven van de Rotterdamse gegoede 
burgerij, 1815-1890 (Nijmegen 2001) 116. 
288 Knippenberg, Deelname, 151-153. 
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dragen: de gemeenten draaiden tussen 1879 en 1900 nog voor gemiddeld 61 procent van 

de kosten op.289 De gedeeltelijke inhaalslag van het Rijk als financier van onderwijs toont de 

veranderde kijk van de liberalen op de rol van de staat. Volgens de beginselen van de 

grondwet van 1848 faciliteerde de staat het onderwijs door een formeel kader te scheppen, 

terwijl de uitvoering en bekostiging aan lagere overheden werd gelaten. De actievere rol 

van de staat in de subsidiering van onderwijs paste bij de “wederzijdse doordringing van 

staat en maatschappij” zoals die in de laatste decennia van de negentiende eeuw 

plaatsvond.290 

De onderwijsdeelname aan het lager onderwijs was voor de wet van 1857 al vrij behoorlijk 

toegenomen, van 50 procent van de 5 tot 14-jarigen in 1826 tot 70 procent van die 

leeftijdsgroep in 1857. De deelname groeide door tot in 1901 het jaar waarin de leerplicht 

werd ingevoerd, 90 procent van de leerlingen in de leerplichtige leeftijd onderwijs 

volgde.291 De toename in deelnamecijfers was gedurende de negentiende eeuw voor meisjes 

sterker dan voor jongens. De deelname als percentage van 6 tot 12 jarigen groeide bij 

meisjes van 74 tot 90 procent in 1900, bij jongens in dezelfde periode van 83 tot 92.292 In 

toenemende mate was het lager onderwijs ook geen eindonderwijs meer, maar een 

voorbereiding op middelbaar onderwijs. 

De wet van 1857 is voor dit onderzoek verder van betekenis vanwege de regelingen met 

betrekking tot de positie en opleiding van onderwijzers. Om het niveau van 

onderwijsgevenden te verhogen bevatte de wet een minimum vastgesteld salaris van 400 

gulden per jaar, inclusief dienstwoning met tuin!293 Tegelijkertijd werd de onderwijzer niet 

geacht er nog bijbanen als koster, voorzanger of doodgraver op na te houden, een praktijk 

die vanouds gegroeid en wijdverbreid was.294 Er werd een pensioenregeling opgenomen 

voor onderwijzers die de leeftijd van 65 bereikt hadden. In de wet werd bovendien een 

maximum aantal leerlingen per onderwijzer geformuleerd, wat van groot onderwijskundig 

belang was. Niet alleen dat: deze maatregel droeg ook bij aan een verhoogde vraag naar 

onderwijzers. Deze vraag werd verder aangejaagd door de demografische ontwikkelingen, 

die ervoor zorgden dat het aantal 6 tot 12-jarigen tussen 1860 en 1880 groeide van 400.000 

tot 600.000, en de groeiende onderwijsdeelname.295 Naast de Rijkskweekschool te Haarlem, 

                     
289 Knippenberg, Deelname, 73. 
290 H. te Velde, “Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting”, in: R. Aerts 
e.a. (red.), Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 1999) 150. 
De term is van J.M. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen (2e druk; Amsterdam 1976) 188.   
291 Knippenberg, Deelname, 230. 
292 Ibidem, 250-251. 
293 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 162.  
294 Bijl, Loopbaan en levensloop, 277. 
295 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 160; F.W.A. van Poppel, “Van vijf naar 16 miljoen. De groei 
van de Nederlandse bevolking in de afgelopen eeuw”, in: Van Maarseveen en Doorn (red.), Nederland, 68-70.  
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werden Rijkskweekscholen in Groningen en ’s-Hertogenbosch in het leven geroepen.296 De 

uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden aan rijkskweekscholen had als doel het aanbod 

van onderwijzend personeel te laten toenemen, maar ook om het niveau van het 

onderwijzerskorps te verhogen. Voor 1857 bestond, zoals we al zagen, één 

rijkskweekschool in de (noordelijke) Nederlanden: die in Haarlem. Verreweg het grootste 

gedeelte van de onderwijzers ontving zijn opleiding buiten dit opleidingsinstituut, als 

kwekeling bij een hoofdonderwijzer of als pupil aan een lagere school die was aangewezen 

als normaalschool. Volgens Boekholt en De Booy was in 1840 90 procent van de 

onderwijzers opgeleid als kwekeling of aan een normaalschool, dus buiten de 

rijkskweekschool in Haarlem.297 De oprichting van twee extra rijkskweekscholen moest het 

niveau van de onderwijzers verhogen en het korps een meer academisch aanzien geven. In 

tegenstelling tot de normaallessen bood de kweekschool dagonderwijs. De vereisten aan 

het niveau van de leerlingen op de rijkskweekscholen waren bovendien hoger. De 

kweekscholen verzekerden zich van leerlingen van een hoog niveau, door aspiranten te 

onderwerpen aan een toelatingsexamen. Dit was een serieuze barrière, omdat de animo 

voor plaatsing op de rijkskweekscholen groot was en er dus streng geselecteerd kon 

worden. In 1861 namen 500 kandidaten deel aan het toelatingsexamen voor 80 plaatsen op 

de kweekscholen van Groningen en ’s-Hertogenbosch. In 1881 streden 450 kandidaten voor 

140 plaatsen.298  

Om aan de groeiende vraag naar onderwijzers te kunnen beantwoorden, moest naast de 

rijkskweekscholen ook het stelsel van normaallessen uitgebreid worden. Goed bekend 

staande scholen met een ervaren hoofd der school werden aangewezen als 

opleidingsschool. In 1862 waren er 18 van zulke normaalscholen, in 1879 al 75 en in 1889 

iets minder dan 100. Tussen 1875 en 1889 ontvingen een kleine 6000 

normaalschoolleerlingen hun akte van bekwaamheid.299 De zogenaamde 

Ineenschakelingscommissie, die in het eerste decennium van de twintigste eeuw de 

organisatie van het onderwijs bestudeerde, meldde dat drie vijfde deel van de onderwijzers 

opgeleid werd volgens het normaalschoolstelsel.300 In toenemende mate waren deze 

normaalscholen ook toegankelijk voor meisjes. De opleidingsmogelijkheden voor 

onderwijzeressen werden verder vergroot doordat er particuliere kweekscholen voor 

onderwijzeressen werden opgericht, de eerste in 1860 in Arnhem. Per jaar werden aan 11 

aspirant-onderwijzeressen die naar zo’n kweekschool gingen beurzen van 300 gulden 

verstrekt. Omdat de wet van 1878 het aan vrouwen toestond om les te geven op gemengde 

                     
296 Het onderwijs aan de kweekscholen fungeerde onder de lager onderwijswetten, hoewel het 
vervolgonderwijs was. Het wordt daarom in deze paragraaf behandeld.  
297 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 110. 
298 Van Essen, Kwekeling, 88. 
299 J.E. van Renesse, Het lager onderwijs in Nederland van 1857 tot 1889 (Haarlem 1892) 191 en 378. 
300 R. Turksma, De geschiedenis van de opleiding tot onderwijzer in Nederland aan de openbare, protestants-
christelijke en bijzonder-neutrale instellingen (Groningen 1961) 148. 
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lagere scholen, verbeterden de beroepsperspectieven voor onderwijzeressen en ook om die 

reden namen zij in aantal toe.301  

De Wet op het middelbaar onderwijs voorzag in regelingen voor het middelbaar onderwijs 

dat daarvoor zo goed als ongeregeld was. In de grondwet van 1814 werd de term 

middelbaar onderwijs al gebruikt, maar de invulling en definiëring ervan bleven lange tijd 

onduidelijk. Schooltypen die zich in de praktijk tussen de lagere school en het hoger 

onderwijs in bevonden, bleven tot 1863 geregeld volgens de wet op het lager, dan wel de 

wet op het hoger onderwijs. Franse scholen, teeken- en industriescholen, de zeevaartscholen, 

vóór 1863 vielen ze bij gebrek aan wettelijke regeling voor middelbaar onderwijs, onder de 

lager onderwijswetten.302 De Latijnse scholen en gymnasia vielen, zoals we al zagen, onder 

het hoger onderwijs. Het probleem van de definiëring van middelbaar onderwijs was niet 

uit de wereld toen de wet van 1863 er kwam. Onder middelbaar onderwijs moest volgens 

een geweldige cirkelredenering verstaan worden: dat onderwijs dat gegeven zou worden 

aan de scholen die de Wet op het Middelbaar Onderwijs stichtte. In feite ging het hierbij om 

al het onderwijs dat niet tot het domein van het lager dan wel hoger onderwijs behoorde: 

de Hogere Burger Scholen (HBS), de Middelbare School voor meisjes (MSVM, of MMS), de 

Polytechnische school in Delft en de Veeartsenijschool in Utrecht, om een aantal 

voorbeelden te noemen.303 De hoofdgedachte achter de Wet op het Middelbaar Onderwijs 

was, dat er vervolgonderwijs moest komen dat opleidde tot de nijvere beroepen en dat 

onderscheiden werd van academisch onderwijs voor de geleerde stand. Dit middelbaar 

onderwijs fungeerde in de theorie der wet dus niet als intermediair tussen lager en hoger 

onderwijs. Doorstroming was mogelijk binnen het middelbaar onderwijs van bijvoorbeeld 

HBS naar Polytechnische school, niet tussen het middelbaar en hoger onderwijs.304  

Dat gold derhalve in eerste instantie ook voor de HBS, dat als eindonderwijs was 

bedoeld.305 Er werden HBS-en met een cursusduur van drie en een meer uitgebreide met 

een cursusduur van vijf jaar opgericht, waarin het Rijk het voortouw nam door zich te 

verplichten vijftien Rijks Hogere Burger Scholen in het leven te roepen. De HBS moest zich 

onderscheiden van het gymnasium door een vakkenaanbod met ‘moderne’ vakken met veel 

nadruk op wis- en natuurkunde.306 Al snel bleek overigens dat de HBS helemaal niet als 

eindonderwijs fungeerde. Een onderzoek naar de loopbanen van ruim 1500 geslaagde HBS-

leerlingen tussen 1864 en 1878 liet zien dat 70 procent koos voor een vervolgstudie na het 

HBS-diploma. 40 procent stroomde door naar de Polytechnische School, de 

ingenieursopleiding in Delft, 14 procent volgde een opleiding tot ambtenaar in Nederlands-

                     
301 Bijl, Loopbaan en levensloop, 179. 
302 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 17. 
303 Ibidem, 17 en 44. 
304 Baggen, Vorming door wetenschap, 108. 
305 A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen 1963) 7. 
306 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 45. 
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Indië, 10 procent studeerde aan een universiteit en 8 procent volgde de lessen aan de 

Koninklijke Militaire Academie in Breda. Van de 30 procent die na de HBS het arbeidsproces 

instroomden kwamen de meesten terecht op een ‘fabriek of nijverheidsinstelling’, in het 

onderwijs of op een handelskantoor. Zes HBS-ers werden “aspirant-tolk in het Chinees”.307  

De route van de vijfjarige HBS naar de universiteit is van grote betekenis voor de 

onderwijskansen van jongeren uit de niet traditioneel academische milieus. Het onderwijs 

aan de HBS onderscheidde zich van dat op de gymnasia door het aanbod van een modern 

vakkenpakket: moderne vreemde talen, handelsvakken en een veel sterkere nadruk op 

exacte vakken.308 Juist die aandacht voor de bètawetenschappen maakte de HBS in de 

praktijk zeer geschikt als voorbereiding op het academisch onderwijs in de wis- en 

natuurkunde en de geneeskunde. Volgens de protagonisten van de HBS als voorbereidend 

onderwijs, was de HBS-er beter voorbereid op de exacte studie dan de gymnasiast, ook dan 

de gymnasiast die het in 1876 in het leven geroepen gymnasium-B, met minder nadruk op 

de klassieken en meer aandacht voor exacte vakken, had doorlopen.309 Toegang tot de 

lessen aan de universiteiten liep voor HBS-abituriënten via een tweejarige vervolg-

vooropleiding. Met de Hoger Onderwijswet van 1876 werd die toegang versoepeld tot een 

aanvullingsexamen in de klassieke talen. Twee jaar later werd de toegang voor HBS-ers tot 

de geneeskundige faculteit verder vereenvoudigd, zonder hen echter het recht tot 

promoveren te geven.310 Langzaam maar zeker werd zo de HBS gelijkwaardig aan het 

gymnasium als voorbereiding op het academisch onderwijs. Het zou tot 1917 duren 

voordat de toelating van HBS-ers wettelijk geregeld werd in de wet-Limburg, die hen 

toegang gaf tot de lessen en examens van de faculteiten geneeskunde en wis- en 

natuurkunde.311 Pas enkele jaren later werd de toegang uitgebreid tot de andere 

faculteiten.312  

De versoepelde doorstromingsmogelijkheden hadden ogenblikkelijk een toename van het 

percentage HBS-ers dat doorstroomde naar de universiteit tot gevolg. Tussen 1866 en 1876 

studeerde 10 procent verder aan de universiteit, tussen 1877 en 1907 gemiddeld 20 

procent.313 Uitgaande van dat percentage en de leerlingenaantallen van de HBS-5 uit 

Bartels314 en Mandemakers315, is het mogelijk het aantal doorstromende HBS-ers uit te 

                     
307 D.J. Steyn Parvé, “Eén en ander over de Hoogere Burgerscholen”, De Economist (1879) I, 417-418. Ook 
aangehaald in Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 188.  
308 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 45; B. Willink, De tweede Gouden Eeuw. Nederland en 
de Nobelprijzen voor de natuurwetenschappen 1870-1940 (Amsterdam 1998) 29. 
309 H. Burger, Klassiek en modern opgeleiden voor de poort der hoogeschool (Amsterdam 1910). Bartels, Een 
eeuw, 132-134.  
310 Bartels, Een eeuw, 135-137; Jensma en De Vries, Veranderingen, 23. 
311 H.T.A. Amsing, Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1920: gymnasium, h.b.s. en m.m.s. in 
onderwijssysteem, leerplan en geschiedenisonderwijs (Delft 2002) 133-137. 
312 Bartels, Een eeuw, 141-147. 
313 Jensma en De Vries, Veranderingen, 23. 
314 Bartels, Een eeuw, bijlage I en II. 
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rekenen. Volgens deze berekening komen we dan op 78 doorstromers in 1885 op een 

aantal studenten in de faculteiten Geneeskunde en Wis- en Natuurkunde van 1241 (6 

procent). In 1915 stroomden 245 HBS-ers door op 2116 Geneeskunde- en Wis- en 

Natuurkundestudenten, dat was 12 procent van de studenten in die faculteiten.316 De 

aanwezigheid van de HBS-ers, met hun gedegen opleiding in de bètawetenschappen, wordt 

wel aangewezen als oorzaak van de opleving van het genees- en natuurkundig 

wetenschappelijk onderzoek na de eeuwwisseling. In het tijdvak tussen 1900 en 1940 

wonnen acht bètawetenschappers een Nobelprijs, zes van hen hadden een HBS-

vooropleiding.317  

De sociale achtergrond van leerlingen op de HBS was gemiddeld lager dan die van de 

leerlingen op de scholen die vanouds recht gaven op toegang tot de universiteit: de Latijnse 

school en de gymnasia. Het was ook nadrukkelijk de opzet van de wetgever om de HBS te 

bestemmen voor jongelingen uit de hogere burgerij, terwijl het gymnasium en de Latijnse 

school in het onderwijs voor de geleerde stand moest voorzien.318 In tabel 4.3 is de 

procentuele verdeling van leerlingen van de schooltypes gymnasium, HBS-5 en HBS-3 

opgenomen. Als we kijken naar de rij ‘Geleerde stand’ zien we dat van de 

gymnasiumleerlingen in 1880-1881 30 procent, van de leerlingen aan de vijfjarige HBS 12 

procent en aan de driejarige HBS 4 procent uit deze groep komt. Hun vaders werkten als 

advocaat, arts of predikant. Tussen 1880-1881 en 1920 zien we op de HBS vooral het aantal 

leerlingen uit de ‘eenvoudige stand’ toenemen, waardoor de gemiddelde sociale status in 

1920 lager was dan in 1880.319  

Door het hoge aandeel gymnasiumleerlingen in de categorie ‘Zelfstandigen’, die gevormd 

werd door beroepen in landbouw, nijverheid, handel, banken en transport, en winkeliers, 

noemt Mandemakers het gymnasium geen schooltype voor de geleerde stand. De HBS op 

zijn beurt had een kleinere aanloop van leerlingen uit de geleerde stand, maar maakte zijn 

                                                                   
315 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, band II, 496, 562, 604 en 605.  
316 Berekeningen op basis van het aantal eersteklassers op de HBS-5 in 1880 en 1910 en het 
slagingspercentage.  
317 J.H. van ’t Hoff (1901, scheikunde); H.A. Lorentz en P. Zeeman (1902, Natuurkunde); J.D. van der Waals 
(1910, Natuurkunde); H. Kamerlingh Onnes (1913, Natuurkunde); W. Einthoven (1924, Geneeskunde); Chr. 
Eijkman (1929, Geneeskunde); P. Debye (1936, Scheikunde). K. van Berkel, “Stuwende kracht of deftig 
ornament? Enige inleidende opmerkingen”, in: Idem (red.), De Akademie en de Tweede Gouden Eeuw 
(Amsterdam 2004) 7-14. Willink, “Origins of the second golden age of Dutch science after 1860: intended and 
unintended consequences of educational reform”, Social studies of science 21 (1993) 3, 503-526, aldaar 504 en 
511. Willink overschat overigens de getalsmatige doorstroming van HBS-ers naar de universiteit, als hij 
Idenburg aanhaalt die zou stellen dat tussen 1864 en 1867 (sic) al meer dan de helft doorstroomde naar de 
universiteit. Idenburg (die trouwens sprak over het tijdvak 1864-1876) doet deze uitspraak op basis van het 
boven aangehaalde artikel van Steyn Parvé, die met ‘doorstuderen’ nadrukkelijk ook de doorstroming naar de 
Polytechnische School bedoelt. Willink, “Origins”, 510; Idenburg, Schets, 214; Steyn Parvé, “Eén en ander”, 
417-418.  
318 Idenburg, Schets, 145-146; Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 181-182.  
319 Zijdeman, Status attainment, 105-106. 
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veronderstelde rol als onderwijstype voor gezeten burgerij en nieuwe intellectuelen niet 

waar.320 Hiermee nuanceert Mandemakers hypothesen over de leerlingenpopulatie van de 

HBS en het gymnasium, die impliciet uitgaan van een sociaal uniform publiek.321 Voor de 

democratisering van het hoger onderwijs is de route naar de universiteit die de HBS bood 

aan leerlingen uit de niet-academische middengroepen niettemin van groot belang. Ook al 

omdat de hoogte van het schoolgeld voor de HBS aanmerkelijk lager was dat dat voor de 

gymnasia. In 1863 stelde de wetgever het maximum schoolgeld op 60 gulden, terwijl in de 

praktijk gemiddeld 38 gulden per jaar betaald moest worden. Dit gemiddelde bleef vrij 

constant tot 1910. Het gymnasium vroeg in dezelfde periode een schoolgeld dat toenam van 

gemiddeld 74 tot gemiddeld 88 gulden per jaar.322 Ter vergelijking, het gemiddelde dagloon 

in de in Nederland was in 1880 1,32 gulden, wat een gemiddeld jaarsalaris van 363 gulden 

betekende. In 1910 was een gemiddeld jaarsalaris 487 gulden.323  

 

Tabel 4.5 Relatieve verdeling naar sociale achtergrond per schooltype, cohorten 1880-1881 en 

1920. 

 Gymnasium HBS-5 jarig HBS-3 jarig 

 1880-
1881 

1920 1880-
1881 

1920 1880-
1881 

1920 

Gezeten 
burgerij 

7,6 11,2 8,8 8,8 3,7 5,0 

Eenvoudige 
burgerij 

5,0 8.4 11,3 28,6 17,3 38,5 

Zelfstandigen 42,0 
 

36,3 52,9 44,8 65,6 47,8 

Geleerde 
stand 

30,3 27,9 11,5 3,8 4,4 1,2 

Overige 
beroepen 

14,9 16,2 15,4 14,0 9,1 8,6 

Bron: Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, band II, 581. 

 

Met deze verschillen in de hoogte van het jaarlijkse schoolgeld is het niet verwonderlijk dat 

de ouders van gymnasiumleerlingen gemiddeld een hoger inkomen hadden dan de 

                     
320 Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, 226-227. 
321 Idenburg, Schets, 144-148 en 157-15; M.A.J.M. Matthijssen, Klasse-onderwijs. Sociologie van het onderwijs 
(2e druk; Deventer 1972) 111.  
322 Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, band II, 641. 
323 Soltow en Van Zanden, Income and wealth inequality, 157. Daglonen vermenigvuldigd met 275 werkdagen. 
Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, 54.  



Onderwijs mogelijk maken 

92 
 

leerlingen op de HBS, zowel in 1880 als in 1920.324 Bovendien bezaten de HBS-en een 

regeling voor kosteloze plaatsing voor onvermogende leerlingen, die de gemeentelijke 

scholen overigens eerder dan de Rijks-HBS-en hanteerden. Het relatieve aantal kosteloos 

geplaatste leerlingen groeide tussen 1880 en 1918 van 2 tot 9 procent.325 De regeling voor 

evenredig, dat is: inkomensafhankelijk, schoolgeld die in 1916 werd ingevoerd maakte de 

HBS ook voor middeninkomens voordeliger. 

De wet van 1863 opende ook voorzichtig de mogelijkheid tot het oprichten van middelbaar 

onderwijs voor meisjes, zij het dat het nog enige jaren in het midden bleef of het Rijk 

subsidie zou verstrekken voor meisjesonderwijs. Het initiatief voor de oprichting van 

meisjesscholen lag bij particulieren en gemeentelijke overheden en over het leerplan, de 

eindtermen en de bevoegdheid van gediplomeerde meisjes werd in de wet met geen woord 

gerept.326 De eerste Middelbare Meisjesschool (MMS) kwam er in 1867 in Haarlem en ging 

van start met 17 leerlingen; in 1870 waren dat er al 90. Het schoolgeld bedroeg 50 gulden 

per jaar.327 Het aantal meisjesscholen groeide tot 19 in 1915.328 Tegelijk begon het 

vraagstuk van toelating van meisjes tot de HBS en het gymnasium te spelen. Aletta Jacobs 

volgde de lessen aan de driejarige Rijks-HBS te Sappemeer in 1869 nog clandestien, maar 

vader Jacobs diende voor zijn jongere dochter Frederika een verzoek in om officieel 

toegelaten te worden.329 Na Frederika Jacobs volgden al snel meer verzoeken tot toelating.  

 

Tabel 4.6 Deelname meisjes aan onderwijs op HBS, MMS en gymnasium, 1870-1920. 

 HBS MMS Gymnasium 
1870 . 92 . 

1880 103 929 . 
1890 230 1299 . 

1895 . . 100 

1900 751 1647 230 

1910 2239 1688 611 

1920 5572 2133 1487 
Bron: Boekholt en De Booy, Geschiedenis, 193. Over de jaren waar een punt staat 

opgenomen, is geen officiële waarneming beschikbaar. 

 

                     
324 Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, band II, 583-584. 
325 Mandemakers, Gymansiaal en voortgezet onderwijs, 120. 
326 C.W. Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948 
(Amsterdam 1994) 96-97. 
327 Pouwelse, Haar verstand, 49. 
328 Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, band II, 545. 
329 Bosch, Het geslacht, 96-97. 
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In tabel 4.6 is te zien dat in 1880, negen jaar na het eerste verzoek, al 103 meisjes naar een 

HBS gingen. Tussen 1890 en 1911 bezochten 153 meisjes de Rijks-HBS in Groningen en 40 

van hen (26 procent) schreven zich daarna in op de Groningse universiteit.330 In 1877 werd 

Johanna Spruyt, dochter van een leraar aan de HBS, de eerste vrouwelijke gymnasiaste aan 

het stedelijk gymnasium van Kampen.331 Zij zou later met een rijksbeurs geneeskunde gaan 

studeren in Groningen. 

Behoudende denkbeelden over co-educatie in het voortgezet onderwijs en over het verschil 

in aanleg en bestemming tussen meisjes en jongens, zorgden voor een restrictief 

toelatingsbeleid op de HBS-en en gymnasia.332 De eerste generatie meisjes op HBS en 

gymnasium (en de doorstromers naar de universiteit) waren veelal “meisjes van den 

aanzienlijksten stand”: hoogleraren, burgemeesters, rectoren en geleerde beroepen.333 Van 

de 483 leerlingen aan de Utrechtse MMS tussen 1875 en 1890 was 61 procent afkomstig uit 

sociale laag I en II (indeling Van Tulder).334 Dat klopt met het beeld dat de eerste generatie 

meisjes die vervolgonderwijs gingen volgen gemiddeld uit een hogere sociale laag kwamen 

dan hun mannelijke tegenhangers in het middelbaar en hoger onderwijs.335 

De derde in de trits van onderwijswetten was de Wet op het Hoger Onderwijs, die zo lang 

op zich liet wachten dat de Groninger hoogleraar Hofstede de Groot verzuchtte dat de 

universiteiten twintig jaar lang verwaarloosd waren, “men schaamt zich bij het 

buitenland”.336 De Wet van 1876 was het sluitstuk van een langslepend debat over plaats en 

inrichting van het hoger onderwijs. Al ver voor 1876 was gebleken dat velen de regelingen 

van het Organiek Besluit van 1815 achterhaald vonden. De plaats van het Latijn als lingua 

franca, die studenten bij uitstek in contact bracht met de geleerde traditie, en en passant een 

sociale drempel opwierp voor jongelingen van buiten de geleerde stand, kwam onder druk 

te staan. Daarvan getuigden de vele verzoeken, tussen 1850 en 1870 verstuurd aan de 

curatoren van de verschillende hogescholen, om het proefschrift te mogen schrijven in de 

“Nederduitsche” taal.337 In een ongedateerde brief uit de jaren tussen 1857 en 1859 

verzochten 27 Groningse theologiestudenten “dat het Latijn-spreken bij de godgeleerde 

faculteit óf geheel ophoude, óf zooveel mogelijk worde afgeschaft.” Het merendeel van de 

studenten beheerste volgens de schrijvers het Latijn niet goed, waardoor “uit den mond der 

studenten dikwijls eene taal wordt vernomen, die, ja, in enkele klanken en vormen eenige 

overeenkomst betoont met de taal van een’ Cicero, maar in den grond evenveel 

                     
330 I.E. de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919 ( Assen 1998) 91. 
331 De Wilde, Nieuwe deelgenoten, 88-89. 
332 Pouwelse, Haar verstand, 113-114. 
333 Ibidem, 266; De Wilde , Nieuwe deelgenoten, 91. 
334 Pouwelse, Haar verstand, 71.  
335 Jensma en De Vries, Veranderingen, 45. 
336 Huizinga, Academia Groningana, 144. 
337 Bijvoorbeeld GA, toegang 47, inv. 131-147. Zie ook Caljé, Groningse studenten, 294. 
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verwantschap met deeze heeft als met het Chineesch.”338 Het viel daarbij soms ook niet mee 

om hedendaagse wetenschap te bedrijven met gebruikmaking van het Latijn, zoals een 

Leidse juridische dissertatie uit 1843 over de Nederlandsche Handelsmaatschappij liet zien. 

De schrijver moest zich in allerlei bochten wringen om de thematiek in het Latijn te vangen. 

Zo werden moderne begrippen als ‘bureau van het ministerie van financiën’ en 

‘administratief kapitaal’ verfrommeld tot potjeslatijn als ‘curia fisci administrationis’ en 

‘sors administrans’.339 In de praktijk was het Latijn dan ook op zijn retour: in 1854 werden 

aan de Groningse universiteit 21 van de 56 colleges in het Nederlands gegeven.340 Het 

waren tekenen aan de wand dat het Latijn als brug naar de geleerde traditie, en zo als 

onderscheidend element tussen academisch en niet-academisch onderwijs, had afgedaan. 

Verder stond de vooropleiding ter discussie. De Latijnse school verkeerde al een paar 

decennia in zwaar weer. Veel kleine scholen konden door het kleine aantal leerlingen (en 

dus de lage inkomsten) niet voldoen aan de richtlijnen uit het Organiek Besluit van 1815 en 

boden derhalve onvoldoende niveau. Onvrede met de slecht voorbereide studenten van de 

Latijnse scholen (en de studenten die huisonderwijs hadden genoten) leidde in de jaren 

veertig tot de instelling van een staatstoelatingsexamen voor de universiteiten. Het nieuwe 

toelatingsexamen had dalende studentenaantallen tot gevolg en werd mogelijk mede om 

die reden, mogelijk ook vanwege de liberale principes van de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken Thorbecke, in 1853 weer afgeschaft.341 De vraag naar een 

modernisering van het vakkenpakket leidde tot de zogenaamde Tweede Afdelingen bij de 

Latijnse scholen, waar meer algemeen vormend onderwijs met moderne talen en wiskunde 

aangeboden werd. Een school met twee afdelingen werd gymnasium genoemd en dezen 

zorgden voor een opleving in de voorheen tanende leerlingenaantallen.342 Opmerkelijk aan 

de tweede afdelingen was natuurlijk dat de strikte scheiding tussen academisch en niet-

academisch, klassiek en modern of hoger en middelbaar onderwijs moeiteloos terzijde 

geschoven werd.  

Het doel van het hoger onderwijs was vanouds de inwijding in de wetenschappen. De 

verbinding van het hoger onderwijs met de beroepspraktijk en de maatschappelijke 

behoefte was daarom heel los. Een student in de juridische faculteit werd niet opgeleid tot 

advocaat, maar tot rechtsgeleerde. Maar tegen het einde van de eerste helft van de 

negentiende eeuw klonken stemmen om het maatschappelijk bereik van de wetenschappen 

te verbreden door het hoger onderwijs zo in te richten dat het beter aan zou sluiten op de 

beroepspraktijk. In 1849 schreef de Utrechtse hoogleraar wijsbegeerte Opzoomer dat het 

                     
338 GA, toegang 46, inv. 580. Voor vergelijkbare verzoeken van de kant van de Leidse studenten, die het 
uiteindelijk zelfs direct bij de minister zochten, zie Otterspeer, Wiekslag, 465-466. 
339 Fortgens, Schola Latina, 149-151. 
340 Caljé, Groningse studenten, 294. 
341 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 126-128; Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet 
onderwijs, 38. 
342 Mandemakers, Gymnasiaal en voortgezet onderwijs, 37. 
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onderwijs zijns inziens te kort schoot omdat die alleen theoretische kennis bood, zodat de 

afgestudeerde “in de eerste jaren nog moet aanleren wat hem reeds volkomen eigen wezen 

moest.” Hervorming van het curriculum was nodig omdat studenten zich wilden “vormen 

voor de maatschappelijke betrekkingen, waarin zij eens werkzaam wenschen te zijn.”343 En 

hoewel Opzoomer een radicaal standpunt in dit debat innam, geven de aangehaalde 

passages een aardig beeld van de aard van de kritiek op het onderwijs aan de 

universiteiten.  

De drie hier behandelde onderwerpen van debat over het hoger onderwijs werden 

aangepakt in de wet op het hoger onderwijs van 1876. De verdringing van het Latijn door 

de landstaal werd erdoor bekrachtigd. Het programma van het gymnasium, dat onderdeel 

bleef van het hoger onderwijs, werd verzwaard en aangevuld met moderne talen en exacte 

vakken. De laatste twee jaar vielen nu uiteen in een Alfa- en een Bèta- afdeling. Het 

propedeutisch programma, dat voor 1876 op de universiteiten plaatsvond in de faculteiten 

Bespiegelende wijsbegeerte en letteren (voorbereidend op Theologie) of Wis- en 

natuurkunde (voor Geneeskunde), werd hiermee verschoven naar het gymnasium.344 Deze 

gezamenlijke propedeuse had algemene kennis van de klassieken bijgebracht, en fungeerde 

daarmee als initiatie van de studenten in de wereld van geleerdheid. De verschuiving van 

dit eenheid gevend element naar de vooropleiding was duidelijk richtinggevend: de 

universiteiten moesten na 1876 vakspecialisten opleiden, minder algemene opleiding, meer 

specifieke vakkennis.345 Specialisatie in specifieke vakken uitte zich ook in de splitsing van 

doctoraten. In de natuurkundige faculteit konden studenten zich bijvoorbeeld specialiseren 

in zes doctoraten: die van wis- en sterrenkunde, wis- en natuurkunde, scheikunde, aard- en 

delfstofkunde, plant- en dierkunde en tenslotte farmacie.346  

De verdeling van studenten over de faculteiten verschoof in de laatste decennia van de 

negentiende eeuw. Vanouds waren de juridische en de theologische faculteit de 

belangrijkste qua studentenaantal. Dat zien we in grafiek 4.1 hieronder, waarin de relatieve 

verdeling van studenten over de faculteiten geneeskunde, rechten, theologie en wis- en 

natuurkunde wordt getoond.347 In 1853 waren de juridische faculteit met 39 en de 

theologische faculteit met 35 procent van het totaal aantal studenten in Nederland duidelijk 

de grootste. De verhoudingen veranderden echter aanmerkelijk door de spectaculaire 

toeneming van het aantal geneeskundestudenten vanaf 1876. Rechten en Theologie zetten 
                     
343 Aangehaald in Baggen, Vorming, 98.  
344 Baggen, Vorming, 113; Otterspeer, Wiekslag, 408. 
345 Caljé, Groningse studenten, 296. 
346 Van Berkel, Citaten uit het boek der natuur: opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis 
(Amsterdam 1998) 172. 
347 Het is goed om nog eens te benadrukken dat de studentenaantallen in de negentiende eeuw verre van exact 
en consistent zijn. Dit probleem is uitstekend beschreven in Jensma en De Vries, Veranderingen, 127-184; en 
Caljé, Groningse studenten, 81-117. Ik heb in dit hoofdstuk de gecorrigeerde aantallen van Jensma en De Vries 
gebruikt, die misschien nog wel onnauwkeurigheden bevatten, maar de verhoudingen tussen de faculteiten 
wel goed beschrijven.  
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een duidelijke daling in, terwijl wis- en natuurkunde gestaag toenam tot het in 1920 in 

omvang de derde faculteit was, na Geneeskunde en Rechten. De daling van het relatieve 

aandeel geneeskundestudenten vanaf 1917 was overigens niet het gevolg van een absolute 

teruggang, maar van de goed waarneembare groei van de wis- en natuurkundige faculteit 

na de versoepeling van de toegang voor HBS-ers in de wet-Limburg. Voor de volledigheid: 

in deze jaren steeg het totale aantal studenten van een kleine 1400 tot ruim 5100.348  

 
 Bron: Jensma en De Vries, Veranderingen, 190-204. 

 

De sterke groei van het aantal geneeskundestudenten had ook te maken met de promotie 

van het Amsterdamse Athenaeum Illustre tot gemeentelijke universiteit met de HO-wet van 

1876. Het Athenaeum was de laatst overgebleven instelling van deze soort, die zich tussen 

het gymnasium en de universiteit in bevond. De Athenea van Deventer, Franeker en 

Harderwijk hadden in de loop van de negetiende eeuw hun deuren gesloten. Studenten 

volgden hier hun onderwijs, maar moesten voor de academische examens uitwijken naar 

een van de drie universiteiten. Aan deze situatie kwam een eind toen de in de HO-wet 

bepaald werd dat het Athenaeum Illustre voortaan als gemeentelijke universiteit werd 

toegestaan “examina af te nemen en doctorale graden te verleenen”.349 Het Amsterdamse 

Athenaeum had in de negentiende eeuw vooral gedreven op de niet-academische medische 

                     
348 Jensma en De Vries, Veranderingen, 189 en 200. Bij het aantal van 1921 zijn de studenten aan de Vrije 
Universiteit en de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam meegeteld.  
349 P. de Rooy, “De ontdekking van een oud bestoven familieportret”, in: J.C.H. Blom e.a. (red.), Een brandpunt 
van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten (Amsterdam 
1992) 9-28, aldaar 14. 
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beroepsopleiding voor burgerlijke en militaire geneeskundigen. Aan de vooravond van de 

wet van 1876 studeerden in Amsterdam 208 militaire en 35 burgerlijke medische 

studenten, 33 farmaceuten, 34 theologen, 41 juristen, 13 studenten in de letteren en 9 

natuur- en wiskundigen.350 

 

 
Bron: Jensma en De Vries, Veranderingen, 190-191. 

 

Met de instelling van een gemeentelijke universiteit in Amsterdam werden de Amsterdamse 

medische studenten meegeteld in de statistieken van de Verslagen Onderwijs als studenten 

aan de geneeskundige faculteit. Dat maakte nogal een verschil, zoals in figuur 4.2 te zien is. 

Wanneer we de Amsterdamse studenten zien opduiken, blijkt dat zij in aantal de 

gecombineerde aantallen van de andere universiteiten overstijgen. Duidelijk is te zien dat 

de Amsterdamse overmacht ten koste ging van het aantal medici in opleiding te Leiden. Dat 

kwam doordat het Athenaeum te Amsterdam voor 1876 geen promotierecht had, en veel 

studenten hun studie geneeskunde daarom voltooiden in Leiden. Die noodzaak viel weg 

met de verheffing van het Athenaeum tot gemeentelijk universiteit met ius promovendi, en 

                     
350 De Rooy, “De ontdekking”, 10.  

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

Groningen 59 63 65 58 68 76 130 147

Leiden 223 269 149 146 148 152 206 210

Utrecht 91 83 65 55 81 55 126 171

Amsterdam 310 269 324 312 333 301
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Figuur 4.2 Aantallen studenten geneeskunde Groningen, 
Leiden, Utrecht en Amsterdam, 1875-1882 
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het afgenomen civiel effect van de promotie volgens de wet van 1876.351 De enorme groei 

van de geneeskundeopleiding die we eerder in figuur 4.1 zagen, is hier ook te zien aan de 

sterke toename bij alle vier de universiteiten in 1881. Dit was een effect van de verruimde 

toelatingsvoorwaarden voor HBS-abituriënten. 

Het sociale profiel van de universiteiten veranderde enigszins in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Dit was een geleidelijk proces, waar geen institutioneel startpunt voor 

kan worden aangewezen. De Hoger Onderwijswet van 1876 was dat startpunt zeker niet. In 

figuur 4.3 is de verandering van de sociale achtergrond van de studentenpopulatie van 

Groningen te zien, weergegeven in HISCLASS. De relatieve deelname van studenten uit de 

hoogste sociale groepen daalde en die van de middengroepen groeide juist. Die 

ontwikkeling speelde zich vooral na 1865 af. Maar ook in de eerste eeuwhelft was er al 

sprake van een gecontroleerde verversing van de academische elite. In het vorige hoofdstuk 

zagen we dat een niet geringe minderheid van de studenten uit de sociale middengroepen 

afkomstig was. Het ging hierbij vooral om zonen van ambtenaren, ondernemers en 

kooplieden. In figuur 4.3 is het aandeel studenten uit de HISCLASS groepen 3, 4 en 5, dat in 

1840 bijvoorbeeld 27,5 procent was, daarvan een bewijs.  

 
Bron: Databestand Groningse studenten, met dank aan Pieter Caljé. 

                     
351 G.Th.A. Calkoen, Onder studenten. Leidse aanstaande medici en de metamorfose van de geneeskunde in de 
negentiende eeuw (1838-1888) (Leiden 2012) 664. 
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6+7 0,0 0,0 3,9 8,0 3,2

8 0,0 0,0 3,9 2,0 16,1
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In het cohort 1890 waren de studenten uit de academische elite (HISCLASS groepen 1 en 2) 

voor het eerst niet meer in de meerderheid: de gezeten burgerij zonder academische 

traditie was getalsmatig nu de grootste groep geworden.352 Van de studenten van 1890 had 

nog maar 30 procent een vader met een academische graad, terwijl dat voor de cohorten 

1815, 1820, 1840 en 1865 gemiddeld 65 procent was.353 Voor studenten uit de niet-

academische burgerij was vooral geneeskunde een aantrekkelijke faculteit.354 Ook aan de 

universiteit van Leiden is door Otterspeer tussen 1845 en 1875 en tussen 1875 en 1905 een 

toename van het aantal studenten uit middengroepen geconstateerd. Het merendeel van de 

studenten uit midden- en lagere groepen studeerde hier aan de theologische en de 

medische faculteit.355  

Overigens zij erop gewezen dat universiteitsstudenten nog steeds tot de ingezetenen met 

de hoogste levenstandaard behoorden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de uitkomsten van de 

lengtemeting van de militaire keuring conform de Militiewet. Volgens die wet werden alle 

volwassen mannen die niet waren vrijgesteld van militaire dienstplicht opgeroepen voor 

keuring, waarna door loting werd bepaald of zij in dienst moesten. Mannen uit de hoogste 

sociale klassen lieten zich vaak vervangen voor de militaire dienst, maar zij namen in de 

regel wel deel aan de keuring.356 We zagen eerder al dat de lichaamslengte een indicator is 

van de biologische levensstandaard. In de keuringen in de jaren 1868-1875 in de provincie 

Groningen staken lotelingen die aangaven “student of kwekeling” te zijn, boven hun 

leeftijdsgenoten uit. De 45 gemeten studenten en leerlingen van de kweekschool voor 

onderwijzers, die uit de stad Groningen kwamen waren met gemiddeld 169,5 centimeter 5 

centimeter langer dan de gemiddelde lengte van alle lotelingen. Studenten en kwekelingen 

van buiten de stad (54 in getal) waren met gemiddeld 170,6 centimeter zelfs nog iets 

langer.357  

Naast de vergroting van de hoger onderwijsdeelname van studenten uit de middengroepen, 

vond in de laatste decennia van de negentiende eeuw ook de intrede van vrouwen op de 

universiteit plaats. Tussen 1881 en 1915 schreven zich aan de universiteit van Groningen 

558 studentes in, terwijl de gezusters Jacobs hun opleiding toen al afgerond hadden. Voor 

veel vrouwelijke studenten was de opleiding voor de Middelbaar Onderwijs akte een 

aantrekkelijke route tot de lessen aan de universiteit. Deze MO-akten gaven recht tot het 

                     
352 Caljé, Groningse studenten, 202. 
353 Ibidem, 201-202. 
354 Ibidem, 213. 
355 Otterspeer, Wiekslag, 420-421. 
356 Tassenaar, “Migratie en levensstandaard. Een vergelijking tussen de biologische levensstandaard van 
immigranten en geboren Stadjers in het derde kwart van de negentiende eeuw”, in: G.A. Collenteur, e.a. (red.), 
Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en 
sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Groningen 2010) 157-170, aldaar 159. 
357 Tassenaar, “Migratie en levensstandaard”, 162 en 168. 
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geven van schoolvakken aan het middelbaar onderwijs. De akte kon verkregen worden 

door het afleggen van een staatsexamen, maar een specifieke vooropleiding ontbrak. De 

aspirant-docent kon zich voorbereiden op het examen via zelfstudie, maar ook door het 

volgen van een cursus aan één van de particulier instituten die daartoe her en der werden 

opgericht.358 Een andere mogelijkheid was echter om zich in te schrijven aan de universiteit 

om zich door het volgen van colleges voor te bereiden op het MO-examen. Daartoe was geen 

specifieke vooropleiding vereist, in tegenstelling tot het reguliere academische onderwijs, 

waarvoor formeel gymnasium nodig was en slechts via een omweg en alleen voor 

geneeskunde en wis- en natuurkunde, een HBS-diploma. De studentes die in Groningen de 

colleges volgden als voorbereiding op het MO-examen (bijvoorbeeld staathuishoudkunde, 

biologie, geschiedenis en Nederlands) hadden uiteenlopende vooropleidingen: gymnasium, 

MMS en de kweekschool voor onderwijzeres.359  

 
Bron: De Wilde, Nieuwe deelgenoten, 93. 

 

De universiteit van Groningen onderscheidde zich tot 1912 van de andere universiteiten 

door het eveneens aanbieden van onderwijs in de moderne vreemde talen. Vrouwen die de 

MO-akte voor deze vakken wilden halen, konden daarom alleen in Groningen terecht, 

waardoor de Groningse Letterenfaculteit veel vrouwelijke studenten had en in Groningen 

                     
358 J. Vos, “’Een universiteit is toch geen lerarenfabriek!’ De MO-opleiding voor leraren en universitaire 
vorming”, in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse 
universiteiten sedert 1876 (Hilversum 2006) 69-86, aldaar 70-71.  
359 De Wilde, Nieuwe deelgenoten, 92-93. 

1881/1882 1885/1886 1890/1891 1895/1896 1900/1901 1905/1906 1910/1911 1914/1915

Lei 1 2 5 11 14 18

Gron 2 6 3 4 6 15 23 28

Utr 3 2 3 6 11 18 23

Ams 3 2 2 13 13 14 22

0

5

10

15

20

25

30
% 

Figuur 4.4 Percentage vrouwelijke studenten, 1881-1915 
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relatief meer vrouwen studeerden dan in de andere universiteitssteden, zoals te zien is 

figuur 4.4.  

 

4.4 Doelstellingen van de wettelijke regelingen voor studiebeurzen 

Het studiebeurzenstelsel voor het hoger onderwijs was in 1843 tot een einde gekomen 

vanwege de penibele financiële toestand van de staat. Ook voor de beurzen die vanuit het 

Fonds voor den Landbouw werden uitgekeerd aan leerlingen van de Rijksveeartsenijschool 

gold, dat die opgeschort werden met ingang van 1849. De beurzen aan de rijkskweekschool 

in Haarlem bleven wel beschikbaar, maar daar waren problemen van andere orde. In deze 

paragraaf komen de beursregelingen na 1853 aan de orde. Voor een meer diepgravende 

analyse van de politieke achtergrond van de studiebeursregelingen, verwijs ik naar het 

proefschrift van Pieter Slaman.  

 

 Academisch onderwijs 

Na de opschorting van de studiebeurzen in de jaren veertig kwam er protest van de 

universiteiten en de Hervormde Kerk. De minister van Binnenlandse Zaken die na 1848 

aantrad had in zijn studietijd zelf een rijksbeurs genoten: Johan Rudolph Thorbecke. Hij 

stelde met ingang van 1853 weer een beursregeling in, die erop neerkwam dat er jaarlijks 

3000 gulden verdeeld kon worden over vijftien beurzen van 200 gulden. Ook studenten van 

het Athenaeum Illustre in Amsterdam kwamen daarvoor nu in aanmerking.360 Het geld voor 

deze rijksbeurzen haalde Thorbecke uit de opbrengsten van de verkoop van aan de staat 

toegevallen kerkelijke goederen. Bovendien werden ter aanvulling twee Amersfoortse 

beurzenstichtingen in stand gehouden, waaruit jaarlijks zes beurzen werden toegekend. De 

grens tussen rijksbeurzen en particuliere toelagen werd hiermee wat fluïde. De 

Amersfoortse beurzen van Sint Joris bedroegen 200 gulden en konden voor de duur van 

twee jaar worden toegekend aan Leidse en Utrechtse studenten, en werden daar volgens 

dezelfde regels toegewezen als de rijksbeurzen. De beurzen werden door de minister van 

Binnenlandse Zaken verleend, na ruggenspraak met het college van curatoren, dat op zijn 

beurt weer inlichtingen inwon bij de betrokken faculteiten.  

Het merendeel van deze beurzen ging naar studenten aan de theologische faculteit. De 

bevoordeling van de theologische faculteit had te maken met de totstandkoming van het 

beurzenstelsel van 1853, die volgde op aanhoudende verzoeken van de Hervormde Synode. 

Toch ontvingen ook studenten van andere faculteiten studiebeurzen. In 1859 lieten de 

Groningse curatoren weten dat het hen “niet billijk is voorgekomen dat de beurzen welke 

door het Rijk ter ondersteuning van mindergegoeden studenten beschikbaar worden 

                     
360 Handelingen Tweede Kamer, 1867-1868. Bijlage 17.3, Bijlage Hoger onderwijs, 133.  
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gesteld, alleen door studenten in de Godgeleerde faculteiten worden genoten”, en droegen 

zij rechtenstudent Jean Jacques Schneither voor het ontvangen van een beurs voor.361 Van 

de 134 toegekende rijksbeurzen tussen 1853 en 1876, het jaar van de nieuwe hoger 

onderwijswet, gingen er 87 naar theologiestudenten, 11 naar rechtenstudenten, 13 naar 

studenten in de letteren, 19 naar studenten wis- en natuurkunde en 4 naar 

geneeskundestudenten (zie tabel 4.5).  

De hoger onderwijswet van 1876 bracht een definitieve beursregeling, volgens iets andere 

uitgangspunten. Er kwamen zes beurzen per universiteit (Groningen, Leiden en Utrecht) 

van elk 800 gulden. Het bedrag ging dus aanmerkelijk omhoog, ten opzichte van de 200 

gulden die de beurzen tot 1876 bedroegen. De HO-wet had het collegegeld per jaar namelijk 

vastgesteld op 200 gulden per jaar.362 Nu bestonden studiekosten uit meer dan collegegeld 

alleen, maar de gedachte lijkt toch te zijn geweest dat de beursstudent wat ruimer van zijn 

toelage moest kunnen leven. Ook na 1876 bleef de minister de Amersfoortse beurzen van 

200 gulden toekennen. De beurzen werden toegekend aan studenten die al ingeschreven 

waren aan de universiteit, die veelbelovende resultaten lieten zien en moeite hadden de 

studiekosten op te brengen. Het eerstgenoemde criterium bestond in theorie al voor 1876, 

maar nu werden de verzoeken van aspirant-studenten ook expliciet afgewezen op de grond 

dat zij nog niet ingeschreven stonden.363 De universiteiten gaven daarbij duidelijk aan dat 

zij de rijksbeurzen wilden toekennen aan de echte talenten. Het rapport aangaande de 

vorderingen en prestaties van rijksbursalen dat in 1898 werd opgemaakt door de rectores 

magnifici van de drie universiteiten, ademde duidelijk die geest. Nauwgezet werd verslag 

gedaan van het aantal promoties, cum laudes en gesjeesde bursalen, waarbij de lezer zich 

niet aan de indruk kan onttrekken dat de resultaten de opstellers tegenvielen. De 

percentages cum laude promoties lagen voor de beursstudenten op 21 procent in Leiden, 

35 procent in Utrecht en 22 procent in Groningen, terwijl het algemene percentage cum 

laudes op 20 procent lag.364  

De verdeling over de faculteiten werd gelijkmatiger ten opzichte van het tijdvak 1853-1875. 

De bevoorrechte positie van de theologische faculteit paste niet meer bij het liberale 

principe van de scheiding van kerk en staat, en al even ongewenst was het kunstmatig 

aanvullen van tekorten op de arbeidsmarkt door middel van gerichte beurzenverstrekking. 

Van de 146 rijksbeurzen tussen 1875 en 1898 werden er nog maar 23 aan theologanten 

toegekend. Met 38 toegekende beurzen was de geneeskunde nu de faculteit met de meeste 

                     
361 GA toegang 47, inv 93. Schneither was de zoon van een belangrijke onderwijsman, Agathon Schneither, die 
rector van achtereenvolgens het gymnasium van Wageningen, Deventer en Groningen was, en Louise Quirina 
Magtilda Wichers. Zijn beide ouders waren al voor 1850 overleden. Over Agathon Schneither: Molhuysen en 
Blok, NNBW, deel 2, 1288-1289.  
362 Caljé, Groningse studenten, 295. 
363 NL-HaNA toegang 2.04.11, inv. 113.  
364 NL-HaNA toegang 2.14.16, inv. 139. 
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rijksbursalen. Opmerkelijk was ook het grote aantal beurzen voor studenten in de 

letterenfaculteit: 37 over de drie universiteiten.  

 

Tabel 4.7 Verdeling van rijksbeurzen over de faculteiten, 1853-1876 en 1877-1898365  

 1853-1876 1877-1898 

Geneeskunde 4 38 
Letteren en 
wijsbegeerte 

13 37 

Rechten 11 24 

Theologie 87 23 
Wis- en 
natuurkunde  

19 24 

Totaal 134 146 

Bronnen: SCL, GA,UA, NA.  

 

De beurzenregeling van 1876 werd in 1905 uitgebreid, toen de Polytechnische school in 

Delft de status van Technische Hogeschool kreeg. In dat jaar kwamen ook beurzen 

beschikbaar voor de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze bijzondere universiteit was tot 

die tijd grotendeels gefinancierd uit private middelen uit eigen kring. Rijksbeurzen werden 

daarom vóór 1905 ook niet verleend aan studenten van de VU. Voor het overige bleef het 

studiebeurzenstelsel voor het hoger onderwijs tot de uitbreiding van het beurzenstelsel in 

1919 wat het was: een bescheiden voorziening van een gering aantal studiebeurzen van een 

behoorlijk bedrag. De roep om een ruimhartiger beurzenbeleid van de kant van sociaal-

democraten en sociaal-liberalen werd nog enige tijd genegeerd. 

 

 Beroepsonderwijs: de Rijkskweekscholen voor onderwijzers 

De Rijkskweekschool in Haarlem, de rijksinstelling waarvoor vanaf 1816 rijksbeurzen 

beschikbaar waren, presteerde in 1853 al een aantal jaren slecht. De school was erg 

afhankelijk geweest van de directeur, de autoritaire en getalenteerde Pieter Johannes 

Prinsen. Deze Prinsen, bekend vanwege zijn leesdidactiek, verklaarde in 1840 aan de 

bezoekende Franse geleerde Victor Cousin dat er geen reglement voor de school nodig was: 

“Zij heeft geene schoolorde: de orde dat ben ik.”366 Met het verscheiden van Prinsen in 1854 

                     
365 De opgaven voor de periode 1877-1898 zijn iets overschat, omdat de gebruikte gegevens over Leiden van 
1875-1898 lopen. Op die manier zijn de totalen opgenomen in het rapport dat de drie universiteiten 
gezamenlijk verstuurden aan de minister van Binnenlandse Zaken in 1898. NL-HaNA toegang 2.14.16, inv. 
139.  
366 J.D.C. Branger, Twee eeuwen voor de klas: lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem (Haarlem 1995) 39.  
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verdween veel kennis omtrent het reilen en zeilen van de kweekschool en zijn opvolger en 

schoonzoon Gerard Hendrik Geerligs kon de boel niet vlot trekken. Het aantal leerlingen 

daalde drastisch, tot er in 1857 niet meer dan zes aspirant-onderwijzers werden 

opgeleid.367 Een deel van de beschikbare rijksbeurzen bleef daarmee ongebruikt. 

Om de kwaliteit van het openbaar lager onderwijs te waarborgen (en daarmee te 

voorkomen dat het bijzonder onderwijs de openbare scholen zou overvleugelen) was een 

gedegen opleiding voor onderwijzers nodig. De onderwijswet van 1857 bevatte daarom de 

bepaling dat er, behalve de doorstart van de Haarlemse Rijkskweekschool, nog twee 

Rijkskweekscholen zouden worden opgericht op kosten van de staat. Op deze drie 

rijksinstellingen (in Groningen, Haarlem en ’s-Hertogenbosch) konden leerlingen gebruik 

maken van rijksbeurzen. Elk van de instellingen mocht veertig leerlingen op een rijksbeurs 

aannemen, tien per leerjaar. Elk jaar kwamen er dus tien beurzen per instelling 

beschikbaar, die in Groningen en Den Bosch 250 gulden, en gulden in Haarlem van 280 

gulden bedroegen. Eind jaren zeventig groeide het aantal Rijkskweekscholen tot 7, ook in 

Middelburg, Deventer, Nijmegen en Maastricht kwamen Rijksonderwijzersopleidingen. De 

belangstelling was groot. Zo kwamen er in de jaren tachtig jaarlijks 140 beurzen 

beschikbaar, waarvoor zich jaarlijks zo’n 450 kandidaten meldden.368 De beursregeling 

werd verruimd in 1874, toen de bedragen voor elk van de drie steden op 300 gulden werd 

gesteld en iedere instellingen tien leerlingen per jaar extra mocht plaatsen.369 De 

achtergrond van de grote bedragen voor het kweekschoolonderwijs was de groeiende 

behoefte aan onderwijzers, zoals we al zagen. Om deze reden werden ook beurzen 

beschikbaar gesteld voor leerlingen aan de normaalschool. De normaalschool in Sappemeer 

had tussen 1871 en 1880 gemiddeld vijf bursalen op twintig leerlingen en dat kwam 

overeen met de aantallen die genoemd werden met betrekking tot de Rijksnormaalscholen 

in Friesland.370 De opleidingsmogelijkheden voor meisjes waren er op instellingen die uit 

particulier initiatief in het leven waren geroepen, zoals de Nutskweekschool voor meisjes in 

Arnhem. Aan deze kweekschool werden vijf beurzen verbonden, en aan vergelijkbare 

instellingen in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht elk twee.371 Het duurde tot 1897 tot er 

een rijksinstelling voor de opleiding van onderwijzeressen kwam in Apeldoorn waaraan 

twintig rijksbeurzen verbonden werden.372  

 

                     
367 Van Renesse, Het lager onderwijs, 142. 
368 Van Essen, Kwekeling, 88. 
369 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 161. 
370 GA, toegang 891, inv. 6; G.E. de Vries, De opleiding van de christelijke onderwijzer: het karakter van de 
protestants-christelijke onderwijzersopleidingen, in het bijzonder in Friesland 1880-1980 (Leeuwarden 2004) 
60. 
371 Onderwijsverslag 1863, 62.  
372 Van Essen, Kwekeling, 107-119.  
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4.5 Effecten van het studiebeurzenstelsel op de toegankelijkheid van het 

onderwijs 

In deze paragraaf komt de sociale achtergrond van de beursontvangers aan bod. Daarvoor 

is in een databestand informatie samengebracht over beursontvangers van de 

universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht tussen 1853 en 1919, en de 

rijkskweekscholen van Groningen en Haarlem tussen 1870 en 1884. De achtergrond van 

kweekschoolleerlingen op de Groningse rijkskweekschool tussen 1900 en 1915 is uit 

bestaand onderzoek van Megens en Rol gehaald.373 De centrale vraag in deze paragraaf is: 

wat was de sociale achtergrond van de ontvangers van studiebeurzen en wat kunnen we 

daaruit concluderen over de bijdrage van het beurzenstelsel aan de sociale mobiliteit? 

 

 Academisch onderwijs 

De beurzen voor universiteitsstudenten werden, zoals we al zagen, toegekend volgens twee 

iets uiteenlopende stelsels: dat van 1853 en dat van 1876. Het is daarom verstandig om de 

beursstudenten die tussen 1853 en 1875 hun rijksbeurs ontvingen te onderscheiden van 

hen die na 1876 een toelage kregen. Van 131 rijksbeursstudenten uit het tijdvak 1853-1875 

en 109 uit de periode 1876-1913 is achtergrondinformatie gevonden en bijeengebracht in 

een databestand, terwijl van 24 beursstudenten informatie ontbreekt. Vanwege de 

bijzondere rol die de faculteit wis- en natuurkunde speelde in dit tijdvak is behalve naar de 

faculteiten geneeskunde, rechten en theologie, ook aandacht besteed aan de bursalen wis- 

en natuurkunde. Dat betreft nog eens 37 studenten. De beursstudenten zijn steeds 

ingedeeld volgens het HISCLASS-schema, samengevoegd tot 8 klassen (zie bijlage 2), op 

basis van het beroep van hun vader.  

De afbakening van dit onderzoek is zodanig dat de toekenning en werking van rijksbeurzen 

bestudeerd wordt. Maar de geformuleerde criteria die een rijksbeurs onderscheiden van 

een particuliere studiebeurs (de studiebeurzen worden betaald uit publieke middelen en 

het ministerie van Binnenlandse Zaken of Onderwijs is beslissingsbevoegd) zijn minder 

hard dan ze lijken. Met de beursregelingen van 1853 werd immers een soort tussenvorm 

tussen een particuliere beurs uit een beurzenstichting en een rijksbeurs geïntroduceerd: de 

Amersfoortse Sint-Jorisbeurzen die toegekend werden door de minister. In deze paragraaf 

zijn deze beurzen meegenomen in de analyse vanwege de beslissingsbevoegdheid van de 

minister en de interpretatie die de betrokkenen ervan hadden. In correspondentie over 

beursaanvragen en –toekenningen tussen de universiteitsbestuurders en het ministerie 

werden rijksbeurzen en de beurzen van Sint-Joris gelijk behandeld. Als een beurs vrij 

kwam, werd die toegewezen aan de geschikt bevonden aanvrager, of het nu een rijksbeurs 

                     
373 I. Megens en P. Rol, "Rijkeluisdochters en arbeiderszonen: sociale afkomst, opleiding en organisatie van 
onderwijzers en onderwijzeressen rond 1900", in: J. Giele e.a. (red.), Jaarboek voor de geschiedenis van 
socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (Nijmegen 1979), 88-118. 
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of een Sint-Jorisbeurs betrof. Toen in 1860 zowel een rijksbeurs als een Sint-Jorisbeurs 

beschikbaar was voor twee geschikte kandidaten, gooiden de Utrechtse curatoren zelfs een 

muntstuk op om te beslissen welke student welk type beurs zou krijgen. Aldus werd door 

het lot besloten dat rechtenstudent Van Bolhuis de vicarijbeurs, en theologant Prins de 

rijksbeurs kreeg.374 Met deze Fredericus Johan Jacobus Prins is ook gelijk de enige niet in 

Nederland geboren bursaal genoemd. In de eerste eeuwhelft gingen van de verstrekte 

rijksbeurzen nog zo’n 5 procent naar buitenlandse studenten. In het beurzenstelsel van 

1853, dat zo duidelijk verknoopt was aan de beroepspraktijk voor theologen, was daarvoor 

geen ruimte.  

De rol van de universiteitsbureaucraten was sterk. Dat bleek bijvoorbeeld toen in 1875 de 

Leidse rechtenfaculteit de beschikbare rijksbeurs wilde toekennen aan jonkheer Balthazar 

Willem Theodorus Falck. Falck had echter geen officieel beursverzoek bij het curatorium 

ingediend. De Leidse curatoren stuurden de voordracht toch door aan de minister, met de 

verwonderde opmerking dat Falck geen aanvraag had ingediend, maar dat de faculteit hem 

toch aanbeval, “terwijl daarbij het stilzwijgen wordt bewaard omtrent de twee zich vroeger 

aangemeld hebbende studenten A.M. Polak en M. de Pinto, niettegenstaande ook omtrent 

dezen berigt was gevraagd.”375 De rechtenfaculteit zag geen reden om de voordracht te 

wijzigen en Falck, nazaat van een vooraanstaande familie en zoon van de burgemeester van 

Gouderak, kreeg de beurs. Het is opvallend dat Polak en De Pinto beide studenten van 

Joodse afkomst waren. Er is geen verder aanwijzing dat Joodse studenten werden 

uitgesloten of achtergesteld bij de verdeling van rijksbeurzen. In de hier bestudeerde 

periode waren van de 115 Leidenaren die een rijksbeurs ontvingen, er 5 van Joodse komaf. 

Het is interessant om te zien hoe de universiteiten het instrument van de rijksbeurzen 

inzetten, in deze periode van veranderende verhoudingen binnen de studentenpopulatie. 

We zouden twee contrasterende toepassingen kunnen verwachten, één gericht op 

statusbehoud en één op meritocratisering. Een eerste toepassing zou kunnen zijn: de 

defensieve strategie van een academische elite in het gedrang. Dit zou aansluiten bij de 

strategie van adel en patriciaat na 1848, zoals door Moes beschreven wordt. Deze 

oorspronkelijke bestuurlijke elite leek zijn vanzelfsprekende toppositie na de liberale 

grondwet kwijt. Zij wisten hun invloedrijke rol echter te consolideren door onder meer in te 

zetten op hoger onderwijs.376 In zekere zin zagen we de defensieve toepassing van het 

beurzenstelsel in de periode voor 1850, toen de beurzen ingezet werden om telgen van 

geziene families met beperkte middelen de mogelijkheid te bieden oben zu bleiben. In deze 

hypothese zouden de beurzen ook na 1853 en na 1876 worden toegekend aan studenten uit 

de ‘oude’ academische en/of bestuurlijke toplaag. Een alternatieve hypothese is dat de 

                     
374 UA, toegang 59, inv. 7.  
375 SCL, toegang AC 2, inv, 205.  
376 J.K.S. Moes, Onder aristocraten: over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere 
notabelen in Nederland, 1848-1914 (Hilversum 2012) 105-114. 
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beurzen juist werden toegepast voor nieuwe of minder vermogende groepen. Dit zou dan 

bijvoorbeeld de studenten uit lagere sociale strata, HBS-abituriënten en vrouwen ten goede 

kunnen komen.  

In figuur 4.5 zijn de beursstudenten uit het tijdvak 1853-1875 afgezet tegen hun lotgenoten 

uit de periode 1876-1913. Het meest opmerkelijke verschil tussen beide groepen is het 

uiteenlopende aantal predikantszonen. Om die reden zijn de predikanten als aparte 

categorie gepresenteerd in de figuur, en is hun aantal afgetrokken van het aantal van groep 

2, de hogere professionals uit de beroepenclassificatie, en de groep waar de geleerde 

beroepen zich bevinden. Door de aparte presentatie van de predikanten is goed te zien dat 

de groep beursstudenten van 1853-1875 gedomineerd werd door predikantenzonen, zij 

vormden iets minder dan de helft van de rijksbursalen in die jaren. Die sterke 

oververtegenwoordiging was na 1876 veel minder.377 Eén reden daarvoor is de dominantie 

van theologiestudenten in deze groep. We zagen dat van de 134 beurzen tussen 1853 en 

1875 er 87 naar theologiestudenten gingen. Van theologiestudenten is bekend dat 

beroepsovererving van vader op zoon een belangrijke rol speelde. In elk van de faculteiten 

was in de hele negentiende eeuw sprake van een belangrijke beroepsreproductie van vader 

op zoon. Caljé stelde dat die voor de Groningse studenten de hele eeuw rond 50 procent 

schommelde. Bij theologie was de beroepsovererving iets groter en naderde het 

gemiddelde aantal predikantenzonen 60 procent.378 

De oververtegenwoordiging van de predikantenzonen in de populatie beursstudenten had 

vermoedelijk ook te maken met de pressie vanuit de Hervormde Kerk om de rijksbeurzen 

van voor 1843 weer te herstellen. De Hervormde Synode bevorderde zelf de 

beroepsreproductie van predikanten bewust, door Academiegeld beschikbaar te stellen 

voor predikanten die hun zonen naar de Hogeschool stuurden, waarbij voor zonen die zich 

aan de theologiefaculteit inschrijven een dubbele som werd uitgekeerd.379 Het bevorderen 

van beroepsreproductie onder predikanten speelde inderdaad een rol. Het aandeel 

predikantenzonen onder de theologiebursalen was vooral in het theologenstelsel van 1853 

veel hoger (bijna 60 procent) dan onder theologiebursalen tussen 1815 en 1843 (46 

procent), en ook na 1876 was het bevorderen van theologiestudie voor predikantenzonen 

veel minder aan de orde. 

                     
377 χ₂= 21,16; df=8; significant bij α=0,05. 
378 Caljé, Groningse studenten, 218-219. 
379 Bos, In dienst, 157. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van NL-HaNA, GA, SCL en UA 

 

De groei van de beroepsreproductie onder bursalen weerspiegelde echter hetzelfde 

fenomeen onder de hele studentenpopulatie en onder werkzame predikanten. Van de 

werkzame predikanten die in Groningen in het huwelijk traden tussen 1839 en 1853, was 

39 procent predikantszoon. Dat percentage was een decennium later gegroeid: 55 procent 

van de huwende predikanten tussen 1854 en 1870 was zoon van een predikant.380 Het 

aandeel predikantenzonen onder theologiestudenten aan de universiteit van Groningen 

groeide eveneens. Mede door het grote aantal zonen van predikanten had een meerderheid 

van de vaders van de bursalen zelf ook een academische graad behaald: in 66 procent van 

de gevallen kan gesproken worden van academische reproductie.381 

De beurzentoekenning na 1876 was op een aantal cruciale punten veranderd. De 

dominantie van de predikanten was sterk verminderd, ook al omdat de 

oververtegenwoordiging van theologiestudenten onder bursalen minder was geworden. De 

verhouding tussen beursstudenten uit een academische en beursstudenten uit een niet-

academische familie was omgedraaid. Terwijl vóór 1876 een meerderheid van de vaders 

                     
380 Eigen onderzoek op basis van Huwelijksbestand allegroningers.nl. 1839-1853 N=87; 1854-1870 N=92. 
381 Hierbij is op basis van de beroepstitel beoordeeld of de vader een academische opleiding gevolgd had. Er 
kan daarom onnauwkeurigheid inzitten, omdat niet van alle individuele gevallen is nagegaan of er 
daadwerkelijk een inschrijving en studieresultaat geweest is. Zie verder bijlage 3. 

1 2 3 4 5 6+7 8
9+10+
11+12

pred

1853-1875 (N=127) 7,1 12,6 3,9 18,9 3,1 3,1 1,6 1,6 48,0

1876-1919 (N=129) 9,3 16,3 9,3 26,4 5,4 4,7 3,9 3,1 21,7

0

10

20

30

40

50

60

% 

Figuur 4.5 Sociale achtergrond rijksbursalen Groningen, 
Leiden en Utrecht, 1853-1875 en 1876-1919 
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van de beursstudenten een academische graad had, was het aandeel academische 

reproductie (met behulp van een rijksbeurs) tussen 1876 en 1913 gedaald naar 39 procent. 

Veel voorkomende beroepssectoren van vaders van de beursstudenten waren nu handel, 

witte boorden ambten en lager onderwijs. De verhouding tussen bursalen uit niet-

academische en academische milieus, is weer te geven met een ratio waarvoor het aantal 

beursstudenten uit een niet-academisch milieu is gedeeld door het aantal bursalen met 

vaders met een graad. Ligt deze ratio boven de 1, dan overstijgt het aantal niet-academische 

‘nieuwelingen’ het aantal beursstudenten uit academische families, en is er sprake van een 

flinke verversing van de academische elite. Tussen 1853 en 1875 was die verhouding 0,51; 

tussen 1876 en 1919 1,55.382 Die verhouding lijkt een accurate weerspiegeling van Caljé’s 

constatering dat voor de cohorten 1865 en 1890 gold dat de dominante positie van 

studenten uit patriciaat en geleerde stand ten opzichte van lieden uit de middengroepen 

zich wijzigde, waarbij rond de eeuwwisseling de niet-academische groepen de meerderheid 

vormden.383  

Minder dan voor het tijdvak 1853-1875 lijkt er daarom grond voor de hypothese van de 

defensieve strategie. Volgens die veronderstelling zouden het immers telgen van, mogelijk 

verarmde, vooraanstaande families zijn die de rijksbeurzen kregen, om hun invloed 

kunstmatig hoog te houden. Daar lijkt geen sprake van. Ook niet als we, op deze aanname 

verder redenerend, het vizier richten op het aantal wezen of half-wezen dat een beurs kreeg 

toegekend. Bij een veronderstelde defensieve strategie zou passen dat verweesde leden van 

de elite middels een financieel steuntje in de rug toch het opleidingsniveau zou kunnen 

behalen, dat bij hun stand hoorde. Het percentage beursstudenten van wie de vader 

overleden was ten tijde van de beursaanvraag was week echter niet af van het 

veronderstelde percentage wezen uit het relevante leeftijdscohort 18-24 jaar. Overigens 

gold dat net zo goed voor de periode 1853-1875 als voor de jaren 1876-1913. In beide 

periodes lag het percentage wezen tegen de 25 procent, waarbij geen verschil in sociale 

achtergrond tussen wezen en niet-wezen gevonden werd. Bij een gemiddelde 

huwelijksleeftijd die boven de 25 jaar lag en een gemiddelde levensverwachting die tussen 

1861 en 1905 toenam van ongeveer 50 tot iets boven 60 jaar, is een verondersteld aantal 

(half-)wezen van een kwart van de bevolking aannemelijk.384 Er is daarom geen grond om 

aan te nemen dat wezen werden bevoordeeld bij de beurzentoekenning.  

De sociale achtergrond van rijksbursalen in Groningen leek, net als in het eerdere tijdvak, 

erg op die van alle studenten in het cohort 1890. De instroomkansen met en zonder beurs 

                     
382 Berekening ratio: 1853-1876 44÷86=0,512; 1876-1919 79÷51=1,549  
383 Caljé, Groningse studenten, 236. 
384 Th.L.M. Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen: demografie van Nederland, 1800 – nu (Amsterdam 2009) 
36-37 en 104; J. Garssen en C. Harmsen, “De toegenomen dynamiek van huishoudens”, in: Van der Bie en 
Dehing, Nationaal goed, 219-234, aldaar 225. De gemiddelde levensverwachting is gecorrigeerd voor 
zuigelingensterfte door de levensverwachting van kinderen van minstens 1,5 jaar oud te berekenen. Zie 
Engelen, Van 2 naar 16 miljoen, 103-105.  
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ontliepen elkaar nog altijd weinig (tabel 4.8). De scheve verdeling van de instroomkansen 

was ten opzichte van het jaar 1840 wel verminderd. In dat jaar was de kans voor jongeren 

uit de bovenste sociale groepen 34 keer zo groot als die van studenten uit de 

middengroepen 3, 4 en 5.385 In 1890 lagen die kansen dichter bij elkaar. Tabel 4.8 laat 

echter zien dat het niet de rijksbeurzen waren die de instroomkansen van lagere 

statusgroepen vergrootten. De instroomkansen met en zonder beurs (te zien in de 

kolommen 5 en 6 van de tabel) ontlopen elkaar praktisch niet. Voor de vergroting van de 

onderwijskansen aan de universiteiten waren in deze decennia andere processen van 

groter belang dan het stelsel van rijksbeurzen. 

 

Tabel 4.8 Instroomkansen Universiteit 1890, met en zonder rijksbeurs.  

HISCLASS Studenten 
Groningen 

Rijkbursalen 
Groningen 

Bruidegoms 
Groningen 

Instroomkans 
universiteit 

Instroomkans 
Rijksbeurs 

1+2 45,2 42,1 2,4 18,8 17,5 
3+4+5 33,3 34,2 17,4 1,9 2,0 

6+7 3,2 2,6 15,6 0,2 0,2 
8 16,1 13,2 14,9 1,1 0,9 

9+10+11+12 2,2 7,9 46,6 0,0 0,2 
N 93 38 1203   

Bron: eigen berekeningen op basis van data Caljé, GA en Huwelijksbestand 

allegroningers.nl. 

 

In figuur 4.6 zijn de beursstudenten van de drie universiteiten en voor de hele periode 

1853-1913 samengevoegd, en vervolgens onderscheiden per faculteit. We zagen in het 

vorige hoofdstuk dat de faculteiten elk een eigen sociaal profiel bezaten, dat in de 

bursalenpopulatie te herkennen was. In onderstaande figuur is de Wis- en Natuurkundige 

faculteit gepresenteerd, naast de vaste hoofdrolspelers Rechten, Theologie en Geneeskunde, 

zoals eerder aangekondigd. In de figuur vallen meteen een paar kenmerkende 

eigenschappen van bepaalde faculteiten op. De beroepsovererving van theologen is al 

besproken, en is duidelijk waarneembaar in de periode 1853-1919. Iets minder dan de helft 

van de theologiestudenten met een rijksbeurs was de zoon van een predikant. Dat 

percentage sluit goed aan bij boven besproken bevindingen over het aantal 

predikantszonen in de Groningse theologische faculteit en onder werkzame predikanten. 

                     
385 Berekening op basis van instroomkansen zonder beurs, tabel 3.5. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van NL-HaNa, GA, SCL en UA 

 

 

In de rechtenfaculteit was nog altijd een groot aantal beursstudenten kind van een vader 

met een politiek-bestuurlijke functie. Dat is in de figuur te zien aan het relatief grote 

aandeel studenten uit klasse 1. De piek die de geneeskundestudenten laten zien in klasse 2, 

de groep waar de geleerde stand onder valt, is niet te verklaren door beroepsreproductie, 

zoals misschien verwacht. Het aandeel rijksbursalen in de geneeskunde dat zijn (of haar) 

vader op volgde als medicus, was met 18 procent niet opvallend groot.386 De personen in 

klasse 2 waren in het geval van de geneeskundestudenten vooral leraren aan een HBS of 

gymnasium. De faculteit wis- en natuurkunde tenslotte, kenmerkte zich, zoals verwacht, 

door een grotere toeloop uit de middengroepen. Dat is te zien aan het grotere aantal 

studenten met vaders in klasse 4 en 5, en de kleinere aantallen in klassen 1 en 2. Dit wordt 

verder verduidelijkt als het opleidingsniveau van de vaders erbij betrokken wordt. De ratio 

tussen beursstudenten met vader zonder graad en met vader met graad is voor de 

behandelde faculteiten als volgt: 

                     
386 Hierbij zijn behalve de academisch opgeleide medicinae doctores ook de niet-academisch geschoolde 
vroet- en heelmeesters en apothekers meegerekend. 
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Tabel 4.9 Academische verversingsratio van beursstudenten, op basis van academische 

opleiding van de vader (aantal vaders zonder graad ÷ aantal vaders met graad), 1853-

1913. 

Faculteit Ratio ‘geen graad’/’graad’ 

Geneeskunde 1,04 
Rechten 1,28 

Theologie 0,62 
Wis- en natuurkunde 1,85 

Bron: eigen onderzoek op basis van GA, SCL en UA 

 

Over de gehele periode was theologie de enige opleiding waar de rijksbeurzen in 

meerderheid werden toegekend aan zonen van academisch opgeleide vaders. We zagen al 

dat de beroepsovererving van predikanten daarbij een grote rol speelde, maar niettemin is 

het opmerkelijk in het licht van de reputatie van de theologische faculteit als 

stijgingsmogelijkheid voor studenten uit lagere maatschappelijke groepen. Deze route is 

niet door het gebruik van rijksbeurzen gestimuleerd. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het 

aantal beursstudenten met vaders zonder graad verhoudingsgewijs het grootst was in de 

wis- en natuurkundige faculteit. Dat sluit aan bij het bestaande beeld van wis- en 

natuurkundestudenten in deze periode, dat hen schetst als studenten van gemiddeld lagere 

komaf dan hun collega’s in andere faculteiten en in grotere mate afkomstig van de HBS. “Om 

het hoofd boven water te houden solliciteerde men naar beurzen of zocht men 

weldoeners.”387 Ook de curatoren van de universiteit van Leiden was dat opgevallen. Zij 

rapporteerden in 1898 aan de minister van Binnenlandse Zaken dat “bij het groot aantal 

studenten in de Wis- en Natuurkundige Wetenschappen dat ondersteuning bij hunne 

studiën vragen en deze dikwijls ook zoo hoog noodig hebben, [de faculteit] het uit een 

rechtvaardigheidsoogpunt beter oordeelt, om niet gedurende een groot aantal jaren 

dezelfde student de beurs te verleenen, maar telken jare na te gaan, wie van de candidaten 

de meeste aanspraken kan doen gelden.”388 Zowel in figuur 4.6 als in tabel 4.9 zien we dat 

de wis- en natuurkunde meer dan de geneeskunde de faculteit was voor nieuwelingen aan 

de universiteit. De verdeling van Wis- en Natuurkundige en Geneeskundige studenten over 

de sociale statusgroepen, wijkt statistisch af van die van de theologiestudenten.389 We 

kunnen hieruit concluderen dat de rijksbeurzen voor de bètafaculteiten werden toegekend 

aan studenten van (in grote mate) een andere sociale achtergrond dan die voor theologie.  

                     
387 Maas, Atomisme en individualisme, 66. 
388 NL-HaNA, toegang 2.04.11, inv. 113. 
389 χ2- toets met theologie-, wis- en natuurkunde- en geneeskundestudenten χ2=33,66; df= 16; significant bij 
α=0,05. χ2- toets met wis- en natuurkunde- en geneeskundestudenten χ2=7,66; df= 8; niet significant bij 
α=0,05. 
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De toekenningscriteria voor de rijksbeurzen werden zowel voor het stelsel-1853 als voor 

het stelsel-1876 niet veel verder gespecificeerd dan “minvermogend” enerzijds en 

“getalenteerd’ anderzijds. De indruk is echter sterk, dat de universiteiten bij de toekenning 

toch erg veel rekening hebben gehouden met de prestaties van de beursaanvrager. Het al 

aangehaalde rapport van de rectoren aan de minister uit 1898, waarin slagingspercentages 

en het percentage cum laudes van de rijksbursalen vermeld werd, alsmede het aantal 

beursstudenten dat aangesteld werd als hoogleraar, ademde die geest. Het valt ook op bij de 

bestudering van beursverzoeken. Bij het selecteren uit meerdere beursaanvragers zijn de 

reeds behaalde studieresultaten regelmatig van doorslaggevende betekenis. Zo kreeg de 

Utrechtse theologiestudent Didericus Rijnders de voorkeur boven zijn medekandidaten 

omdat hij “die gunst, zowel wat gedrag, als wat aanleg betreft, wel verdient”.390 De latere 

Groningse hoogleraar Israëlitische letterkunde en Oude Testament Louis Hendrik Karel 

Bleeker kreeg de voorkeur boven anderen omdat hij tot de toekenning alle examens cum 

laude had afgelegd.391 Over Petrus Gemser daarentegen stond in 1875 te lezen dat hij “van 

middelmatige aanleg [was], maar overigens met ijver studeert”. Gemser werd op grond van 

deze kwalificatie afgewezen, maar ontving een jaar later na een nieuwe aanvraag wel een 

rijksbeurs.392 Hij werd predikant in Broek op Langedijk, in 1910 vroeg zijn zoon Berend een 

rijksbeurs aan om theologie te gaan studeren in Groningen, die hij ook toegewezen kreeg.393 

Deze Berend Gemser schopte het eveneens tot hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid 

in Groningen, nadat hij jarenlang professor was geweest in Transvaal.  

In de lijst met beursontvangers in deze periode vinden we opmerkelijk veel lieden terug, die 

later carrière maakten in de wetenschap, zoals de historicus P.J. Blok, theologen A.M. 

Brouwer, P.H. Ritter, jurist G.J. Nolst Trenité, etnoloog/socioloog S.R. Steinmetz, hoogleraar 

Wiskunde en Mechanica P. Zeeman394, en de geneeskundigen C. Winkler en A.P.C 

(Catharina) van Tussenbroek. Laatstgenoemde was de eerste vrouw die een rijksbeurs 

ontving, waarover dadelijk meer. Deze lijst is onvolledig en laat bovendien diegenen buiten 

beschouwing, die een succesvolle carrière buiten de wetenschap kregen. Toch zegt het iets 

over de toekenningscriteria dat ruim een zesde van de beursstudenten lector of professor 

aan een universiteit werd395, zeker als we ons rekenschap geven van de bevinding dat over 

                     
390 UA, toegang 59, inv. 8. 
391 NL-HaNA, toegang 2.14.16, inv. 139. 
392 GA, toegang 47, inv 138. 
393 NL-HaNA, toegang 2.04.11, inv. 114. 
394 Pieter Zeeman Gzn. studeerde aan de Polytechnische School te Delft en promoveerde in de Wis- en 
Natuurkunde te Leiden. Tijdens zijn jaren in Leiden had hij een rijksbeurs. Zijn naam wordt in de literatuur 
vaak verwisseld met zijn neef en naamgenoot Pieter Zeeman, hoogleraar natuurkunde te Amsterdam en 
Nobelprijswinnaar in 1902. Pieter Zeeman werd hoogleraar Wiskunde en Mechanica in Leiden en Delft. G. van 
Dijk, Leidse hoogleraren Wiskunde (Leiden 2011) 52-53. 
395 20 procent van de verzamelde beursstudenten na 1876 van wie het latere beroep is achterhaald, werd 
professor of lector (15 van de 73 bursalen). Deze inschatting is vermoedelijk te hoog omdat bij de studenten 
met onbekende beroepscarrière vrijwel zeker meer carrières buiten de wetenschap dan carrières in de 
wetenschap zitten. Wetenschappelijke carrières zijn immers uitstekend gedocumenteerd.  
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de hele negentiende eeuw niet meer dan 3 procent van de Groningse studenten in de 

wetenschappelijke beroepsgroep terecht kwam.396 Het geeft iets aan over de toenemende 

diversificatie van de wetenschap na 1876, waarbij per faculteit meerdere leerstoelen 

beschikbaar kwamen.397 Dit opende de mogelijkheid voor studie die opleidde voor de 

wetenschap. Maar bovenal lijkt het een indicatie dat de rijksbeurzen in deze periode aan 

studenten “van zeer goede verwachtingen”398 toegekend werden. De universiteiten lijken 

de beurzen gebruikt te hebben om hun beste studenten een steuntje in de rug te geven. Het 

vermogenscriterium speelde wel degelijk een rol, zo blijkt uit correspondentie tussen 

minister en curatoren, maar de “goede verwachtingen” gaven de doorslag bij de selectie 

tussen geschikt bevonden beursaanvragers.  

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van NL-HaNa, GA, SCL en UA 

 

Dat beeld wordt ondersteund door een onderzoek naar de sociale achtergrond van 

beursaanvragers die afgewezen werden. De onderstaande vergelijking van bursalen met 

afgewezen kandidaten is niet zonder problemen, omdat de populatie afgewezen kandidaten 

in meerderheid uit de jaren voor 1876 komt. We zagen dat er een verschil in toekenning 

                     
396 Caljé, Groningse studenten, 222-223. 
397 Baggen, Vorming, 114-115. 
398 De argumentatie om Jan Julius Lodewijk Duyvendak een rijksbeurs toe te kennen was dat hij “een student 
van zeer goede verwachtingen, alleszins waard (…) door een rijksbeurs gesteund te worden” was. Duyvendak 
werd in 1919 benoemd als hoogleraar Chinees aan de universiteit van Leiden. NL-HaNA, toegang 2.04.11, inv 
114. 
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Figuur 4.7 Rijksbursalen versus afgewezen 
beursaanvragers, 1853-1913 
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was, tussen het stelsel-1853 en het stelsel-1876. In onderstaande figuur uit zich dit verschil 

in de afwijkende waarde voor de categorie ‘predikant’. Voor het overige zien we dat er 

vrijwel geen verschil in sociale achtergrond is waar te nemen tussen beursaanvragers die 

een beurs toegewezen kregen, en hun ongelukkige studiegenoten die afgewezen werden. De 

curatoren lieten bij de selectie tussen meerdere beursaanvragers het toekenningscriterium 

“goede verwachtingen” prevaleren boven het vermogenscriterium.  

De studie van vrouwen aan de universiteit is niet door rijksbeurzen gestimuleerd, maar zij 

waren ook niet uitgesloten van het ontvangen van beurzen. Catharine van Tussenbroek was 

de eerste vrouw die een rijksbeurs ontving, tussen 1882 en 1886 aan de geneeskundige 

faculteit van Utrecht. Haar propedeuse en kandidaatsexamen behaalde zij cum laude. Van 

Tussenbroek specialiseerde zich in de gynaecologie, publiceerde veel in medische 

tijdschriften en mengde zich actief in het debat over vrouwen in het hoger onderwijs.399 In 

dat laatste debat, dat zich afspeelde in 1898, kruiste zij de degens met Cornelis Winkler en 

Sebald Rudolf Steinmetz, twee andere oud-rijksbursalen die een sociaal-darwinistisch 

geïnspireerd betoog besloten met de conclusie: “Voor de studie, de ernstige, wezenlijke, 

waarlijk niet amusante studie, deugt, het is mijn stellige overtuiging, de vrouw niet.”400 Dat 

gevoel leefde binnen de universiteiten, maar de beursverzoeken van vrouwen die 

binnenkwamen, werden toch zonder veel (gedocumenteerde) ophef in behandeling 

genomen. Het verzoek van Abraham Jacobs om een rijksbeurs voor zijn dochter Aletta werd 

in 1874 zonder opgaaf van reden afgewezen: predikantszoon Lukas Johannes van Hoorn 

kreeg de voorkeur.401 Johanna Catharina Spruyt, Reena van Heel (beiden geneeskunde in 

Groningen), Adriana Schram (Letteren, Leiden) en Egbertha Geziena Zwanenburg (Wis- en 

natuurkunde, Groningen) kregen wel een beurs toegewezen. Met deze vijf beursstudentes, 

inclusief Van Tussenbroek dus, zijn we er dan ook voor deze periode. Dat de door dames 

veel bewandelde route naar de MO-akte niet door rijksbeurzen ondersteund werd, zal 

hebben bijgedragen aan het geringe aantal beurzen voor vrouwen.  

 

 Beroepsonderwijs  

In het hier behandelde tijdvak vond de expansie van het beurzenstelsel niet plaats aan de 

universiteiten, maar aan de instellingen voor de onderwijzersopleiding. Voor de kracht en 

het niveau van de openbare lagere school was een goed opgeleid onderwijzerskorps van 

een goede omvang nodig. En dat mocht wat kosten: de uitgaven aan onderwijzers in 

opleiding stegen in de tweede helft van de negentiende eeuw sterk, en het beurzenstelsel 

voor de rijkskweekscholen en normaallessen groeide mee.  

                     
399 Bosch, Het geslacht, 128-148 en 157-168. 
400 Cornelis Winkler aangehaald in Bosch, Het geslacht, 143. 
401 GA, toegang 47, inv. 137.  
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In figuur 4.8 zien we de relatieve verdeling van beursleerlingen aan de rijkskweekscholen 

van Haarlem en Groningen. Voor de vergelijkbaarheid is de verdeling over het eerste tijdvak 

(1816-1855) in figuur 4.8 gegeven. Omdat het fenomeen van beroepsovererving, waarbij 

zonen van onderwijzers onderwijzer worden, zo’n belangrijke rol speelde, is het beroep 

‘onderwijzer’ apart van de categorie ‘lagere managers en vrije beroepen’ vermeld. Een 

tweede opmerking bij figuur 4.8 is het onderscheid tussen beursleerlingen en leerlingen die 

op eigen kosten, zonder een beurs te ontvangen, het onderwijs aan de 

kweekschoolinstellingen volgden. Volgens de letter van de wet waren er studiebeurzen 

beschikbaar voor leerlingen die buiten de gemeentegrenzen van de gemeente waar de 

kweekschool gevestigd was, woonden.402 Die regeling is logisch als we bedenken dat de 

beurs voornamelijk bedoeld was om kost en inwoning in een kosthuis in de stad te dekken. 

In theorie kunnen we er dus vanuit gaan dat de leerlingen uit Haarlem of Groningen 

studeerden op eigen kosten. Wat betreft de kweekschool in Groningen gaat die aanname 

inderdaad op: de leerlinglijsten vermeldden netjes welke leerlingen op eigen kosten 

studeerden, en dat waren daadwerkelijk de jongens uit de gemeente Groningen, dat waren 

er 10 van de 167. Wat betreft de instelling in Haarlem is de situatie gecompliceerder. De 

correspondentie van de school met het Ministerie van Binnenlandse Zaken repte van de 

regel om Haarlemmers zonder toelage en zonder verplichting tot betaling van schoolgeld te 

plaatsen. Het is in de archieven niet precies na te gaan wie er zonder beurs, kosteloos 

geplaatst werden, maar er is uitgegaan van de aanname dat de plaatselijke leerlingen geen 

beurs, en de leerlingen van buiten wel een beurs ontvingen. De verhouding tussen 

leerlingen-eigen-kosten en beursleerlingen was ongeveer 1 op 16. 

Uit figuur 4.8 wordt duidelijk dat een grote meerderheid van de rijkskweekschoolleerlingen 

met een beurs uit de lagere middengroepen kwam. Wanneer we Haarlem en Groningen 

samen nemen zien we dat ongeveer de helft van de bursalen uit die middengroepen 

afkomstig is, onderwijzerszonen meegerekend. Ten opzichte van 1816-1855 is het aandeel 

van groep 6+7 ‘Geschoolde arbeiders’ sterk toegenomen. Voorts blijkt dat uit alle 

onderscheiden HISCLASS-groepen kweekschoolleerlingen komen. Deze bevindingen komen 

overeen met die uit eerder onderzoek naar de sociale achtergrond van onderwijzers, in 

Leiden tussen 1850 en 1900 en voor Nederland op basis van de Historische Steekproef 

Nederland, tussen 1811 en 1922.403 Het aantal onderwijzerszonen was in 1870-1884 

afgenomen ten opzichte van 1816-1855. Deze bevinding is in lijn met de voorspelling van 

de moderniseringstheorie, dat de directe invloed van de beroepspositie van de vader op die 

van de zoon afneemt, en dat het onderwijs(niveau) van de zoon zelf een grotere invloed op 

diens beroepspositie krijgt.404 Ook Boonstra vond in zijn onderzoek naar onderwijzers in de 

                     
402 N-HA, toegang 351, inv. 1  
403 M. du Bois-Reymond e.a., “Een onderzoek naar de sociale herkomst van onderwijzers in de gemeente 
Leiden 1850-1900”, Paedagogische studiën 58 (1979) 1, 1-12; Boonstra, “’Een echte onderwijsfamilie’, 21. 
404 Zijdeman, Status attainment, 90. 
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HSN een afnemende beroepsovererving tussen de cohorten 1811-1850, 1850-1875 en 

1875-1900, maar zag die wel weer toenemen na 1900.405  

 
Bron: eigen onderzoek op basis van NL-HaNA, GA en N-HA. 

 

In tabel 4.10 is de verdeling van mannelijke kweekschoolleerlingen van de Groningse 

Rijkskweekschool tussen 1900 en 1915 weergegeven.406 Daarnaast zijn instroomkansen 

berekend aan de hand van de reconstructie van de sociale indeling van Nederland in 1919 

van Van Tulder.407 Omdat de mannelijke kweekschoolleerlingen ingedeeld zijn in de 

stratificatie van Van Tulder, is het niet gemakkelijk om de leerlingen uit de database 1870-

1884, ingedeeld in HISCLASS, ermee te vergelijken. Daarom zijn de beroepen van de vaders 

van rijkskweekschoolleerlingen tussen 1870 en 1884 ook geordend volgens het 

beroepsprestigeschema van Van Tulder, en ter vergelijking in tabel 4.10 gepresenteerd. In 

navolging van Mandemakers is daarbij het onderscheid tussen de klassen I en II, en tussen 

III en IV vervallen. Op basis van de enkele beroepstitel is het in de meeste gevallen zeer 

moeilijk op basis van de bedrijfsomvang het onderscheid te maken.408 

                     
405 Boonstra, “’Een echte onderwijzersfamilie’”, 20. 
406 Het aantal leerlingen uit elke statusgroep is gepercenteerd met behulp van het totaal aantal leerlingen van 
wier vader het beroep bekend was. Megens en Rol percenteerden met het totaal, inclusief onbekende 
beroepstitels. Door deze verschillende presentatie wijken de reeksen iets van elkaar af. Megens en Rol, 
“Rijkeluisdochters”, 115. 
407 Van Tulder, De beroepsmobiliteit, 90. 
408 Mandemakers, “De sociale structuur”, 198-199. 
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Figuur 4.8 Sociale achtergrond van Rijkskwekelingen in 
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Tabel 4.10 Sociale achtergrond leerlingen Rijkskweekschool Groningen, 1900-1915, naar de 

beroepsprestigeschaal van Van Tulder 

  Van Tulder 1962 Leerlingen 
Rijkskweek-

school 
Groningen 1870-

1884 

Leerlingen 
Rijkskweek-

school 
Groningen, 
1900-1915 

Instroomkans 
1900-1915 

I Vrije/academische 
beroepen, grote 
directeuren, leraren MO, 
zeer hoge ambtenaren 

35,4 1,3 32,9 0,9 

II Hoge employés, kleine 
directeuren, 
hoofdambtenaren, grote 
landbouwers, 
middelbare technici 

31,6 5,4 

II
I 

Grote tot middelgrote 
oude en nieuwe 
middenstand 

52,8 26,6 49,4 1,4 

I
V 

Kleine oude en nieuwe 
middenstand, kleine 
landbouwers, 
geschoolde arbeiders 

22,8 0,7 

V Geoefende arbeiders, 
lage employés 

9,7 16,5 0,5 

V
I 

Ongeoefende arbeiders 2,1 1,3 0,1 

 N 144 276  

Bron: Megens en Rol, “Rijkeluisdochters”, 115. 

Tussen de verdeling van 1870-1884 en 1900-1915 zijn geen grote verschillen waar te 

nemen. Er was een lichte afname van het aandeel leerlingen uit de statusgroepen van vrije 

beroepen en hoge empoyés, (I en II) en uit de oude en nieuwe middenstand (III en IV). Het 

aandeel leerlingen uit kringen van geoefende arbeiders was iets gegroeid (statusgroep V). 

De instroomkansen voor kweekschoolleerlingen tussen 1900 en 1915 zijn berekend aan de 

hand van de indeling van de mannelijke beroepsbevolking naar de beroepsprestigeschaal 

van Van Tulder in het jaar 1919, zoals eerder getoond in tabel 4.2. Deze instroomkansen 

laten mooi zien dat de onderwijzersopleiding vooral rekruteerde uit de sociale 

middengroepen en dat de kansen van jongeren uit lagere sociale groepen om op de 

Rijkskweekschool terecht te komen, onevenredig klein waren. De opzet om door middel van 

de Rijkskweekscholen het onderwijzersberoep een meer academisch aanzien te geven en 
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aantrekkelijk te maken voor leerlingen uit hogere sociale lagen, lijkt weinig effect gehad te 

hebben.  

In het volgende gedeelte wordt verder ingezoomd op de beursleerlingen aan de 

Rijkskweekscholen van Haarlem en Groningen, namelijk door naast hun sociale 

achtergrond, geïndiceerd door het beroep van hun vader, hun eigen sociale positie te 

plaatsen. Zo krijgen we inzicht in de intergenerationele mobiliteit van de 

kweekschoolleerlingen. Dat is mede interessant vanwege de hypothese dat de kweekschool 

voor lieden uit niet-academische lagere sociale afkomstgroepen één van de weinige 

mogelijkheden was om sociaal te stijgen. In die zin zou de kweekschool en het 

onderwijzersberoep gefungeerd hebben als opstap naar hoger onderwijs, of een succesvolle 

carrière als politicus, wetenschapper of ondernemer.409 Het is cruciaal om deze hypothese 

te toetsen. De bijdrage van de kweekschoolbeurs aan sociale mobiliteit zou volgens deze 

veronderstelling immers onderschat worden, indien we ervan uit gaan dat 

kweekschoolleerlingen allen in het lager onderwijs werkzaam bleven.  

Het beeld van de kweekschool als springplank is al oud: in een overleg tussen de drie 

kweekschooldirecteuren in 1867 werd zelfs een plan geformuleerd om te voorkomen dat 

getalenteerde kwekelingen doorstudeerden en zo verloren gingen voor het onderwijs. Hun 

voorstel om hen, op straffe van terugbetaling van de rijksbeurs, te verplichten een niet 

nader bepaald aantal jaren als onderwijzer op een lagere school te werken, haalde het niet. 

Volgens de directeur van de Bossche instelling Trosée bezochten nogal wat jongens de 

kweekschool omdat “zij schijnen te begrijpen dat eene opleiding aan de kweekschool nooit 

schaadt, ook niet voor elke andere bestemming.”410 De Haarlemse Rijkskweekschool 

onderzocht de bestemming van haar leerlingen in een rapport uit 1887 en kwam tot de 

conclusie dat het rendement voor het lager onderwijs hoog was. Slechts tien procent van de 

345 afgeleverde onderwijzers keerde het lager onderwijs de rug toe: 5 procent om in het 

middelbaar onderwijs te gaan werken, nog eens 5 procent in een andere betrekking.411 Het 

voorgestelde rendement voor het lager onderwijs lijkt aan de hoge kant. Eén verklaring is 

dat het rapport uitging van de beroepen kort na diplomering, waardoor latere 

carrièremobiliteit van voormalige leerlingen buiten beeld bleef. Een andere mogelijkheid is 

dat de Rijkskweekschool belang had bij een positieve boodschap omdat de financiering van 

de school onder druk stond. Een jaar later werd het aantal beurzen inderdaad tijdelijk 

verminderd.412  

Beide instellingen leverden vooral onderwijzers af: dat wil zeggen, een grote meerderheid 

van de leerlingen werd onderwijzer en bleef dat tot het einde van zijn werkzame leven. Er 

                     
409 Van Essen, Kwekeling, 17; De Graeve, “Het onderwijzersberoep”, 324. 
410 Van Essen, Kwekeling, 92. 
411 N-HA, toegang 351, inv 74.  
412 Van Essen, Kwekeling, 95. 
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was een hiërarchische onderverdeling van hulp- tot hoofdonderwijzer of hoofd der school. 

Veel van de leerlingen in de steekproef hadden het tegen het einde van hun carrière tot 

hoofd der school geschopt, maar niet allemaal. Een veelgebruikte route voor opwaartse 

mobiliteit was het doorstuderen voor de MO-akte, die recht gaf tot het geven van onderwijs 

op het middelbaar onderwijs. Tussen de ‘onderwijzer’ op het lager onderwijs, en de ‘leraar’ 

op het middelbaar onderwijs bestond een flink verschil in aanzien en salaris. Leraren zijn 

ingedeeld in HISCLASS groep 2, onderwijzers in groep 4. Van de Groningse 

kweekschoolleerlingen zette 13 (9 procent) deze stap, van de Haarlemmers 19 (12,5 

procent), een viertal groeide zelfs nog door tot directeur of rector van een HBS of 

gymnasium. Een andere mogelijkheid tot het maken van promotie binnen het veld van 

onderwijs was de positie van schoolopziener, vier van de kwekelingen in de bestudeerde 

periode bekleedden aan het einde van hun werkzame leven dit ambt. Er waren ook 

leerlingen die carrière maakten buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in het leger of als 

ambtenaar. Dit waren er in Groningen 11 (7 procent) en in Haarlem 7 (5,5 procent).  

De positie van het merendeel van de leerlingen bleef stabiel, zij maakten geen sociale 

mobiliteit door. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat de meerderheid van hen uit 

de middengroepen kwam, en het beroep van schoolmeester daar ook toe gerekend werd. 

Het percentage ‘immobiel’ was wel afgenomen ten opzichte van 1816-1855, namelijk van 

50 procent tot 34 in Haarlem 1870-1884 en 30 in Groningen 1870-1884. Leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 12 maakten opwaartse mobiliteit door. De percentages leerlingen die 

opwaarts mobiel waren, laten zien dat de rijkskweekscholen een goede kans boden op 

sociale mobiliteit. Het quotiënt van het aantal personen dat opwaarts mobiel was gedeeld 

door het aantal neerwaarts mobiele personen is ruim boven 1, wat aangeeft dat de kans op 

opwaartse mobiliteit groter was dan die op neerwaartse mobiliteit. Die index lag zelfs hoger 

dan vóór 1850, toen die voor de Haarlemse beurskwekelingen al op 4,1 lag.  

Tabel 4.11 Percentages sociale mobiliteit beurskwekelingen Groningen en Haarlem, 1870-

1884 

  Groningen Haarlem 

Percentage mobiel 70% 66% 

Percentage opwaarts 62% 59% 

Percentage 
neerwaarts 

8% 7% 

Opwaarts-ratio 7,30 8,33 

Bron: eigen onderzoek op basis van GA en NHA 

 

Dat de opleiding aan de Rijkskweekschool goede mogelijkheden bood op sociale stijging 

blijkt uit een vergelijking met de broers van de beurskwekelingen. Zestig leerlingen van de 

Groningse Rijkskweekschool hadden broers die in Groningen huwden, vijfentwintig van hen 



Onderwijs mogelijk maken 

121 
 

zelfs meer dan één. De bereikte beroepsstatus van de broers was gemiddeld lager.413 Zij 

werkten vaker als ambachtsman, koopman of landbouwer, 22 van hen waren zelf ook 

onderwijzer. Bovendien waren de beurskwekelingen vaker opwaarts mobiel en bleven 

minder vaak in dezelfde sociale klasse als hun vader dan hun broers. Twee van de drie 

broers van Pier Prins (Rijkskweekschool Groningen 1872-1875) uit Oude Bildtzijl, de zoon 

van Pieter Piers Prins die werkman was, waren ten tijde van hun huwelijk bijvoorbeeld 

timmerman, een derde broer werkte als gardenier. Het voorbeeld van Hinne Zwanenburg 

en zijn broers is ook indicatief. Hij was de zoon van een huisschilder uit Balk. Zijn oudste 

broer Marten, was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij stond zijn 

vader al bij als verversknecht en nam het bedrijf over na de dood van Siemen in 1872. 

Hinne en Auke, de derde zoon, werden onderwijzer. Hinne deed dat via de 

Rijkskweekschool in Groningen, Auke via praktijklessen bij het plaatselijke schoolhoofd. 

Hinne Zwanenburg werd hoofd der school in de stad Groningen en later in Hiversum. Hij 

liet zijn dochter Egbertha natuurkunde studeren aan de universiteit van Groningen, en zij 

ontving daartoe een rijksbeurs. 

In het volgende vergelijken we de uitkomsten voor de Groningse rijkskweekschoolbursalen 

met die van trouwende onderwijzers in Groningen tussen 1880 en 1900. We zagen al dat 

een meerderheid van de onderwijzers niet op de rijksinstellingen tot onderwijzer werd 

opgeleid, maar via het stelsel van de normaalschool of normaallessen. Er is gekozen voor de 

jaren tussen 1880 en 1900 omdat dit het tijdvak is waarin kwekelingen uit de steekproef 

1870-1884 de grootste kans hadden te trouwen. Op deze manier vergelijken we personen 

van dezelfde generatie uit dezelfde regio. Opgemerkt zij, dat sociaal en/of geografisch 

mobiele aspirant-onderwijzers buiten deze vergelijking vallen: zij waren geen onderwijzer 

meer ten tijde van hun huwelijk, of trouwden in een andere provincie dan Groningen. 

Hetzelfde geldt voor onderwijzers die niet huwden. Dat laatste probleem is minder groot 

dan het lijkt, omdat van de mannen geboren in de eerste helft van de negentiende eeuw 

slechts weinigen ongehuwd bleven, ruim 86 procent trad in het huwelijk. Voor mannen 

geboren na 1860 nam dat percentage nog toe.414 Er zijn weinig significante verschillen in de 

sociale achtergrond gevonden tussen gehuwde en ongehuwde mannen, al lijken mannen uit 

de hoogste statusgroepen een iets grotere kans te hebben gehad om ongehuwd te blijven.415 

De uitkomsten van de vergelijking tussen beurskwekelingen en huwende onderwijzers in 

Groningen worden in figuur 4.9 gepresenteerd. 

 

                     
413 Beurskwekelingen: μ=3,4, σ=1,0;Broers: μ =5,8, σ=2,3.  
414 P. Ekamper, Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden (Rijswijk 
2003) 78. 
415 Engelen en J. Kok, “Permanent celibacy and late marriage in the Netherlands, 1890-1960”, Population 58 
(2003) 1, 67-96, aldaar 83 en 86. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van GA en Huwelijksbestand allegroningers.nl 

 

Er is een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de verdeling van 

leerlingen over de HISCLASS-groepen en die van trouwende onderwijzers. Het lukte 

aspirant-onderwijzers uit de lage middengroepen, de boerenstand en van arbeidersafkomst 

om buiten de rijkskweekschool om onderwijzer te worden. Het aandeel zonen van 

‘geschoolde arbeiders’ (groep 6+7) is opmerkelijk groter onder de bruidegoms. Verder 

lijken onderwijzers een voorkeur te hebben gehad hun zonen naar de rijkskweekschool te 

sturen. Een andere interpretatie ligt meer in lijn met de theorie van Bourdieu. 

Onderwijzerszonen waren door de kennis van het vak die zij thuis oppikten, beter 

voorbereid op het toelatingsexamen. De wijze van toelating op de rijksinstellingen was erop 

gericht de beste kandidaten te selecteren. De rijkskweekscholen waren immers in het leven 

geroepen om het niveau van het lager onderwijs te verhogen en de beroepsgroep een 

academisch aanzien te geven: ze waren het “paradepaardje van onderwijsland”.416 De 

selectie vond daarom plaats op basis van verstandelijke vermogens en geschiktheid voor 

het vak, en was door de grote toeloop streng. De rijksbeurzen waren wel noodzakelijk, 

omdat in de vorm van de normaallessen een goedkope opleidingsvariant in deeltijd 

bestond. Dat bleek in 1888 toen het aantal beschikbare kweekschoolbeurzen gehalveerd 

werd door het toenmalige confessionele kabinet, dat niet gecharmeerd was van de 

bevoordeling van de openbare school door middel van beurzen. Het aantal aspirant-

                     
416 Van Essen, Kwekeling, 85. 
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Figuur 4.9 Beurskwekelingen Groningen 1870-1884 versus 
huwende onderwijzers in Groningen 1880-1900 
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kwekelingen viel ogenblikkelijk dramatisch terug, waarop de beurzen weer in ere hersteld 

werden. Het beurzenstelsel verzekerde de rijkskweekscholen van grote interesse voor het 

toelatingsexamen, dat daarmee een intellectuele horde werd, en werkte zo mee aan de 

kwaliteitsverhoging van de onderwijzersstand. Het verlagen van de drempel tot de 

opleiding voor leerlingen uit lagere sociale groepen zou niet bij hebben gedragen tot dit 

doel.  

 

4.6 Conclusie: “Voor een student van zeer goede verwachtingen” 

In het tijdvak 1850-1919 speelden zich tal van processen af die van cruciale betekenis 

waren voor de geschiedenis van de studiefinanciering in Nederland. Het was het tijdvak van 

de industrialisatie, van groeiende kansen op sociale mobiliteit. In het onderwijs vonden 

veranderingen plaats die pasten bij deze processen: de uitbreiding van het lager onderwijs 

met bijbehorende professionalisering van de onderwijzersstand, deelname van vrouwen 

aan het vervolgonderwijs, de totstandkoming van het middelbaar onderwijs en de 

modernisering van het hoger onderwijs. Het studiebeurzenstelsel van deze jaren paste hier 

naadloos in.  

De rijksbeurzen voor de universiteiten vielen in twee fasen uiteen. Het beurzenstelsel dat in 

1853 hersteld werd, droeg een duidelijk theologisch stempel en een toepassing die niet 

afweek van die van de rijksbeurzen vóór 1850. De beursverstrekking werd gedomineerd 

door theologiestudenten en predikantszonen. Van vernieuwing van de academische elite 

door studiebeurzen voor nieuwkomers uit niet-academische families was geen sprake. Na 

de wet van 1876 veranderde de toekenningspraktijk. Het accent verschoof van 

beurzentoekenning uit een defensieve strategie, naar ondersteuning van grote 

(wetenschappelijke) talenten. De bevoordeling van de krimpende theologische faculteit 

hield op, het aantal begunstigde predikantszonen nam sterk af en het aantal rijksbursalen 

uit niet-academische families overtrof het aantal beursstudenten met academisch 

geschoolde vaders (de academische verversingsratio was voor het eerst groter dan 1). Dat 

paste bij de veranderende verhoudingen in de studentenpopulatie, waar de geleerde elite 

ook steeds meer ruimte moest laten aan nieuwkomers uit de middengroepen. De 

beurzentoekenning volgde deze ontwikkeling in de studentensamenstelling, maar het 

stelsel was te klein van omvang om die in gang te zetten.  

De expansie van het beurzenstelsel vond in deze jaren niet plaats in het hoger onderwijs, 

maar aan de onderwijzersopleidingen voor mannen én vrouwen. Om openbaar onderwijs 

van een goed niveau te garanderen, was een professioneel en goed opgeleid 

onderwijzerskorps nodig. Daarom werd er veel geld aan de rijkskweekscholen en 

rijksnormaallessen gespendeerd. Deze gesubsidieerde beroepsopleiding voor een 

uitdijende beroepsgroep bood daarom een goede kans op opwaartse sociale mobiliteit voor 
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adolescenten uit lagere klassen en lagere middengroepen. Die carrièrekans was echter een 

bijproduct, en niet het Leitmotiv van het beurzenstelsel voor de onderwijzersopleiding. 

Sterker nog, om de beroepsgroep een meer academisch aanzien te geven werden de 

eindtermen voor de rijkskweekscholen verzwaard en werd in de vorm van een 

toelatingsexamen een intellectuele horde van formaat opgeworpen. De rijksbeurzen voor 

de rijkskweekschool waren noodzakelijk, vanwege het goedkope praktische 

opleidingsalternatief van de normaallessen. 

De rijksbeurzen voor academisch onderwijs en onderwijzersopleidingen hebben op 

microniveau een belangrijke bijdrage geleverd aan sociale mobiliteit. Zij hebben 

jongelingen in staat gesteld onderwijs te volgen dat anders onbereikbaar was gebleven. De 

voorziening aan de universiteiten was echter te klein om de toegankelijkheid van het hoger 

onderwijs voor middengroepen aanmerkelijk te vergroten, en de toepassing van het stelsel 

was daar ook niet naar. De nadruk lag op het ondersteunen van talenten, en de beurzen 

waren best beschikbaar voor nieuwkomers, maar alleen als die minstens een jaar onderwijs 

aan een universiteit hadden gevolgd. Hierdoor was de invloed van het stelsel op de 

beslissing om hoger onderwijs te gaan volgen klein. Ook voor rijksbeurzen aan de 

Rijksonderwijzersopleiding lag het primaat op intellectueel niveau. Daar was het de 

wetgever immers om te doen: het aankweken van een goed opgeleid onderwijzerskorps 

van schier academische allure. Rijksbeurzen waren beschikbaar voor studenten van zeer 

goede verwachtingen. Het beurzenstelsel diende andere doelen van het nastreven van een 

sociale doorbraak door middel van het onderwijs.  
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Hoofdstuk 5. 1919-1945: “Een regeling ingesteld met een sociale 

bedoeling” 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 

De periode die in dit hoofdstuk behandeld wordt, herbergde vele tegenstrijdigheden in zich. 

Aan de ene kant werd op politiek niveau met grote stappen uitbreiding van het 

beurzenstelsel voor academisch zowel als beroepsonderwijs gerealiseerd. Belangrijk 

daarbij is dat niet alleen het aantal toe te kennen beurzen groeide, maar dat ook de 

grondslag waarop en het doel waarmee de studiebeurzen werden toegekend veranderde. 

De ontwikkelingen in de sociale verhoudingen, de groei van de onderwijsdeelname, ook die 

van meisjes, zetten door. Maar aan de andere kant was deze periode van 1919 tot 1945 ook 

de tijd van de grote crisis en kon het ambitieus voorgestelde beurzenstelsel niet de omvang 

aannemen die het in de plannen had toebedeeld gekregen. Aan de hand van steekproeven 

van studenten en leerlingen van de Groningse, Leidse, Nijmeegse en Utrechtse universiteit, 

en de ambachtsschool van Groningen kijken we wat de doelen en effecten van het stelsel in 

het interbellum waren.  

 

5.2 Sociale verhoudingen en sociale mobiliteit 

De verschuivingen in de beroepenstructuur konden mogelijkheden voor sociale 

opklimming vergroten. De moderniserings- of industrialiseringshypothese stelt dat er een 

relatie bestaat tussen industrialisering en toenemende sociale mobiliteit. Die relatie bestaat 

erin dat er nieuwe, gespecialiseerde beroepen ontstonden, terwijl andere beroepen 

verdwenen of minder beoefend werden. Hierdoor kwam er meer flexibiliteit in 

beroepscarrières en verminderde de invloed van vaders beroepsklasse op die van zijn 

kinderen.417 In het vorige hoofdstuk zagen we de veranderingen in de beroepenstructuur 

tussen 1850 en 1919. De belangrijkste kenmerken van die ontwikkelingen waren de groei 

van de secundaire ten koste van de primaire sector en na 1900 een toename van de hogere 

beroepsklassen ten koste van de lagere.  

                     
417 Treiman, “Industrialization”, 217.  
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Tabel 5.1 Relatieve verdeling van de Nederlandse mannelijke beroepsbevolking over de 

beroepsklassen van Van Tulder, 1919 en 1938. 

Indeling Van Tulder 1899 1919 1938 

I Hoofdzakelijk vrije en academische 
beroepen, directeuren van grote 
ondernemingen, leraren middelbaar 
onderwijs, zeer hoge ambtenaren 

4,7 1,4 2,0 

II Hoofdzakelijk hoge employés, directeuren 
kleine ondernemingen, hoofdambtenaren, 
grote landbouwers en tuinders, middelbare 
technici 

5,9 6,9 

III Hoofdzakelijk grote tot middelgrote oude 
en nieuwe middenstand, ambtenaren 
middelpositie, middelgrote landbouwers en 
tuinders, middel employés 

46,1 19,3 18,9 

IV Hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe 
middenstand, geschoolde arbeiders, kleine 
landbouwers en tuinders, kantoorbedienden, 
lagere employés, lagere ambtenaren 

31,6 32,8 

V Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, lagere 
beambten 

39,0 31,8 30,6 

VI Hoofdzakelijk ongeoefende arbeiders 10,2 10,0 8,8 

Bron: Van Tulder, De beroepsmobiliteit, 90. 

 

In tabel 5.1 is de verdeling van de beroepsbevolking over de beroepsindeling van Van 

Tulder weergegeven, over de jaren 1899, 1919 en 1938. In deze periode was sprake van 

een verdere versterking van de beroepsklassen I en II, en een verkleining van klassen V en 

VI, de arbeiders en lage beambten. Dat leidde ook tot een verschuiving in de 

beloningsstructuur. Het zogenaamde skill premium, de mate waarin geschoolde beroepen 

beter betaald worden dan ongeschoolde, nam sterk toe door de grote vraag naar geschoold 

personeel in de hoogste beroepsklassen.418 Op basis van deze verschuivingen is te 

verwachten dat er licht groeiende kansen op opwaartse mobiliteit waren. Er ontstond 

immers ruimte bovenin de beroepenstructuur, terwijl er minder mensen in de lage 

beroepsklassen werkzaam waren. Hiervan konden mensen profiteren die al op de 

arbeidsmarkt actief waren en nieuwe toetreders die een hogere positie vonden dan hun 

ouders.  

                     
418 Van Zanden, “The egalitarian revolution of the 20th century”, in: Soltow en Van Zanden, Income and wealth 
inequality, 175-192, aldaar 181. 
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De sociale mobiliteit is door Maas en Van Leeuwen onderzocht voor de periode 1865-

1940.419 De verwachtingen ten opzichte van intragenerationele mobiliteit bleken terecht. 

Over de hele periode waren veel kansen op mobiliteit gedurende de levensloop, die na 1900 

bovendien waren toegenomen ten opzichte van de decennia voor 1900. De kans op 

opwaartse mobiliteit overschreed die op neerwaartse mobiliteit.420 De opwaarts-ratio, in 

het vorige hoofdstuk geïntroduceerd als de maat die de verhouding tussen de hoeveelheid 

opwaartse en neerwaartse mobiliteit aangeeft, was voor de periode 1865-1940 groter dan 

1, te weten 1,33 voor mannen en 2,64 voor vrouwen.421 Voor de jaren waarover dit 

hoofdstuk gaat betekent dit, dat mensen een gerede kans hadden om tijdens hun 

beroepsleven te veranderen van beroep en een beroep uit te oefenen dat hoger in aanzien 

stond dan hun vorige.  

Een tweede verwachting op basis van de moderniseringshypothese was dat de 

beroepspositie van mensen op de arbeidsmarkt minder afhankelijk werd van de beroeps- 

en opleidingspositie van hun ouders. Mensen bereikten hun positie in de maatschappij 

dankzij zelf verworven kwaliteiten, en steeds minder dankzij op basis van sociale 

achtergrond toegeschreven kenmerken. De hoeveelheid sociale stijging van kinderen ten 

opzichte van ouders nam in deze periode toe: de gemiddelde beroepsstatus van mannen en 

vrouwen lag rond 1940 hoger dan in 1865. De invloed die van de beroepsklasse van de 

vader op die van zijn kinderen uitging, bleef in de hier behandelde jaren echter groot. Dat 

wil zeggen dat kinderen van vaders in een hoge beroepsklasse een grotere kans hadden op 

een eerste beroep met een hoge status en daarnaast grotere kansen om sociaal te klimmen 

tijdens de beroepscarrière.422 Toch werden de kansen van jongelingen uit de midden- en 

lagere sociale groepen eveneens vergroot, omdat door onderwijsexpansie hun kans op 

(middelbaar en hoger) onderwijs groeide en tegelijk de invloed van het bereikte 

onderwijsniveau op het bereikte beroepsniveau toenam.423 Op de expansie van het 

onderwijs en de betekenis voor de onderwijskansen wordt in de volgende paragraaf 

uitgebreid teruggekomen.  

Aan de hand van de beroepsstatus van bruidegoms en vaders van bruidegoms in Groningen 

in het jaar 1934 zijn de veranderingen in de beroepenstructuur en de mogelijkheden op 

sociale stijging in kaart gebracht (tabel 5.2). Van de generatie die huwde in 1934 was een 

kleiner gedeelte werkzaam in de agrarische sector (de groepen 4 en 7) dan van een 

generatie eerder. Beroepsklassen die juist gegroeid waren, waren Lagere managers en 

professionals, Hogere managers en professional en het Lager geschoolde personeel. Die 

                     
419 Maas en Van Leeuwen, “Van een dubbeltje naar een kwartje? 173-202. 
420 Ibidem, 188-189. 
421 Berekend op basis van de bevindingen van Maas en Van Leeuwen: opwaarts-ratio mannen 23,3÷17,5=1,33; 
vrouwen 12,4÷4,7=2,64. 
422 Maas en Van Leeuwen, “Van een dubbeltje naar een kwartje?”, 198. 
423 Zijdeman, Status attainment, 112. 
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veranderingen pasten bij de ontwikkelingen in de economie, met een verkleining van de 

landbouw, een vergroting van de industrie en diensten waarvoor meer scholing nodig was. 

Een derde deel van de bruidegoms was opwaarts mobiel en een vijfde neerwaarts. 

Ongeveer de helft had dezelfde beroepsstatus als zijn vader.424 Daarmee was de sociale 

stijging tussen bruidegoms en vaders aanmerkelijk hoger dan in de eerdere onderzochte 

steekjaren, die ook in tabel 5.3 zijn opgenomen. Het aandeel bruidegoms dat geen sociale 

mobiliteit doormaakte was aanmerkelijk lager (zie tabel 5.3). De mate van sociale daling 

was ongeveer gelijk.  

 

Tabel 5.2 Beroepsstatus van bruidegoms en vaders van bruidegoms in Groningen, 1934 

(percentages in HISCLASS) en mobiliteitspercentages. Tussen haakjes zijn de HISCLASS 

groepen van de uitgebreide versie met 12 klassen vermeld. 

HISCLASS Percentage Vaders 1934 Percentage Bruidegoms 
1934 

1. Hogere managers en 
hogere professionals (1+2) 

2,4 3,6 

2. Lagere managers en 
lagere professionals; 
administratief en verkoop 
personeel (3+4+5) 

17,4 24,7 

3. Opzichters en geschoold 
personeel (6+7) 

15,6 19,8 

4. Boeren en visserij (8) 14,9 9,5 

5. Lager geschoold 
personeel (9) 

8,7 14,0 

6. Ongeschoold personeel 
(11) 

11,1 8,8 

7. Lager en ongeschoold 
agrarisch personeel 
(10+12) 

29,0 19,6 

N 2002 3067 
Bron: eigen onderzoek op basis van Huwelijksbestand allegroningers.nl 

 

                     
424 Hiervoor zijn de beroepen van bruidegom en vader bruidegom op één en hetzelfde moment vergeleken, 
nadat die geclassificeerd waren in het gecomprimeerde HISCLASS schema met 7 klassen. Door deze methode 
wordt de mate van sociale stijging mogelijk onderschat, omdat de bruidegom aan het begin en de vader in een 
verder gevorderde fase van de beroepscarrière stond. Door de mogelijkheden op intragenerationele mobiliteit 
kan de status van de bruidegom nog heel goed veranderen. Zijdeman, Status attainment, 128.  
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Tabel 5.3 Percentages opwaartse en neerwaartse mobiliteit en sociale stabiliteit, op basis van 

huwelijksakten in de provincie Groningen, 1820, 1865, 1890 en 1934. 

 Percentage 
1820 

Percentage 
1865 

Percentage 
1890 

Percentage 
1934 

Percentage 
opwaarts 

18,4 20,0 25,7 32,3 

Percentage stabiel 51,0 60,9 70,6 49,0 

Percentage 
neerwaarts 

30,6 19,1 17,7 18,7 

N 833 1013 1154 1990 

Bron: eigen onderzoek op basis van Huwelijksbestand allegroningers.nl. 

 

5.3 Onderwijs in Nederland 

Vanaf 1918 werd de overheidsbemoeienis met het onderwijs georganiseerd vanuit een 

apart ministerie. Voorheen viel het onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de 

minister van Binnenlandse Zaken. Al enige tijd was er echter aangedrongen op de instelling 

van een speciaal ministerie van onderwijs. Dat het er in 1918 kwam was het gevolg van 

groeiende werklast op het gebied van onderwijs enerzijds, maar anderzijds ook van de 

machtsbalans tussen katholieke en protestantse ambtsdragers in het kabinet Ruys de 

Beerenbrouck. Omdat het nieuwe ministerie onder leiding van de christelijk-historische J. 

Th. De Visser werd geplaatst, werd groot wantrouwen onder het protestantse 

bevolkingsdeel over de grote invloed van katholieke ministers voorkomen.425 Hiermee is 

ook gelijk de verzuiling in de Nederlandse onderwijspolitiek geïntroduceerd. De 

confessionele politici hadden gezamenlijk opgetrokken voor de financiële gelijkstelling van 

bijzonder christelijk onderwijs aan het openbaar onderwijs. Daartoe was na een 

schoolstrijd van decennia besloten in 1917, toen de gelijkstelling van het bijzonder 

onderwijs werd uitgeruild tegen de uitbreiding van het kiesstelsel, een lang gekoesterde 

wens van links-liberale krachten in het parlement.  

In de lager onderwijswet van 1920 werd de subsidiëring van bijzonder onderwijs volgens 

dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs, uitgewerkt. Het gevolg hiervan was, dat in 

de jaren twintig een groot aantal nieuwe confessionele lagere scholen is gesticht. Het aantal 

protestants-christelijke scholen groeide tussen 1920 en 1930 van 1340 naar 1805, het 

aantal rooms-katholieke in dezelfde periode van 1280 naar 2175.426 Deze groei in de 

onderwijsdeelname in het lager onderwijs, had gevolgen voor die in het middelbaar en 

hoger onderwijs. Subsidie voor bijzonder middelbaar onderwijs was al geruime tijd 

mogelijk: sinds 1905 voor gymnasia en sinds 1909 voor HBS en overig middelbaar 

                     
425 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 53. 
426 Boekholt en De Booy, Geschiedenis van de school, 248. 
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onderwijs. In 1922 werd bepaald dat het Rijk bijdroeg tot 80 procent van de kosten van 

bijzonder middelbaar onderwijs.427 Daarmee nam het aantal bijzondere protestantse en 

rooms-katholieke middelbare scholen een vlucht. Omdat er in deze jaren bovendien nieuwe 

succesvolle schooltypen bijkwamen, zoals het lyceum en de handelsdagschool, nam het 

absolute en relatieve aantal leerlingen (als percentage van het aantal 12 tot 18-jarigen) in 

het middelbaar onderwijs tot 1923 sterk toe.428 Rond 1923 stagneerde de toename van het 

relatieve leerlingaantal, ten eerste door de stopwet, als gevolg waarvan aan nieuwe scholen 

geen subsidie werd toegekend vanwege de budgetoverschrijdingen van het 

onderwijsministerie, en ten tweede door een conjuncturele oorzaak. Door de grote 

werkgelegenheid tijdens de hoogconjunctuur van de jaren twintig kozen veel jongeren voor 

deelname aan het arbeidsproces in plaats van verlenging van de onderwijscarrière. Na 

1930, tijdens de grote depressie, bleven leerlingen langer in het onderwijs vanwege slechte 

perspectieven op de arbeidsmarkt en groeide het aantal leerlingen per duizend 

leeftijdsgenoten weer.429  

Een andere vorm van vervolgonderwijs waarvoor de overheid zorg ging dragen was het 

lager technisch onderwijs: de ambachtsscholen. Die scholen waren in de tweede helft van 

de negentiende eeuw in het leven geroepen, veelal gesticht door particuliere partijen zoals 

de Maatschappij voor de werkende stand in Amsterdam en de Vereniging van Industriëlen en 

werkbazen in Groningen.430 De nijverheidsonderwijswet die in 1921 in werking trad, 

bevestigde de bestaande situatie maar introduceerde een grotere rol voor de overheid, die 

het ambachtsonderwijs ook voor 70 procent van de kosten ging subsidiëren. Het overige 

gedeelte van de kosten van de scholen moest opgebracht worden door lokale overheden en 

particuliere partijen.431 In de Nijverheidsonderwijswet die in 1921 in werking trad 

bepaalde de wetgever het curriculum van het onderwijs aan de ambachtsscholen en 

vergrootte daarmee zijn rol aanzienlijk. Scholen kwamen onder supervisie van de staat te 

staan en moesten bijvoorbeeld jaarlijks hun begroting ter controle overleggen. Door de 

gelijke beschikbaarheid van subsidie voor christelijke scholen, nam het aantal nieuw 

opgerichte ambachtsscholen tot 1923 snel toe. Na dat jaar stagneerde het aantal nieuw 

opgerichte ambachtsscholen, als gevolg van de stopwet. De noodzaak tot bezuinigingen op 

het onderwijsministerie noopte de minister zelfs tot het inkorten van de cursusduur van 

drie naar twee jaar. Het aantal leerlingen aan de ambachtsscholen nam tussen 1920 en 

1945 toe van 12 tot 38 duizend.432  

                     
427 J.M.G. Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (2e druk; 
Nijmegen 1978) 105. 
428 Tussen 1913 en 1923 nam het aantal VHMO-leerlingen per 1000 12-18-jarigen toe van 23 tot 44. 
Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 50-56 en 545.  
429 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 56 en 479. 
430 GA, Toegang 2289, inv. 64.  
431 Wolthuis, Lower technical education 223; Staatsblad, 593 (1919) Nijverheidsonderwijswet art. 25.  
432 Wolthuis, Lower technical education, 248.  
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Ook in het hoger onderwijs nam zowel het aantal onderwijsvolgenden, als het aantal 

instellingen en faculteiten toe. Tussen 1920 en 1939 groeide het aantal studenten aan de 

universiteit van ruim 5121 naar 8473. Het aantal studerenden aan de hogescholen bleef in 

deze jaren behoorlijk stabiel (zie figuur 5.1).433 In deze periode nam de bevolkingsomvang 

met 29 procent toe, van 6,7 naar 8,7 miljoen.434 De onderwijzersopleiding wordt in deze 

figuur 5.1 apart getoond. Het leerlingenaantal reageerde sterk op de maatregelen met 

betrekking tot het kweekschoolonderwijs. Het aantal bijzondere kweekscholen groeide 

sterk na de gelijkstelling, wat te zien is in het groeiende aantal leerlingen tussen 1920 en 

1924. De sterke dip in het aantal kweekschoolleerlingen na 1924 had twee oorzaken. Ten 

eerste bemoeilijkte de stopwet van 1923 de verdere groei van het aantal kweekscholen. Ten 

tweede werd het toelagestelsel, dat voor alle kwekelingen aan een openbare of bijzondere 

kweekschool in een toelage van 500 gulden voorzag, vervangen door een systeem met 

enkele beurzen per kweekschool. Hierdoor kwam ook het systeem van plaatsing in 

kosthuizen ten einde.435  

 

 
Bron: Jensma en De Vries¸ Veranderingen, 200-210; CBS, Statistiek van de onderwijzersopleiding 

1933-1934. 

                     
433 Onder hogescholen worden verstaan de Technische Hogeschool Delft, de Landbouwhogeschool 
Wageningen, de Veeartsenijkundige hogeschool Utrecht, tot 1925, de Handelshogescholen van Tilburg en 
Rotterdam. Jensma en De Vries, Veranderingen, 200-210.  
434 CBS statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=0,4-5&D2=20-
40&HDR=G1&STB=T&CHARTTYPE=3&VW=T; geraadpleegd 7-7-2014. 
435 Branger, Twee eeuwen voor de klas, 89-90. 
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De tweede dip na 1933, was het gevolg van teruggang van de opleidingsduur van vier naar 

drie jaar. Die maatregel had eveneens te maken met de noodzaak tot bezuinigen in de 

crisisjaren. Deze maatregel veroorzaakte automatisch een teruggang in het leerlingaantal, 

omdat leerlingen geen vier maar drie jaar in het kweekschoolonderwijs verbleven. Maar de 

daling werd nog versterkt door de zeer slechte arbeidsmarktperspectieven voor 

onderwijzers in de tweede helft van de jaren dertig, waardoor de belangstelling voor de 

onderwijzersopleiding taande, en door de kritiek op het middelmatige functioneren van de 

kweekscholen.436  

In navolging van de uitbreiding van bijzonder confessioneel middelbaar onderwijs, werd 

ook het aantal bijzondere hoger onderwijsinstellingen vermeerderd. De protestanten 

hadden vanaf 1880 hun Vrije Universiteit, die dankzij de financiële offers van haar 

gereformeerde achterban een stabiele instelling was geworden.437 In de katholieke 

gemeenschap gingen ook stemmen op om het aantal katholieke academici op te krikken. 

Dat aantal bleef significant achter bij het potentieel, zo had neerlandicus M.A.P.C. Poelhekke 

in 1899 in een befaamde voordracht aan de orde gesteld. Van alle hoogleraren in Nederland 

waren er maar twee katholiek. Het aandeel katholieke studenten was maar zeven procent, 

terwijl bij een evenredige verhouding op basis van het aantal katholieken in de samenleving 

30 procent verwacht mocht worden. Poelhekke legde de verantwoordelijkheid voor de 

“achteruitzetting” van katholieken deels bij de katholieken zelf, die door conservatisme, 

angst voor geloofsafval en wantrouwen tegen de wetenschap in te geringe mate deelnamen 

aan het hoger onderwijs.438 De Radboudstichting, opgericht naar aanleiding van de formele 

gelijkstelling van bijzondere universiteiten met rijksuniversiteiten in 1905, probeerde door 

de instelling van bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten de weg te banen naar 

een katholieke universiteit.439 Die kwam er in 1923 in Nijmegen. De katholieke universiteit 

startte met drie faculteiten: rechten, letteren en theologie. In 1927 volgde een instelling 

voor katholiek beroepsonderwijs: de Rooms-Katholieke Handelshogeschool te Tilburg.  

In het interbellum was er volgens Jensma en De Vries sprake van een verbreding van de 

rekrutering in het onderwijs.440 Meer jongeren uit lagere sociale statusgroepen zouden 

vervolgonderwijs volgen en dat joeg de onderwijsdeelname na 1915 aan. Die bevinding 

past bij de voorspelling van de moderniseringstheorie, die voorspelt dat de levenskansen 

van jongeren steeds minder werden beïnvloed door het beroeps- en opleidingsniveau van 

hun ouders, en steeds meer door hun eigen verworven kwaliteiten. Statusverwerving heeft 

                     
436 Branger, Twee eeuwen voor de klas, 90. 
437 A. Flipse, “’Geen weelde, maar een offer.’ Vrije Universiteit, achterban en de natuurwetenschappen, 1880-
1945”, in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de 
Nederlandse universiteiten, 1800-2010 (Hilversum 2012) 67-82. 
438 M.A.P.C. Poelhekke, Het te-kort der katholieken in de wetenschap (Nijmegen 1900) 22-23 en 30-33. 
439 J.B.A.M. Brabers, Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998. 
Deel I 1923-1960 (Nijmegen 1998) 65. 
440 Jensma en De Vries, Veranderingen, 19 en 39. 
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in toenemende mate te maken met de eigen verdienste en steeds minder met kenmerken 

die op basis van sociale achtergrond toegeschreven zijn, als gevolg van modernisering van 

de maatschappij.441 Onderzoek naar de onderwijsdeelname aan het voortgezet onderwijs 

ondersteunt deze hypothese. De sterke groei van de onderwijsdeelname aan het voortgezet 

en hoger middelbaar onderwijs tussen 1880 en 1920 (400 procent), kwam voor het 

grootste gedeelte voor rekening van leerlingen uit middengroepen.442 De relatieve toename 

van de kans op deelname aan de HBS (vijfjarige cursus) voor leerlingen uit de eenvoudige 

burgerij is berekend op 10,6. Voor leerlingen uit dezelfde sociale groep was de kans om 

naar het gymnasium te gaan, toegenomen met een factor 2,5.443 Het aandeel leerlingen uit 

de hoogste sociale groepen nam af, zonder dat er sprake was van een absolute afname: 

leerlingen uit deze kringen volgden ook in 1880 al op grote schaal middelbaar onderwijs. 

Deelname aan het voortgezet onderwijs kwam binnen bereik van jongeren uit midden- en 

lagere statusgroepen, mede als gevolg van de sterk dalende inkomensongelijkheid in het 

interbellum.444 Bovendien was er sprake van verzadiging: de beroepsgroepen uit de 

‘geleerde stand’ waren niet in staat voldoende leerlingen te leveren om de groei van het 

middelbaar onderwijs te volgen.445 De uitbreiding van het onderwijs resulteerde daarom, 

alleen al om demografische redenen, in democratisering van de instroom. Deze 

democratisering van het middelbaar onderwijs vond in het bijzonder plaats aan de drie- en 

vijfjarige HBS en in veel mindere mate aan de gymnasia.446  

De invloed van sociale achtergrond op de bereikte beroepsstatus was voor leerlingen die in 

1920 naar het voortgezet onderwijs gingen, ten opzichte van het cohort 1880 geslonken. 

Tegelijk nam de samenhang tussen bereikt opleidingsniveau en bereikt beroepsniveau in 

dezelfde periode toe.447 Deze bevindingen worden ondersteund door ander sociologisch 

onderzoek, dat een neerwaartse trend in de samenhang tussen vaders sociale positie en het 

bereikte onderwijsniveau vond, voor geboortecohorten tussen 1917 en 1958.448 Dat 

betekende al met al een vergroting van de onderwijskansen voor leerlingen uit minder 

bevoorrechte sociale groepen en een relatief grotere onderwijsdeelname.   

                     
441 Blau en Duncan, The American occupational structure, 402-403; P.M. de Graaf en R. Luijkx, “Paden naar 
succes: geboorte of diploma’s?” in Dronkers en Ultee (red.), Verschuivende ongelijkheid, 31-45, aldaar 33. 
442 Mandemakers, Gymnasiaal en middelbaar onderwijs,, 105-106. 
443 Ibidem, 582. 
444 Van Zanden, “The egalitarian revolution”, 176. 
445 Ibidem, 219 en 228. 
446 Ibidem, 225-227. 
447 Zijdeman, Status attainment, 112. 
448 De Graaf en Luijkx, “Paden naar succes”, 37-41. Vergelijkbare resultaten in Ganzeboom en De Graaf, 
“Verandering van onderwijskansen in Nederland tussen 1900 en 1980”, in: I. Gadourek en J.L. Peschar. De 
open samenleving?: sociale veranderingen op het terrein van geloof, huwelijk, onderwijs en arbeid in Nederland 
(Deventer 1989) 58-78, aldaar 71. 
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Tabel 5.4 Relatieve verdeling van ambachtsschoolleerlingen Utrecht (1922-1937) en 

Groningen (1917-1920) over beroepssectoren zoals vermeld in jaarverslagen. 

 Ambachtsschool aan het 
Plein, Utrecht, 1922-1937 

Practische 
Ambachtsschool 
Groningen, 1917-1920 

Ambachtslieden 73 47 

Arbeiders en landbouwers 24 

Ambtenaren 11 12 

Winkeliers 9 9 

Bouwkundigen 3 2 

N 9.480 536 
Bron: UU 831-6 en GA 2289-108. 

De ambachtsscholen bedienden vanouds jongeren uit de ‘handwerksstand’. De Groningse 

Practische Ambachtsschool weigerde in 1875 zelfs een drietal jongens, omdat zij als zonen 

van een landbouwer, scheepskapitein en boekhouder, niet tot de juiste maatschappelijke 

doelgroep van de school behoorden.449 De sociale achtergrond van de leerlingen was in het 

interbellum iets veelzijdiger. Van de meerderheid van de 327 eerstejaarsleerlingen uit 1921 

en 1922 van de Utrechtse Ambachtsschool aan het Schoolplein, waren de vaders werkzaam 

als geschoolde ambachtsman of als lager geschoolde arbeider. De meest voorkomende 

beroepstitels waren timmerman (31 keer), werkman of arbeider (23 keer) en schilder (14 

keer).450 Leerlingen aan de ambachtsschool kwamen dus ook in de jaren twintig in 

meerderheid uit de handwerkersstand, maar zonen uit andere sociale groepen werden niet 

meer geweigerd. Zonen van kooplieden, onderwijzers en ambtenaren meldden zich ook aan 

op de school. Dat komt overeen met de opgave van de sociale achtergrond van leerlingen 

die de school zelf deed in de jaarverslagen die naar het ministerie gestuurd werden (zie 

tabel 5.4). Daarin deelden zij de beroepen van vaders van de leerlingen in vier categorieën 

in, te weten ‘ambachtslieden’, ‘winkeliers’, bouwkundigen’ en ‘ambtenaren’. De 

ambachtsschool in Groningen deed dezelfde opgave, maar voegde aan deze onderverdeling 

nog de categorie ‘landbouwers en arbeiders’ toe. Vermoedelijk heeft het Utrechtse bestuur 

de arbeiders ingedeeld bij ‘ambachtslieden’, terwijl het aantal landbouwers nihil was. Voor 

de jaren 1922-1937 kwam in Utrecht gemiddeld 73 procent uit de groep ‘ambachtslieden’, 9 

                     
449 H. Boonstra, “De ambachtsschool en de arbeiderskwestie”, Groningen toen: historisch jaarboek 1983 
(Groningen 1983) 29-52, aldaar 35. 
450 Eigen onderzoek op basis van UA toegang 831, inv. 16.  
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procent uit ‘winkeliers’, 3 procent uit ‘bouwkundigen’ en 11 procent uit ‘ambtenaren’.451 De 

opgave van de Groningse ambachtsschool was daarmee goed vergelijkbaar, als we ervan uit 

gaan dat Utrecht de arbeiders in de categorie ambachtslieden heeft geplaatst. 

Vanaf 1924 zwol onder Nederlandse intellectuelen het debat over het zogenaamde 

universiteitsvraagstuk aan, dat zich concentreerde op de relatie tussen universiteit en 

samenleving en in het bijzonder ook op overproductie van geleerden. De groeiende 

interesse voor hoger onderwijs was weliswaar verheugend, maar beperking van de 

toestroom zou toch te adviseren zijn, aldus de bezuinigingscommissie-Welter in 1932.452 

Niet alleen vanwege de kosten van het onderwijs, maar ook vanwege de dreigende 

werkloosheid onder academici. Dat probleem werd aangekaart door onderwijssocioloog 

Idenburg in zijn lezing bij de aanvaarding van zijn positie als privaatdocent aan de 

Gemeentelijke universiteit van Amsterdam in 1934. Overproductie van academici zou de 

beroepseer van de vrije beroepen, van de leiders van het volk, aantasten, omdat hun 

aandacht gericht zou raken op het individuele in plaats van het maatschappelijke belang: 

een plek op de arbeidsmarkt in plaats van inzet ten voordele van de samenleving.453 

Idenburg had zitting in de commissie-Limburg, die zich in 1936 boog over het probleem van 

werkloosheid onder academici. Deze commissie telde 1400 academische werklozen in 1934 

en schatte de werkloosheid onder academici voor 1939 in op 4000. Zij kwam tot deze 

inschatting door het berekenen van de vervangingsbehoefte in verschillende sectoren van 

de arbeidsmarkt. Een belangrijke aanname was dat er een gelijkblijvende werkgelegenheid 

zou zijn. De commissie hield dus geen rekening met veranderingen in de 

beroepenstructuur, die de vraag naar hoger opgeleiden zou aanjagen.  

Het beurzenstelsel en het groeiende aantal studerende vrouwen werden onderzocht als 

mogelijke oorzaken (en indamming ervan als mogelijke oplossing) van de dreigende 

werkloosheid onder het academische proletariaat. De “meisjesstudie” werd nogal eens al 

eens verantwoordelijk gesteld voor de overbevolking van de universiteit.454 Inperking van 

het aantal rijksstudiebeurzen was de suggestie die de Groningse curatoren deden, toen het 

onderwijsministerie hen vroeg of zij ideeën hadden om het universiteitsvraagstuk op te 

lossen.455 De commissie-Limburg wees echter beide verklaringen van de hand. Het aantal 

bursalen was te beperkt om een ongewenste toeloop naar de universiteit op gang te 

brengen, en bovendien werden de beurzen door de bank genomen verleend aan goede 

                     
451 UA, toegang 831, inv. 6. 
452 De Commissie-Welter boog zich over de mogelijkheden tot bezuinigen op de begroting van het Ministerie 
van Onderwijs. Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 170. 
453 Idenburg, Studie, crisis, studiecrisis. Openbare les, gehouden bij de aanvaarding van het privaat-docentschap 
in de geschiedenis, theorie en statistiek van het schoolwezen aan de Universiteit van Amsterdam op 24 april 1934  
(Amsterdam 1934) 11.  
454 Bosch, Het geslacht, 524. 
455 Ibidem.  
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studenten.456 Het aantal vrouwen onder de studenten (20,8 procent van de 

universiteitsstudenten in 1933-1934) was weliswaar sterk gegroeid, maar niet aan te 

merken als de oorzaak van het aanbodoverschot op de academische arbeidsmarkt: veel 

afgestudeerde vrouwen huwden en traden niet toe tot de arbeidsmarkt.457 Beperking van 

het aantal studenten werd verworpen als oplossing. In plaats daarvan moesten bedrijven 

meer academici en ingenieurs aannemen, ter vervanging van lager of ongekwalificeerd 

personeel.458  

De toenemende onderwijsdeelname aan het hoger onderwijs ging gepaard met 

veranderingen in de sociale samenstelling en de genderverhoudingen van de 

studentenpopulatie. De Leidse hoogleraar Geschiedenis P.J. Blok signaleerde die 

veranderingen al in 1907. Blok ging in een recensie van een roman over een studerende 

vrouw in op de verhoudingen in de studentenpopulatie.459 Blok stond kritisch tegenover 

academische studie door vrouwen, met als argument dat de vrouw tegen de eisen van de 

opleiding en aard van wetenschappelijke arbeid minder goed bestand was dan de man.460 

Minder uitgebreid dan op de vrouwenstudie, ging Blok ook in op andere ontwikkelingen in 

de studentenpopulatie, die een desintegrerende werking hadden op de studentenwereld. Zo 

was daar de “merkbare toeneming van het aantal on- of minvermogende studenten”, onder 

meer als gevolg van de “toevloed van studenten, voortgekomen uit de kringen, die niet het 

gymnasium met zijn nog steeds eenigszins aristocratisch karakter doch de meer 

democratische hogere burger school plegen te bevolken.”461 De verbeterde bereikbaarheid 

van Leiden had bovendien de verfoeide ‘spoorstudent’ in het leven geroepen: de student die 

niet in de academiestad woonde, maar heen en weer pendelde tussen de universiteitsstad 

en het ouderlijk huis of een andere woonplaats. Het gevolg van dit alles was dat de oude 

corpsverbanden van minder betekenis waren geworden en daarmee de uniformiteit van de 

studentengemeenschap werd ondermijnd, aldus Blok. 

De corpora, vanouds de vertegenwoordigende lichamen van de studentenwereld, kregen 

vanaf de laatste jaren van de negentiende eeuw steeds meer te maken met studenten uit 

middelbare en confessionele milieus die zich buiten het corps organiseerden, of die 

helemaal geen lid werden van een studentenvereniging. Katholieken en gereformeerden 

richtten hun eigen verenigingen op, buiten het corps, en er ontstonden verenigingen voor 

                     
456 De toekomst, 22-28. 
457 Ibidem, 28-34. 
458 Ibidem, 599. 
459 P.J. Blok, “Vrouwelijke studenten”, Onze eeuw 7 (1907) 447-462. De besproken roman was A. Salomons, 
Een meisje-studentje (Bussum 1907). Duiding van de roman van Salomons en de reactie van Blok is te vinden 
in Bosch, Het geslacht, 208-220. 
460 Blok,”Vrouwelijke studenten”, 447. 
461 Ibidem, 448. 
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vrouwelijke studenten.462 De eerste reactie van de corpora op deze nieuwe buitenstaanders 

was een verhoging van de exclusiviteit van de verenigingen, om hun elitaire positie te 

handhaven. Het verschil in kosten tussen het Groningse corps Vindicat atque Polit, en het 

gereformeerde VERA uit dezelfde stad, is illustratief. Een eerstejaars was in 1912 bij 

Vindicat ongeveer 200 gulden kwijt, terwijl VERA een contributie van 1 gulden vroeg en de 

mogelijkheid bood om deze te voldoen in twee termijnen van twee kwartjes.463 Maatregelen 

van het corps om het tij te keren, door de kosten te verlagen en de scherpe randjes van de 

groenpraktijk weg te nemen, hadden niet het gewenste effect op de ledenaantallen: in 

Groningen was in 1922-1923 48 procent van de mannelijke studenten in Groningen lid van 

Vindicat, in 1934-1935 39 procent.464 Het ging de buitenstaanders dan ook niet alleen om 

de kosten van het lidmaatschap van de corpora, maar ook om de cultuur die er heerste. De 

Nijmeegse hoogleraar G. Brom sprak in 1923 van een “omkeer in ’t studentenleven”, 

waarbij hij weliswaar een karikatuur maakte van het studentenleven dat had afgedaan, 

maar dat wel een uitdrukking was van een gevoel dat breder gedragen werd. De 

negentiende-eeuwse student, die boven de wet stond en met zijn rug naar de samenleving 

het geld van zijn vader liet rollen, maakte plaats voor een pluriforme studentenpopulatie 

van serieuze mannen en vrouwen die meer bewustzijn toonden van politiek, religie en 

maatschappij.465 Dat verschil tussen de oude en de nieuwe student werd ook sociaal geduid. 

Studenten uit lagere milieus konden zich de luxe niet permitteren om zich vrij van politieke 

en maatschappelijke stellingname tijdens de universitaire opleiding geestelijk te 

ontwikkelen, zoals het oude studentenideaal wilde. Dat was, aldus de student Garmt 

Stuiveling466 in studentenblad Der Clecke Cronike in 1930, alleen voorbehouden aan 

kinderen van “naar bezit en gezindheid geposeerde ouders” en niet aan studenten uit 

                     
462 In Groningen ontstonden studentenverenigingen voor confessionele en vrouwelijke studenten tussen 1890 
en 1900: het katholieke Albertus Magnus in 1896, Magna Pete voor vrouwelijke studenten in 1898 en het 
gereformeerde VERA in 1899. Van Berkel, Academische illusies, 56-61.  
463 Caljé, “Continuïteit en discontinuïteit in de studentencultuur van de twintigste eeuw”, in K. van Berkel en 
F.R.H. Smit red., Een universiteit in de twintigste eeuw. Opstellen over de Rijksuniversiteit Groningen, 1914-1999 
(Groningen 1999) 11-66, aldaar 17. 
464 1923: 342 leden op 704 mannelijke studenten. 1935: 328 leden op 850 mannelijke studenten. Groningsche 
studentenalmanak voor 1923. Vijfennegentigste jaargang, uitgegeven door het Groningsche studentencorps 
“V n  ca  a q e Pol  ” (Groningen 1922) 265. Van Berkel, Academische illusies, 47. Jensma en De Vries, 
Veranderingen, 201 en 207. 
465 G.B. Brom, De omkeer  n ’  s   en enleven (Delft 1923) 176. K. Schilder, “Geen ‘spaan’ van Klikspaan heel 
gebleven”, De Reformatie 4 (1923) 3, 20.  
466 Garmt Stuiveling was de eerste van zijn familie die een academische opleiding volgde: zijn vader van 
onderwijzer, zijn grootvader brievenbesteller. Stuiveling was tijdens zijn opleiding Nederlands in Groningen 
maatschappelijk zeer actief bijvoorbeeld als voorzitter van de Bond van Sociaaldemocratische Studentenclubs, 
als lid van de SDAP en als actief pacifist en drankbestrijder. Stuiveling werd later lector en hoogleraar in 
Utrecht en Amsterdam. M.C.A. van der Heijden, “Garmt Stuiveling”, BWN 4 (Den Haag 1994) 
URL:http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/stuivel [10-02-2012]. 
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andere milieus, “die de schaduw der sociale verhoudingen over hun eigen jeugd voelden 

vallen.”467  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voerde in 1938 een onderzoek uit naar de beroepen 

van de vaders van de studenten in het hoger onderwijs, om zicht te krijgen op het “sociale 

organisme van het land en de economische positie van afzonderlijke beroepsklassen”.468 De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 5.5. De gevonden beroepen waren ingedeeld in 22 

beroepsrubrieken, die onderverdeeld kunnen worden in drie categorieën: hoog, midden en 

laag. Die indeling in hoog, midden en laag milieu op basis van de beroepen presenteerde 

CBS in de onderwijsstatistiek van 1938 nog niet. In plaats daarvan hanteerde het bureau 

een indeling in sectoren, als volgt: ‘ambtenaren en intellectuele beroepen’, ‘handel, 

nijverheid en bank- en verzekeringswezen’ en ‘landbouw en arbeiders’. Er is hier echter 

voor gekozen de indeling in hoog, midden en laag, zoals CBS in de onderwijsstatistieken 

vanaf 1954 ging hanteren, ook toe te passen op de 22 beroepstitels uit het onderzoek uit 

1938 (tabel 5.6).469 Die indeling past beter bij de bedoeling van dit onderzoek en maakt de 

vergelijkbaarheid met onderwijsstatistieken die in volgende hoofdstukken behandeld 

worden, groter.  

  

                     
467 G. Stuiveling, “Teder nihilisme”, Der Clerke Cronike 18-10-1930. Aangehaald in Van Berkel, Academische 
illusies, 68-72. 
468 CBS, Statistiek van het hooger onderwijs, 1934/35-1936/37 (Den Haag 1938) 28. 
469 Ibidem, 1954/55 (Den Haag 1955) 25. 
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Tabel 5.5 Indeling van studenten universiteiten (Leiden, Utrecht, Groningen, Amsterdam GU, 

Amsterdam VU en Nijmegen) en Hogescholen (Delft, Wageningen, Rotterdam en Tilburg) in 

beroepsklassen op basis van beroep vader, in het studiejaar 1936-1937, CBS 1938 

 Categorie Universiteiten Hogescholen 

a Leden hoge colleges van staat 6,2 7,9 

b Burgemeesters, gemeentesecretarissen 1,6 1,7 

c Officieren, hoger politiepersoneel 2,5 3,4 

d Hoogleraren, lectoren 1,7 1,1 

e Onderwijzend personeel VHMO, 
kweekscholen 

5,7 4,5 

f Leden rechterlijke macht 2,1 1,1 

g Predikanten 4,1 1,3 

h Geneeskundigen, tandartsen, dierenartsen, 
apothekers 

8,8 4,0 

i Notarissen, accountants 1,9 1,4 

j Ingenieurs, architecten 2,7 5,9 

k Leiders van sociale instellingen en musea 1,2 1,0 

l Middelbaar administratief en technisch 
personeel in dienst van overheid en 
spoorwegen 

5,0 5,1 

m Onderwijzend personeel lagere scholen 7,4 6,2 

n Lager administratief en technisch personeel 
in dienst van overheid en spoorwegen 

3,1 3,9 

o Leiders NV's en co-operaties 8,6 10,6 

p Hoger en middelbaar administratief en 
technisch personeel in handel en nijverheid 

7,3 8,5 

q Zaakwaarnemers en deurwaarders 4,1 2,9 

r Winkeliers, zelfstandige ambachten 7,7 8,0 

s Kooplieden zonder nadere aanduiding 7,3 6,5 

t Lager administratief en technisch personeel 
in handel en nijverheid 

1,4 2,3 

u Landbouwers en kwekers 3,6 4,1 

v Arbeiders 0,5 0,1 

w Geen 3,7 4,2 

x Onbekend 1,8 4,3 

 Totaal 100 100 

Bron: CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937. 
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Tabel 5.6 Indeling resultaten CBS38 in hoog, midden en laag milieu volgens werkwijze uit CBS, 

Statistiek voor het hooger onderwijs 1954/55, 25.  

 Beroepen 
CBS38 

Universiteiten Hogescholen 

Hoog A t/m K, O, P 54,4 52,4 

Midden L,M,Q,R,S,U 35,1 32,8 
Laag N,T,V 5,0 6,3 
Bron: CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937. 

Uit het hoge milieu kwam 54,4 procent van de universiteits- en 52,4 procent van de 

hogeschoolstudenten voort, uit middelbare respectievelijk 35,1 en 32,8 procent, en 5,0 en 

6,3 procent uit een lager milieu. Een vergelijking met de sociale verdeling van studenten in 

eerdere decennia is met enige voorzichtigheid mogelijk als we de beroepstitels van Caljé’s 

cohorten Groningse studenten in de negentiende eeuw omzetten in HISCLASS en 

vervolgens vergelijken met de sociale achtergrond van studenten aan de universiteit van 

Groningen volgens het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het 

studiejaar 1936-1937. Om dat te kunnen doen met de rubrieken uit het onderzoek over het 

studiejaar 1936-1937 is een gecomprimeerde versie van HISCLASS gebruikt, waarin de 

groepen lager en ongeschoold personeel zijn samengevoegd. De rubriek uit het CBS-schema 

die het moeilijkst te plaatsen was, was die van ‘winkeliers en ambachtslieden’. In HISCLASS 

zijn die apart geplaatst in respectievelijk groep 4 en 7. Het percentage genoemd bij de CBS-

rubriek ‘winkeliers en ambachtslieden’ is voor het indelen in HISCLASS opgeknipt met 

behulp van de verhouding tussen winkeliers en ambachtslieden in het bursalenbestand 

over de jaren 1919-1939. Daarin zaten 11 winkeliers op 51 ambachtslieden, dat is 19 

procent. Er is vanuit gegaan dat de verhouding in de studentenpopulatie gelijk lag als in de 

bursalenpopulatie. Die aanname is mogelijk problematisch, omdat kinderen van 

ambachtslieden vanwege hun relatief lage inkomen eerder in aanmerking kwamen voor 

een rijksbeurs. Het is echter de beste mogelijkheid om de CBS beroepsrubrieken om te 

zetten naar HISCLASS. Het Groningse cohort van het jaar 1890 geeft verder weinig houvast, 

omdat daar maar zo weinig winkeliers en ambachtslieden in zaten. Onder de studenten van 

1890, met en zonder rijksbeurs, bevonden zich drie zonen van ambachtslieden en één 

winkelierszoon. Het resultaat wordt gepresenteerd in tabel 5.7.  

Er zijn kleine verschillen waar te nemen in de sociale achtergrond van Groningse studenten 

in 1936-1937 ten opzichte van 1890. Het aandeel studenten uit de hoogste statusgroep, 

waarin de academische beroepen en beroepen in het politiek bestuur geplaatst zijn, is 

verder afgenomen. Die tendens was al gaande vanaf peiljaar 1865 en zette door in de eerste 

decennia van de twintigste eeuw. De statusgroep lagere managers en professionals, met 

daarin beroepen als onderwijzer, klerk en winkelier is zeer licht gegroeid, die van 

opzichters en geschoold personeel (ambachtslieden zoals timmerlieden, bakkers en smeden) 
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is sterker toegenomen. Het aandeel boerenzoons en –dochters is afgenomen, maar was in 

1936 in Groningen altijd nog groter dan aan de andere universiteiten.  

Tabel 5.7 Sociale achtergrond studenten Groningen 1890, en universiteiten 1936-1937 in 

HISCLASS, in procenten.  

 Groningen 
1890 

Groningen 
1936-1937 

Alle 
universiteiten 

1936-1937 
1. Hogere managers en hogere 
professionals (1+2) 

47,3 42,7 44,6 

2. Lagere managers en lagere 
professionals; administratief en 
verkoop personeel (3+4+5) 

33,3 34,9 38,2 

3. Opzichters en geschoold 
personeel (6+7) 

3,2 7,2 7,6 

4. Boeren en visserij (8) 14,0 9,5 3,6 

5. Lager en ongeschoold 
(agrarisch) personeel 
(9+10+11+12) 

2,2 0,9 0,5 

N 97 933 9750 

Bron: Caljé, Groningse studenten, 200-203. CBS, Statistiek van het hooger onderwijs, 
1934/35-1936/37, 28. 

 

De richting van de geconstateerde verschuivingen is volgens verwachting. De kans voor 

jongeren uit de lagere statusgroepen om aan de universiteit terecht te komen, is in deze 

periode gegroeid, zeker ook de algemene toename van de studentenaantallen in 

aanmerking genomen. Deze geconstateerde verschuiving is in lijn met de constatering van 

Jensma en De Vries, die veronderstelden dat de expansie van het hoger onderwijs ten goede 

kwam aan de kansen op dat onderwijs van jongeren uit de middenklasse.470 Maar, de kracht 

van de verschuivingen is aanmerkelijk minder sterk dan contemporaine debatten 

suggereerden. Een χ2 toets toont geen significante afwijking tussen de verdeling over 1890 

en die over 1936-1937.471 De groei van de deelname aan het universitair onderwijs door de 

sociale middengroepen (lagere managers en professionals) weerspiegelt de toename van de 

omvang van deze groep in de beroepsbevolking. Mandemakers constateerde dat tussen 

1899 en 1919 de middengroepen in omvang toenam van 46,1 tot 50,9 procent van de 

                     
470 Jensma en De Vries, Veranderingen, grafiek 3, 18 en 39-41. 
471 χ²=5,40; df 4; niet significant bij α=0,05.  
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bevolking.472 Die groei was, met een toename van 10 procent, zelfs nog groter dan de groei 

van 5 procent van deze middengroepen aan de universiteit. Tegen de achtergrond van de 

alarmbellen die in het universiteitsvraagstuk rinkelden over de aardverschuivingen die zich 

in de studentenpopulatie zouden voordoen, lijken de verschuivingen, hoewel aanwezig, 

echter vrij beperkt.  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek bestudeerde ook het verschil in de sociale 

achtergrond van studenten aan afzonderlijke universiteiten. In tabel 5.8 is de sociale 

achtergrond van studenten van Amsterdam (Gemeentelijke Universiteit), Groningen, 

Leiden, Nijmegen en Utrecht opgenomen, ingedeeld naar de Hoog-Midden-Laag indeling 

van het CBS. Daaruit blijkt dat in Leiden het aandeel studenten uit middelbaar milieu het 

geringst was, terwijl aan de katholieke universiteit van Nijmegen en aan de universiteit van 

Groningen het aantal studenten uit midden- en lagere groepen meer dan de helft 

bedroeg.473 Nijmegen had ook het grootste aandeel academische nieuwkomers: dat wil 

zeggen zonen of dochters van vaders die geen academische opleiding hadden gevolgd. De 

katholieke emancipatie ging aan de katholieke universiteit dus ook gepaard met sociale 

emancipatie, die sterker was dan aan andere universiteiten. Dat gold niet alleen voor de 

studenten, maar ook voor de professoren. Ook van hen kwam de meerderheid uit een niet-

academisch, middelbaar milieu.474  

Ook voor de afzonderlijke faculteiten werd de sociale achtergrond van studenten op basis 

van het beroep van de vader onderzocht. Figuur 5.2 toont van de faculteiten theologie, 

rechten, geneeskunde en wis- en natuurkunde de verdeling over de drie categorieën hoog, 

midden en laag milieu. We zien een verdeling die we herkennen uit eerdere tijdvakken. Het 

is te zien dat de juridische faculteit ook in dit tijdvak het grootste aandeel studenten uit het 

hoge milieu aantrok. Beroepstitels die met name goed vertegenwoordigd waren, waren de 

hoge politieke functies, hogere en middelbare administratieve functies en ambten in de 

rechterlijke macht. Het aandeel hoge beroepen onder de theologiestudenten is kleiner. Voor 

jongeren uit de kring van intellectuele vrije beroepen was het predikambt minder 

aantrekkelijk. Predikantenkinderen zijn oververtegenwoordigd, terwijl ook zonen en 

dochters van onderwijzend personeel, winkeliers en landbouwers goed vertegenwoordigd 

zijn.  

 

 

                     
472 Middengroepen begrepen als de groepen III en IV van de indeling van Van Tulder. Mandemakers, “De 
sociale structuur”, 198-200. 
473 Brabers, Proeven van eigen cultuur, 213.  
474 Ibidem, 214. 
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Tabel 5.8 Sociale achtergrond studenten van vijf universiteiten in 1936-1937, naar hoog-

midden-laag indeling van CBS 

 Amsterdam Groningen Leiden Nijmegen Utrecht 

Hoog 55,0 47,2 62,1 44,0 55,7 

Midden 38,4 36,6 33,7 44,3 33,7 
Laag 6,6 16,2 10,6 11,7 10,6 

Bron: CBS, Statistiek van het hooger onderwijs, 1934/35-1936/37, 28; Brabers, Proeven van 
eigen cultuur, 213.  
 

Hoewel de rijksstudiebeurzen niet meer in meerderheid aan theologiestudenten werden 

toegekend, zoals tot 1876 nog wel het geval was, was het nog altijd goed mogelijk de 

opleiding theologie met een particuliere beurs te bekostigen. Het Centraal comité van 

samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeuze, dat in 1935 een boekje uitgaf waarin 

beschikbare rijks- en andersoortige studiebeurzen werden vermeld, weidde een apart 

hoofdstuk aan Studiebeurzen, uitsluitend bedoeld voor studeerenden in de Theologie. Het 

comité telde 47 fondsen, die gezamenlijk ongeveer 216 studiebeurzen per jaar met 

uiteenlopende bedragen uitkeerden.475 Voor andere opleidingen waren bij lange na niet zo 

veel private beurzen beschikbaar. De faculteiten geneeskunde en wis- en natuurkunde 

trokken, ondanks hun voortrekkersrol in de democratisering van het onderwijs, in 

meerderheid studenten uit het hoge milieu. Deze faculteiten vervulden een belangrijke rol 

in de vernieuwing van het sociale profiel van het hoger onderwijs, ook vanwege het feit dat 

veel studenten zich kwalificeerden via de HBS, in plaats van het gymnasium. Dat was in 

1917 gemakkelijker geworden, toen de Wet-Limburg de drempel van het aanvullende 

staatsexamen voor de exacte faculteiten wegnam.476 In beide faculteiten bezat meer dan de 

helft van de studenten in 1936-1937 een diploma van een HBS, en maar 19 (geneeskunde) 

respectievelijk 11,5 procent (wis- en natuurkunde) een afgeronde gymnasiumopleiding. De 

percentages gymnasiasten dat rechten en theologie ging studeren, inclusief diegenen die 

een gymnasiumdiploma hadden gehaald op een lyceum, waren beduidend hoger: 66 en 59 

procent.477  

 

 
 

                     
475 Centraal comité voorlichting beroepskeuze, Studiebeurzen, 92-113. 
476 Bartels, Een eeuw, 141-149. 
477 CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937, 21-24. 
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Bron: CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937, 30. 

 

 

 
Bron: Jensma en De Vries, Veranderingen, 200-210. 
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Het aantal studerende vrouwen was sinds de eeuwwisseling gestaag toegenomen. Na de 

Eerste Wereldoorlog stabiliseerde het aandeel vrouwen zich en bleef het tot 1939 

schommelen rond de 20 procent. Het aantal vrouwen aan de Technische Hogeschool Delft 

was met gemiddeld iets minder dan 5 procent aanmerkelijk lager dan aan de universiteiten. 

De faculteiten met de hoogste deelname van vrouwen waren Letteren en Wis- en 

Natuurkunde, terwijl de juridische opleiding een groeiend aantal vrouwen te zien gaf 

(figuur 5.3). Aan de theologische faculteit en aan de Veeartsenijkundige Hogeschool 

(afgekort: VAK) studeerde het kleinste aandeel vrouwen. De afgestudeerde vrouwen waren, 

mede doordat zo’n groot aandeel van hen in de Letteren en Wis- en Natuurkundige faculteit 

was opgeleid, in meerderheid werkzaam in het onderwijs. Een groot deel van de vrouwen 

met een academische opleiding bleef zonder beroep: de commissie-Limburg becijferde dat 

44 procent van hen niet instroomde op de arbeidsmarkt.478 

In de bestudeerde periode was sprake van een voorzichtige “verbreding van de 

rekrutering” van het onderwijs, die er voor zorgde dat de populatie onderwijsvolgenden 

langzaam evolueerde en diverser werd.479 Die verbreding begon bij de uitbreiding van het 

aantal scholen voor middelbaar onderwijs. Mede door het ontstaan van bijzonder 

middelbaar (en hoger) onderwijs groeide de deelname aan het onderwijs van confessionele 

onderwijsvolgenden. Als gevolg van de onderwijsexpansie groeiden de kansen van jongeren 

uit minder bevoorrechte sociale groepen op onderwijs. De verbrede instroom (van nieuwe 

sociale en religieuze groepen en vrouwen) had daarmee op termijn ook merkbare gevolgen 

voor de studentenpopulatie, die minder dan voorheen (of beter: minder dan men dacht dat 

het voorheen was) een homogeen geheel vormde. Dit was één van de aanleidingen om te 

spreken over het universiteitsvraagstuk: de desintegratie van de studentengemeenschap 

door de toestroom van nieuwe groepen, zoals vrouwen, middenklassers en confessionelen. 

Een andere aanleiding was de hoge (actuele en vooral dreigende) werkloosheid onder 

hoger opgeleiden, waarin ook het bestaan van studiebeurzen onderwerp werd van debat.  

 

5.4 Doelstellingen van de wettelijke regelingen voor studiebeurzen 

Het stelsel van studiebeurzen tot 1918 is in het vorige hoofdstuk gekenschetst als een 

bescheiden voorziening van hoge bedragen voor weinig studenten. De beurzenregeling 

bestond uit de achttien beurzen volgens artikel 85 van de Hoger Onderwijswet van 1876, 

vanaf 1905 aangevuld met tien beurzen voor studenten aan de Vrije universiteit (artikel 

                     
478 Commissie-Limburg, De toekomst der academisch gegradueerden: rapport van de Commissie ter 
bestudeering van de toenemende bevolking van universiteiten en hoogescholen en de werkgelegenheid voor 
academisch gevormden (Groningen1936) 29-34. 
479 Jensma en De Vries, Veranderingen, 18 en 39-41. 
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198 van de HO-wet) en zeventien voor de Technische Hogeschool in Delft (artikel 38).480 

Het aantal toelagen voor kweekschoolleerlingen bedroeg in 1918 24 per leerjaar per 

kweekschool van 360 gulden elk, in totaal 672. Een opvallende voorziening was tenslotte de 

beurzenregeling voor Nederlands-Indië. Zowel voor studenten die in Nederland werden 

opgeleid tot Indisch ambtenaar of jurist (op een academisch niveau) en veearts en 

ingenieur (beroepsonderwijs), als voor leerlingen aan de nieuwe HBS in Batavia en de 

tuinbouwopleiding in Buitenzorg kwam na 1900 een (variabel, maar royaal) aantal beurzen 

beschikbaar.481 Deze studiebeurzen kwamen voor rekening van het departement van 

Koloniën. Dit totaal aan beurzenregelingen werden in 1919 uitgebreid.  

De uitbreiding van het beurzenstelsel gebeurde tegen de achtergrond van de pacificatie van 

1917. In dat jaar werd een doorbraak bereikt in twee langslepende politieke dossiers: dat 

van de kiesrechtuitbreiding en dat van de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs. Het algemeen kiesrecht voor mannen (en op termijn voor vrouwen) was een 

belangrijk punt voor de linkse partijen in het parlement, voor de gelijke subsidiëring van 

het bijzonder christelijk onderwijs werd al decennia gestreden door de rechtse 

confessionele partijen.482 In 1917 werden deze hangijzers uitgeruild, en werd in de 

slipstream van dit compromis een aantal sociale hervormingen doorgevoerd, zoals 

werkloosheidsverzekeringen, oudedagsvoorzieningen en de invoering van de achturige 

werkdag.483 De uitbreiding van het beurzenstelsel kan gezien worden als onderdeel van dit 

nieuwe elan. De hervormingen hadden grote invloed op het de hoogte van de 

overheidsuitgaven. Die waren tot 1913 behoorlijk stabiel op 8 procent van het netto 

binnenlands product, maar vertoonden een piek tijdens de Eerste Wereldoorlog als gevolg 

van oorlogsuitgaven en overheidsbijdragen aan de genoemde sociale regelingen. Na 1918 

zakten de uitgaven iets terug, maar de maatregelen hebben uiteindelijk toch geleid tot een 

blijvende verhoging van het peil van de overheidsuitgaven.484  

Het rijksbeurzenstelsel werd uitgebreid door een aparte begrotingspost naast de al 

bestaande regelingen in de Hoger Onderwijswet in het leven te roepen. De regelingen voor 

‘oude rijksbeurzen’, de rijksbeurzen omschreven in artikel 85 van de Hoger Onderwijswet 

van 1876, bleven dus bestaan. Voor de rijksuniversiteiten waren derhalve nog altijd 

achttien rijksbeurzen van 800 gulden beschikbaar. In 1925, toen de Universiteit van Utrecht 

                     
480 Verslag van den staat van het onderwijs 1918-1919, eerste deel: Hooger en Middelbaar Onderwijs (Den Haag 
1920) 81 en 119. 
481 C. Fasseur, De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 1993) 396-398). Slaman, Staat 
van de student, 124-125.  
482 M. Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid: een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland 
(Amsterdam 2004) 165-166. 
483 Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw: economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht 
1997) 82-83. 
484 Van Zanden, Een klein land, grafiek 4.1, 83; H.B Hoekstra, e.a., Goed besteed en niet zo zuinig ook   nspec  e 
 er    ks  nanc  n     -1996 (Den Haag 1996) 24. 
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verrijkt werd met de diergeneeskundige faculteit, werd het aantal beurzen voor Utrecht op 

zeven gebracht, en daarmee het totaal aantal beurzen ‘ex artikel 85’ op negentien. Tussen 

1918 en 1925 werden dierenartsen opgeleid aan de Veeartsenijkundige Hogeschool, die als 

voortzetting van de Rijksveeartsenijschool onderdeel ging uitmaken van het Hoger 

Beroepsonderwijs. Voor deze beroepsopleiding waren studiebeurzen beschikbaar, zoals 

geformuleerd in artikel 12 van de Wet op het Hoger landbouwkundig onderwijs, waarin ook 

studiebeurzen voor de Landbouwhogeschool te Wageningen omschreven waren. Beurzen 

voor de Technische Hogeschool werden geregeld in artikel 38 van de HO-wet, dat voorzag 

in zeventien rijksbeurzen van 800 gulden. In 1933 werd het beursbedrag van deze beurzen 

aangepast aan de crisisomstandigheden en teruggebracht tot 700 gulden. Aan studenten 

van de Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit Nijmegen konden volgens artikel 198 

van de wet tien beurzen van 500 gulden worden toegekend, een beursbedrag dat in 1921 

gelijk werd gesteld met het bedrag van de beurzen ex artikel 85, 800 gulden.485 Vanaf de 

oprichting in 1923 waren er volgens deze regeling voor bijzondere universiteiten ook tien 

beurzen beschikbaar voor studenten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.486 De 

nieuwe Wet op het Lager Onderwijs (1920) voorzag in rijkstoelagen voor alle 

kweekschoolleerlingen, die van openbare én bijzondere kweekscholen, van 500 gulden per 

jaar.487 In de nijverheidsonderwijswet van 1921 werd ruimte geschapen voor 

ondersteuning van onvermogende leerlingen. Maar het Rijk voorzag in 50 procent van de 

kosten van deze regeling, terwijl de andere helft van de kosten door gemeente, provincie of 

particuliere partijen moest worden opgebracht.488  

De post voor de ‘nieuwe rijksstudiebeurzen’ bedroeg in eerste instantie 100 duizend gulden 

en moest dienen om “op minder bekrompen wijze dan thans” getalenteerde jongeren aan 

zowel het middelbaar als het hoger onderwijs te ondersteunen.489 Van dat bedrag van een 

ton werden beurzen uitgekeerd van een variabele hoogte tussen 24 en 800 gulden, 

afhankelijk van de behoefte van de student. Voor het beoordelen en toekennen van de 

rijksstudiebeurzen werd de Rijksbeurzencommissie in het leven geroepen. De 

commissieleden kregen de opdracht om de aanvragen voor beurzen uit de algemene 

beurzenpost primair te beoordelen op “de behoeftigheid” van de student. Voor de ‘oude’ 

rijksbeurzen volgens de Hoger Onderwijswet gold dat die “uitsluitend worden toegekend 

aan hen die een bijzondere wetenschappelijke aanleg bezitten, zoodat moet worden 

aangenomen, dat door hunne studie de wetenschap wordt gediend.”490 De twee klassieke 

toekenningscriteria, onvermogen en goede aanleg, die al sinds de rijksbeurzen van het 

Organiek Besluit van 1815 een koppel vormden, werden zo van elkaar losgemaakt door de 

                     
485 DUO, doos 3, map 2; Centraal comité voorlichting bij beroepskeuze, Studiebeurzen. 12-13. 
486 Centraal comité voorlichting bij beroepskeuze, Studiebeurzen. 12-13. 
487 Van Essen, Kwekeling, 172. 
488 NL-HaNA 2.14.38, inv. 5.  
489 DUO, doos 3, map 2.  
490 SCL, toegang AC3, inv. 1869.  
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beurzen te scheiden in twee categorieën: rijksbeurzen omschreven in artikel 85 van de 

Hoger Onderwijswet en rijksstudiebeurzen uit de nieuwe regeling van 1919. Een belangrijk 

kenmerk van de nieuwe beurzen was dat die ook toegekend konden worden aan eerstejaars 

studenten. Dat was met de beurzen uit de Hoger Onderwijswet niet mogelijk. Aanvragers 

van die rijksbeurzen werden door de faculteit en de curatoren getoetst aan de hand van 

studieresultaten, als gevolg waarvan de beurzen exclusief werden verleend aan studenten 

die al waren ingeschreven. Door de studietoelagen ook beschikbaar te stellen voor 

beginnende studenten en leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs, 

konden meer onvermogende studenten bij toekenning gemakkelijker aan een studie 

beginnen. Zo kon het beurzenstelsel een grotere invloed uitoefenen op de beslissing om aan 

een opleiding te beginnen.  

De universiteiten onderschreven de bedoelingen van het nieuwe beurzenstelsel. Dat bleek 

uit een tweetal verzoeken, de eerste van de Utrechtse curatorium, het tweede van de Leidse 

senaat. Het Utrechtse bestuurscollege verzocht in oktober 1919 om een sterke uitbreiding 

van het aantal rijksbeurzen, daartoe opgeroepen door de faculteit Wis- en Natuurkunde. Die 

schreef dat het grote aantal afwijzingen van beursverzoeken van studenten in deze faculteit 

een grote teleurstelling was. De faculteit was sterk gegroeid en zou daarom een groter 

gedeelte van de beurzen die aan de universiteit van Utrecht toevielen, moeten ontvangen. 

Maar, ook het totaal aantal beschikbare rijksbeurzen zou omhoog moeten “daar het aantal 

in de in den loop der laatste 40 jaren niet veranderd is, terwijl het aantal studenten aan den 

Universiteit van Utrecht vijf maal zo groot geworden is.”491 De senaat van de universiteit 

van Leiden keek niet alleen naar het aantal studenten, maar ook naar hun toekomstige rol. 

Na de wereldoorlog en (pogingen tot) communistische omwentelingen van de jaren voor 

1919 werden vooral goed toegeruste intellectuelen gevraagd. “Het doordringen van het 

Hooger Onderwijs tot alle lagen der bevolking moet van het hoogste belang worden geacht, 

sinds door verschillende omstandigheden het kweeken van geestelijk-sterke leiders 

noodzakelijk is geworden. Aan de vorming van zulke leiders mogen geen belemmeringen 

worden in de weg gelegd, welke zouden verhinderen, dat aan de van aanleg het best 

toegerusten het leiderschap ten deel valt.”492 Daarom sprak de senaat haar steun uit voor 

het beurzenstelsel en pleitte zelfs voor afschaffing van de collegegelden. Die afschaffing 

kwam er niet.  

Het viel de universiteiten wel zwaar dat de toekenningsbevoegdheid van de nieuwe 

rijksstudiebeurzen niet primair bij de instellingen, maar bij de beurzencommissie was 

komen te liggen. In de eerste beurzencommissie was de Leidse professor J.A.J. Barge de 

enige representant van de universiteiten. De andere leden hadden hun sporen verdiend in 

                     
491 UA toegang 59, inv. 2616. 
492 De Telegraaf, 12 maart 1919.  
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de verschillende politieke organen en andersoortige typen onderwijs.493 Daarmee hadden 

de universiteiten naar hun gevoel “niet steeds voldoenden invloed” op de toekenning van 

beurzen.494 Volgens de Utrechtse rector magnificus B.C. de Savornin Lohman in 1931 was er 

geen sprake van scherpe controle op de bekwaamheid van de beursontvangers. De 

beurzentoekenning belastte het budget daarom te veel, zonder dat ze evenredige voordelen 

voor het hoger onderwijs en sociaal nut voor de betrokken studenten opleverde. Het was 

naar zijn oordeel namelijk niet in het voordeel van de beursstudenten wanneer door middel 

van een ruime beurzentoekenning het aantal “middelmatige studenten” kunstmatig 

vergroot werd.495 De senaat van de Leidse universiteit had de minister in vergelijkbare 

bewoordingen gewaarschuwd dat er onder de veelbelovende eerstejaars vele waren die in 

“de gunstige verwachtingen omtrent hunnen aanleg teleurstellen”.496 Het curatorium van 

de Technische Hogeschool Delft tenslotte, mengde zich in 1932 in deze discussie. Volgens 

Delft droeg het beurzenstelsel ertoe bij dat er “zeer middelmatige ingenieurs” werden 

opgeleid, doordat de beurzen werden toegekend aan studenten die in de loop van de studie 

tot de zwakke broeders bleken te behoren. De oplossing die zij aandroegen was in eerste 

instantie inkrimping van het aantal beurzen, mede met het oog op de noodzakelijke 

bezuinigingen in het hoger onderwijs waar de bezuinigingscommissie-Welter zich op dat 

moment over boog. Ten tweede zou bij elke afdeling, of aan de universiteiten: faculteit, een 

hoogleraar aangewezen moeten worden als speciaal contactpersoon voor de bursalen, 

opdat hun resultaten zouden verbeteren en hun teleurstellingen bespaard zouden 

blijven.497 Uit deze citaten van de bestuurders van Utrecht, Leiden en Delft blijkt duidelijk 

dat de universiteiten graag een belangrijkere rol wensten bij de selectie van 

beursstudenten. De beurzencommissie wenste echter geen verdere inmenging van de 

instellingen, omdat men vreesde dat de curatoren van de universiteiten toch de maatstaf 

van de wetenschappelijke aanleg zouden laten prevaleren. Dat zou ten koste gaan van het 

sociaal karakter van de nieuwe beurzenregeling.498 Ondanks de verongelijkte bijdragen van 

de universiteiten, die hun invloed op het beurzenbeleid zagen ingeperkt, bleef de 

toekenningsbevoegdheid voor de nieuwe beurzen waar hij lag.  

Het nieuwe beurzenstelsel was één van de sociale maatregelen die rond de pacificatie werd 

genomen, en leidde tot een blijvende verhoging van de overheidsuitgaven. Het bedrag voor 

                     
493 Rijksbeurzencommissie, zoals ingesteld 20-4-1920: Voorzitter: L. van Bronckhorst Sandberg, lid Raad van 
State; Leden: Th.P.H. van Aalst, oud-rector openbaar gymnasium Den Haag; J.A.J. Barge, hoogleraar RUL; H.E. 
van Gelder, directeur Departement Kunsten en Wetenschappen; P.G. Groenen, hoogleraar bisschoppelijk 
college Warmond; G. Jannink, oud-lid Tweede Kamer; H. de Wilde, lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland; 
Secretaris: W.R. op ten Noort, schoolopziener Delft. SCL, AC3 inv. 1869. 
494 B.C. de Savornin Lohman, “Verslag van de lotgevallen der Rijks-Universiteit te Utrecht in het studiejaar 
1930/31” in: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht 1930-1931 (Utrecht 1931) 263-4. 
495 Savornin Lohman, Verslag 1930/31, 263. 
496 SCL, toegang AC3, inv. 1869.  
497 UA, toegang 59, inv. 2616.  
498 Van den Bosch en Zuydgeest, Studiefinanciering 1919-1986, 26. 
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de nieuwe rijksstudietoelagen op de begrotingspost bleek al snel ontoereikend en groeide 

met het jaar. Over 1921 werd de post verhoogd tot 200 duizend gulden, over 1922 tot 225 

duizend gulden, over 1923 tot 240 duizend gulden. Na 1923 bleef de post stabiel. In het jaar 

1932-1933 bedroeg het totaal van de uitgekeerde rijksstudiebeurzen 304 duizend 

gulden.499 Tekorten op de begroting na 1921 noopten opeenvolgende ministers van 

financiën om de overheidsfinanciën te saneren. De Bezuinigingsinspectie, later Inspectie 

der Rijksfinanciën, werd in het leven geroepen om de begrotingen van de departementen te 

controleren en waar mogelijk bij te sturen wanneer bij “eenige tak van dienst de zuinigheid 

niet voldoende in het oog wordt gehouden.”500 Zo werden alle begrotingen met 17 procent 

gekort en sociale uitkeringen verlaagd ten einde het tekort te laten verdwijnen.501 Het 

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen lag regelmatig in de clinch met de 

collega’s van Financiën en de bezuinigingsinspecteurs. Niet alleen de kosten voor 

studiebeurzen, maar vooral de verplichtingen die voortvloeiden uit de gelijke subsidiering 

van bijzonder onderwijs leidden tot herhaaldelijke overschrijdingen van de begroting.502 

Dat leidde ertoe dat de post voor rijksstudiebeurzen niet mee kon groeien met de behoefte 

en de groei van het aandeel beursstudenten stagneerde, terwijl de doelstelling was dat 

aandeel geleidelijk te laten toenemen (tabel 5.9).  

Tabel 5.9 Het aantal rijksbeurzen universitair onderwijs (oude rijksbeurzen en 

rijksstudietoelagen samen) voor een aantal jaren tussen 1918 en 1940, en het percentage 

gesteunde studenten. 

Jaar Aantal rijksbeurzen Percentage studenten met 
rijksbeurs 

1918/1919 25 0,6 

1920/1921 166 4 
1934/1935 406 5 

1939/1940 485 5 
Bron: Toekomst der academisch gegradueerden, 22-28. DUO historisch archief. Jensma en De 

Vries, Veranderingen, 198-211. 

Een andere manier om de kosten van de rijksbeurzenregeling te verminderen, was een 

omzetting van de beurzen a fonds perdu (als gift), in renteloze voorschotten. Minister De 

Visser peilde in 1922 bij de universiteiten of er steun was voor een dergelijk plan, dat hem 

was aangedragen door de bezuinigingsinspecteur Spanjer. De Visser zelf leek niet erg 

enthousiast over deze omzetting. Een stelsel van voorschotten zou een bezuiniging op de 

lange termijn betekenen, omdat overdrachten in de vorm van studievoorschotten na 

verloop van een aantal jaren weer terug zouden vloeien naar de staatskas. De Leidse senaat 

                     
499 NL-HaNA toegang 2.14.38, inv. 60. 
500 Hoekstra e.a., Goed besteed, 24. 
501 Van Zanden, Een klein land, 143. 
502 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 81-84.  
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was ook niet te spreken over het voorstel. In hun antwoord gaf men aan dat er bezwaren 

aan een stelsel van voorschotten kleefden, die studenten in de problemen zouden brengen. 

Beursstudenten zouden overhaast gaan studeren om hun schuld te beperken. Terwijl zij 

zich aan “rustige en bezonken studie” zouden moeten wijden, zouden ze worden 

belemmerd door het angstbeeld dat elk jaar academische vorming onherroepelijk hun 

geldelijke verplichtingen zou doen toenemen. Juist voor jonge mensen van onbemiddelde 

huize zou de dreigende schuld een groot bezwaar zijn. De terugbetalingseis zou hen er 

bovendien toe brengen betaalde functie te aanvaarden, die onder hun niveau zou zijn. 

Kortom, de Leidse senaat schatte in dat de te verwachten schuld minder goede prestaties 

van de studenten tijdens de opleiding, en verkeerde beroepskeuzes erna teweeg zou 

brengen.503 Een argument dat niet genoemd werd, was de vrees voor een teruglopende 

instroom van studenten uit lage inkomensgroepen. De minister moest ondanks deze 

bezwaren toch akkoord gaan met een omzetting naar voorschotten van de nieuwe beurzen, 

daartoe gedwongen door de economische omstandigheden. De omzetting van beurzen als 

gift naar beurzen als voorschot kwam er in 1924. De beursstudent werd geacht het bedrag 

van het renteloze voorschot terug te betalen tussen het tweede jaar na zijn of haar 

afstuderen en zijn of haar veertigste verjaardag. Tot 1945 bestond het grootste gedeelte van 

de Nederlandse studiefinanciering uit een stelsel van voorschotten.504  

Tijdens de bezettingsjaren van 1940 tot 1945 kwam het beurzenstelsel onder Duits gezag te 

staan. Dat had consequenties voor de toepassing ervan. Al voor de loyaliteitsverklaring die 

alle Nederlandse studenten in 1943 moesten ondertekenen, en die zo’n belangrijke rol zou 

spelen in de zuivering van de universiteiten na 1945, moesten beursstudenten hun 

loyaliteit aan de bezetter betuigen. In een ‘loyauteitsverklaring’ moesten zij verklaren het 

voorrecht van het ontvangen van een studiebeurs te gebruiken op een wijze een waarachtig 

lid van de Nederlandse volksgemeenschap waardig.505 De bursaalstudent beloofde door 

ondertekening bovendien dat hij of zij zich zou onthouden van handelingen gericht tegen 

Duitse Rijk en de Duitse weermacht. Het Groningse curatorium verstuurde de verklaringen 

op 5 september 1942 en liet drie dagen later aan het Departement van Opvoeding, 

Wetenschap en Kultuurbescherming, zoals het Ministerie van Onderwijs in de 

bezettingsjaren heette, weten dat “allen, die een beurs hebben aangevraagd, een dergelijk 

schrijven [hebben] ontvangen.”506 Joodse studenten waren toen al uitgesloten van het recht 

op het ontvangen van een rijksbeurs, een maatregel die begin 1941 kenbaar werd 

gemaakt.507 Er kwamen extra studiebeurzen beschikbaar voor studenten die op voordracht 

van de Rijkscommissaris Duits konden studeren. Het universitaire onderwijs kwam 

grotendeels stil te liggen na de loyaliteitsverklaring die alle studenten geacht werden te 

                     
503 SCL, toegang AC3, inv. 1869. 
504 De ‘oude rijksbeurzen’, uit artikel 85 van de HO-wet, werden nog wel als gift verstrekt.  
505 Van Berkel, Academische illusies, 298. 
506 GA, toegang 52, inv. 533. 
507 Slaman, Staat van de student, 149. 
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tekenen in 1943. Het studentenverzet en de onderwijsminister in ballingschap, Gerrit 

Bolkestein, riepen op om niet te tekenen, en slechts tien procent van de studenten deed dat 

toch. De rijksbeurzen werden nu onder meer ingezet om het onderwijs toch in enige mate 

draaiende te houden. Zo konden studenten van de Groningse Rechtenfaculteit, waar het 

onderwijs door een tekort aan bereidwillig personeel stillag, bij het Departement een beurs 

van 800 gulden aanvragen om hun studie in Utrecht, waar de juristen nog wel colleges 

gaven, voort te zetten. Rechtenstudent Hotse Bakker, lid van de Nationaal-Socialistische 

Beweging (NSB) en lokaal leider van het nationaalsocialistische Studentenfront, was één van 

de studenten die daar gebruik van maakten.508 Deze poging was tevergeefs, want in 1944 

werd de inschrijving voor het nieuwe studiejaar niet meer geopend, op verzoek van de 

hoogleraren.509 

Concluderend: het beurzenstelsel werd vanaf 1919 uitgebreid in omvang, reikwijdte en het 

totale bedrag dat ermee gemoeid was. Niet alleen nam het aantal studenten dat een 

rijksbeurs ontving toe, maar beurzen werden vanaf 1919 ook toegekend aan 

onderwijsvolgenden aan beroepsopleidingen van lager niveau (zoals de ambachtsscholen) 

en aan leerlingen in het VHMO. In de toekenningscriteria won de inkomensachtergrond van 

de bursaal aan belang. De nieuwe regeling bezat een sociale bedoeling en, zo sprak de 

minister ambitieus, zou in de jaren na 1919 moeten groeien tot een verzadigingspunt 

waarop alle studenten die een beurs nodig hadden, er één konden krijgen. De noodzakelijke 

bezuinigingen op de overheidsfinanciën in de jaren twintig en de crisisomstandigheden in 

de jaren dertig gooiden echter roet in het eten. Het stelsel kon niet ongelimiteerd 

doorgroeien en de nieuwe beurzen werden al spoedig omgezet in voorschotten. Het 

dreigende overschot aan academisch proletariaat deed het draagvlak voor een ruim 

beurzenbeleid eveneens afkalven. Bij zijn afscheid als minister stak De Visser, als 

Onderwijsminister een belangrijke geestelijk vader van de uitbreiding van het 

beurzenstelsel, zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken: “Ik heb vele van mijn 

idealen, toen ik als Minister van Onderwijs optrad, van lieverlede moeten prijsgeven.”510 

Ondanks de teleurstelling van de minister was de omzetting en uitbreiding van het 

beurzenstelsel toch van groot belang. Dat was niet alleen zo vanwege de uitbreiding van het 

aantal studiebeurzen, maar ook door de veranderde kijk op de functionaliteit ervan. In 

beginsel waren zij nu bedoeld voor onderwijsvolgenden uit lagere inkomensgroepen.  
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5.5 Effecten van het studiebeurzenstelsel op de toegankelijkheid van het 

onderwijs 

In deze paragraaf wordt onderzocht wat de sociale achtergrond van beursstudenten en -

leerlingen was en hoe hun achtergrond zich verhield tot die van andere leerlingen op een 

aantal instellingen. Zo wordt meer duidelijk over de manier waarop de toekenningscriteria 

van de studiebeurzen werden toegepast en welke invloed er in het interbellum van het 

beurzenstelsel uitging op de toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen. Ten eerste 

kijken we naar studiebeurzen voor studenten van de universiteiten van Groningen en 

Leiden, en van de in 1923 opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen. Ten tweede staan 

de beurzen voor de studenten aan de Veeartsenijkundige Hogeschool, vanaf 1925 aan de 

universiteit van Utrecht toegevoegd als Veeartsenijkundige faculteit, centraal. Tenslotte is 

er aandacht voor de studietoelagen voor lager technisch onderwijs, met name aan de 

ambachtsscholen. Het toelagestelsel voor de onderwijzersopleiding werd in 1924 voor het 

grootste gedeelte geschrapt en komt in dit hoofdstuk daarom niet aan de orde. Beurzen 

voor Nederlands-Indië en beurzen verstrekt tijdens de bezetting vallen eveneens buiten het 

blikveld.  

Van het studiejaar 1921-1922 is een statistisch overzicht bewaard gebleven dat een blik 

geeft op de verdeling van de uitgekeerde nieuwe rijksstudiebeurzen.511 Over dat studiejaar 

werd 220 duizend gulden uitgekeerd aan 445 beurzen. Van deze beurzen waren 277 

continuatiegevallen, toegekende aanvragen van studenten die in het voorgaande jaar al een 

beurs hadden gehad, en 168 nieuwe toekenningen. Van de nieuwe aanvragen, 731 in totaal, 

werd driekwart afgewezen. Ruim een derde van de rijksstudiebeurzen werd verleend aan 

studenten aan universiteiten. Als we de Technische Hogeschool als onderdeel van het hoger 

onderwijs meetellen, werd meer dan de helft van de toekenningen (54 procent) besteed aan 

het hoger onderwijs. Het aantal beurzen voor het voortgezet onderwijs (VHMO) was met 11 

procent niet zeer groot. Onder de noemer overig beroepsonderwijs vielen verschillende 

opleidingen, die elk een handvol beurzen kregen (onder meer tien beurzen voor de 

zeevaartscholen, twee voor de academie voor beeldende kunst, zes voor de middelbare 

handelsscholen). Het grootste deel van de beurzen voor beroepsonderwijs ging naar het 

middelbaar en lager nijverheidsonderwijs, die separaat vermeld zijn in tabel 5.10. Aan 35 

leerlingen van de MTS werd een beurs toegekend van gemiddeld 500 gulden, 91 

ambachtsschoolleerlingen kregen een beurs van gemiddeld een veel lager bedrag. Het 

gemiddeld toegekende bedrag van de rijksstudiebeurzen lag voor studenten aan het hoger 

onderwijs aanmerkelijk hoger dan voor leerlingen aan het VHMO en het beroepsonderwijs. 

Het verschil in de gemiddelde beurshoogte is te herleiden tot de studiekosten van de 

verschillende soorten onderwijs. Het collegegeld voor de universiteiten bedroeg 300 gulden 

per jaar, vermeerderd met 10 gulden inschrijf- en 50 of 60 gulden examengeld. De regeling 
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die bepaalde dat een student na vier jaar collegegeld betalen voor de daaropvolgende jaren 

vrijstelling kreeg, werd in 1933 bovendien afgeschaft, wat de kosten verhoogde.512 

Instellingen voor middelbaar en lager nijverheidsonderwijs vroegen doorgaans een 

schoolgeld dat tussen de 100 en 150 gulden per jaar lag en dat werd geheven ‘naar 

evenredigheid’.513 Het bedrag werd dus aangepast als de inkomenspositie van de ouders 

van de leerling daarom vroeg. 

Tabel 5.10 Rijksstudietoelagen studiejaar 1921-1922; aantallen, bedragen en verdeling over 

onderwijstypen 

  Aantal 
beurzen 

Percentage 
van totale 
aantal 

Totaal 
bedrag in 
guldens 

Percentage 
van totale 
bedrag 

Gemiddeld 
bedrag 

Universiteiten 155 34,8 105.665 48,0 681,71 

TH Delft 87 19,6 64.750 29,4 744,25 

VHMO 51 11,5 14.604 6,6 286,35 

Middelbaar 
Nijverheidsonderwijs 

35 7,9 17.495 7,9 499,86 

Lager 
Nijverheidsonderwijs 

91 20,4 6.070,70 2,8 66,71 

Overig 
beroepsonderwijs 

26 5,8 11.605 5,3 446,35 

 Totaal 445 100 220.189,70 100  

Bron: Statistisch overzicht Rijksbeurzencommissie 1922, DUO Historisch archief. 

 

In 1933 was de verdeling van de beurzen over de opleidingen in zoverre veranderd, dat een 

nog groter aandeel dan in 1922 naar het hoger onderwijs ging. Dat is te zien in tabel 5.11, 

waar blijkt dat 90 procent van het totale bedrag voor rijksstudiebeurzen in dat jaar naar het 

hoger onderwijs ging, en minder dan een procent naar leerlingen aan het voortgezet 

onderwijs (VHMO). Onder druk van de noodzakelijke bezuinigingen in de jaren twintig en 

dertig kromp vooral het bedrag aan studiebeurzen voor leerlingen aan het voortgezet 

onderwijs. De afdeling Nijverheidsonderwijs van het Onderwijsministerie klaagde over het 

te lage bedrag dat voor beurzen aan leerlingen van het lager nijverheidsonderwijs 

beschikbaar werd gesteld, “gelet op het groot maatschappelijk belang van het 

                     
512 P.J. Knegtmans, Een kwetsbaar centrum van de geest: de Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950  
(Amsterdam 1998) 27; K. van Berkel, Academische illusies: de Groningse universiteit in een tijd van crisis, 
bezetting en herstel, 1930-1950. (Amsterdam 2005) 41. 
513 Verslag van den staat van het onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over 1925-1926. Eerste deel 
Hooger, Middelbaar en Nijverheidsonderwijs (Den Haag 1928)  257-259. 
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nijverheidsonderwijs, en de financiële draagkracht van de kringen waaruit het meerendeel 

van de leerlingen bij dit onderwijs voortkomt.”514 

 

Tabel 5.11 Rijksstudietoelagen studiejaar 1932-1933; bedragen en verdeling over 

onderwijstypen  

  Totaal 
bedrag in 
guldens 

Percentage 
van totale 
bedrag 

Hoger onderwijs (incl. 
hogescholen) 

275.055 90,4 

VHMO 1.935 0,6 

Middelbaar 
Nijverheidsonderwijs 

18.710 6,1 

Lager 
Nijverheidsonderwijs 

8.542,85 2,8 

 Totaal 304.242,85  100 

 Bron: NL-HaNA 2.14.38 OKW/Nijverheidsonderwijs, inv. 60.  

 

 

 Academisch onderwijs 

In figuur 5.4 zijn de studenten die tussen 1919 en 1939 in Groningen, Leiden en Nijmegen 

een rijksbeurs in de vorm van een gift of voorschot ontvingen, ingedeeld naar het beroep 

dat hun vader uitoefende. De gevonden beroepen zijn ingedeeld volgens het HISCLASS 

schema, zoals eerder beschreven.515 In de figuur is te zien dat er weinig grote verschillen 

waren in de verdeling van studenten over de klassen. De beurzentoekenningen aan de 

Katholieke Universiteit van Nijmegen, waarvan we op basis van de resultaten van het CBS 

onderzoek naar de sociale achtergronden van studenten van afzonderlijke universiteiten 

misschien zouden verwachten dat die in grotere mate naar studenten uit lagere sociale 

groepen zouden toevallen, wijkt nauwelijks af van de toekenningspraktijk in Groningen en 

Leiden. Er is een sterke coherentie tussen de reeksen en de chi-kwadraat toets geeft 

aanleiding te stellen dat de reeksen statistisch niet substantieel van elkaar afwijken.516 

  

                     
514 NL-HaNA 2.14.38, inv. 60.  
515 Zie bijlage 2. 
516 Groningen-Leiden: χ²=8,89, df=7, niet significant bij α=0,05. 
      Groningen-Nijmegen: χ²=3,329, df=7, niet significant bij α=0,05. 
      Leiden-Nijmegen: χ²=8,94, df=7, niet significant bij α=0,05. 
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Bron: eigen onderzoek op basis van Katholiek Documentatie Centrum, GA en SCL. 

 

Overigens levert de aparte presentatie van de beroepstitel ‘predikant’ een ander resultaat 

op voor de samenhang tussen Groningen en de twee andere universiteiten. Onder de 

Groningse bursalen bevinden zich meer predikantenzonen (veertien in getal) dan in Leiden 

(vijf personen) en Nijmegen (nul). Voor de katholieke universiteit is dat nogal evident, het 

verschil tussen Leiden en Groningen is moeilijk te verklaren. Een vergelijking met de sociale 

achtergrond van beursstudenten uit het tijdvak 1853-1919 leert dat het aandeel 

predikantenzonen onder beursstudenten in het interbellum fors is afgenomen (figuur 5.5). 

Er is in de steekproef over 1919-1939 sprake van een duidelijke meerderheid van 

studenten die geplaatst worden in klasse 4, de klasse van lagere professionals, administratief 

en verkoop personeel. In deze klasse vallen bijvoorbeeld: onderwijzers aan het lager 

onderwijs, kooplieden en ambtenaren. Het is deze groep, die we de middenklasse zou 

kunnen noemen, die in deze populatie overheerst en die de klasse van academische vrije 

beroepen, waar in de voorgaande tijdvakken de meeste beursstudenten uit kwamen, 

voorbij heeft gestreefd.  

Terwijl de vaders van studenten met een studiebeurs in het lange tijdvak 1853-1919 vooral 

afkomstig waren uit de klassen 1 tot en met 4, hadden de vaders van beursstudenten in het 

interbellum in grotere mate middenklasse beroepen en ook beroepen in de geschoolde (6 

en 7) en minder geschoolde arbeid (9 tot 12).  

1 2 pred 3 4 5 6+7 8
9+10+1

1+12

Gro N=137 4,4 7,3 10,2 5,8 36,5 5,8 14,6 3,6 11,7

Lei N=194 4,1 9,8 2,6 6,2 40,7 12,9 13,9 2,6 7,2

Nij N=39 10,3 15,4 0,0 5,1 35,9 2,6 15,4 5,1 10,3
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Figuur 5.4 Beursstudenten 1919-1939 ingedeeld naar beroep 
vader,  percentages 



Onderwijs mogelijk maken 

157 
 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van Katholiek Documentatie Centrum, GA en SCL. 

 

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van Katholiek Documentatie Centrum, GA en SCL. 

 

1 2 pred 3 4 5 6+7 8
9+10+
11+12

1853-1919 (N=164) 7 17 35 9 18 4 3 4 3

1919-1939 (N=336) 4 9 6 6 39 10 14 3 9
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Figuur 5.5 Beursstudenten Leiden en Groningen naar 
beroep vader, 1853-1919 en 1919-1939, procenten. 

1 2 3 4 5 6+7 8
9+10+
11+12

Oude Rijksbeurzen (n=53) 8 23 6 30 4 8 4 19

Rijksstudietoelagen (n=317) 4 13 6 40 10 15 3 8
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Figuur 5.6 Verdeling van beursstudenten 'oude' en 
'nieuwe' beurzen, verdeeld over Hisclass, procenten 
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Die verschuiving wordt weerspiegeld door de gemiddelde HISCLASS positie van 

beursstudenten: die was voor 1853-1919 3,11 met een standaarddeviatie van 1,91, en voor 

1919-1939 4,67 met een standaarddeviatie 2,32. De gemiddeld waargenomen HISCLASS 

score was ten opzichte van het tijdvak ervoor aanmerkelijk naar omhoog verschoven. Dat 

betekent dat het aandeel beursstudenten uit middenklassen is toegenomen. Er was een 

definitief einde gekomen aan de overheersing van predikantszonen in de 

bursalenpopulatie. Dit is een duidelijke verschuiving die ook statistisch stand houdt, zoals 

blijkt uit de resultaten van de chi-kwadraat toets.517 De studiebeurzen werden in het tijdvak 

1919-1939 in grotere mate toegekend aan studenten wier vaders in lagere klassen van het 

classificatieschema geplaatst werden, dan in het tijdvak ervoor.  

Het beurzenstelsel introduceerde een tweede type studiebeurzen, de rijksstudietoelage, 

waarvoor het inkomenscriterium sterker moest worden beoordeeld. De oude rijksbeurzen 

konden worden toegekend op basis van de wetenschappelijke aanleg van de aanvrager. De 

sociale achtergrond van ontvangers van de oude en nieuwe beurzen week enigszins van 

elkaar af, zoals te zien in onderstaande figuur 5.6. De verschillen zijn echter moeilijk te 

duiden en (net) niet significant.518 Het aantal studenten met een ‘oude rijksbeurs’, de 

studenten die geselecteerd waren op basis van aanleg, komen relatief vaker uit de sociale 

groepen 1 en 2. Dat was misschien te voorspellen, omdat het oude stelsel minder rekening 

hield met inkomensachtergrond, pas beurzen toekende aan ouderejaars studenten en zo 

minder aantrekkingskracht had voor nieuwkomers uit lagere sociale groepen. Echter, ook 

het aandeel uit de laagste sociale groep is groter voor de beursstudenten met een oude 

beurs.  

Hoe verhield zich de verdeling van beursstudenten over de klassen, tot die van alle 

studenten aan de Nederlandse universiteiten? Daar kunnen we iets over zeggen, als we de 

resultaten leggen naast het onderzoek dat CBS in 1938 uitvoerde naar de sociale 

achtergrond van studenten, dat behandeld is in paragraaf 5.3. We zagen in die paragraaf de 

resultaten van het onderzoek naar de sociale achtergrond van Nederlandse studenten van 

het studiejaar 1936-1937, op basis van de beroepen van hun vaders. Die beroepen konden 

ingedeeld worden in drie groepen: hoog, middelbaar en laag milieu. De beroepen van 

vaders van de 375 studenten met een studiebeurs in het databestand zijn ingedeeld volgens 

de zelfde criteria die CBS hanteerde en vergeleken met de resultaten uit het CBS onderzoek 

voor de universiteiten. Terwijl van alle universiteitsstudenten meer dan de helft werd 

geplaatst in de categorie hoog milieu, kwam van de rijksbursalen in dit onderzoek niet meer 

dan een kwart uit deze groep. Een ruime meerderheid van de studenten met een rijksbeurs 

kwam volgens de indeling van CBS uit een middelbaar milieu. Het aandeel studenten uit het 

lage milieu is onder de beursstudenten hoger dan onder de gehele studentenpopulatie. Een 

                     
517 χ²=99,313; df=7; significant bij α=0,05. 
518 χ²=14,001; df=7; niet significant bij α=0.05.  
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chi-kwadraat toets laat zien dat beide reeksen significant afwijkend zijn.519 Dit is al met al 

een sterke aanwijzing dat het beurzenstelsel in deze jaren meer ten goede kwam aan 

studenten uit de economische middengroepen en lage milieus.  

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van GA, SCL en KDC; CBS38. 

 

De grote meerderheid van de studenten in het databestand had een vader die geen 

academisch onderwijs genoten had. Dit gold voor 87 procent van de beursstudenten in het 

databestand, Groningen, Leiden en Nijmegen gecombineerd. Dit percentage toont voor de 

afzonderlijke universiteiten nauwelijks afwijkingen. De verhouding tussen beursstudenten 

met een vader met academische opleiding en beursstudenten met een vader zonder 

academische scholing is in eerdere hoofdstukken weergeven met een ratio, waarbij het 

aantal vaders zonder academisch diploma gedeeld werd door het aantal vaders met 

academisch diploma. Wanneer dit getal tussen 0 en 1 ligt, hebben de meeste vaders een 

academische scholing gehad en spelen de beurzen een rol in academische reproductie. Ligt 

deze ratio boven 1, dan is een meerderheid zoon of dochter van een niet-academisch 

gevormde vader en dragen de beurzen bij aan verversing van de academisch geschoolde 

bevolkingsgroep. Dat laatste nu, was in het onderhavige tijdvak aan de hand. De 

academische verversingsratio bedroeg voor de studenten met een rijksbeurs 6,71. 

Bovendien oversteeg de ratio het getal 1 in elke bestudeerde faculteit, ook in de 

theologische faculteit, waar tussen 1853 en 1919 nog een meerderheid beursstudenten een 

                     
519 χ²=82,913; df=2; significant bij α=0,05. 
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Figuur 5.7 Relatieve verdeling over beroepscategorieën 
CBS, CBS38 en bursalen Leiden, Groningen, Nijmegen, 

1919-1939, procenten. 
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vader met academische opleiding had. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de academische 

scholing ratio veranderde van een getal tussen 0 en 1 vóór 1876, in een getal groter dan 1 

erna. In dat tijdvak lag dus een omslagpunt, waarna meer academische nieuwelingen een 

studiebeurs kregen. Die ontwikkeling zette zich versterkt door. 

Dit betekent nog niet automatisch dat de rijksbeurzen tussen 1919 en 1945 een rol 

speelden in de verversing van de academische bovenlaag met nieuwelingen uit een niet-

academische traditie. In een periode van groeiende onderwijsdeelname is er immers per 

definitie sprake van een dergelijke verversing, en wel op zuiver demografische gronden. In 

1926 studeerden er iets meer dan 10 duizend studenten aan het universitair onderwijs.520 

Een generatie eerder, in 1900, studeerden 2816 studenten, krap aan een derde van het 

aantal van 1926. Het is daarom vanzelfsprekend dat van de studenten van 1926 een groot 

aantal de eerste van zijn of haar familie was die aan de universiteit ingeschreven stond. Dat 

bleek ook uit het onderzoek van CBS uit 1938, waarin van studenten van het studiejaar 

1936-1937 de academische opleiding van de vader onderzocht werd. De uitkomst was dat 

73,4 procent van de studenten van dat jaar, bijna driekwart, een vader zonder academische 

opleiding had.521 Wanneer we een academische verversingsratio berekenen op basis van 

deze uitkomsten, dan komt die op 2,76.522 Die berekening is gemaakt op basis van de gehele 

studentenpopulatie van iets minder dan 10 duizend studenten, dat wil zeggen: inclusief de 

studenten met een rijksbeurs. Die dubbeltelling kan eruit gehaald worden, door het aantal 

studenten dat een rijksbeurs ontving van het totaal af te trekken en de ratio opnieuw te 

berekenen. Het aantal beurzen uit het studiejaar 1934-1935 en 1939-1940 zijn met 

zekerheid bekend, en door interpolatie komen we tot een schatting van het aantal beurzen 

voor het tussenliggende jaar 1936-1937, dat we zoeken. Delen we dat aantal, 438, in naar te 

verwachten studenten met academisch gevormde vader en academische nieuwelingen, dan 

krijgen we een nieuw overzicht van studenten zonder rijksbeurs, naar opleidingsniveau van 

de vader (zie tabel 5.12). De betekenis hiervan is dat de samenstelling van de 

studentenpopulatie veranderde en dat een grote meerderheid van de studerenden een 

academische nieuweling was. Het beurzenstelsel droeg hieraan bij, door beurzen in grotere 

mate toe te kennen aan studenten uit families zonder academische traditie. De vernieuwing 

van de academische elite was evenwel niet afhankelijk van het beurzenstelsel, zoals we zien 

aan de graad ratio van studenten zonder rijksbeurs in tabel 5.13 Die verbreding van de 

rekrutering voor studenten uit niet-academische families bleef immers ook overeind bij het 

buiten beschouwing laten van studenten met een rijksbeurs.  

 

                     
520 Jensma en De Vries, Veranderingen, 203. 
521 CBS, Statistiek van het hooger onderwijs, 1934/35-1936/37, 34. 
522 Berekening op basis van randtotalen uit staat 9, Statistiek van het hooger onderwijs, 34. 7326 ÷ 2655 = 
2,759 . 
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Tabel 5.12 Academische verversingsra  o’s b rsalen en s   en en vol ens  B 3  

 N Vaders zonder 
academische 
scholing 

Vaders met 
academische 
scholing 

Academische 
verversingsratio 

Bursalen 1919-
1939 

370 322 48 6,71 

CBS38 9981 7326 2655 2,76 
Bursalen 
1936/37* 

438 381 57 6,68 

Studenten 
zonder 
rijksbeurs 
1936/37* 

9543 6945 2598 2,67 

Bron: eigen onderzoek op basis van GA, KDC en SCL; CBS38.  

* Verkregen door interpolatie 

 

Welke invloed oefende het beurzenstelsel uit op de man-vrouw verhouding aan de 

universiteit? We hebben gezien dat het aandeel vrouwen dat in het hoger onderwijs 

studeerde in de jaren 1919-1939 stabiel bleef en gemiddeld 18 procent van het totaal 

aantal studerenden omvatte. Het is interessant om na te gaan of en in hoeverre het 

beurzenstelsel een bijdrage leverde aan de openstelling van het hoger onderwijs voor 

vrouwen. De stelling van Dronkers was, dat de groeiende onderwijsdeelname van vrouwen 

aan het onderwijs in de twintigste eeuw, niet tot stand was gekomen door 

overheidsbeleid.523 In de jaren na de eeuwwisseling werden er wel beurzen aan vrouwen 

toegekend, maar werd vrouwenstudie niet door rijksbeurzen gestimuleerd. Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden, zijn van de Leidse universiteit behalve de bursalen in de 

faculteiten Geneeskunde, Rechten en Theologie, ook die in de Letteren ingevoerd. We zagen 

in figuur 5.3 immers, dat de meeste vrouwen studeerden in de Letterenfaculteit. De 

universiteit van Leiden liep in de eerste decennia van de twintigste eeuw niet voorop waar 

het ging om onderwijsdeelname van vrouwen, maar had in het interbellum een gemiddeld 

percentage vrouwelijke studenten dat iets boven dat van Groningen en Utrecht lag. Alleen 

in Amsterdam lag dit aandeel hoger.524 Het percentage voor Leiden over de jaren 1919-

1939 was 23 procent, en voor de jaren 1929-1939 (de jaren waarin de beursstudenten in de 

steekproef hun beurs ontvingen) 24,5 procent.  

Van de 240 studenten die zich nu, inclusief de Letterenbursalen, in de database bevinden, 

waren er 46 vrouw. Dat staat gelijk aan 19,1 procent. Daarmee lag het percentage 

vrouwelijke rijksbursalen in Leiden, dus onder het percentage vrouwelijke studerenden in 

                     
523 Dronkers, Ruggengraat van ongelijkheid, 7. 
524 Berekend op basis van studentenaantallen in Jensma en De Vries, Veranderingen, 199-209.  
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Leiden. Van die 45 vrouwen met een rijksbeurs studeerden de meesten in de Letteren (16 

in getal) en Wis- en Natuurkunde (15). In de Rechtenfaculteit was het percentage vrouwen 

onder de beursstudenten het grootst, maar de aantallen zijn klein: 5 van de 14 gesteunde 

Rechtenstudenten was vrouw, dat is 35 procent. Voor de overige Leidse faculteiten blijft het 

aandeel vrouwelijke beursstudenten, onder het aandeel vrouwen in de betreffende 

faculteit. In de Leidse Letterenfaculteit was tussen 1929 en 1939 49 procent vrouw, terwijl 

van de beursstudenten in de Letteren 35 procent vrouw was. Voor Wis- en Natuurkunde 

was het percentage vrouwelijke studenten in Leiden tussen 1929 en 1939 33 procent, het 

aandeel door een rijksbeurs gesteunden 16 procent. Een verklaring voor het 

achterblijvende aantal vrouwelijke beursstudenten zou kunnen zijn dat studerende 

vrouwen vaker uit een hoger milieu kwamen. Over de vrouwelijke studenten in het 

studiejaar 1936-1937 merkte het CBS op, dat zij in grotere mate voortkwamen uit kringen 

van academisch gevormden en welgestelden, dan hun mannelijk medestudenten.525 Voor de 

Leidse studenten in het studiejaar 1936-1937 ging dat inderdaad ook op, zoals te zien is in 

tabel 5.13. Daarin zijn mannelijke en vrouwelijke studenten verdeeld over de CBS 

categorieën naar het beroep van hun vader, zoals eerder uiteengezet bij tabel 5.5. Zowel in 

Leiden als aan de andere universiteiten kwamen de vrouwelijke studenten in grotere mate 

uit de hogere statusgroepen dan de mannelijke studenten. Dat klopt met de stelling dat het 

volgen van vervolgonderwijs voor de eerste generaties vrouwen in grote mate was 

voorbehouden aan dochters uit “den aanzienlijksten stand”.526 Het lijkt aannemelijk dat dit 

een reden is voor de onevenredige toekenning van beurzen aan mannen.  

Tabel 5.13 Verdeling van mannelijke en vrouwelijke studenten, Universiteit van Leiden over 

hoog, midden, laag milieu, studiejaar 1936-1937  

 CBS categorieën Mannen 
Leiden 

Vrouwen 
Leiden 

Mannen 
totaal 

Vrouwen 
totaal 

Hoog  A t/m K, O, P 59,6 69,1 51,6 65,4 

Midden L,M,Q,R,S,U 33,4 25,9 36,8 28,2 
Laag N,T,V 3,5 0,9 5,6 3,1 

Bron: CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936, 29 en 32. 

 

Een andere verklaring, namelijk dat de beurzen werden gebruikt om de positie van mannen 

aan de universiteit te versterken, lijkt minder plausibel. Vrouwelijke studenten kregen 

vanaf de eeuwwisseling rijksbeurzen toegekend, en bij groeiende aantallen vrouwelijke 

studenten groeide ook het aandeel beursstudentes. De ondervertegenwoordiging van 

vrouwen onder de rijksbursalen past wel goed bij de stelling van Dronkers, dat 

                     
525 CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937, 32. 
526 Pouwelse, Haar verstand, 266. 
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onderwijsdeelname van vrouwen niet het gevolg was van gericht beleid. Inderdaad is het 

stimuleren van onderwijsdeelname van vrouwen in deze periode geen beleidsdoel geweest. 

In de bursalenboekjes van de Rijksuniversiteit Groningen stond in veel gevallen ook de 

vooropleiding van de beursstudent vermeld. Van 123 van de 138 studenten is bekend of zij 

het gymnasium, de HBS of een andere vooropleiding hebben afgerond alvorens naar de 

universiteit te gaan. In vier gevallen is dat een andere vooropleiding dan HBS of 

gymnasium, te weten de kweekschool (drie gevallen) en de Middelbare Handelsschool. Van 

de overige studenten hadden 90 de HBS afgerond en 29 het gymnasium. Daarin week de 

vooropleiding van Groningse rijksbursalen niet sterk af van die van de gehele 

studentenpopulatie in het jaar 1936-1937: daarvan had nog maar 18 procent het 

gymnasium gevolgd.527 De HBS was dus duidelijk de belangrijkste aanvliegroute voor de 

universiteiten geworden, zoals professor Blok al constateerde in 1907. Hierbij gold 

natuurlijk, zowel voor de hele studentenpopulatie als voor de bursalensteekproef, dat de 

kwalificatiefunctie van de HBS voor bepaalde faculteiten belangrijker was dan voor 

anderen. Voor de juridische en theologische faculteit was het afleggen van een 

staatsexamen verplicht voor aspiranten die van de HBS kwamen, waardoor het aandeel 

HBS-ers in deze faculteiten achterbleef bij dat bij Wis- en Natuurkunde en Geneeskunde.  

Onder de informatie die in de Groningse bursalenboekjes over de beursstudenten werd 

verzameld, bevond zich ook de woonplaats van de student. Een veelbesproken, en vaak 

verafschuwde, praktijk die opgeld deed in de eerste decennia van de twintigste eeuw, was 

het heen en weer reizen tussen de ouderlijke woonstede en de studiestad. De opkomst van 

de zogenaamde spoorstudent werd door sommigen gezien als de bijl aan de wortel van de 

studentenwereld en een onderdeel van het universiteitsprobleem. Spoorstudenten waren 

in deze zienswijze buitenstaanders.528 In de discussie over het universiteitsprobleem werd 

een oververtegenwoordiging van spoorstudenten vermoed onder studenten uit lage 

inkomensgroepen, omdat het forensen de kosten zou drukken. Kwantitatieve gegevens over 

dit fenomeen zijn echter niet eenduidig. Van Berkel noemde de spoor- en busstudenten in 

Groningen in de jaren dertig “een kleine minderheid”, terwijl Knegtmans met betrekking tot 

de gemeentelijke universiteit van Amsterdam sprak over een “substantiële groep 

spoorstudenten: in het studiejaar 1938-’39 26,5 procent van de jongens en 30 procent van 

de meisjes.”529 Het is daarom niet mogelijk om aan te geven of het aantal pendelaars onder 

de Groningse bursalen groter of kleiner was, dan verondersteld mocht worden. Onder de 

beursstudenten in de steekproef reisde in ieder geval 25 van de 137 heen en weer tussen 

Groningen en hun woonplaats, dat is 18 procent. Het is goed mogelijk dat er onder de 

overige bursalen nog enkele spoorstudenten waren die geen melding van hun 

forensenbestaan hadden gemaakt. Deze 25 studenten waren degenen die dat feit hadden 
                     
527 Pouwelse, Haar verstand, 24. 
528 Bijvoorbeeld: J. Clay, “De ontwikkeling van de universiteit”, Synthese 3 (1938) 1, 34-48, aldaar 42. 
529 Van Berkel, Academische illusies, 39; Knegtmans, Een kwetsbaar centrum, 27. 
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vermeld in hun aanvraag. Daar konden twee redenen voor zijn. Ten eerste kon de aanvrager 

een tegemoetkoming in de reiskosten vragen. Schoenmakerszoon Jakob Reenders reisde 

per bus uit Leens naar Groningen, en hij gaf aan dat zijn reiskosten 15 gulden per maand 

waren. Mede op basis hiervan werd zijn beursbedrag vastgesteld op 300 gulden. Johannes 

Wijdieks vroeg vanwege zijn jaarlijkse reiskosten vanuit Assen (150 gulden per jaar) een 

verhoging van zijn rijksstudietoelage van 200 naar 800 gulden. Hij ving overigens bot. Een 

tweede reden voor de student om te vermelden dat hij of zij heen en weer reisde was om de 

beurzencommissie te overtuigen van diens (of dier) zuinige levenswijze. Popke Sjoerd van 

Mourik fietste dagelijks vanuit Thesinge naar de universiteit, zijn medestudent bij 

geneeskunde Pieter van der Meulen deed hetzelfde vanuit Sauwerd.530 Scheikundestudent 

Jan van Laar reisde in zijn studietijd tussen 1928 en 1933 per trein vanuit Leeuwarden, 

maar kon dat gratis doen vanwege het dienstverband van zijn vader bij de Nederlandse 

Spoorwegen. Dit drietal maakte geen reiskosten, maar wilde duidelijk maken dat zij hun 

mogelijkheden al uitputten om de kosten te drukken en rond te komen van de beschikbare 

middelen. De aangevraagde studiebeurs was, met andere woorden, werkelijk onmisbaar. 

 

 Beroepsonderwijs 

Een vergelijkbaar beeld zien we als we kijken naar de beurzentoekenning aan de 

veeartsenijkundige hogeschool (vanaf 1926 diergeneeskundige faculteit van de 

Rijkuniversiteit Utrecht). De rijksbeurzen aan studenten van deze instelling werden tot de 

inlijving van de hogeschool bij de universiteit, verstrekt door het ministerie van Landbouw, 

zoals vastgelegd in artikel 12 van de Wet op het hoger landbouwonderwijs, en hadden een 

variabele hoogte van tussen de 400 en 800 gulden. Tussen 1918 en 1939 werden aan 34 

studenten aan de veeartsenijkundige hogeschool en diergeneeskundige faculteit een 

rijksbeurs verstrekt. Twee daarvan, van elk 800 gulden, werden verstrekt door het 

ministerie van Koloniën, aan studenten uit Nederlands-Indië, Mohamad Idriss en A.L.A. van 

Rees, die in Utrecht voorbereid werden op een betrekking in Indië.531 Bij een vergelijking 

tussen de sociale achtergrond van de beursstudenten en de studenten van de 

diergeneeskundige faculteit in 1936-1937 valt een aantal zaken op. De opleiding, zo blijkt 

zowel uit de bursalensteekproef als uit de Statistiek van het hooger onderwijs, trok een groot 

aantal boerenzonen aan. Negen van de 34 beursontvangers kwamen van een boerderij, 

terwijl CBS berekende dat datzelfde gold voor een vijfde van de ingeschreven studenten in 

1936-1937.532 Studenten aan deze opleiding waren in mindere mate dan aan de faculteiten 

die we hiervoor bekeken, afkomstig uit een hoog milieu. De helft van de studenten kwam uit 

de middengroepen volgens de indeling van CBS. De ontvangers van rijksbeurzen kwamen 

zelfs in grote meerderheid uit deze groepen. Van slechts twee vaders van de 
                     
530 Thesinge en Sauwerd liggen beide ongeveer 10 kilometer uit het centrum van Groningen.  
531 UA, toegang 213, inv. 824.  
532 CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936-1937, 30. 
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beursontvangers kon worden vastgesteld dat zij een opleiding aan het hoger onderwijs 

hadden gevolgd: een dierenarts en een kantonrechter.  

Vijf studenten noemden bij de beursaanvraag het salaris van hun vader of verzorger. Die 

jaarinkomens varieerden van een pensioen van 1400 gulden van de gepensioneerde 

Utrechtse onderwijzer W. van den Berg, tot het inkomen van 2250 gulden dat C.E.A. 

Majoewsky als kantoorbediende bij een machinefabriek verdiende. Majoewsky junior 

ontving vanaf 1918 behalve zijn rijksbeurs nog een studielening van de Enschedese 

fabrikant J.H. Van Heek, van 800 gulden per jaar. Daarmee had hij zijn zaakjes goed voor 

elkaar. De kosten van een studiejaar raamde student Cornelis Postma op 650 gulden, 

waardoor hij dringend ondersteuning nodig had. Zijn vader K. Postma zat in het jaar van 

zijn beursaanvraag, 1918, wegens een productiestop van de Noord-Nederlandse 

Oliefabriek, met een “ontoereikend pensioen” thuis.533 De kosten van het veeartsenijkundig 

onderwijs werden bij de omzetting in de Veeartsenijkundige Hogeschool verhoogd. Het 

collegegeld werd van 100 op 200 gulden gebracht en er werden examengelden 

geïntroduceerd.  

 

 
Bron: eigen onderzoek op basis van UU; CBS, Statistiek van het hooger onderwijs 1936, 29 en 

32. 

 

Voor het curatorium was dat aanleiding om het Ministerie van Landbouw, verantwoordelijk 

voor de hogeschool, te vragen de beurzenvoorziening te verruimen. Het Ministerie verwees 

                     
533 UA, toegang 213, inv. 824. 
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echter naar alternatieve financiers voor aanvullende studiebeurzen.534 De kosten in 1927 

kwamen, inclusief een bedrag voor boeken en materiaal, neer op 1540 gulden voor zes jaar 

studie, oftewel 257 gulden per jaar.535 De kosten voor college-, inschrijvings- en 

examengeld waren daarmee identiek aan die voor de overige universiteiten.536  

De rijksbeurzen voor het lager technisch (ambachtsschool-)onderwijs lijken eveneens 

hoofdzakelijk toegekend op basis van de sociale achtergrond van de aanvrager. Over de 

periode 1924-1941 zijn 13 leerlingen aan de Groningse ambachtsschool gevonden die een 

beurs kregen uit hoofde van artikel 26 lid g van de nijverheidsonderwijswet. Zij ontvingen 

tussen de 30 en 100 gulden per jaar. Behalve de beurzen uit de nijverheidsonderwijswet, 

waren ook rijksstudiebeurzen beschikbaar voor leerlingen aan het lager 

nijverheidsonderwijs (dat waren er in 1921-1922 91 in getal, zie tabel 5.10 en 5.11). Over 

de verdeling van deze beurzen is mij niets bekend. De leerlingen aan de ambachtsschool 

kwamen uit lagere sociale groepen dan die aan de universiteiten en hogescholen, een grote 

meerderheid was de zoon van geschoolde arbeiders of ambachtslieden. De 13 bursalen aan 

de Groningse ambachtsschool kwamen allen uit een arbeidersmilieu. De vaders van vier van 

hen gaven als beroep ‘arbeider’ op, vijf van hen waren de zoon van een ‘daglooner’, terwijl 

de vader van H. de Vries tot zijn overlijden in 1920 ‘krantenloper’ was. Deze beurzen 

werden pas toegekend nadat de burgemeester van het dorp waar de leerling woonachtig 

was, informatie had gegeven over de gezinssituatie. Uit zo’n bericht is bekend dat de 

betrekking als krantenloper voor het Nieuwsblad van het Noorden, die de vader van bursaal 

H. de Vries had, na zijn overlijden werd overgenomen door zijn weduwe, die daar 2 gulden 

per week mee verdiende. Een extra inkomstenbron was het schoonmaken bij de adjunct-

directeur van het Nieuwsblad in Eelde. De Vries werd bovendien kosteloos geplaatst, omdat 

het bestuur van de school zich bewust was van het feit “dat de weduwe door haar zoon naar 

de Ambachtsschool te zenden 3 jaar zijn eventueele verdiensten moet missen.”537 Deze 

praktijk van kosteloze plaatsing of sterke reductie op het schoolgeld voor armlastige 

leerlingen hanteerden zowel de Groningse als de Utrechtse school ruimhartig en stond los 

van het beurzenbeleid. In 1921 werden in Groningen 102 leerlingen vrijgesteld van 

betaling, terwijl 92 leerlingen een aangepast bedrag betaalden. Slechts één leerling betaalde 

het volledige bedrag van 150 gulden per jaar.538 De Vries was overigens geen representatief 

geval, want zijn toelage van 100 gulden was met afstand het hoogst van de verstrekte 

beurzen, voor het overige werden er 3 beurzen van 30 gulden, 2 van 40, 6 van 50 en 1 van 

65 gulden verstrekt. 

 

                     
534 UA, toegang 213, inv. 824.  
535 UA, toegang 270, inv. 14. 
536 Van Berkel, Academische illusies, 41. 
537 GA, toegang 2289, inv. 15.  
538 GA, toegang 2289, inv. 109.  
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5.6 Conclusie: “Een regeling ingesteld met een sociale bedoeling” 

In de jaren tussen 1919 en 1945 waren er goede kansen op opwaartse sociale mobiliteit. De 

verschuivingen in de beroepenstructuur zorgde voor een wat grotere werkgelegenheid in 

hoog aangeslagen beroepsgroepen zoals vrije beroepen, hoger administratief personeel en 

leraren in het voortgezet onderwijs. De betekenis van de eigen opleiding voor iemands 

beroepspositie werd ook groter. Samen met de onderwijsexpansie, als gevolg waarvan 

zowel het aantal instellingen als het aantal mannelijk en vrouwelijke onderwijsvolgenden 

als percentage van de relevante leeftijdsgroep toenam, betekende dat vergrote kansen op 

een mooie beroepscarrière voor jongelingen die niet uit de traditioneel bevoorrechte 

sociale groepen afkomstig waren.  

In de slipstream van de politieke pacificatie in 1917, waarmee de schoolstrijd tot een einde 

kwam en het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd, zette de overheid 

verschillende sociale hervormingen in gang. De uitbreiding van het rijksbeurzenstelsel was 

daar een onderdeel van. Het was een ambitieus programma dat meer dan de oude 

voorziening gericht was op de openstelling van het onderwijs voor jongelingen uit lagere 

inkomensgroepen. Bovendien reikte het stelsel verder dan voorheen: er kwamen beurzen 

voor middelbaar onderwijs en (lager) beroepsonderwijs, en de beurzen voor de 

universiteiten kwamen nu ook beschikbaar voor eerstejaars studenten. De economische 

omstandigheden, de noodzakelijke bezuinigingen op de overheidsfinanciën van de vroege 

jaren twintig en de economische crisis van de jaren dertig, frustreerden echter de 

uitvoering van het ambitieuze beurzenstelsel. Het stelsel bezat “een sociale bedoeling”, 

zoals een lid van de toekenningscommissie schreef, maar bleef door omstandigheden tot de 

oorlog slechts een klein percentage studenten van steun voorzien.539  

De praktijk van het vernieuwde beurzenstelsel reflecteerde de “sociale bedoeling” van het 

stelsel. Beurzen werden in grotere mate toegekend aan studenten uit lagere sociale 

groepen. De oververtegenwoordiging van studenten uit het hoge milieu was in veel 

mindere mate terug te zien in de verdeling van beursstudenten. De academische 

verversingsratio was veel hoger dan in het tijdvak voor 1919, en onder beursstudenten veel 

hoger dan onder studenten zonder beurs. Zowel aan de universiteiten als aan de 

veeartsenijkundige beroepsopleiding, die geïncorporeerd werd in het universiteitswezen, 

zagen we dat een meerderheid van de beurzen verstrekt werden aan studenten uit 

middelbaar en lage milieus. Met betrekking tot het lager nijverheidsonderwijs wees het 

beschikbare materiaal in dezelfde richting. De genderverhouding van de beursstudenten 

was niet evenredig en schever dan de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke 

studenten in de hele studentenpopulatie. Dat had mede te maken met de mate waarin 

vrouwelijke studenten uit hogere inkomensgroepen kwamen, maar ook met het feit dat de 

stimulering van onderwijsdeelname door vrouwen geen beleidsdoel was.  

                     
539 NL-HaNA, toegang 2.14.43, inv. 274. 
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Tenslotte liet het onderzoek naar de opleidingsachtergrond van de vaders van 

beursstudenten mooi zien hoe het beurzenbeleid een bijdrage leverde aan het verbreden 

van rekrutering, maar dat dat proces niet afhankelijk was van het beurzenstelsel. We zagen 

immers dat studenten zonder rijksbeurs eveneens in meerderheid academische 

nieuwkomers waren. Het beurzenbeleid versterkte het proces van verbreding van de 

rekrutering van het onderwijs, maar het bleef door de nog geringe omvang van het stelsel, 

bij een kleine bijdrage.   
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Hoofdstuk 6. 1945-1986: “Onderwijs voor bredere lagen van de 

bevolking”  
 

 

 

 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een cruciale episode in de geschiedenis van de studiefinanciering in 

Nederland behandeld. In deze decennia veranderde het beurzenstelsel van een marginale 

voorziening die een kleine minderheid van de studerenden ondersteunde, in een uitgebreid 

systeem van studiefinanciering dat een belangrijke rol speelde voor de deelname aan het 

vervolgonderwijs. De onderwijsdeelname nam zeer sterk toe. Dit alles gebeurde onder 

invloed van een opmerkelijke politieke consensus op het gebied van gelijke kansen in het 

onderwijs. De organisatiegraad van studenten veranderde, en zij eisten vol bravoure het 

recht op medezeggenschap in het onderwijs. Dit proces noemen we interne 

democratisering. Intussen speelde ook een proces van externe democratisering, dat wil 

zeggen een verkleining van de ondervertegenwoordiging van studerenden uit lagere sociale 

strata.  

 

6.2 Sociale verhoudingen en sociale mobiliteit in Nederland 

Na de oorlog deden zich grote verschuivingen in de Nederlandse sociale structuur voor, die 

ook een grote invloed hadden op de levenskansen van mensen. Er was sprake van 

gelijktijdige krimp van het aantal banen in de industrie en nijverheid en groei van het aantal 

arbeidsplaatsen in de dienstensector. Deze veranderingen zijn wel omschreven als zijnde 

onderdeel van een de-industrialisatieproces.540 In tabel 6.1 is de verdeling van de 

beroepsbevolking over de prestigeklassen van Van Tulder gepresenteerd voor de jaren 

1954, 1958, 1970-1974, 1975-1979 en 1980-1984, zoals gerapporteerd door Ganzeboom 

en Luijkx. De bovenste twee beroepsprestigelagen namen sterk in omvang toe. Het aantal 

academische beroepen en hogere managementberoepen bij de overheid en in het 

bedrijfsleven groeide dus, net als het aantal beroepen in de tweede laag van 

hoofdambtenaren, onderwijzers en managers.541 De lagen geschoolde en ongeschoolde 

arbeid namen juist in omvang af.  

                     
540 Mandemakers, “De sociale structuur”, 200. 
541 Ibidem. 
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Door de groei van het aantal beroepen aan de bovenkant van de sociale structuur waren er 

ook meer kansen op opwaartse mobiliteit. Velen profiteerden daarvan: het percentage 

‘stijgers’ ten opzichte van de beroepspositie van hun vader, nam tussen 1954 en 1984 toe, 

terwijl het aantal dalers stabiel bleef en het aantal immobielen, mensen die in dezelfde 

beroepsklasse als hun vader terechtkwamen, afnam.542 De opwaarts-ratio, de maat die het 

quotiënt geeft van opwaartse ten opzichte van neerwaartse mobiliteit, kan berekend 

worden door het aandeel opwaarts mobiele mensen te delen door het aandeel neerwaarts 

mobielen.543 De ratio voor de hier bestudeerde jaren, berekend op basis van de gegevens uit 

Ganzeboom en Luijkx, nam toe van 1,24 in 1954 tot 1,53 in de jaren 1980-1984. De waarde 

van de opwaarts-ratio van 1954 was daarmee net iets lager dan de quotiënt die we in het 

vorige hoofdstuk zagen over de jaren 1865-1940 (1,33). Dat komt doordat de verhouding 

tussen degenen die sociaal mobiel waren en degenen die in dezelfde klasse als hun ouders 

bleven, de immobielen, in die jaren anders lag. Het aandeel immobielen was tussen 1865 en 

1940 59,2, en in 1954 41,1, afnemend tot 33,8 procent in 1980-1984.544 Behalve deze 

absolute of feitelijke mobiliteit, kan ook relatieve mobiliteit worden gemeten. Hierbij wordt 

gecorrigeerd voor de omvang van de veranderingen in de beroepenstructuur. De sociale 

mobiliteit in de periode 1954-1984 blijkt dan niet alleen afhankelijk van verschuivingen in 

de beroepsstructuur. Ganzeboom en Luijkx corrigeerden voor de veranderende omvang 

van de (hoogste) beroepsklassen, en constateerden dat de beroepspositie van de zoon in 

steeds mindere mate met dat van zijn vader overeenkwam en dat de kans op stijging voor 

mensen uit lage en hoge sociale groepen dichter bij elkaar kwam te liggen.545  

Er waren in de jaren die hier bestudeerd worden dus goede kansen om sociaal hogerop te 

komen. Het behaalde onderwijsniveau speelde daarbij een belangrijke rol. Om te profiteren 

van de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de hoogste beroepsprestigegroepen, was 

het verkrijgen van een onderwijsdiploma van groeiend belang. Met de afnemende invloed 

van de sociale achtergrond op de behaalde beroepsstatus, nam de invloed van de afgeronde 

schoolopleiding toe, zoals voorspeld door de moderniseringshypothese.546 Daarbij gold dat 

hoe groter het aandeel van de beroepsbevolking met een bepaald type onderwijs was, des 

te minder het marginaal nut van die opleiding werd.547 Als veel lotgenoten op de 

arbeidsmarkt bijvoorbeeld een opleiding op LBO-niveau hebben, is het relatieve voordeel 

van zo’n diploma klein. Afnemend nut als gevolg van de onderwijsexpansie was in deze 

                     
542 Ganzeboom en Luijkx, “Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland: patronen en historische 
veranderingen”, in: Dronkers en Ultee (red.), Verschuivende ongelijkheid 14-30, aldaar 18. 
543 Deze maat is eerder geïntroduceerd in hoofdstuk 4 en beschreven in Kaelble, Soziale Mobilität, 157; en 
Boonstra, De waardij, 188. 
544 Maas en Van Leeuwen, “Van een dubbeltje naar een kwartje?”, 188-189.  
545 Ganzeboom en Luijkx, “Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland”, 20. 
546 Blau en Duncan, The American occupational structure, 402-403. 
547 S.W. van der Ploeg, The expansion of secondary and tertiary education in the Netherlands (Nijmegen 1993) 
87. 
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jaren voor diploma’s van het hoger onderwijs nog niet te zien. Een diploma in het hoger 

onderwijs had een groeiende meerwaarde en leidde tot beroepen met een hogere status.548 

 

Tabel 6.1 Relatieve verdeling van de Nederlandse mannelijke beroepsbevolking over de 

beroepsklassen van Van Tulder, 1954-1980/1984. 

Indeling Van Tulder 1954 1958 1970-
74 

1975-
79 

1980-
84 

I Hoofdzakelijk vrije en academische 
beroepen, directeuren van grote 
ondernemingen, leraren middelbaar 
onderwijs, zeer hoge ambtenaren 

2,8 3,6 7,1 11,8 11,7 

II Hoofdzakelijk hoge employés, 
directeuren kleine ondernemingen, 
hoofdambtenaren, grote landbouwers 
en tuinders, middelbare technici 

8,2 7,8 20,0 15,8 15,0 

III Hoofdzakelijk grote tot middelgrote 
oude en nieuwe middenstand, 
ambtenaren middelpositie, 
middelgrote landbouwers en tuinders, 
middel employés 

19,8 13,3 13,3 15,6 13,9 

IV Hoofdzakelijk kleine oude en 
nieuwe middenstand, geschoolde 
arbeiders, kleine landbouwers en 
tuinders, kantoorbedienden, lagere 
employés, lagere ambtenaren 

34,2 54,1 35,7 36,6 38,8 

V Hoofdzakelijk geoefende arbeiders, 
lagere beambten 

27,4 15,4 19,8 16,6 18,0 

VI Hoofdzakelijk ongeoefende 
arbeiders 

7,5 5,7 4,1 3,6 2,6 

Bron: Ganzeboom en Luijkx, “Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland” in: 

Dronkers en Ultee (red.), Verschuivende ongelijkheid, 16-7. 

 

6.3 Onderwijs in Nederland, 1945-1986 

In de hier bestudeerde periode was er sprake van een forse onderwijsexpansie. Steeds 

meer jongeren volgden steeds langer onderwijs en bereikten steeds hogere 

opleidingsniveaus. Figuur 6.1 toont de mediane leeftijd549 waarop mannen van 

                     
548 P.M. de Graaf, “Onderwijs en arbeidsmarkt. Ontwikkelingen in de waarde van diploma’s”, in: Ganzeboom en 
Ultee (red.), De sociale segmentatie van Nederland in 2015 (Den Haag 1996) 95-118, aldaar 111-113. 
549 De mediaan is een centrummaat die het midden van een van klein naar groot geordende 
gegevensverzameling aangeeft. D.S. Moore en G.P. McCabe, Statistiek in de praktijk (Schoonhoven 1994) 28-31. 
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opeenvolgende geboortecohorten (1921-1930 tot en met 1961-1970) het 

onderwijssysteem verlieten, onderscheiden naar het opleidingsniveau van de vader. Vaders 

die hoogstens lager beroepsonderwijs hebben afgerond zijn geclassificeerd als laag 

opgeleid, vaders met minimaal een opleiding in het hoger beroepsonderwijs zijn 

hoogopgeleid, de overige vaders vormen de middencategorie.550 Figuur 6.2 toont de 

gegevens voor vrouwen. Voor zowel vrouwen als mannen is de leeftijd waarop jongeren de 

onderwijsloopbaan vaarwel zeiden, verhoogd. Jongeren bleven langer op school en haalden 

een hoger niveau. Het bereikte opleidingsniveau hing samen met het opleidingsniveau van 

de vader van de leerling.  

Zonen en dochters van hoogopgeleiden bleven langer in school dan de kinderen van 

middelbaar of lager opgeleiden. Bij de studerenden uit het geboortecohort 1941-1950 

verkleinde het verschil in de mediane leeftijd waarin kinderen van hoog en middelbaar 

opgeleiden het onderwijs verlieten, maar voor de daaropvolgende cohorten gold dat het 

effect van ouders’ opleiding toch weer wat hoger was. De samenhang tussen 

opleidingsniveau van ouders en kinderen bestond dus ook voor het jongste geboortecohort 

(jongeren die tussen 1961 en 1970 geboren zijn en dus in de jaren tachtig het onderwijs 

afrondden). Statistische analyses van socioloog Ganzeboom tonen wel aan dat de 

milieuverschillen in de leeftijd waarop men het onderwijs verliet in deze periode zijn 

afgenomen. Datzelfde gold voor het effect van de sekseverschillen. In de oudste cohorten, 

de respondenten die in het interbellum geboren werden, bleken mannen een langere 

onderwijscarrière te hebben dan vrouwen, maar die verschillen zijn in deze periode kleiner 

geworden.551 Meisjes haalden begin jaren tachtig gemiddeld hogere eindniveaus dan tien 

jaar daarvoor. In 1970 verliet 7 procent van de vrouwelijke uitstromers het onderwijs met 

een diploma Hoger Beroeps of Wetenschappelijk onderwijs op zak, in 1982 was dat 17 

procent. In dezelfde jaren was het percentage mannelijke onderwijsdeelnemers dat dit 

niveau bereikte toegenomen van 21 naar 23 procent.552 

 

 

                     
550 A.C. Liefbroer en P.A. Dykstra, Levenslopen in verandering: een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen 
van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 (Den Haag 2000) 63. De gegevens zijn verzameld uit 7 grote 
surveys waarin respondenten zijn ondervraagd over de levensloop, afgenomen tussen 1988 en 1995. 
Liefbroer en Dykstra, Levenslopen, 44-49. 
551 Ganzeboom, “Onderwijsexpansie en onderwijskansen”, in: Ganzeboom en Ultee (red.), De sociale 
segmentatie, 13-48, aldaar 31-32. 
552 M. Beker, “Onderwijs en sekse-ongelijkheid”, in: J.A. van Kemenade e.a. (red.), Onderwijs: bestel en beleid 2. 
Onderwijs en samenleving A (Groningen 1986) 207-234, aldaar 215-216. 
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Bron: Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 64 en 230. 

 

 

 
Bron: Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 64 en 230. 
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Bron: Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 67 en 231.  

 

De bereikte opleidingsniveaus van de geboortecohorten hielden natuurlijk sterk verband 

met de tijd die de opeenvolgende generaties in het onderwijs doorbrachten. Sociologen 

Liefbroer en Dykstra onderscheidden vijf onderwijsniveaus van laag naar hoog en 

onderzochten de ontwikkeling van het hoogst afgeronde schooltype voor geboortecohorten 

vanaf 1901. De figuren 6.3 en 6.4 tonen de resultaten voor de geboortecohorten vanaf 

1921-1930, voor mannen respectievelijk vrouwen. Laag niveau staat hier voor lager 

onderwijs of een deel daarvan, Lager middelbaar voor lager beroepsonderwijs en lager of 

middelbaar algemeen vormend onderwijs, Hoger middelbaar voor middelbaar 

beroepsonderwijs en HAVO en VWO, Semi-hoog voor hoger beroepsonderwijs en Hoog voor 
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wetenschappelijk onderwijs.553 Het aandeel mannen en vrouwen dat enkel lager onderwijs 

afgerond had, nam sterk af en het percentage van hen dat een middelbaar of hoger 

schooltype afrondde, nam toe. De scherpe afname van het aandeel laagopgeleide vrouwen 

toont de inhaalslag van vrouwen in het onderwijs in de naoorlogse periode.554 

Voor deze onderwijsexpansie is een aantal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste zouden 

veranderingen in de arbeidsmarkt van invloed zijn geweest op de onderwijsparticipatie. We 

zagen in de vorige paragraaf dat in de beroepenstructuur ingrijpende wijzigingen 

plaatsvonden, die zorgden voor een toenemende vraag naar hoogopgeleide 

arbeidskrachten. De toename van het aantal banen in het overheidsapparaat en overige 

arbeidsplaatsen in de dienstensector was daarvoor van belang.555 Hetzelfde gold voor de 

technologische innovaties. Hoogopgeleiden kunnen beter omgaan met nieuwe technologie 

en profiteren daarom meer van innovaties op de werkvloer.556 Ten tweede werd de groei 

van de onderwijsparticipatie aangejaagd door de groeiende welstand van veel gezinnen, die 

verband hield met de zeer sterke stijging van de Nederlandse economische groei in de jaren 

vijftig en zestig.557 Hierdoor kwam een verlengde onderwijscarrière in toenemende mate 

binnen het bereik van lagere inkomensgroepen. De groeiende mogelijkheden voor 

studiefinanciering droegen hieraan bij. De groei van de onderwijsdeelname joeg zichzelf 

ook aan. Omdat hogeropgeleiden de onderwijscarrière van hun kinderen belangrijker 

vinden dan lager opgeleiden, nam met de toename van het aantal hogeropgeleiden bij 

iedere volgende generatie de onderwijsdeelname toe.558 De sterke relatie tussen het 

opleidingsniveau van ouders en kinderen is duidelijk naar voren gekomen uit sociologisch 

onderzoek (en ook uit de voorgaande grafieken 6.1 en 6.2). Een derde verklaring voor de 

gegroeide onderwijsparticipatie zijn veranderingen in de onderwijsstructuur. 

De belangrijkste wijziging in de onderwijsstructuur kwam tot stand met de zogenoemde 

Mammoetwet van 1963 (ingevoerd in 1968). Deze wet bracht het gehele voortgezet 

onderwijs onder in één regeling, een doelstelling waarover Abraham Kuyper zich al boog 

met zijn Ineenschakelingscommissie (van 1903 tot het eindrapport in 1913), maar die in de 

tussentijd nooit gerealiseerd was.559 Daarnaast onderkende de wet twee problemen van het 

bestaande secundaire onderwijs, namelijk de verkeerde schoolkeuze van veel lagere 

schoolleerlingen en het gebrek aan doorstromingsmogelijkheden. Deze problemen werden 

bestreden door een verbetering van de selectie en het creëren van 
                     
553 Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 66. 
554 Ibidem, 67. 
555 Van der Ploeg, The expansion 22-23. 
556 D. Acemoglu, “Why do new technologies complement skills? Directed technical change and wage 
inequality”, Quarterly journal of economics 113 (1998) 4, 1055-1089, aldaar 1055-1056; B. Jacobs, “Het 
betwistbare nut van hogere onderwijsuitgaven”, Socialisme en democratie 58 (2001) 2, 20-26, aldaar 23-24.   
557 Liefbroer en Dykstra, Levenslopen in verandering, 28. 
558 P. Windolf, “Cycles of expansion in higher education 1870-1985: an international comparison”, Higher 
education 23 (1992) 4-5; Van der Ploeg, Expansion, 24. 
559 Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert, 61. 
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doorstroommogelijkheden tussen schooltypen. Voor het probleem van de verkeerde 

schoolkeuze werd de brugklas in het leven geroepen, voor de doorstroommogelijkheden de 

scholengemeenschap.560 Het uitstellen van de schoolkeuze tussen lager en voortgezet 

onderwijs zou een beter passende keuze mogelijk maken. Bovendien bleek de milieuinvloed 

op de schoolkeuze verminderd voor post-mammoetleerlingen ten opzichte van pre-

mammoetleerlingen. De schoolkeuze werd in grotere mate gebaseerd op hun 

schoolprestaties.561 Veel leerlingen maakten gebruik van de mogelijkheden tot door-, op- en 

afstroom562, met name ook door het stapelen van opleidingen, dus na het afronden van een 

eerste schooltype (bijvoorbeeld doorstroom naar de HAVO na het behalen van een MAVO- 

diploma). Deze mogelijkheden droegen, in combinatie met het creëren van een 

gedifferentieerder onderwijsstelsel, bij tot de afnemende milieuinvloeden op de 

schoolkeuze. Door de HAVO als overgangstype tussen de MULO/MAVO en het VHMO/VWO 

slonk het aantal jongens van hoge afkomst met een gunstig advies voor een hoog 

schooltype.  

 
Bron: http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_1_3.php; Geraadpleegd 17-11-

2013 en 4-2-2014. CBS statline historie onderwijs. 

 

                     
560 J. Dronkers, “De mammoetwet als een voorbeeld van succesvolle onderwijsvernieuwing”, Handboek 
basisvorming 11 (z.p. 1991) 1.1a.dro.1-1.1a.dro.10, aldaar 1.1a.dro.1. 
561 Dronkers, “De mammoetwet”, 1.1a.dro.4. 
562 Doorstroom is na het behalen van een diploma, instromen in een hoger schooltype. Opstroom is vóór het 
behalen van een diploma instromen in een hoger schooltype. Afstroom is instromen in een lager schooltype. 
Dronkers en De Graaf, “Ouders en het onderwijs van hun kinderen”, 47. 
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De kloof tussen de MULO en het VHMO was groot en doorstroom moeilijk, en daarom 

kregen matig geschikte leerlingen met een hoge sociale achtergrond toch vaak een gunstig 

advies voor het VHMO. De HAVO als brug werd nu voor zulke leerlingen een reële 

adviesmogelijkheid vanwege de mogelijkheden tot doorstroom naar het VWO.563  

In figuur 6.5 is de deelname aan hogeronderwijsinstellingen (universiteiten en 

hogescholen) te zien. Het aantal studenten aan deze instellingen was in 1985 bijna zes keer 

zo groot als in 1950. Die groei kwam vooral sterk op gang in de jaren zestig: het aantal 

studenten nam van 1960 tot 1971 jaarlijks met gemiddeld 10 duizend toe. De ontwikkeling 

van de absolute onderwijsdeelname is afgezet tegen die van de relatieve deelname, als 

percentage van de relevante leeftijdsgroep 18-25 jarigen. Hierdoor blijkt dat de sterke groei 

van de onderwijsdeelname onder meer een demografische oorzaak kende. De generatie die 

geboren werd direct na het einde van de oorlog bereikte in de eerste helft van de jaren 

zestig de leeftijd om te gaan studeren. Omdat de groep 18 tot 25-jarigen onder de bevolking 

zo groot was in de jaren zestig, groeide de deelname in absolute aantallen zeer sterk. In de 

jaren 1963 tot 1971 groeide de absolute deelname sneller dan de relatieve deelname. 

Gedurende die jaren groeiden de absolute deelnamecijfers aan het HBO en het WO met 95 

procent van 102 duizend naar 200 duizend, terwijl de groei van de deelname als percentage 

van de relevante leeftijdsgroep met 47 procent toenam. De deelnamegroei had echter niet 

alleen met de groei van de omvang van de relevante leeftijdsgroep te maken. De relatieve 

deelname als percentage van het aantal 18-25-jarigen in de bevolking groeide immers ook 

sterk. Voor een steeds groter gedeelte van de jongeren werd studeren aan het hoger 

onderwijs een haalbare optie. Dat gold zowel voor mannen als voor vrouwen, voor wie de 

toename van de relatieve deelname nog iets groter was. De korte dip in de relatieve 

deelname kan verklaard worden door de duizendguldenwet van 1972, die de hoogte van het 

collegegeld van 200 naar 1000 gulden verhoogde. Toen die maatregel gedeeltelijk werd 

teruggedraaid, trok de relatieve deelname weer aan. Meer over de hoogte van het 

collegegeld wordt behandeld in paragraaf 6.4. 

Met de toename van de onderwijsdeelname veranderde ook de samenstelling van de 

populatie onderwijsvolgenden naar sociale achtergrond. In de jaren vijftig en zestig was er 

sprake van opmerkelijke politieke consensus over meritocratie, activering van talenten en 

verborgen talent in het onderwijs.564 Een aantal maatregelen die de ongelijke toegang tot de 

hogere vormen van vervolgonderwijs zouden moeten verkleinen, volgde. De verruiming 

van het studietoelagebeleid was er daar één van. Deze politieke consensus kreeg een 

wetenschappelijke vertaling in het Talentenproject van de zogenoemde Leidse school van 

sociologen onder leiding van Frederik van Heek. In dit onderzoeksproject ging men op zoek 

                     
563 Dronkers e.a., “Veranderingen in ongelijke onderwijskansen”, Comenius 2 (1982) 5, 97-113. 
564 J.A. Harbers, Sociale wetenschappen en hun speelruimte: een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en 
maatschappij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke 
onderwijskansen (Groningen 1986) 139. 
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naar de achtergronden van de geringe doorstroming naar het voortgezet en hoger 

middelbaar onderwijs (VHMO) van leerlingen uit lage sociale strata: het verborgen talent. 

Dit onderzoek had mede als functie om de communis opinio over ongelijke onderwijskansen 

wetenschappelijk te toetsen. Daarom werden in het eerste deel tien visies op het probleem 

van de doorstroming van leerlingen uit lagere strata in het onderwijs gepresenteerd en 

becommentarieerd.565 Eén van de visies die behandeld werd was stremming van de 

doorstroming als gevolg van financiële belemmeringen. Deze zienswijze speelde in de 

debatten over studietoelagen een belangrijke rol.  

Van Heek en de zijnen wezen de financiële factor als verklaring voor de achterblijvende 

deelname van leerlingen uit lagere strata in de hoogste vormen van onderwijs echter van de 

hand.566 Daarmee stelden zij vast dat het gezinsinkomen geen bepalende invloed had op de 

schoolkeuze en dat het wegnemen van financiële belemmeringen geen voldoende 

voorwaarde was voor een betere doorstroming van kinderen uit lagere sociale lagen. 

Minstens zo belangrijk was de gevolgtrekking dat er geen parate poel aan onbenut talent 

bestond. De leerlingen die geschikt waren voor doorstroming van het lager naar het 

voortgezet en hoger middelbaar onderwijs, stroomden ook werkelijk door.567 Deze 

conclusie leidde tot een paradigmaverschuiving in het talentenproject én in het 

onderwijskansendebat.568 Niet langer lag de nadruk op structurele factoren die een te lage 

schoolkeuze van begaafde kinderen uit lagere milieus verklaren. Eén van die structurele 

factoren was de genoemde financiële drempel die weggenomen kon worden door 

studietoelagen. Zowel in het talentenproject als in het kansendebat in het algemeen 

verschoof de aandacht naar sociaal-culturele factoren, zoals gezinsklimaat, en hun invloed 

op de schoolkeuze, en vooral ook de cognitieve ontwikkeling van het kind.569  

Zo ontstond aandacht voor de primaire en secundaire milieueffecten, zoals geformuleerd 

door Boudon.570 Het primaire milieueffect leidde ertoe dat leerlingen uit een hoger milieu 

een hoger prestatieniveau bereikten, het secundaire effect dat van de leerlingen met een 

gelijk prestatieniveau diegenen met een hoge sociale achtergrond relatief vaker voor 

vervolgonderwijs van de hoogste soort kozen. Er werd dus onderscheid gemaakt tussen 

invloed op schoolkeuzes, bijvoorbeeld door verschil in onderwijsaspiraties, en invloed op 

schoolprestaties. Die laatste vorm van milieuinvloed, werd ook beschreven in de bijdragen 

van Pierre Bourdieu, die de basis vormden voor de culturele reproductiethese. Volgens deze 

benadering droeg het onderwijs actief bij aan het reproduceren van de sociale ongelijkheid, 

door in leerinhouden, codes en mentaliteiten aan te sluiten bij de dominante cultuur en gaf 

                     
565 Van Heek, Het verborgen talent, 38-50. 
566 Ibidem, 342. 
567 Ibidem, 341. 
568 Harbers, Sociale wetenschappen, 117. 
569 J.A. van Kemenade, “Onderwijs en sociale ongelijkheid”, Sociologische gids 17 (1970) 456-479. 
570 Boudon, Education, opportunity and social inequality, 30. 
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het leerlingen die niet het culturele kapitaal van de dominante klassen bezaten, een 

achterstand.571 De nieuwe richting in de internationale onderwijssociologie was sceptischer 

over de mogelijkheden om maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden via het onderwijs.572  

 

Tabel 6.2 Sociale achtergrond studenten in het universitair onderwijs, op basis van het beroep 

van hun vader volgens de maatstaven van CBS, van enkele studiejaren tussen 1947 en 1971. 

 Hoog Midden Laag 

1947-48 49 44 7 
1950-51 47 45 8 

1954-55 47 46 7 
1958-59 49 43 8 

1961-62 46 45 9 

1964-65 43 47 10 

1967-68 38 49 13 

1970-71 37 50 14 
Bron: CBS, Statistiek van het hoger onderwijs, 1954, 1957; Statistiek van het 

wetenschappelijk onderwijs, 1967, 1972. NB: De gegevens over 1967-68 en 1970-71 

betreffen de verdeling van eerstejaars studenten, die over de overige jaren van alle 

ingeschreven studenten. 

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek hield de sociale samenstelling van de deelnemers aan 

het hoger onderwijs bij in zijn rapporten, en deed dat tot 1971 met gebruik van dezelfde 

criteria (tabel 6.2). Het percentage studenten uit een hoog milieu nam af van 49 tot 37 

procent van alle studenten, terwijl het aandeel studenten uit midden en lage milieus 

groeide. Toch bleek de oververtegenwoordiging van studenten uit hogere milieus in de 

hogere vormen van onderwijs hardnekkig, soms tot onverholen teleurstelling van 

onderzoekers. Bij de onderwijskeuze scheen de sociale achtergrond van de student toch een 

grote rol te blijven spelen. In een onderzoek uit 1986 over eerstejaars studenten aan de 

Universiteit van Amsterdam werd bijvoorbeeld gesteld dat het aandeel studenten uit lagere 

sociale lagen in de jaren tussen 1965 en 1985 nauwelijks was gegroeid, en dat er in de 

samenstelling van de studentenpopulatie naar sociale achtergrond weinig verschuivingen 

te zien waren (zie tabel 6.3).573 De wat sombere conclusie van dit onderzoek werd sterk 

                     
571 P. Bourdieu, “Cultural reproduction and social reproduction”, in: P. Jarvis en C. Griffin, Adult and continuing 
education. Major themes in education (New York 2003), 173-187, aldaar 180-181.   
572 J.S. Coleman, Equality of educational opportunity (Washington 1966); C. Jencks, Inequality. A reassessment of 
the effect of schooling and family in America (New York 1972); Voor Nederland: Dronkers, “Veranderingen in 
ongelijke onderwijskansen”, 97-113; P. van der Kley en A.A. Wesselingh, Onderwijs en maatschappelijke 
ongelijkheid (Rotterdam 1975); A.A. Wesselingh, School en ongelijkheid. Hoe het onderwijs bijdraagt aan het 
handhaven van ongelijkheid in de maatschappij (Nijmegen 1979). 
573 M. Vink, Ontloken talent. Sociale herkomst van studenten van de UvA (Amsterdam 1986) 13. 
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beïnvloed door de bevindingen over het jaar 1985. De samenstelling van de 

studentenpopulatie van dat jaar toonde een toegenomen aandeel studenten uit de ‘Hogere 

beroepen’ en een geslonken aandeel uit de groep ‘Ongeschoolde arbeid’. In dit onderzoek 

werd gebruik gemaakt van de beroepsindeling van het Instituut voor Toegepaste Sociologie 

(ITS), die bestaat uit zes categorieën en veel overlap vertoont met de schaal van Van 

Tulder.574 

 

Tabel 6.3 Samenstelling eerstejaars studentenpopulatie Universiteit van Amsterdam, 1965, 

1970, 1975, 1980 en 1985. 

 1965 1970 1975 1980 1985 

Hogere 
beroepen 

45,7 39,3 42,9 39 47,1 

Middelbare 
employés 

14,5 17,1 17,5 17,9 16,1 

Kleine 
zelfstandigen 

11,5 13,4 8,3 11,5 8,6 

Lagere 
employés 

17,8 21,3 21 20,8 17,4 

Geschoolde 
arbeid 

9,3 8,2 8,6 9,5 9,9 

Ongeschoolde 
arbeid 

1,1 0,6 1,8 1,3 0,8 

Bron: M. Vink, Ontloken talent, 12. 

 

 

Op basis van de uitkomsten van datzelfde onderzoek, blijkt echter ook dat de 

instroomkansen van de onderscheiden sociale groepen meer ontwikkeling vertoonden dan 

gesuggereerd. Wanneer die instroomkansen berekend worden door het aandeel 

ingeschrevenen van een sociale laag te delen door de omvang van die laag in de 

beroepsbevolking volgens de indeling van Van Tulder, blijkt dat zowel de 

oververtegenwoordiging van de hogere beroepsklassen als de ondervertegenwoordiging 

van de lagere beroepsgroepen iets is verminderd. Dat heeft vooral te maken met het 

gelijktijdige slinken van de omvang van de laagste strata en de groei van het aandeel 

mensen in de hogere beroepsgroepen (zoals we eerder zagen in tabel 6.1). Het 

gelijkblijvende aandeel van studenten uit de “arbeidersklasse” (in de woorden van Vink) 

                     
574 Spearmans rangcorrelatie tussen de verdeling op basis van Van Tulder (1970-1974) en die op basis van ITS 
(1975) is 0,89. Berekend met behulp van gegevens uit Ganzeboom en Luijkx, “Intergenerationele 
beroepsmobiliteit in Nederland”, 16-17; Zie voor de ITS beroepenindeling: J.M. van Westerlaak, J.A. Kropman 
en J.W.M. Collaris, Beroepenklapper: toelichting bestemd voor intern gebruik (Nijmegen 1975) 8-11. 
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aan de universiteit hield, tegen de achtergrond van de afnemende omvang van die sociale 

groep, toch toenemende onderwijskansen in. Daarmee lijkt een belangrijke claim in het 

onderzoek van Vink, namelijk dat er geen dynamiek zat in de hoger onderwijsdeelname van 

hoge en lage statusgroepen, ondermijnd. De berekende instroomkansen worden 

gepresenteerd in tabel 6.4 De instroomkansen zijn berekend voor de jaren 1970, 1975, 

1980 en 1985. Het jaar 1965 ontbreekt, omdat over dat jaar geen gegevens beschikbaar zijn 

over de sociale stratificatie van de bevolking.  

 

Tabel 6.4 Instroomkansen van beroepsklassen, berekend op basis van de uitkomsten van 

onderzoek Vink, met gebruik van de samenstelling van de beroepsbevolking in Van Tulders 

beroepsprestigeklassen. 

  1970 1975 1980 1985 

Hogere 
beroepen 

5,5 3,6 3,3 3,8 

Middelbare 
employés 

0,9 1,1 1,2 1,0 

Kleine 
zelfstandigen 

1,0 0,5 0,8 
 

0,8 

Lagere 
employés 

0,6 0,6 0,5 0,5 

Geschoolde 
arbeid 

0,4 0,5 0,5 0,5 

Ongeschoolde 
arbeid 

0,1 0,5 0,5 0,2 

Bron: Eigen berekening op basis van Vink, Ontloken talent, 12; Ganzeboom en Luijkx, 

“Intergenerationele beroepsmobiliteit in Nederland”, 16-17.  

 

Een vergelijkbaar overzicht krijgen we voor studerenden aan WO, HBO en MBO, op basis 

van de Leefsituatiesurvey van 1986.575 De sociale achtergrond van studerenden uit dat jaar 

is weergegeven in tabel 6.5, ingedeeld volgens het beroepsklassenschema van Erikson, 

Goldthorpe en Portocarero (het EGP-schema). Bovendien zijn instroomkansen van de 

onderscheiden beroepsklassen berekend, op basis van de hele populatie, analoog aan de 

berekening van de instroomkansen met betrekking tot het onderzoek aan de UvA, en op 

basis van de relevante leeftijdsgroep 18-27-jarigen. Zoals verwacht was de sociale status 

van studerenden uit het onderzoek waarbij WO-, HBO- en MBO-studenten samen werden 

genomen, gemiddeld wat lager dan die van de WO-studenten in Amsterdam. Eerder zagen 

we immers al dat het bereikte opleidingsniveau samenhing met het opleidingsniveau van de 

                     
575 Centraal Bureau voor de Statistiek, Doorlopend Leefsituatie Onderzoek, 1986. Beschikbaar gesteld door CBS, 
mijn berekeningen.  
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ouders.576 Omdat bereikt opleidingsniveau weer samenhing met de beroepsstatus van 

ouders, is het niet verrassend dat in een steekproef met studenten HBO en MBO de sociale 

achtergrond iets lager lag. De kansen op tertiair onderwijs voor kinderen van 

hoogopgeleide leidinggevenden waren groter dan die van lager opgeleide handarbeiders. 

Ondanks de verschillen in instroomkansen, lagen die kansen relatief dicht bij elkaar, zeker 

wanneer we kijken naar de instroomkans op basis van de omvang van de beroepsklassen in 

de relevante leeftijdsgroep. Voor geschoolde handarbeid zijn de instroomkansen zelfs groter 

dan 1, wat betekent dat die sociale groep oververtegenwoordigd is in vergelijking met de 

omvang van die groep in de bevolking van de relevante leeftijd.  

 

Tabel 6.5 Verdeling studenten 1986 over beroepsklassenschema EGP op basis van het beroep 

van hun vader, en berekende instroomkansen 

 Percentage 
studenten 

Instroomkans 
op basis van 
alle leeftijden 

Instroomkans 
op basis van 
relevante 
leeftijdsgroep 

Grote zelfstandigen, hoog 
leidinggevend, academici 

21,8 2,1 1,6 

Laag leidinggevend, geschoolde 
hoofdarbeid 

18,3 1,2 1,6 

Routine hoofdarbeid 9,9 1,2 1,0 

Kleine zelfstandige met 
personeel 

8,5 1,1 1,2 

Kleine zelfstandige zonder 
personeel 

0,7 0,1 0,2 

Zelfstandige boeren 7,0 0,5 0,8 

Supervisoren, hooggeschoolde 
handarbeid 

8,5 1,1 0,8 

Geschoolde handarbeid 16,9 1,1 1,1 

Halfgeschoolde handarbeid 7,7 0,5 0,5 

Landarbeid 0,7 0,2 0,5 

N 142   

Bron: CBS, Doorlopend Leefsituatie Onderzoek, 1986. 

 

In de hier bestudeerde periode tussen 1945 en 1985 veranderde er dus veel in de 

onderwijsdeelname. Meer jongeren gingen steeds langer naar school, en behaalden een 

steeds hoger opleidingsniveau. Meisjes gingen in steeds grotere getale naar school, 

                     
576 Liefbroer en Dykstra, Levenslopen, 64. 
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verbleven langer in het onderwijs en behaalden hogere eindniveaus. Zij begonnen hun 

onderwijsachterstand in te lopen.577 Door de vergrote welvaart in deze jaren kwam 

vervolgonderwijs ook in toenemende mate binnen bereik van jongeren uit niet traditioneel 

bevoorrechte groepen. Het aandeel studenten uit lagere en middenklassen in de hogere 

vormen van onderwijs nam toe, al bleek de oververtegenwoordiging van studenten uit de 

hoogste sociale groepen hardnekkig.  

 

 

6.4 Doelstellingen van de wettelijke regelingen van studiebeurzen 

 

Studietoelagen: spectaculaire groei en fel debat 

Het beurzenbeleid van voor de oorlog werd na 1945 voortgezet. Dat wil zeggen dat er een 

stelsel was dat bestond uit renteloze voorschotten en een klein aantal beurzen als gift. Het 

aantal voorschotten overtrof het aantal beurzen aanmerkelijk. In 1946 werden er 1.438 

voorschotten toegekend, ter waarde van 939 duizend gulden, en 99 beurzen als gift, voor 

een totaal bedrag van 88 duizend gulden.578  

Al snel werd de noodzaak gevoeld om het beurzenstelsel uit te breiden, en wel op twee 

manieren. Zowel door verhoging van het bedrag van de beurs of het voorschot per student, 

als door uitbreiding van het aantal te ondersteunen studenten groeide het stelsel in omvang 

en belang. Voor de noodzakelijke verhoging van het bedrag per student was veel aandacht 

vanwege de publicaties over de “sociale nood” van de studenten, van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek en de Amsterdamse hoogleraar G.C. Heringa. Uit het rapport van het CBS 

blijkt dat er zorgen waren over het levensonderhoud van studenten die in de 

universiteitsstad op kamers woonden. De statistici wijdden een drietal grafieken aan de 

frequentie waarmee studenten een warme maaltijd gebruikten, onderscheiden naar 

universiteitsstad, woonsituatie en sociale achtergrond. Voor spoorstudenten die thuis 

bleven wonen werd nog wel goed gezorgd, maar van de kamerstudenten at slechts 11 

procent zelfs vier maal of minder per week een warme prak, een percentage dat voor alle 

sociale lagen overeenkwam.579 Om in het onderhoud te voorzien verrichte een vijfde van de 

studenten betaalde arbeid (gemiddeld 71 uren per maand) en ontving 22 procent een beurs 

of voorschot (10 procent een beurs of voorschot van rijkswege).580 Het aantal beurzen van 

                     
577 Beker, “Sekse-ongelijkheid”, 229. 
578 J.M.L.Th. Cals, Nota betreffende enige beschouwingen omtrent voorzieningen ten behoeve van studenten. Brief 
van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van de motie van Fortanier-De Wit 
(Den Haag 1953), 3. 
579.CBS, Statistiek van de sociale omstandigheden der studenten: studiejaar 1947/48 (Den Haag 1949) 33. 
580 Ibidem, 34-41. 
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rijkswege moest daarom sterk uitgebreid worden, vond ook de Amsterdamse hoogleraar in 

de weefselleer G.C. Heringa. Heringa publiceerde een aantal brochures over wat hij noemde 

de “sociale nood” onder studenten. Na zijn overlijden in 1972 werd over hem in een In 

Memoriam geschreven: “Lang voordat de studenten zichzelf van de aan hun positie 

inherente problematiek bewust werden (….), zag hij de schrijnende tekorten in de 

dubbelzinnigheid van hun plaats in het universitaire systeem, waarin ze zowel onmondig 

als volwassen waren.”581 Er bestond volgens Heringa een “onverbrekelijk, c.q. fataal 

verband” tussen het welzijn van de studenten en het maatschappelijk rendement uit 

onderwijs.582 De overheid had daarom een verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar 

studenten. Die oproep bereikte ook de politiek: minister Cals werd in 1954 verzocht de 

beurzen te verruimen, omdat “[d]e nieuwe inzichten die op het gebied van de sociale 

verzorging van studenten baanbreken, ook tot uiting op het terrein van directe steun 

[komen]”.583 De directe steun, in de vorm van beurzen en voorschotten, was volgens Cals in 

de voorbije jaren “wel aan de zeer krappe kant” geweest, en kwam in aanmerking om 

verhoogd te worden. Een eerste stap in die richting was het koppelen van vrijstelling van 

betaling van collegegeld aan het ontvangen van een toelage, een maatregel die vanaf 1954 

in werking trad.584  

Voor een uitbreiding van de reikwijdte van het beurzenstelsel waren ook goede redenen. 

Het aantal studenten dat in de sobere jaren na de oorlog vanwege financiële problemen een 

beroep wilde doen op de overheid voor een studiebeurs, was fors toegenomen. Daarom 

kondigde onderwijsminister Rutten in 1949 aan zijn ambtsgenoot op Financiën een 

verhoging van de post voor rijksstudietoelagen aan, omdat het aantal beursaanvragers in de 

jaren na de oorlog zeer groot was “doordat vele gezinnen geldelijk achterop waren 

geraakt.”585 Een tweede reden om het aantal beurzen uit te breiden was een vorm van 

“welbegrepen eigenbelang van de samenleving”, in de woorden van Ruttens opvolger Cals. 

Door het aantal beurzen uit te breiden zou de hogeronderwijsdeelname gestimuleerd 

worden, en dat was van belang voor de economische groei van Nederland. Vanuit het 

bedrijfsleven werd aandacht gevraagd voor de groeiende behoefte aan goed geschoolde 

deskundigen.586 Idenburg, die in 1934 nog de noodklok luidde over de overproductie van 

academici, hield in 1956 zijn inaugurele rede onder de titel: Mensen gevraagd! Idenburg 

hintte erop, geheel in lijn met de consensus over verborgen talent van die dagen, dat niet 

                     
581 A. van den Hooff, “In memoriam Prof. G.C. Heringa”, Nederlands tijdschrift voor de geneeskunde 116 (1972) 
7, 278-279. 
582 Heringa, De sociale status van de student, 41. 
583 DUO, doos 3, map 3. 
584 Cals, Nota voorzieningen ten behoeve van studenten, 3. 
585 DUO, doos 3, map 3.  
586 Bijvoorbeeld op de mede door het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) georganiseerde 
conferentie “Universiteit en bedrijfsleven”, in december 1951. Universiteit en bedrijfsleven. Rapport van de 
conferentie gehouden onder auspiciën van het Nederlands Comité van World University Service op 15 en 16 
december 1951 te Woudschoten (Leiden 1951) 21. 
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alle geschikte jongeren doorstroomden naar de hogere vormen van onderwijs, en dat dit 

fenomeen nadelig was voor henzelf en de samenleving als geheel.587 De combinatie van 

consensus over meritocratische denkbeelden, verantwoordelijkheid voor de sociale nood 

van studenten en de economische noodzaak van goed opgeleide (vooral technische) 

deskundigen leidde tot een uitbreiding van het beurzenstelsel.588 Het liberale Kamerlid 

Jeanne Fortanier-De Wit diende in 1953 een motie in waarin gevraagd werd om een 

ruimhartiger toepassing van het bestaande beurzenstelsel. De motie was in eerste instantie 

speciaal toegesneden op de Technische Hogeschool van Delft, maar werd later 

veralgemeniseerd naar studerenden van alle instellingen.  

Als reactie hierop verruimde de minister het aantal beurzen, verhoogde hij de maximum 

toelage en verschoof hij de balans tussen beurzen als gift en voorschotten (figuur 6.6). De 

vorm van de gemengde toelage werd vanaf 1957 toegekend wanneer de benodigde toelage 

meer dan 1200 gulden was. Het bedrag boven die 1200 werd dan als beurs gegeven, om de 

studieschuld niet onnodig hoog te laten oplopen.589 In figuur 6.7 is de verschuiving van de 

balans tussen voorschotten en beurzen nogmaals goed te zien, aan het bedrag dat 

uitgekeerd werd als voorschot en als beurs. 

Naast de uitbreiding van het beurzenstelsel zelf, gaf de overheid vanaf 1953 een indirecte 

vorm van studiefinanciering via de kinderbijslag en kinderaftrek. Aan de ouders die hun 

studerende kinderen financieel ondersteunden werd een bedrag aan kinderbijslag 

verstrekt, waarvan de hoogte gebaseerd was op de omvang van financiële ondersteuning 

die zij hun kind boden. Hoe hoger de financiële bijdrage van ouders aan studerende 

kinderen, des te hoger was de compensatie in de vorm van kinderbijslag.590 Het recht op 

kinderbijslag werd hiertoe voor studerenden tot de leeftijd van 27 jaar verlengd. Deze 

regeling betekende een belangrijke verschuiving in de benadering van studiefinanciering, 

omdat ze voor alle studenten gold, los van talent voor de studie of de inkomenspositie van 

de ouders.  

 

 

                     
587 Idenburg, Mensen gevraagd! Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
vanwege de Maatschappij  o  N   van ’  Al emeen aan  e  n vers  e   van Ams er am op maan a    ok ober 
1956 (Amsterdam 1956).  
588 J. Janssen en P. Voestermans, Studenten in beweging: politiek, universiteit en student (Nijmegen 1984) 88. 
589 Cals, Tweede nota inzake voorziening ten behoeve van studenten (Den Haag 1959) 4. 
590 P.G. Dekker en  J.L. van der Leeuw, Rijksstudietoelagenbeleid getoetst: rapport samengesteld op verzoek van 
de Groninger Studenten Raad door het Instituut voor Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit te 
Groningen. (Groningen 1972) 16. 
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Bron: Sassen, Rapport van de ambtelijke commissie, bijlage A1. 

 

 

  
Bron: CBS, Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, kunst en wetenschap, jaren 1950-

1959; Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, wetenschap en cultuur, jaren 1960-

1963; Statistiek van de uitgaven der overheid voor onderwijs, jaren 1964-1970. 
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De kinderbijslag was in de Kinderbijslagwet van 1939 zo opgebouwd, dat er een 

standsbevestigende en denivellerende werking van uit ging. Het bedrag aan kinderbijslag 

was een percentage van het verdiende inkomen, waardoor een grotere toeslag werd 

toegekend naarmate het inkomen hoger was. De achterliggende gedachte was dat gezinnen 

uit hogere sociale groepen meer geld nodig hadden om hun kroost een opvoeding te bieden 

“overeenkomstig hun stand.”591 Het progressieve karakter van de kinderbijslag verviel in 

1963, toen de hoogte van de toelage niet langer aan de hoogte van het inkomen gekoppeld 

was. Vanaf dat jaar kregen alle rechthebbenden een gelijk bedrag en was er sprake van 

progressie naar kindertal.592 Door deze indirecte steun aan studenten via het gezin werd de 

verantwoordelijkheid van ouders voor hun studerende kinderen benadrukt. Bovendien was 

de regeling lange tijd in het voordeel van studenten met welgestelde ouders. Het was deze 

denivellerende werking van de indirecte studiefinanciering die leidde tot protest uit de 

studentenbeweging.  

De verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van studenten tussen 

overheid en ouders werd een belangrijk twistpunt in de discussies over het beurzenbeleid 

in de navolgende jaren. De roep om een integrale studiekostenvergoeding, ook wel: 

studieloon, vond bij de minister geen gehoor.593 Een studieloon, een toelage voor alle 

studenten ongeacht de draagkracht van de ouders, werd als oplossing voor de 

onevenwichtige rekrutering van studenten aangedragen door de Bond van 

Wetenschappelijke Onderzoekers594, door professor Heringa in zijn bijdragen over de sociale 

nood van de studenten, en vond ook gehoor in regeringspartij PvdA. Minister Cals vond 

echter dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van studerende kinderen principieel 

bij de ouders hoorde te liggen. De overheid sprong pas bij wanneer het gezinsinkomen 

tekort schoot.595 Tegen deze achtergrond kende de overheid alleen beurzen en 

voorschotten toe aan studenten die niet door hun ouders onderhouden konden worden. Het 

motief van zelfstandigheid van de student ten opzichte van zijn of haar ouders kwam daarin 

steeds dominanter naar voren in discussies over het te voeren beurzenbeleid. De Studenten 

Vak Beweging (SVB), in 1963 opgericht naar het model van de Franse Union Nationale des 

                     
591 R.M. van Daalen, “De invoering van de kinderbijslag in Nederland: kostwinning en standsbesef”, 
Amsterdams sociologisch tijdschrift 29 (2002) 3, 285-312, aldaar 300-302. 
592 Van Daalen, “De invoering”, 307. 
593 F.J.Th. Rutten, Rappor  van  e a v escomm ss e voor  e  re  en voor  en n en  en behoeve van s   en en  
 n es el  b   m n s er  le besch kk n  van    a   s  s    3  a           nr  3 33   (Den Haag 1956) 19-22. 
594 De Bond voor wetenschappelijke onderzoekers organiseerde een congres over de rekrutering van studenten 
in 1949, waarvan een van de conclusies was dat de ondervertegenwoordiging van “arbeidersbevolking” aan 
de universiteiten veroorzaakt werd door "financiële selectie, die de begaafden der lagere milieus uitsluit van 
de universiteiten en hogescholen." H. Freudenthal, “De recrutering der studenten. Het plan-studieloon der Afd. 
Utrecht van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers”, in: Verbond der Wetenschappelijke 
Onderzoekers te Leiden en de Civitas Academica van de Universiteit van Amsterdam, De toelating tot het 
hoger onderwijs. Verslag van het congres gehouden te Amsterdam op 9 en 10 december 1949 (Amsterdam 1949) 
51-74, aldaar 63. 
595 Rutten, Rapport van de adviescommissie, 30-31. 
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Etudiants de France (UNEF) door de Nijmeegse psychologiestudent Ton Regtien, zette 

zwaar in op de financiële onafhankelijkheid van de studenten en de daaraan gekoppelde eis 

van een integrale studiekostenvergoeding (studieloon) door de overheid.596 De student 

diende erkend te worden als volwaardig lid van de samenleving. De financiële 

afhankelijkheid van het ouderlijk gezin die volgde op een toelagesysteem dat alleen voorzag 

in beurzen als gunst voor enkelen, moest daarom wijken. Het studietoelagestelsel moest 

plaatsmaken voor de instelling van een studieloon.597 Zo’n integrale vergoeding paste bij 

het beeld van de student als volwaardig lid van de maatschappij, een intellectueel 

werknemer. Door de studie te erkennen als arbeid waarvoor een studieloon werd 

uitgekeerd, zouden de toelatingscriteria voor de onderwijsdeelnemers meer gelijk worden. 

Aspiranten uit lagere inkomensgroepen zouden bij een studieloon niet meer hoeven te 

kiezen tussen deelname aan het arbeidsproces enerzijds en uitstel daarvan, door te gaan 

studeren, anderzijds. Hiermee zou een belangrijke psychologische barrière voor 

academische nieuwkomers weggenomen zijn.598 De indirecte vormen van 

studiefinanciering via het gezin zouden daarentegen tot een te grote financiële 

afhankelijkheid van studenten leiden en tot een onaanvaardbaar voordeel voor studenten 

met ouders met een hoog inkomen. 

Verder maakte de Studentenvakbeweging zich sterk voor secundaire voorzieningen, zoals 

mensa’s en voorzieningen voor huisvesting, en democratisering van de toegang tot de 

universiteit. Tegenover deze opgeëiste rechten van de student, stond de plicht om serieus 

en in een redelijke termijn te studeren.599 Ze mengde zich ook in het debat over de interne 

democratisering van de universiteiten, een bestuursstructuur waarin ruimte was voor 

medezeggenschap van studenten en personeel en waarvoor in 1969 gedemonstreerd werd 

door middel van bezettingen van de Hogeschool van Tilburg en het Maagdenhuis in 

Amsterdam.600 In de SVB verenigden zich veel nihilisten (studenten die buiten de corpora 

bleven) en beursstudenten.601 De SVB kreeg een dominante plek in de landelijke 

studentenraad en speelde een belangrijke rol bij de protesten tegen collegegeldverhogingen 

in 1964 en bezuinigingen op de studietoelagen in 1966.  

De ambtelijke commissie die in 1966 met het oog op de sterk toegenomen kosten de 

uitgangspunten van een toekomstig beurzenbeleid bestudeerde, wees een studieloon 

                     
596 Studenten Vak Beweging, Van liefdadigheid naar recht op integrale vergoeding: financiële voorzieningen van 
overheidswege voor studerenden aan universiteiten en hogescholen: synthese van de Conceptrapporten, 
opgesteld door de studiecommissies "financiële voorzieningen" van de afdelingen Amsterdam, Utrecht en Delft 
van de Nederlandse Studentenvakbeweging (z.p. 1964) 20. 
597 SVB, Van liefdadigheid naar recht, 11. 
598 K.B.T. Thio en F.J. Buijs, Studieloon. Een model voor politieke belangenbehartiging. SVB-cahier 2 (z.p. 1968) 
31.  
599 Janssen en Voestermans, Studenten in beweging, 106-107. 
600 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 511. 
601 A. van Steen, “Een bres in de ivoren toren. De Studenten Vakbeweging (SVB) in Leiden (1963-1969), 
Jaarboek Dirk van Eck 2012, 122-194, aldaar 138. 
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principieel af.602 De steun voor studenten in de vorm van kinderbijslag en kinderaftrek 

vormde volgens de commissie de primaire pijler van studiefinanciering, de 

rijksstudietoelagen werden ingezet als aanvulling op die regelingen.603 Door strikter de 

hand te houden aan deze volgorde kon een fiks bedrag bezuinigd worden op de uitgaven 

voor de rijksstudietoelagen. Het uitgekeerde bedrag aan voorschotten zakte daardoor 

tijdelijk terug, terwijl het bedrag aan beurzen stabiliseerde. De nieuwe wijze waarop de 

beurshoogte berekend werd, leidde in veel gevallen tot een verlaging van de beurs en een 

navenante stijging van het bedrag aan kinderbijslag en -aftrek.604 Het aandeel van de 

studenten in het hoger onderwijs met een beurs, dat tot 1965 sterk gegroeid was tot een 

percentage van 36 procent, nam als gevolg van de nieuwe toekenningsnormen uit het 

rapport-Sassen af. Dat lag in de bedoeling van de commissie, die immers van oordeel was 

dat door de stapeling van kinderbijslag en fiscale regelingen enerzijds en studietoelagen 

anderzijds, te veel beurzen werden uitgekeerd. 

Het rapport van de commissie-Sassen werd door de protagonisten van het studieloon 

uitgelegd als een versterking van de ouderafhankelijkheid van de studenten en dat was 

tegen het zere been. Als reactie werden er protestbijeenkomsten georganiseerd. In Utrecht 

werd een van die bijeenkomsten, waar namens de SVB Ton Regtien het woord voerde en 

ook CPN-Kamerlid Marcus Bakker sprak, bezocht door 600 belangstellenden. Voorafgaand 

trokken zij met spandoeken door de binnenstad, terwijl zij volgens het Utrechts Nieuwsblad 

“Diepenhorst moet beurzen geven, hi, ha, ho” scandeerden. De mars werd begeleid door 

enkele politieagenten te paard en verliep rustig.605 Omdat ook in andere steden grote acties 

werden gehouden, zo links en rechts begeleid door rookbommen en minder brave leuzen 

aan het adres van de minister, leidden de demonstraties tot onrust in ambtelijke kringen. 

Dergelijke massale tegenwind vanuit de studentenbeweging was tot dan toe onbekend. Het 

jaar 1966, waarin behalve de onrust over de rijksstudietoelagen ook het bouwvakoproer en 

de rellen bij het huwelijk van prinses Beatrix plaatsvonden, was toch al een roerig jaar.606 In 

het jaarverslag van de afdeling Rijksstudietoelagen klonk het dat de wijzigingen in het 

rijksstudietoelagebeleid, ingegeven door het rapport-Sassen, “niet bij iedereen weerklank 

vonden en met name in de studentenwereld nogal wat emotie’s veroorzaakten.”607 Een 

nieuwe onderzoekscommissie beet in 1971 haar tanden stuk op het vraagstuk van de 

financiële relatie tussen ouders en studerende kinderen. De commissie-Andriessen kon het 

niet eens worden en bracht een advies met drie minderheidsstandpunten uit. Voor een 

                     
602 Deze commissie werd naar haar voorzitter professor F.L.R. Sassen de Commissie-Sassen genoemd. 
Commissie-Sassen, Rapport van de ambtelijke commissie voor rijksstudietoelagen ( (Den Haag 1966) 22 en 65. 
603 Commissie-Sassen, Rapport, 44. A.J. de Regt, Geld en gezin. Financiële en emotionele relaties tussen 
gezinsleden (Amsterdam 1993) 83. 
604 Nota studiefinanciering (Den Haag 1974) 7. 
605 “Studenten: Diepenhorst naar ontwikkelingshulp. Utrechtse demonstratie tegen toelagenbeleid”, Utrechts 
Nieuwsblad 22-09-1966. Isaäc Diepenhorst (ARP) was van 1965 tot 1967 minister van Onderwijs.  
606 H. Righart, De eindeloze jaren zestig: geschiedenis van een generatieconflict (Amsterdam 1995) 211-235. 
607 DUO historisch archief, doos 7, map 22.  
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meerderheid van de commissieleden was de zelfstandigheid van de studenten het centrale 

uitgangspunt: enkele van hen wilden die bereiken door middel van studieleningen, anderen 

stonden een vorm van integrale studiekostenvergoeding voor. Een minderheid van de 

commissieleden was niet overtuigd door het argument van ouderonafhankelijkheid en hield 

vast aan de verantwoordelijkheid van ouders voor hun studerende kinderen.608  

Het bleek dat de twee gekoesterde uitgangspunten voor een studiebeurzenbeleid, 

vergroting van de toegankelijkheid enerzijds en zelfstandigheid van de student anderzijds, 

maar moeilijk met elkaar te verenigen waren. Voor de vergroting van de toegankelijkheid 

was een ruimhartige studiefinanciering nodig die gericht was op studenten uit lage 

inkomensgroepen, terwijl de zelfstandige positie van de student vroeg om een integrale 

voorziening voor alle studenten ongeacht ouderlijk inkomen, in de vorm van studieloon of 

leningen. De commissie-Andriessen kwam er niet uit, en de tegenstellingen tussen de twee 

motieven speelden ook vervolgplannen voor de studiefinanciering parten. Het 

studiefinancieringsplan van Ger Klein, staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl, uit 1974 

vormde een compromis tussen de twee uitgangspunten, met voorrang aan de 

drempelverlaging voor minder draagkrachtige studenten. In zijn voorstel kreeg elke 

student een basistoelage, die voor studenten uit lage inkomensgroepen aangevuld kon 

worden met een aanvullende toelage en voor andere studenten met een rentedragende 

lening. De indirecte financiering via het gezin zou verdwijnen uit het stelsel.609 Het plan van 

Klein werd nooit ingevoerd, omdat er onder de tegenvallende economische 

omstandigheden na de oliecrisis geen overeenstemming kon worden bereikt over de te 

nemen stappen. Toen het kabinet-Den Uyl viel, was het plan-Klein al op de lange baan 

geschoven.610 In het nieuwe kabinet werd VVD-er Pais onderwijsminister, en hij nam 

afstand van het studiefinancieringsplan van Klein door zijn eigen uitgangspunten voor een 

nieuw stelsel te formuleren. Daarin kwam de zelfstandigheid van de student weer 

bovendrijven als belangrijkste motief, resulterend in een voorstel van basistoelagen en 

rentedragende leningen, zonder relatie met de hoogte van het ouderlijk inkomen. Ook dit 

voorstel haalde het niet. Het Sassen-stelsel, samengesteld uit regelingen voor kinderbijslag 

en –aftrek en gemengde toelagen, gedeeltelijk als voorschot, gedeeltelijk als gift, bleef 

bestaan tot 1986.  

Ondanks de onenigheid over de vorm van studiefinanciering, via ouders of direct aan 

studenten, vond er in deze jaren wel een aanzienlijke uitbreiding plaats van het 

studietoelagestelsel. Aanvankelijk gebeurde dat door een samenkomen van economische 

belangen, overwegingen van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen, en 

verantwoordelijkheid voor het welzijn van studenten. Dat gebeurde in een periode waarin 

de aanzet tot de uitbouw van de sociale verzorgingsstaat werd gegeven, met veel wetten in 
                     
608 De Regt, Geld en gezin, 85-86. 
609 Klein, Nota Studiefinanciering, 14; De Regt, Geld en gezin, 89. 
610 Slaman, Staat van de student, 199-209. 
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het sociale stelsel die we vandaag nog kennen.611 Vooral tot 1966 groeide het aandeel 

studenten met een toelage veel sneller dan de onderwijsdeelname, terwijl de 

kinderbijslagregeling nog eens voorzag in ondersteuning van de ouders van alle studenten, 

ongeacht draagkracht. Dat is goed te zien in onderstaande figuur 6.8, waarin de groei van 

het aantal studerenden is afgezet tegen het percentage studerenden met een studiebeurs. 

Beide reeksen toonden een sterk toenemend verloop, maar het aandeel studenten met een 

studiebeurs groeide tussen 1950 en 1965 veel sneller dan de algemene deelname. De 

ondersteuning in de vorm van kinderbijslag en kinderaftrekregelingen kwam hier nog bij 

en zorgde voor aanvullende steun aan een grote meerderheid van de studenten. De 

verschuiving van beurzen naar regelingen voor Kinderbijslag en kinderaftrek van 1966 is in 

de figuur goed te zien aan de afname van het percentage studenten met beurs in 1966 en 

1967. 

 

Bron: Dekker en Van der Leeuw, Rijksstudietoelagen getoetst, 27; CBS, Zakboek 

onderwijsstatistieken, 1986-1989, 70. 1971-1974 en 1976-1977 verkregen door 

interpolatie.  

 

                     
611 De Werkloosheidswet, de Algemene Ouderdomswet, de Wet Arbeidsongeschiktheid en de Bijstandswet. M. 
van der Steen, R. Peeters en M. Pen, De weg omhoog. Een analyse van het vertoog over sociale mobiliteit in 
regeringsbeleid (Den Haag 2010) 31-32.  
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Tenslotte is de spectaculaire groei van het stelsel ook af te lezen aan de omvang van de 

begroting van de afdeling Rijksstudietoelagen als percentage van de begroting van het hele 

departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De kosten voor studiebeurzen 

vormden een groeiend aandeel van de sterk toenemende begroting van het 

onderwijsministerie tussen 1957 en 1982. In 1957 vormde de begroting van de afdeling 

Rijksstudietoelagen 0,8 procent van de totale onderwijsbegroting, in 1982 was dat 6 

procent van een begroting die in diezelfde jaren 24 keer zo groot was geworden.612  

 

Ontwikkeling van het collegegeld 

In de jaren van de wederopbouw voerde de overheid een beleid dat erop gericht was om de 

algemene deelname aan het hoger onderwijs te vergroten. Een grote onderwijsdeelname 

was nodig “om de industrialisatie van ons land een behoorlijke kans te geven.”613 Daartoe 

werd het collegegeld, dat tussen 1945 en 1953 325 gulden per jaar bedroeg, teruggebracht 

tot 200 gulden. Studenten die een beurs of voorschot ontvingen, werden vrijgesteld van 

betaling van het collegegeld.614 De hoogte van het collegegeld bleef lang onveranderd, 

terwijl de kosten voor het hoger onderwijs toenamen en de waarde van de gulden afnam. 

De afname van de reële hoogte van de collegegelden is te zien in figuur 6.9, waarin de 

nominale hoogte van het collegegeld is weergegeven naast de reële hoogte in guldens.  

Behalve de divergentie tussen overheidskosten en individuele bijdrage aan het onderwijs in 

de vorm van betaling van collegegeld, werd in de loop van de jaren zestig ook gewezen op 

het economische rendement van onderwijs voor de student. Het inkomensverschil tussen 

hoger- en lager opgeleiden ging een rol spelen in de discussie over de rechtvaardige 

verdeling van de kosten van onderwijs. In 1964 werd met dit argument een 

collegegeldverhoging voorgesteld van 200 naar 400 gulden. De studentenbeweging liep 

tegen dit voorstel te hoop en bij gebrek aan parlementaire steun trok minister Bot het 

voorstel in.  

 

                     
612 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 424, 485, 529, 548, 593. 
613 Tweede Kamer, Vergadering 19 mei 1953. Motie van orde van Mevr. Fortanier-De Wit c.s. 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19521953/PDF/SGD_19521953_0001098.pdf ; geraadpleegd 14-2-2014. 
614 Nota studiefinanciering, 6. 
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Bron: Cals, Nota voorzieningen, 2. Nota studiefinanciering, 6-9. Kaiser en Vossensteyn, 

“Targets”, 195.  

 

De hoogleraar economie W. Drees jr. pleitte twee jaar later ook voor een verhoging van het 

collegegeld met een beroep op het profijtbeginsel. Hij achtte het onrechtvaardig dat niet-

studerende belastingbetalers zo veel bijdroegen aan de onderwijskosten van studenten, die 

een groot nut van hun opleiding tegemoet konden zien.615 Ook de Wiardi Beckman Stichting 

kwam op die gronden met een dergelijk voorstel. Toen de partij van Drees (DS’70) 

regeringsverantwoordelijkheid droeg en zijn partijgenoot M.L. de Brauw minister van 

Onderwijs werd, loodste die een verhoging van het collegegeld door het parlement van 200 

tot 1000 gulden. De maatregel, in 1972, maakte deel uit van voorgenomen wijzigingen in 

het studietoelagestelsel, maar werd vervroegd ingevoerd. Het aantal studenten dat in 

aanmerking kwam voor een toelage werd uitgebreid en de hoogte van de toelagen werd 

opgetrokken ter compensatie van de collegegeldverhoging. 

De vervijfvoudiging van het collegegeld werd hevig betwist door de studentenbeweging, 

maar ook door de Academische Raad, het overkoepelend orgaan van universiteiten en 

hogescholen. Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam riep zijn 

personeel zelfs op om te staken.616 De studentenbeweging, na het uiteenvallen van de SVB 

vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Grondraden (LOG), riep op tot een boycot van de 

                     
615 W. Drees jr., “Een redelijke financiering van het wetenschappelijk onderwijs”, in: E. Tekenbroek,  E.L. Berg, 
J.H. Christiaanse en W. Drees. Fiscaal-economische opstellen: bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. B. 
Schendstok ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool te 
Rotterdam (Alphen aan den Rijn 1966), 58-79, aldaar 75. 
616 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 551. 
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betaling. Dat leverde een chaotische situatie op, omdat sommige studenten hun collegegeld 

wel, en anderen niet betaald hadden.617 De universiteiten gedoogden de situatie en lieten 

alle studenten tot het onderwijs toe. De duizendguldenwet werd daarop gedeeltelijk 

teruggedraaid: het collegegeld werd bepaald op 500 gulden en bleef op die hoogte tot 1980. 

Na 1980 nam de hoogte van het collegegeld jaarlijks geleidelijk toe.618 

 

6.5 Effecten van het studiebeurzenstelsel op de toegankelijkheid van het 

onderwijs 

In de jaren tussen 1945 en 1985 ontstond een stelsel van directe en indirecte steun aan 

studenten, bestaande uit studietoelagen voor een gedeelte van de studenten en 

kinderbijslag en –aftrekregelingen voor allen. In de komende paragraaf staat de relatie 

tussen de sociale achtergrond van de ondersteunde studenten en hun toelage centraal. 

Daarbij ligt de nadruk op het gedeelte directe financiële steun aan studenten, dus niet op de 

regelingen voor kinderbijslag. De studietoelagen (opgebouwd uit beurzen, voorschotten en 

gemengde toelagen) werden toegekend aan studenten, die wel geschikt waren voor de 

studie, maar wier ouders de kosten niet konden dragen.  

 

Tabel 6.6 Verdeling van toelagen over milieus, en percentage van studenten uit verschillende 

strata met rijksstudietoelage, 1947/1948. 

 Aantal 
bursalen 

Verdeling 
toelagen over 

milieus 

Percentage 
studenten 

betreffende 
milieu met beurs 

Hoog 434 22,3 4,9 

Midden 1.088 55,8 11,6 

Laag 384 19,7 27,9 

Onbekend 
milieu 

44 2,3  

N 1.950 100  

Bron: CBS, Sociale omstandigheden, 44. 

Een student maakte aanspraak op een studietoelage indien het belastbaar inkomen van zijn 

of haar ouders onvoldoende was om de studiekosten op te brengen. Van de 

rijksstudietoelagen kan dus verwacht worden dat zij in grotere mate terecht kwamen bij 

                     
617 LOG/LOHBO, Poenboek ’  -’    F nanc  le    s voor s   eren en    &  B  (Delft 1979) 11. Knippenberg 
en Van der Ham, Een bron, 585. 
618 F. Kaiser en J.J. Vossensteyn, “Targets and tools in Dutch access policies”, Higher education quarterly 59 
(2005) 3, 187-204, aldaar 195. 
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studenten uit lagere inkomensgroepen en dus uit lagere sociale strata. In de CBS-uitgave 

Statistiek van de sociale omstandigheden der studenten 1947/1948 kwam de verdeling van 

toelagen naar sociale achtergrond aan de orde, gebaseerd op het uitgeoefende beroep van 

de vader van de student en onderverdeeld in hoog, midden en laag milieu619. In dit jaar was 

er nog geen indirecte ondersteuning via de kinderbijslag en kinderaftrekregeling voor 

studenten, die immers pas in 1953 ingevoerd werden.  

Van de 20.063 studenten van dat jaar, ontvingen er 1.950 een toelage (beurs of voorschot), 

dat is 9,8 procent. Van de studenten die aan de hand van het beroep van hun vader 

ingedeeld waren in het lage milieu (lagere administratieve en technische beroepen, 

militairen van lage rang en arbeiders) ontving 27,9 procent een toelage. Van de hoge 

beroepen bijna 5 procent. Een meerderheid van de toelagen werd verstrekt aan studenten 

uit het middelbare milieu. Van de 1.950 toelagen werd meer dan de helft uitgekeerd aan 

kinderen van vaders met middelbare beroepen, zoals onderwijzer, winkelier, en middelbaar 

ambtenaar. Van alle toelagen werd een vijfde verstrekt aan studenten uit het lage milieu, 

iets meer dan een vijfde kwam terecht bij studenten uit een hoog milieu. CBS concludeerde 

dat de “mate waarin financiële bijstand genoten wordt (…) sterk afhankelijk is van het 

sociaal milieu.”620  

Toch lijkt het opvallend dat van de studenten uit lage sociale groepen er beduidend minder 

dan een derde een toelage ontving, terwijl een groter percentage van de beurzen naar 

studenten met een hoge sociale achtergrond gingen dan naar studenten uit het lage milieu. 

Het zou immers aannemelijk zijn dat op grond van de inkomenspositie een groter gedeelte 

van de studenten met een lage sociale achtergrond in aanmerking kwam voor een toelage, 

en maar een zeer klein aandeel van de studenten uit een hoger milieu. Een aantal 

verklaringen kan hiervoor gegeven worden. Ten eerste de in 1947 geldende cijfereis, die 

van nieuwe aanvragers vroeg dat zij goede examenresultaten (gemiddeld hoger dan 7) 

konden overleggen.621 Het is mogelijk dat een aantal studenten die horde niet kon nemen 

en daardoor niet in aanmerking kwam voor een toelage. Een tweede verklaring kan zijn dat 

een indeling in sociale groepen aan de hand van beroep, niet synchroon loopt met een 

indeling naar de hoogte van het inkomen. Op die manier kan een student die op grond van 

het beroep van zijn vader (als voorbeeld kan dienen: predikant) werd ingedeeld in de groep 

hoog milieu, op grond van het gezinsinkomen in aanmerking komen voor een beurs. Een 

derde verklaring voor het feit dat een groot deel van de studenten van lage afkomst niet, en 

relatief veel studenten uit de hogere sociale strata wel een toelage ontvingen kan de rol van 

universiteitsfunctionarissen zijn. In de voorgaande hoofdstukken zagen we immers, dat 

                     
619 In het vorige hoofdstuk is de indeling van beroepen in hoog, midden en laag behandeld. Deze indeling is 
ook in de publicatie over het studiejaar 1947-1948 aangehouden. 
620 CBS, Statistiek van de sociale omstandigheden, 44. 
621 Van den Bosch en Zuydgeest, Studiefinanciering 1919-1986, 33. 
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universiteiten de subjectieve toekenningsmethode gebruikten om bij voorkeur te selecteren 

op talent, en minder op sociale achtergrond.  

Deze factoren vielen in de jaren na 1947 weg. De cijfereis werd vervangen door de bepaling 

dat de aanvrager van een studietoelage studiegeschikt moest zijn. Een diploma van het 

voortgezet onderwijs werd voldoende geacht.622 De toekenningsbevoegdheid kwam 

bovendien geheel in de ambtelijke sfeer te liggen, waarmee de adviserende rol van 

universiteiten en instellingen ten einde kwam. De afdeling Rijksstudietoelagen hanteerde 

objectieve inkomensnormen op basis waarvan zij een beursaanvraag wel of niet 

honoreerde. Die normen hielden in dat op basis van de hoogte van het inkomen een 

ouderlijke bijdrage werd berekend, door een inschatting te maken welk deel van het 

inkomen de ouders nodig hadden voor hun eigen levensonderhoud (de LBO: 

LevensonderhoudsBedrag Ouders).623 Wanneer het gezinsinkomen lager was dan het 

vastgestelde levensonderhoudsbedrag kwam de student in aanmerking voor het ontvangen 

van een toelage. Het resultaat daarvan was dat het ruime merendeel van de toelagen werd 

verstrekt aan studenten wier ouders een belastbaar inkomen lager dan 15.000 gulden 

hadden (71,9 procent van de beurzen toegekend aan studenten van wier ouders het 

belastbaar inkomen bekend was).624 De gemiddelde hoogte van de toelage was voor 

studenten uit lagere inkomensgroepen hoger. Het gemiddeld ontvangen bedrag aan 

studietoelage liep terug met iedere toename van het belastbaar inkomen van de ouders van 

de student.  

Tabel 6.7 Verdeling rijksstudietoelagen (beurzen, voorschotten en gemengd) over 

inkomensklassen en gemiddelde toelage naar inkomen, 1967-1968. 

Belastbaar 
inkomen ouders 
bursalen (fl)  

Aantal Percentage  Bedrag (fl 
x1000) 

Gemiddelde 
toelage (fl) 

< 10.000 6.602 34,1 22.137 3.353,07 
10.000-15.000 7.312 37,8 17.156 2.346,28 

15.000-20.000 3.575 18,5 6.319 1.767,55 
20.000-25.000 1.317 6,8 1.863 1.414,58 

> 25.000 536 2,8 628 1.171,64 
Inkomen 
onbekend 

1.728  13.697  

Totaal 21.070  61.800  

Bron: Dekker en Van der Leeuw, Rijksstudietoelagenbeleid getoetst, 32. 

 

                     
622 Dekker en Van der Leeuw, Rijksstudietoelagenbeleid getoetst, 10. 
623 Ibidem, 15. 
624 Ibidem, 32. 
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De verdeling van de beurzen en voorschotten over vijf inkomensklassen is onderzocht door 

de vakgroep Economie van de Rijksuniversiteit Groningen in 1972. Het eerste dat opvalt 

aan de gegevens in tabel 6.7, is het aantal verstrekte rijksstudietoelagen in het studiejaar 

1967-1968, dat met 21 duizend ruim tien keer zo hoog ligt als het aantal studiebeurzen uit 

het jaar 1947-1948 (zie tabel 6.6). Ten tweede blijken de toelagen in grotere mate naar de 

lage inkomensgroepen te gaan. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal 

ingeschreven studenten uit elke inkomensklasse, en er dus geen uitspraken kunnen worden 

gedaan over het aandeel studenten uit de inkomensklasse minder dan 10 duizend dat een 

toelage ontving, lijkt het er toch op dat de inkomenspositie een zuivere schatter is van het 

wel of niet ontvangen van een toelage en de hoogte van die toelage. Meer dan in het 

studiejaar 1947-1948 bepaalde de inkomenspositie van de ouders het verkrijgen en de 

hoogte van de studietoelage. Dat had alles te maken met de vastgestelde objectieve 

financiële normen en de eenduidige geschiktheidseis. Studenten hadden door de opbouw 

van de regeling pas recht op een toelage, als de inkomenspositie van hun ouders, na 

verrekening van de kinderbijslag en kinderaftrek, onvoldoende was. Die opbouw zorgde 

ervoor dat de toelagen in grotere mate en in hogere bedragen aan lage inkomensgroepen 

werden verstrekt. 

Dat blijkt ook voor latere jaren op te gaan. In de Leefsituatieonderzoeken van het Centraal 

Cultureel Planbureau is een aantal sociaal-economische determinanten van studenten met 

en zonder beurs geboekstaafd. Het ging in deze onderzoeken om studerenden aan 

vervolgonderwijs van verschillende niveaus: het WO, het HBO en het MBO.625 Het 

gemiddelde huishoudinkomen van studenten met beurs lag in 1974 aantoonbaar lager dan 

dat van studenten zonder beurs.626 Die uitkomst is volgens verwachting, gebaseerd op de 

toekenningscriteria en de gegevens die zijn gepresenteerd in tabel 6.7, over het studiejaar 

1967-1968. 

In de voorgaande hoofdstukken is de toegankelijkheid van het onderwijs naar ouderlijk 

opleidingsniveau weergegeven met de academische verversingsratio. Die ratio werd 

berekend door het aantal ingeschreven academische nieuwkomers, studenten wier vader 

geen hoger onderwijs afrondde, te delen op het aantal studenten uit een familie met een 

academische traditie, wier vaders wel een academisch diploma behaalden. Is deze ratio 

groter dan 1, dan is er sprake van toegankelijkheid naar opleidingsniveau, is die tussen 0 en 

1 dan is er academische reproductie. Tabel 6.8 toont de academische scholing ratio’s voor 

de leefsituatieonderzoeken van 1974 en 1986, en de op basis van CBS uitgaven berekende 

                     
625 De Leefsituatiesurvey van 1974 legde een enquête voor aan 4.806 respondenten, van wie 146 student 
waren, 25 met studiebeurs. Het Doorlopend LeefsituatieOnderzoek van 1986 was een voortzetting van het 
Leefsituatieonderzoek en enquêteerde 4.040 mensen.  De ruwe data van deze twee surveys zijn beschikbaar 
gesteld door DANS. http://www.dans.knaw.nl/.  
626 Onafhankelijke t-toets: µbursaal=4,04; µ niet-bursaal=6,40; t=-4,055; p=0,000. Deze toets kon voor de survey van 
1986 niet gedaan worden, vanwege de samenstelling van de variabele ‘huishoudinkomen’ in dat jaar.  
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academische verversingsratio’s voor eerdere studiejaren. In alle naoorlogse studiejaren 

was de verversingsratio groter dan 1, wat betekent dat er meer academische nieuwkomers, 

dan studenten uit families met een academische traditie ingeschreven waren. Deze maat 

was in het studiejaar 1936-1937 2,76 voor alle ingeschreven studenten en 6,71 voor 

beursstudenten. Er was in dat jaar sprake van een academische verversing, waar het 

beurzenstelsel in belangrijke mate aan bijdroeg.  

In de jaren tussen 1947 en 1986 was er weinig variatie in de academische verversingsratio 

voor alle ingeschreven studenten. Wel viel die in de jaren vijftig wat terug ten opzichte van 

het studiejaar 1947-1948. Het hoge aantal academische nieuwkomers in dat laatste jaar zou 

te maken kunnen hebben met uitgestelde inschrijvingen aan de universiteit vanwege de 

oorlog. Daardoor week de samenstelling van de studentenpopulatie misschien iets af van 

het normale patroon. Het aandeel bursalen met een academisch opgeleide vader was 

kleiner dan het aandeel onder alle studenten, en de academische verversingsratio dus 

hoger. Dat gold zowel in 1974 als 1986.627 De ouders van studerenden waren gemiddeld 

hoger opgeleid dan ouders van niet-studerenden.628 Dat is consistent met de bevindingen 

uit de onderwijssociologie.629 Opvallend was verder dat de vaders van vrouwelijke 

studenten in 1947-1948, 1954-1955 en 1961-1962 vaker een academische opleiding 

hadden afgerond dan die van mannelijke studenten. Die bevinding klopt met de hypothese 

dat vrouwen in het hoger onderwijs een hogere sociale achtergrond hadden dan mannen, 

en die speelde kennelijk tot in de jaren zestig een rol.  

 

Tabel 6.8 Academische verversingssra  o’s      /’        /’      6 /’6        en    6  

 Academische 
verversingsratio 
studenten (m/v) 

Academische 
verversingsratio 
bursalen 

Academische 
verversingsratio 
vrouwelijke 
studenten 

1936-1937 2,76 6,71 2,01 

1947-1948 3,35 . 1,78 

1954-1955 2,89 . 1,57 
1961-1962 3,31 . 1,68 

1974 3,22 5,25 3,00 
1986 3,44 4,38 3,13 
Bron: Leefsituatie Survey 1974; Doorlopend Leefsituatie Onderzoek 1986; CBS, Sociale 

oms an   he en     /’  , 24-25; CBS, Sociale en regionale herkomst, 9 en 15. 

                     
627 Het opleidingsniveau van de ouders werd in de leefsituatiesurveys gemeten in vier categorieën: lager, ulo, 
middelbaar en hoger. 
628 Onafhankelijke t-toets: µstudent=2,50; µ niet-student=1,70; t=-9,164; p=0,000. 
629 Dronkers en De Graaf, “Ouders en het onderwijs van hun kinderen”, in: Dronkers en Ultee (red.), 
Verschuivende ongelijkheid, 46-66, aldaar 53. 
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In de surveys van 1974 en 1986 bleek dat onderscheid naar sociale achtergrond tussen 

mannelijke en vrouwelijke studenten verdwenen.630 Ook de waarde van de academische 

verversingsratio is in de onderzoeken van 1974 en 1986 in veel sterkere mate 

overeenkomstig voor mannen en vrouwen, dan over de studiejaren 1947-1948, 1954-1955 

en 1961-1962. Dit is een effect van de gegroeide onderwijsparticipatie van vrouwen, die 

ervoor zorgde dat vervolgonderwijs niet alleen meer voorbehouden was aan vrouwen uit 

de hoogste sociale strata.631  

 

 
Bron: CBS, Doorlopend Leefsituatie Onderzoek 1986. 

 

De sociale achtergrond naar het beroep van de vader van de studenten was in 1986 

afwijkend voor studenten met een studietoelage vergeleken met studenten zonder toelage. 

De vaders van studenten zonder beurs werkten vaker in hooggeschoolde en leidinggevende 

beroepen.632 In de verdeling van studenten met en studenten zonder beurs over de EGP-

beroepsklassen op basis van het beroep van hun vader vielen vooral de afwijkingen in de 

hoogste categorie Grote zelfstandigen, hoge leidinggevenden en academici en de categorie 

Geschoolde handarbeid op (figuur 6.10). Onder de studenten die geen toelage ontvingen was 

                     
630 1974: µvrouw=2,59; µ man=2,52; t=-0,386; p=0,700. 
      1986: µvrouw=2,91; µ man=3,26; t=1,353; p=0,178. 
631 Vergelijk de “rijkeluisdochters” uit Megens en Rol, “Rijkeluisdochters en arbeiderszonen”. 
632 Onafhankelijke t-toets: µbursaal=5,33; µ niet-bursaal=3,99; t=2.513; p=0,012. 
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het percentage in de hoogste EGP-categorie veel hoger dan onder bursalen, voor de 

categorie geschoolde handarbeid gold het omgekeerde. De verschillen in de verdeling 

houden statistisch stand. De hypothese dat de verdelingen in die populaties identiek zijn, 

moet verworpen worden op basis van de uitkomsten van de χ²-toets.633 Datzelfde gold voor 

studenten en niet-studerende leeftijdsgenoten: vaders van studenten waren vaker 

werkzaam in hooggeschoolde en leidinggevende beroepen, en hun gemiddelde EGP-waarde 

was dus lager.634 Verschillen tussen mannen en vrouwen die studeren zijn klein voor wat 

betreft de beroepsstatus van hun vaders: de uitkomst van de t-toets was niet significant.635  

We hebben gezien dat het beurzenstelsel snel groeide en in sterkere mate werd toegepast 

om studenten uit lagere inkomensgroepen de kans te bieden naar het hoger onderwijs te 

gaan. De studiebeurzen gaven daarom veel academische eerstelingen, jongeren uit families 

waarvan niemand nog naar het hoger onderwijs was geweest, de mogelijkheid te studeren. 

Twee studies uit de afgelopen decennia lieten academici van lage sociale afkomst aan het 

woord.636 Daarin komen de regelingen voor studiefinanciering ook aan bod. De 

respondenten uit beide onderzoeken studeerden vanaf het eind van de jaren zestig aan het 

universitair onderwijs. Veel van hen gaven aan dat de beschikbaarheid van studiebeurzen 

een belangrijke voorwaarde voor hen was. Eén respondent die in de jaren zeventig 

sociologie ging studeren, was verbaasd en opgelucht toen hij het bericht ontving dat hij een 

studiebeurs kon krijgen. “Het was altijd een beslissing geweest die heel voorwaardelijk was. 

Hij zou dat aanvragen en zou gaan studeren (…) als er een brief zou komen van ‘het kan 

niet’, nou dan kon het niet.”637 Maar het kon wel doorgaan en respondent Bart studeerde 

vanaf het volgende jaar aan de universiteit. De meeste geïnterviewde studenten met een 

rijksstudietoelage combineerden hun beurs wel met een betaalde parttime baan. Maar 

daarmee kon men zich dan ook goed redden: “En de rijkdom! (…) Toen ik ging studeren had 

je nog die geweldige beurs. Die kinderen uit de goede klassen moesten het met driehonderd 

gulden in de maand doen en ik had zeshonderd gulden in de maand! In 1972; daar kon je 

ruim je kamer van betalen.”638 Nog een ander noemde zich, met een volledige beurs, een 

rijke student.  

De financiële basis van de studie was voor de meeste studenten “van arbeidersafkomst” wel 

onzeker: zij waren grotendeels afhankelijk van de studiebeurs of het voorschot. Als de 

beurs wegviel konden zij niet terugvallen op financiële steun van ouders. Studiecrises, 

vertraging of verandering van opleiding waren tegenslagen die een student zijn of haar 

                     
633χ²=582,2568; p-waarde= 0,000; df=9; α=0,05.  
634 Onafhankelijke t-toets: µstudent=4,39; µ niet-student=5,53; t=-3,855; p=0,000. 
635 Onafhankelijke t-toets: µvrouw=4,53; µ man=4,28; t=-0,516; p=0,607. 
636 M. Matthys, Doorzetters: een onderzoek naar de betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop en 
loopbaan van universitair afgestudeerden (Amsterdam 2010); J. Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren: 
levensverhalen van academici met laaggeschoolde ouders (Nijmegen 1992).  
637 Brands, Die hoeft nooit meer wat te leren, 155. 
638 Matthys, Doorzetters, 192. 
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beurs konden kosten. Dat overkwam een respondent die omzwaaide van geneeskunde naar 

economie. Hij maakte zijn studie af met een dure lening, die hij nog lang moest afbetalen.639 

Voor de geïnterviewde was het de grootste uitdaging om zich aan te passen aan de op de 

universiteit geldende omgangsvormen en leefregels, of in de termen van Pierre Bourdieu: 

de habitus. Afwijken van de geaccepteerde culturele en sociale normen, in taalgebruik, 

kennis van literatuur en beeldende kunst bijvoorbeeld, leidde tot een onmiskenbaar sociaal 

onderscheid.640 Die onbekendheid met een nieuwe wereld konden de studiebeurzen 

natuurlijk niet wegnemen. Sterker nog, de aanvraag voor een studiebeurs kon heel goed de 

eerste kennismaking zijn met de andere normen. Zo kon de garantstelling die van de ouder 

gevraagd werd, voor grote consternatie zorgen. “... [T]oen ik die toelage had aangevraagd, 

kwam er een keurige brief thuis met een schuldbekentenis – in koeienletters erboven – en 

mijn vader moest tekenen dat hij, als ik mijn verplichtingen niet zou nakomen of om de een 

of andere reden zou afhaken voor mijn 21ste garant zou staan voor de terugbetaling van het 

geleende bedrag. Dat kon hij niet, hij verdiende 70 gulden per week.” Vader lag er een week 

van wakker, maar tekende toch. De studiebeurs stelde de zoon in dit verhaal in staat 

geneeskunde te gaan studeren en uiteindelijk chirurg te worden.641  

 

 

6.6 Conclusie: “Onderwijs voor bredere lagen van de bevolking” 

In de decennia die in dit hoofdstuk beschreven werden, veranderde er veel in de 

beroepenstructuur, de onderwijsdeelname en de sociale wetgeving. Een belangrijk 

onderdeel van de ontwikkelingen in de sociale wetgeving was de spectaculaire uitbreiding 

van het stelsel voor studietoelagen. Dit alles had een duidelijke invloed op de relatie tussen 

het studietoelagebeleid en de toegankelijkheid van het onderwijs. Het aantal banen in de 

dienstensector en bij de overheid groeide ten koste van banen in de industrie en nijverheid. 

Er waren dus goede mogelijkheden voor hooggekwalificeerd personeel om hogerop te 

komen. Door de veranderingen in de beroepenstructuur was er sprake van relatief veel 

(intergenerationele) opwaartse beroepsmobiliteit en een groeiend verband tussen een 

diploma en een goede positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd was het zo, dat de 

levenskansen van een persoon steeds minder afhankelijk waren van de beroepspositie van 

zijn of haar vader. Mede als gevolg van de kansen op de arbeidsmarkt groeide de deelname 

aan het onderwijs. Daarvoor waren nog meer verklaringen: de groeiende omvang van de 

groep in de schoolgaande leeftijd bijvoorbeeld, de sterk toenemende deelname van meisjes 

aan het secundair en tertiair onderwijs en wijzigingen in de structuur van het onderwijs.  

                     
639 Matthys, Doorzetters, 191. 
640 Ibidem, 368. 
641 Ibidem, 195. 
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Er was bovendien veel aandacht voor het terugbrengen van de ongelijkheid van kansen van 

leerlingen van verschillende sociale achtergrond in het onderwijs. Nederlanders gingen 

steeds langer naar school en werden steeds hoger opgeleid. In het hoger onderwijs had dat 

gevolgen voor de samenstelling van de studentenpopulatie, die steeds minder uit de 

traditioneel bevoorrechte families kwamen en in sterkere mate uit middelbare en lagere 

strata. In steeds grotere mate bestond de leerlingen- en studentenpopulatie ook uit 

vrouwen. Dat alles had implicaties voor de manier waarop studenten zich organiseerden en 

medezeggenschap claimden over de inrichting van het onderwijs. In de jaren zestig vonden 

studentenprotesten plaats die men eerder nog niet gezien had.  

De studentenbeweging drukte ook een stempel op de discussie over de te volgen lijn op het 

studietoelagebeleid. Het toelagestelsel ontwikkelde zich tot een grote sociale voorziening 

met significante invloed op de sociale samenstelling van de studentenpopulatie. Op haar 

hoogtepunt ontving 36 procent van de studenten een studietoelage. Het aantal toegekende 

toelagen groeide in die jaren veel sneller dan de deelname zelf, en daarmee had het beleid 

een belangrijke functie in de toenemende onderwijsdeelname van studenten uit lagere 

inkomensgroepen. Naast de toelagen en voorschotten voor studenten uit minder 

draagkrachtige families, werden studenten indirect, via de regelingen voor kinderbijslag 

gesteund. Door het geheel van deze regelingen deed de overheid bepaald veel om financiële 

drempels voor vervolgonderwijs weg te nemen. Juist door de omvang van de 

toelageregelingen ging men de studietoelage interpreteren als een recht, en niet als een 

gunst voor enkelen. De discussies over de vorm van het studietoelagestelsel draaiden 

vooral om de financiële zelfstandigheid van de student, onafhankelijk van zijn of haar 

ouders. In de debatten maakte emancipatie van studenten uit lagere sociale groepen plaats 

voor emancipatie van jongeren ten opzichte van ouderen.  

De studietoelagen hebben in deze decennia een grote bijdrage geleverd aan de vergroting 

van de toegankelijkheid van het onderwijs, en aan kansen op sociale stijging. Dat had te 

maken met de enorme omvang van het stelsel, waardoor het aandeel van de studenten die 

directe financiële steun, een studietoelage of een renteloos voorschot, ontving snel toenam. 

De criteria voor het ontvangen van een toelage droegen ertoe bij dat de beurzen inderdaad 

terecht kwamen bij studenten uit lage inkomensgroepen. Die criteria waren als objectieve 

inkomensnormen omschreven en lieten daarom geen ruimte voor bevoordeling van 

studenten uit traditioneel bevoorrechte groepen. Omdat in deze jaren ook de invloed van 

diploma’s op de verworven beroepsstatus een stuk was toegenomen, kan geconcludeerd 

worden dat het beurzenbeleid, als geheel van directe en indirecte vormen van steun, juist in 

deze periode belangrijke invloed kreeg op de kansen op sociale stijging voor een 

substantieel deel van de bevolking. 
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Hoofdstuk 7. Studiefinanciering na 1986: Een belofte van sociale stijging? 
 
 

 

 

 

 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van de studiefinanciering na 1986 behandeld. In dat 

jaar werd de Wet op de Studiefinanciering (de WSF) ingevoerd. Daarmee werden de 

bestaande regelingen van directe en indirecte financiële ondersteuning voor studerenden, 

in één wet gevat. Daarvóór waren al verscheidene pogingen ondernomen om tot een 

uniform stelsel van studiebeurzen te komen. Verschillende motieven streden daarbij om 

voorrang en gebrek aan consensus stonden hervormingen van de studiefinanciering in de 

weg. Met de WSF werd een aanvaardbaar compromis bereikt, dat in de uitvoering de nodige 

problemen ontmoette en in de jaren negentig ten behoeve van de financiële 

beheersbaarheid een serie bijsturingen onderging. 

 

7.2 Sociale verhoudingen en sociale mobiliteit in Nederland 

Op basis van de moderniseringshypothese is te verwachten dat ook in deze laatste decennia 

het belang van sociale afkomst op de eigen sociale status nog meer is afgenomen, en dat van 

verdienste verder is toegenomen.642 De klassieke gevolgtrekking is dat het belang van een 

onderwijsdiploma een steeds belangrijker voorwaarde voor een goede positie op de 

arbeidsmarkt en een hoge sociale status wordt. Het onderwijs draagt daarmee de “belofte 

van sociale stijging” in zich.643 De veranderingen in de beroepenstructuur, zoals die in tabel 

7.1 zijn weergegeven lijken die belofte ook te rechtvaardigen. In deze tabel is de verdeling 

van de beroepsbevolking over het beroepsklassenschema van Erikson, Goldthorpe en 

Portocarero weergegeven.644 De tabel toont dat er tussen 1985 en 1999 zowel voor mannen 

als voor vrouwen ruimte op de arbeidsmarkt ontstond in de beroepsklassen I en II: de 

hogere en middelbare hoofdarbeiders.645 De beroepsgroepen waar minder opleiding voor 

nodig is, krompen in omvang. Hierbij werd bovendien een neerwaartse trend in het 

                     
642 Blau en Duncan, The American occupational structure, 402-403. 
643 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sociale stijging en daling in 
perspectief (Den Haag 2010) 28-30. 
644 Erikson, Goldthorpe en Portocarero, “Intergenerational class mobility, 478-441. 
645 Ganzeboom en Luijkx, "Recent trends in intergenerational occupational class reproduction in the 
Netherlands 1970-99” in: R. Breen (red.), Social mobility in Europe (Oxford 2004), 346-377, aldaar 350. 
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vóórkomen van klassereproductie gevonden, en een afnemende invloed van het milieu van 

afkomst op het verworven opleidings- en beroepsniveau.646  

Deze onderzoeksresultaten van Ganzeboom en Luijkx passen bij de bevindingen uit de 

bundel Verschuivende ongelijkheid uit 1995, waarin in grote mate een bevestiging van de 

moderniseringshypothese werd gevonden. Op basis van een theoretische extrapolatie van 

de empirische resultaten werd zelfs gesteld “dat er binnen 20 tot 30 jaar voor mobiele 

Nederlanders geen verband meer bestaat tussen het milieu van afkomst en de latere 

maatschappelijke bestemming.”647 Ganzeboom en Luijkx herhaalden deze theoretische 

exercitie na toevoeging van het cohort 1995-1999 en konden concluderen dat er nog altijd 

sprake was van een lineaire trend die, indien onafgebroken voortgezet, binnen afzienbare 

tijd een situatie van perfecte sociale openheid te zien zou geven.648  

 

Tabel 7.1 Verdeling beroepsbevolking over EGP-klassenschema, 1985-1999 

Bron: Ganzeboom en Luijkx, “Recent trends in intergenerational class reproduction", 350. 

 

                     
646 Ganzeboom en Luijkx, “Recent trends”, 374-377. 
647 Dronkers en Ultee, “Herkomst en bestemming”, 307. 
648Zij tekenden hierbij wel aan: “Of course, we are well aware that such extrapolations are unjustified and 
have no firm theoretical foundation.” Ganzeboom en Luijkx, “Recent trends”, 375.  

 Mannen Vrouwen 

1985-
89 

1990-
94 

1995-
99 

1985-
89 

1990-
94 

1995-
99 

 I Hogere 
hoofarbeiders en 
grotere werkgevers 

18,5 20,9 24 8,1 9,6 11,1 

II Middelbare 
hoofdarbeiders 

24,4 26,1 26,1 30,9 35,2 34,5 

IIIab Routine-
hoofdarbeiders 

9,9 9,1 11,9 40,6 36,9 39,7 

Ivab Kleine zelfstandigen 5,2 5 3,4 5,8 3,8 3 

V/VI Voorlieden en 
geschoolde 
handarbeiders 

21,8 21,3 21,1 4,1 3,6 2,7 

VIIa Ongeschoolde en 
geoefende 
handarbeiders 

15,9 13,1 10,4 9,3 9,3 7,8 

VIIb Landarbeiders 1,4 1,3 1,4 0,4 1,1 0,7 

Ivc Zelfstandige boeren 3 3,3 1,7 0,8 0,6 0,6 
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Recenter onderzoek naar sociale stijging laat toch een genuanceerder beeld zien, waarin de 

belofte van sociale stijging vaker gefrustreerd wordt.649 Sociale stijging wordt in een 

samenleving waarin het opleidingsniveau in een aantal decennia snel gestegen is, begrensd 

door plafondeffecten. Alle onderwijsmobiliteit aan de bovenkant van de onderwijsverdeling 

is per definitie neerwaarts gericht. Een kind van twee universitair opgeleide ouders kan 

geen hoger opleidingsniveau bereiken dan zijn of haar ouders. Mensen maken daarom 

steeds meer kans om sociaal te dalen ten opzichte van hun ouders. Een vijfde van de 

mannen geboren tussen 1970 en 1984 is sociaal gedaald ten opzichte van zijn of haar 

ouders, in termen van opleidingsniveau. Onder vrouwen was deze trend nog niet te zien.650 

Hetzelfde speelt een rol op de arbeidsmarkt. Ook de opwaartse intergenerationele 

beroepsmobiliteit, sociale stijging begrepen als de beroepspositie van een kind ten opzichte 

van de beroepspositie van vader of moeder, is afgenomen. Onder mannen is het aantal 

dalers onder het meest recente cohort gegroeid. Dit is een recente trendbreuk, omdat de 

hoeveelheid opwaartse mobiliteit onder de beroepsbevolking ouder dan 35 jaar, geboren 

tussen 1914 en 1959, steeds was toegenomen.651 Deze kentering in sociale mobiliteit is wel 

gepaard gegaan met toenemende gelijkheid van kansen: zowel bij opleidings- als 

beroepsmobiliteit is voor het jongste leeftijdscohort de samenhang tussen milieu en 

bestemming afgenomen.652 Dit heeft ook te maken met de vergrote kans op daling uit de 

hogere lagen. De samenhang tussen het opleidingsniveau van ouders en kinderen is 

overigens niet verdwenen.653 Van de hoogopgeleide mannelijke respondenten uit de 

Enquête Beroepsbevolking 2009 had 30 procent een hoogopgeleide vader, van de 

laagopgeleide mannelijke respondenten had iets meer dan de helft een laagopgeleide vader. 

De samenhang tussen het onderwijsniveau van dochters en vaders leek sterk op die tussen 

zonen en vaders.654 

Het snel toegenomen opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking had 

consequenties voor de waarde van diploma’s op de arbeidsmarkt. Omdat de opwaardering 

van de arbeidsmarkt geen gelijke tred hield met de groei van het opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking, is diploma-inflatie opgetreden. Het aanbod van hogeropgeleiden werd 

groter dan de vraag naar hun arbeid. Hogeropgeleiden werden daardoor vaker gedwongen 

een baan onder hun niveau te accepteren, waardoor zij laagopgeleiden verdrongen naar 

                     
649 L.J. Herweijer, “Grenzen aan de opwaartse onderwijsmobiliteit?” in: A. van den Broek, R. Bronneman-
Helmers en V. Veldheer (red.), Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 
2010 (Den Haag 2010) 41-71, aldaar 44. 
650 J. Tolsma en M.H.J. Wolbers, “Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn? De gevolgen van onderwijsexpansie 
voor sociale mobiliteit, de waarde van diploma’s en het relatieve belang van opleiding in Nederland”, 
Tijdschrift voor Sociologie 31 (2010) 3-4, 239-259, aldaar 246-247. 
651 Tolsma en Wolbers, “Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn?”, 252. 
652 Herweijer, “Grenzen”, 56. Tolsma en Wolbers, “Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn?”, 252.  
653 Elchardus, “Onderwijs als (nieuwe) sociale scheidslijn”, 50.  
654 T. Traag en C. Siermann, “Zo vader zo zoon, zo moeder zo dochter? Een onderzoek naar intergenerationele 
overdracht van onderwijsniveau en –richting”, Economisch statistische berichten (2011) 4, 26-29, aldaar 27-
28. 
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lagere functies of naar een positie buiten de arbeidsmarkt.655 Dit fenomeen heeft in de 

afgelopen decennia in Nederland met name in perioden van laagconjunctuur 

plaatsgevonden.656 Het aandeel academici met werk op een lager dan academisch niveau is 

toegenomen tussen 1993 en 2008, en vooral na 2000. Tegelijkertijd is het aandeel 

laagopgeleiden dat boven hun niveau werkt afgenomen: een indicatie dat er sprake was van 

neerwaartse verdringing.657 Het functieniveau van een bepaald opleidingsniveau is gedaald. 

Voor de ogenschijnlijk logische economische consequentie dat daarmee ook het verschil in 

beloning tussen hoog- en laagopgeleiden, het zogenoemde college wage premium, kleiner 

zou worden, is vooralsnog weinig bewijs. Het rendement op onderwijs daalde tot 1985, 

maar stabiliseerde daarna, om in de tweede helft van de jaren negentig weer licht toe te 

nemen.658 Die ontwikkeling vond dus plaats ondanks de verdere groei van de 

hogeronderwijsdeelname. De relatieve vraag naar hoger opgeleiden nam kennelijk toch in 

zo’n mate toe dat er geen afname van het verschil in beloning tussen hoog- en 

laagopgeleiden te zien is. De belangrijkste verklaring die economen daarvoor geven is dat 

hogeropgeleiden efficiënter kunnen omgaan met nieuwe technologie, terwijl 

laaggeschoolde arbeid door die technieken juist wordt vervangen.659 De opkomst van de 

ICT is hiervan een sterk voorbeeld. Inderdaad daalde het relatieve aantal banen voor 

laagopgeleiden als percentage van de werkgelegenheid tussen 1987 en 2008 van 40 naar 30 

procent.660 Het gemiddelde verzamelinkomen van een afgestudeerde aan het WO ligt met 

50 duizend euro twee keer zo hoog als het gemiddelde van een bezitter van een MBO-

diploma. Het gemiddelde inkomen van HBO’ers bevindt zich daar tussenin, op gemiddeld 36 

duizend euro.661 Onderwijs blijft daarom een belangrijke voorwaarde voor het verwerven 

van een positie met een hoge status.  

 

 

                     
655 Wolbers, “Dynamiek in overscholing en verdringing op de arbeidsmarkt”, Tijdschrift voor 
arbeidsvraagstukken 27 (2011) 4, 398-413, aldaar 399. 
656 Wolbers, “Dynamiek”, 410; P. de Beer, “Alles voor de winnaar!”, in: J. van Hoof en W. van Noort (red.),  
Arbeid, onderwijs & sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw (Amsterdam 2004) 9-24, aldaar 14. 
657 Herweijer, “Generaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt”, in: Van den Broek, Bronneman-Helmers 
en Veldheer (red.), Wisseling van de wacht, 275-296, aldaar 286. 
658 De Beer, “Alles voor de winnaar!”, 5-6. 
659 Acemoglu, “Why do new technologies complement skills?”, 1055-1056; Jacobs, “Het betwistbare nut”, 23-
24.   
660 Elchardus, “Onderwijs als (nieuwe) sociale scheidslijn”, 43. 
661 M. de Mooij e.a., Inkomens van afgestudeerden, 2007-2009 (Den Haag 2001) 9. De gemiddelde waarde geeft 
natuurlijk geen zicht op de binnengroepsongelijkheid, het verschil in inkomen tussen hogeropgeleiden van 
verschillende studierichting, bijvoorbeeld. Maar ook als de standaarddeviatie in de analyse wordt betrokken, 
zijn de inkomensverschillen tussen wo-, hbo- en mbo-afgestudeerden significant. De Beer, “Alles voor de 
winnaar!”, 4. De Mooij, Inkomens, 14. 
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7.3 Onderwijs in Nederland  

De deelname aan het vervolgonderwijs, bestaande uit middelbaar beroepsonderwijs, hoger 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, is sinds 1986 zowel in absolute als in 

relatieve termen toegenomen. Het is zinvol om de deelname aan het hoger 

beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs van elkaar te scheiden, omdat ze een 

iets afwijkend verloop kenden. Het aantal deelnemers aan het HBO groeide onafgebroken 

tussen 1985 en 2010, van 211 duizend naar 417 duizend. De ontwikkeling van het aantal 

studenten aan het universitair onderwijs verliep veel grilliger en het aantal zakte tussen 

1995 en 2002 onder het niveau van 1985. De deelname aan het MBO nam in de jaren tachtig 

snel toe. Die groei wordt toegeschreven aan het toenmalige hoge werkloosheidspeil onder 

jongeren, dat examinandi uit het voortgezet onderwijs ertoe aanzette door te stromen naar 

vervolgopleidingen.662 Met het aantrekken van de werkgelegenheid voor jongeren zakte de 

instroom in het MBO ook weer tot het niveau van midden jaren tachtig. 

In figuur 7.2 zijn de absolute deelnamecijfers, zoals weergegeven in figuur 7.1, afgezet tegen 

de omvang van de relevante leeftijdsgroep en weergegeven in indexcijfers op basis van de 

omvang van de groepen in 1988. Voor de studenten van de verschillende onderwijstypen is 

ook een verschillende relevante leeftijdsgroep gekozen, op basis van de verblijfsduur van 

afgestudeerden op het HBO en het WO in 2003. HBO’ers die in 2003 de instelling met een 

diploma verlieten verbleven gemiddeld vierenhalf jaar op de opleiding, WO’ers gemiddeld 

zes jaar.663 Uitgaande van directe instroom, dat wil zeggen direct aansluitend aan de HAVO 

of het VWO, is de relevante leeftijdsgroep voor het HBO gesteld op 17-21 jaar en voor het 

WO op 18-23 jaar. Voor het MBO is uitgegaan van directe instroom uit het VMBO en de duur 

van de opleidingen van niveau 4, dat is vier jaar.664 Op basis van die gegevens is de 

relevante leeftijdsgroep vastgesteld als 16 tot 19 jaar oud. De data van CBS maakten het 

mogelijk de omvang van deze leeftijdsgroepen te bepalen voor de jaren na 1988.  

 

                     
662 Herweijer, “Generaties”, 280-282. 
663 OCW, Kerncijfers 2003-2007 (Den Haag 2008) 106 en 118.  
664 J. Neuvel, Feitelijke studieduur MBO-opleidingen niveau 4, instroomcohort 2004 uit VMBO (Utrecht 2011) 36. 
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Bron: CBS statline, historie onderwijs 

  

 
Bron: CBS statline, historie onderwijs 

 

De onderwijsdeelname gecorrigeerd voor de demografische ontwikkeling van de relevante 

leeftijdsgroepen, nam aan alle drie de niveaus toe. Een steeds groter aandeel van de 

jongeren koos voor vervolgonderwijs aan het MBO, HBO of WO. De relatieve groei van de 

deelname aan het HBO was het grootst. Het aantal ingeschrevenen als percentage van het 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Figuur 7.1 Onderwijsdeelname WO, HBO en MBO,1985-
2010 

WO HBO MBO

0

50

100

150

200

250

Figuur 7.2 Onderwijsdeelname MBO, HBO en WO per 
relevante leeftijdsgroep, 1988-2010, indexcijfers: 

1988=100 

WO HBO MBO



Onderwijs mogelijk maken 

209 
 

aantal 17-21 jarigen nam tussen 1988 en 2010 toe van 18 naar 41 procent. De 

corresponderende percentages voor WO-ingeschrevenen als percentage van het aantal 18-

23 jarigen waren 12 in 1988 en 20 in 2010. De dip in de absolute deelname die vooral bij 

het WO en het MBO te zien was in de tweede helft van de jaren negentig werd voor een 

belangrijk deel veroorzaakt door de demografische ontwikkeling. Het aantal jongeren in de 

relevante leeftijdsgroep verklaarde de achterblijvende instroom in het onderwijs in die 

jaren voor een groot deel. Een andere verklaring voor het achterblijven van de instroom in 

het WO na 1996 was het striktere regime van de studiefinanciering, dat eisen aan de 

prestatie en het studietempo van studenten ging stellen. In de volgende paragraaf worden 

die maatregelen uitputtender beschreven.  

In figuur 7.3 is de participatie van vrouwen aan het WO, HBO en MBO weergegeven. De 

reeksen van het WO en het HBO laten de ontwikkeling zien die in Angelsaksische literatuur 

de gender gap reversal genoemd wordt.665 De vrouwelijke deelnemers aan het onderwijs 

hebben hun achterstand op hun mannelijke leeftijdsgenoten ingelopen en vormen nu de 

meerderheid in het tertiair onderwijs. In Nederland is dat in het HBO is dat geval sinds 

1997, in het WO vanaf 2006.666 De relatieve deelname van vrouwen als percentage van de 

relevante leeftijdsgroep is hoger dan die van mannen.667 Het rendement op onderwijs is 

voor vrouwen groot, omdat de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn 

onder hoogopgeleiden. Hoe lager vrouwen zijn opgeleid, des te groter is hun 

inkomensachterstand ten opzichte van mannen van gelijk opleidingsniveau.668 Aan het MBO 

is het deelname percentage van vrouwen onder de 50 procent gebleven, maar dat is een iets 

vertekend beeld. Het MBO bestaat uit opleidingen van verschillend niveau en verschillende 

leerwegen. Vrouwen in het MBO kiezen vaker voor de beroepsopleidende leerweg (bol), 

terwijl de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) meer door mannen wordt bezocht. In de 

beroepsbegeleidende leerweg volgt de leerling één dag onderwijs op school en loopt hij of 

zij meerdere dagen mee in een leerbedrijf. In de beroepsopleidende leerweg is de verdeling 

omgekeerd, waarbij meerdere dagen op school worden aangevuld met beroepsstages. Bij 

die laatste vorm van onderwijs is de deelname van vrouwen 51 procent, bij de eerste 34.669  

 

                     
665 C. Goldin, L.F. Katz en I. Kuziemko, “The homecoming of American college women: the reversal of the 
college gender gap”, NBER working paper No 12139 (Boston 2006). http://ww.nber.org/papers/w12139.  
666 M. Hartgers en W. Portegijs, “Onderwijs”, in: A. Merens en B. Hermans, Emancipatiemonitor 2008 (Den Haag 
2009) 55. 
667 Hartgers en Portegijs, “Onderwijs”, 55. 
668 P. Santiago e.a., Tertiary education for the knowledge society. Volume II Special features: equity, innovation, 
labour market, internationalsation (Lissabon 2008), 17. 
669 Hartgers en Portegijs, “Onderwijs”, 53-54. 
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Bron: cbs statline, historie onderwijs 

 

De onderwijskansen voor studenten van verschillende milieus van afkomst waren in 

Nederland tussen 1986 en 2010 in internationaal vergelijkend perspectief goed. Van de 

veertien landen waarvan in de Global higher education rankings van 2010 een Educational 

Equity Index (EEI)670 werd becijferd, scoorde Nederland het best, gevolgd door Australië, 

Canada, Finland en Nieuw-Zeeland (gegevens over 2000 en 2008).671 Deze index is een 

getal dat wordt berekend door het percentage universitair opgeleiden in de bevolking in de 

leeftijd 45-64 jaar, te delen op het percentage WO-studenten wier vader een universitaire 

opleiding heeft afgerond, vermenigvuldigd met 100.672 Deze EEI meet de relatieve 

oververtegenwoordiging van kinderen van hoogopgeleiden. Die is in Nederland in 

vergelijkend perspectief laag. Wanneer ook de relatieve ondervertegenwoordiging van 

                     
670 Deze EEI wordt afwisselend uitgeschreven als Educational Equity Index en als Educational Equality Index. 
A. Usher en J. Medow, Global Higher education rankings 2010; Affordability and accessibility in comparative 
perspective (z.p. 2010) vergelijk 9 en 46. Dat is een slordigheid in het rapport, omdat ‘equality’ en ‘equity’ in de 
Engelstalige sociologische literatuur twee verschillende concepten zijn. Kortweg beschrijft equality een 
bestaande verdeling (van inkomen, levenskansen of anderszins), terwijl equity een ideale verdeling beschrijft, 
een rechtvaardigheidsbeginsel. M. Bronfenbrenner, “Equality and equity”, The annals of the American Academy 
of political and social science 409 (1973) 9, 9-23. 
671 EEI 1999-2000: 

                                                 

                                            
       = 

  

  
 x 100= 67. A. Usher, A new 

measuring stick. Is access to higher education in Canada equitable? (Toronto 2004) 8. 

EEI 2007-2008:  
                                                 

                                            
       = 

  

  
        . Usher en Medow, Global 

higher education, 47. In Usher en Medow, Global higher education wordt de relevante leeftijdsgroep van 
ouders van studerende kinderen, afwijkend van de eerdere publicatie (zie voorgaande noot) vastgesteld op 
40-60 jaar.  
672 Usher, A new measuring stick. Is access to higher education in Canada equitable? (Toronto 2004) 5-6.  
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kinderen van laagopgeleiden in het beeld wordt betrokken, blijkt het Nederlandse hoger 

onderwijssysteem (bestaande uit HBO en WO) een relatief goed toegankelijk te zijn. De 

ondervertegenwoordiging van studenten uit een milieu met een laag opleidingsniveau is 

minder groot dan in omliggende landen (gegevens over 2008-2011).673 Wanneer in plaats 

van het opleidingsniveau het beroepsniveau als indicator van sociale achtergrond van de 

student wordt gebruikt, blijkt opnieuw de openheid van het Nederlandse hoger onderwijs 

relatief goed gewaarborgd. Het percentage studenten met een vader met een blue-collar 

beroep, ligt dicht bij het percentage mannelijke blue-collar werknemers tussen de 40 en de 

60 jaar oud. De ondervertegenwoordiging van deze studenten is zodoende relatief laag 

(gegevens over 2002-2004).674  

De bestaande samenhang tussen ouderlijk milieu en bereikt opleidingsniveau heeft 

verschillende oorzaken. In de literatuur worden er verschillende genoemd, waaronder 

erfelijke intelligentie, gezinsinkomen (financiële hulpbronnen) en beroeps- en 

opleidingsniveau van de ouders (culturele hulpbronnen).675 Het belang van financiële 

hulpbronnen is in de afgelopen decennia afgenomen, terwijl de resterende samenhang 

tussen milieu en bereikt onderwijsniveau verklaard wordt door culturele hulpbronnen, 

waarvan het opleidingsniveau van de ouders de sterkste indicator is.676 De 

overheidsbemoeienis met onderwijsachterstanden wordt als één van de oorzaken van de 

afname van het belang van de inkomenspositie voor de onderwijsdeelname genoemd. De 

groeiende omvang van het studiebeurzenstelsel is daarvan één van de belangrijkste 

voorbeelden.677 

 

 

7.4 Doelstellingen van de wettelijke regelingen: Wet op de Studiefinanciering 

 

De totstandkoming van de Wet op de Studiefinanciering 

Het aantal studiebeurzen voor studenten was vanaf de jaren vijftig zeer sterk gegroeid. De 

beurzen waren vervat in verschillende regelingen die voorzagen in directe en indirecte 

steun aan studerenden. Toelagen en renteloze voorschotten waren vormen van directe 

ondersteuning aan studenten. In 1983 ontving 40 procent van de studenten aan het HBO en 

                     
673 D. Orr, Chr. Gwosć, N. Netz, Social and economic conditions of student life in Europe. Eurostudent IV 2008-11 
(Bielefeld 2011) 50-51. 
674 Santiago e.a.,  Tertiary education II, 22.  
675 Dronkers en De Graaf, “Ouders en het onderwijs van hun kinderen”, 49. 
676 Ibidem, 53. Socioloog P.M. de Graaf concludeert bondig in zijn proefschrift: “Geld doet er niet meer toe.” De 
Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 160-161.  
677 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 28-30. 
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de universiteit een beurs of voorschot.678 Via kinderbijslag en belastingaftrekregelingen 

werden studenten indirect ondersteund: deze voorzieningen kwamen ten goede aan de 

student via zijn of haar ouders. Met de groei van het systeem groeide ook de wens om de 

financieringsstromen van het beurzenstelsel in een overzichtelijke wet te vangen. Pogingen 

daartoe waren voor 1986 steeds gestrand omdat de onderzoekscommissies die zich over de 

hervormingen bogen, geen overeenstemming konden bereiken over de uitgangspunten van 

het stelsel. De Commissie Studiefinanciering Wetenschappelijk Onderwijs (ook wel de 

Commissie-Andriessen) bracht in 1971 bijvoorbeeld geen eensluidend advies uit, maar een 

analyse doorspekt met minderheidsstandpunten.679 Daarnaast was de behandeling van het 

dossier studiefinanciering ingewikkeld omdat het ingreep in voorzieningen die onder 

verantwoordelijkheid vielen van verschillende ministeries, zoals de kinderbijslag die onder 

Sociale Zaken viel en de belastingaftrek onder Financiën. Die moeilijkheid zou ook 

bijdragen aan invoeringsproblematiek van de Wet op de Studiefinanciering, die zo groot 

was dat de invoering in de geschiedschrijving van het Ministerie van Onderwijs 

gekenschetst is als “een van de grootste debâcles in de geschiedenis van het 

departement.”680 Daarmee doelden de auteurs Kniippenberg en Van der Ham vooral op de 

overhaaste invoering, de problemen met de automatisering en de botsingen in de 

ambtelijke top.681  

De onderwijsminister in het kabinet-Lubbers dat in 1982 aantrad, Wim Deetman, liet weten 

dat een nieuw stelsel voor de studiefinanciering snel ingevoerd kon worden. Hij kon daarbij 

voortborduren op plannen van zijn voorgangers. In het voorstel van Deetman sneuvelde 

meteen een van de hete hangijzers die consensus over het beurzenstelsel in het voorgaande 

decennium had bemoeilijkt. De minister liet weten dat het motief van 

ouderonafhankelijkheid van de student budgettair niet mogelijk was.682 Twee belangrijke 

motieven achter een beurzensysteem waren namelijk financiële zelfstandigheid van 

studenten (onafhankelijkheid van hun ouders) enerzijds en externe democratisering 

anderzijds. Deze twee doelstellingen waren moeilijk met elkaar te verenigen. Het argument 

van financiële onafhankelijkheid van de student ten opzichte van zijn of haar ouders leidde 

tot het voorstel van een integrale studiekostenvergoeding voor alle studerenden, hetzij in 

de vorm van een studieloon, hetzij in de vorm van rentedragende leningen. Zo’n integrale 

regeling zou vanwege de oververtegenwoordiging van studerenden uit de hogere 

inkomensgroepen echter een denivellerend effect hebben, en op die manier de 

toegankelijkheid van het onderwijs voor lagere inkomensgroepen niet ten goede komen.683  

                     
678 CBS, Zakboek onderwijsstatistieken 1986-1989 (Den Haag 1990) 70. 
679 M.J.M. van den Berg, Onderwijsbeleid sinds de jaren zeventig. Werkdocument bij het advies Dereguleren met 
beleid, studie naar effecten van deregulering en autonomievergroting (Den Haag 2000) 188. 
680 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 720. 
681 Ibidem, 720-750. 
682 Van den Berg, Onderwijsbeleid, 199. 
683 De Regt, Geld en gezin, 85-88.  
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Op pragmatische gronden werd het uitgangspunt van ouderonafhankelijkheid in de 

regeling van 1986 opzijgeschoven en een compromis gevonden tussen integrale 

ondersteuning en ondersteuning gericht op studerenden uit lage inkomensgroepen. De 

nieuwe studiefinanciering voorzag namelijk in een basisbeurs als gift voor alle studerenden 

en een aanvullende beurs en rentedragende lening die beiden ouderinkomensafhankelijk 

waren. De hoogte van de studiefinanciering was gebaseerd op een vastgesteld 

maandbudget, dat was opgebouwd uit levensonderhoud, leermiddelen, reiskosten, 

ziektekosten en een vergoeding voor les- en collegegeld. Het belastbaar inkomen van de 

natuurlijke ouders van de student bepaalde welk deel van het maandbudget door 

studiefinanciering vergoed werd, en welk deel verondersteld mocht worden door een 

ouderlijke bijdrage te worden gedekt. Als de basisbeurs en ouderlijke bijdrage niet 

toereikend waren om tot het maandbudget te komen, kwam de student in aanmerking voor 

aanvullende financiering. Die bestond eerst uit een rentedragende lening en vervolgens uit 

een aanvullende beurs.684 De hoogte van de basisbeurs werd in 1987 vastgesteld op 605,40 

gulden voor uitwonenden en 266,48 gulden voor thuiswonenden. Dat bedrag werd niet 

gedifferentieerd naar schoolsoort.685 De Wet op de Studisfinanciering gold voor 

studerenden in de leeftijd 18 tot 27 jaar, aan het MBO, HBO en WO, en aan het voortgezet en 

(voortgezet) speciaal onderwijs. Voor studerenden jonger dan 18 jaar (aan het MBO en het 

voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs) werd in 1996 de Wet tegemoetkoming 

studiekosten in het leven geroepen. Vanaf 2000 vielen de regelingen voor 

studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten onder het regime van de WSF-2000. 

De nieuwe studiefinanciering van 1986 kan begrepen worden als een poging de bestaande 

regelingen in één wet te vangen. De inkomensonafhankelijke basisbeurs verving de 

kinderbijslag en kinderaftrek voor studerenden, de inkomensafhankelijke componenten (de 

rentedragende lening en de aanvullende beurs) vormden een voortzetting van de 

rijksstudietoelage en het renteloze voorschot. De samenstelling van het bedrag dat aan 

studiebeurzen gespendeerd werd, veranderde daarbij overigens. Ten opzichte van de 

situatie vóór 1986 nam het aandeel inkomensafhankelijke ondersteuning af, ten opzichte 

van het de inkomensonafhankelijke component. De basisbeurs vormde een groter gedeelte 

van de uitgaven aan studiefinanciering, dan de kinderbijslag en –aftrek voor studerenden 

voorheen hadden gedaan. Een verschuiving van het profijt van de regeling naar de hogere 

inkomensgroepen werd gecompenseerd door het feit dat de gemiddelde kinderbijslag en –

aftrek vóór 1986 gunstiger was voor hogere inkomensgroepen dan de basisbeurs voor 

diezelfde groepen was.686 

                     
684 P.L. Hupe en A.I.T van Solm, Het Zoetermeerse labyrint. De veronderstellingen achter het 
studiefinancieringsbeleid (Rotterdam 1998) 21-22. 
685 A.A.J. Spee en A.M. Bruggert, Tien jaar studiefinanciering (Zoetermeer 1996) 4 en tabel 9.  
686 E. Pommer en L. Ruitenberg,  Profijt van de overheid III. De verdeling van gebonden inkomensoverdrachten in 
1991 (Rijswijk 1994) 135 en 151-152. 
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Wijzigingen aan de Wet op de Studiefinanciering 

In de jaren na 1986 nam de onderwijsdeelname sterker toe dan op basis van demografische 

ramingen was ingeschat. Hierdoor kreeg men te maken met grote 

budgetoverschrijdingen.687 Omwille van de financiële beheersbaarheid van het stelsel werd 

vanaf 1990 een serie wijzigingen aan de regelingen voor studiefinanciering aangebracht. 

Het bedrag van de basisbeurs, tot 1990 geïndexeerd met het inflatiepercentage, werd 

bevroren. Prijscompensatie werd voortaan gegeven via de aanvullende beurs.688 Een jaar 

later werd het bedrag van de basisbeurs verlaagd in ruil voor de OV-studentenkaart, die de 

reiskostenvergoeding voor thuiswonenden kwam vervangen.689 De opeenvolgende 

verlagingen van de basisbeurs, werden steeds gecompenseerd in de aanvullende beurs, 

waarmee beoogd werd dat de maatregelen geen nadelige effecten zouden hebben op 

studerenden uit lagere inkomensgroepen.690 Ook de duur van het recht op 

studiefinanciering werd beperkt tot de cursusduur, waarna de student nog één jaar recht 

had op een gemengde toelage en nog twee jaar op een lening.691 De tempobeurs (1993) en 

later de prestatiebeurs (1996) legden een relatie tussen het recht op studiefinanciering en 

de studieprestaties. In de aanpassing van 1993 (de tempobeurs) werd het recht op een 

beurs als gift afhankelijk gemaakt van het studietempo. Indien een student niet 25 procent 

van de benodigde studiepunten behaalde, werd de beurs omgezet in een lening. De 

prestatiebeurs van 1996 draaide dat om: iedere studiefinanciering werd verstrekt als 

voorwaardelijke lening, die werd omgezet in een gift als de student de vereiste 

studieresultaten behaalde.692 Vanaf de invoering van de prestatiebeurs werd de 

studiefinanciering in eerste instantie verstrekt als rentedragende lening, die omgezet werd 

in een gift als de student bepaalde studieresultaten behaalde.  

Deze serie aanpassingen aan de studiefinanciering kan gezien worden als een versobering 

van het stelsel, omwille van de betaalbaarheid ervan. Knippenberg en Van der Ham trokken 

in 1993 die conclusie in hun geschiedenis van het Ministerie van Onderwijs, toen zij 

schreven dat er “werd afgerekend met de luxueuze kanten van Deetmans stelsel.”693 

Deetman zelf sprak terugkijkend op de ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot 

de studiefinanciering van een forse “vermageringskuur” ten opzichte van de 

oorspronkelijke studiefinancieringsregeling van 1986.694 Dat is een deel van het verhaal, 

                     
687 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 744 en 747. 
688 Spee en Bruggert, Tien jaar studiefinanciering, 10. 
689 Ibidem, 8-10. 
690 Ibidem, 15. 
691 Hupe en Van Solm, Het Zoetermeerse labyrint 21. 
692 Vossensteyn, “Shared interests, shared costs: student contributions in Dutch higher education”, Journal of 
higher education policy and management, 24 (2002) 2, 145-154, aldaar 149-150. 
693 Knippenberg en Van der Ham, Een bron, 759. 
694 Deetman in een de rede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten (VSNU), 6-12-2010. “Deetman waarschuwt kabinet voor SF-misser”, 
www.scienceguide.nl, gepubliceerd 7-12-2010, geraadpleegd 8-2-2014. 
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want in internationaal perspectief was het Nederlandse studiefinancieringsstelsel van 1986 

inderdaad royaal.695 Maar de veranderingen aan de studiefinanciering zijn ook te 

kenschetsen als een ontwikkeling naar cost sharing, het fenomeen waarbij een groter deel 

van de kosten van onderwijs gedragen worden door de student, door middel van eigen 

verdiensten, ouderlijke bijdragen of leningen, en een kleiner gedeelte door de staat. 

Internationaal is in de laatste jaren een tendens naar cost sharing waar te nemen, 

noodzakelijk gemaakt door de toename van de onderwijsdeelname en de druk die daarmee 

op de financiering is ontstaan, maar ook ingegeven door het rendement van onderwijs voor 

afgestudeerden in termen van verwachte inkomenspositie en de verwachting dat studenten 

betere keuzes maken wanneer zij een groter deel van de kosten zelf moeten dragen.696 De 

tendens naar cost sharing in Nederland is waar te nemen in figuur 7.4, waarin voor de jaren 

1987-2002 het bedrag van de basisbeurs, de maximale aanvullende beurs en de maximale 

lening zijn weergegeven in koopkracht van de gulden in 1995. Het is goed te zien dat de 

reële waarde van de basisbeurs gestaag afnam vanaf 1990 en dat de studerenden uit lage 

inkomensgroepen werden gecompenseerd door middel van de aanvullende beurs. De rode 

lijn van de ‘hoogte aanvullende beurs’, kan hier ook begrepen worden als de veronderstelde 

hoogte van de ouderlijke bijdrage. De aanvullende beurs wordt alleen verstrekt als de 

ouders of verzorgers van de student die bijdrage niet kunnen leveren. Als op basis van hun 

besteedbaar inkomen wordt ingeschat dat zij geen enkele ouderlijke bijdrage kunnen 

leveren, ontvangt de student de maximale aanvullende beurs. De hoogte van de maximale 

aanvullende beurs is dus gelijk aan de maximale hoogte van de ouderbijdrage. Door het 

afnemen van de beurs als integrale basisvoorziening, en de compensatie daarvan in de 

aanvullende beurs is de nadruk verschoven weg van het motief ‘ouderonafhankelijkheid’ en 

meer naar ‘externe democratisering’.697  

                     
695 Vossensteyn, “Where in Europe would people like to study? The affordability of higher education in nine 
Western European countries”, Higher education 37 (1999) 159-176.  
696 Johnstone, “The economics and politics of cost sharing”, 403-410. 
697 Kaiser en Vossensteyn, “Targets and tools in Dutch access policies”, 197. 



Onderwijs mogelijk maken 

216 
 

  
Bron: Vossensteyn, “Shared interests, shared costs”, 147; berekend naar koopkracht 1995 

op basis van http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.  

 

Dit fenomeen van cost sharing is in de Nederlandse situatie nog versterkt door de 

ontwikkeling van de hoogte van het collegegeld. Die is tussen 1986 en 1998 harder 

gestegen dan de inflatie, zodat de reële waarde sterk is toegenomen (figuur 7.5). In 1991 

werd het collegegeld voor HBO-studenten, die tot dat moment een lager bedrag betaalden, 

gelijkgetrokken aan dat van WO’ers, en vastgesteld op 1850 gulden.698 Studenten maken 

mede als gevolg van deze ontwikkeling in toenemende mate gebruik van leningen bij 

uitvoeringsinstantie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en genereren het grootste deel van 

hun maandelijkse inkomsten met parttime werk. In 2009 had twee derde van de studenten 

betaald werk naast zijn of haar studie. Het aandeel studenten met een studielening bij DUO 

is tussen 2003 en 2009 toegenomen van 30 naar ruim 40 procent van de uitwonenden en 

van 10 naar bijna 20 procent van de thuiswonenden.699  

 

 

 

                     
698 Vossensteyn, “Shared interests, shared costs”, 147. 
699 A. van den Broek e.a. Tien jaar studentenmonitor. Studiegedrag en de sociaal-economische positie van de 
generatie 2001-2010 (Den Haag 2001) 85-96. 
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Bron: Vossensteyn, “Shared interests, shared costs”, 147; “Regeling vaststelling collegegeld 

voltijdse opleidingen studiejaren 2003-2004 tot en met 2009-2010” via Staatscourant; 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. Berekend naar koopkracht 

1995 op basis van http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.  

 

Een vervanging van de basisbeurs door een stelsel van leningen zou derhalve aansluiten bij 

de ontwikkelingen in de studiefinanciering van de afgelopen jaren. Een studievoorschot (in 

het debat ook wel sociaal leenstelsel genoemd) waarbij de studenten uit lage 

inkomensgroepen worden gecompenseerd door een vorm van aanvullende financiering als 

gift zou immers een grotere bijdrage van studenten, lagere kosten voor de overheid en 

compensatie voor lage inkomensgroepen betekenen. Het volgt daarbij de logica van cost 

sharing. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de deelname aan het hoger 

onderwijs weinig prijsgevoelig is.700 De prijs van hoger onderwijs kan toenemen door een 

verhoging van de collegegelden of een verlaging van de beurzen als gift. Studenten zijn 

gevoeliger voor het laatste dan voor het eerste.701 De ontwikkeling van de 

hogeronderwijsdeelname in de jaren negentig kan daarvoor als ondersteuning dienen. De 

dip in het aantal inschrijvingen na 1996 kan verklaard worden door de versobering van de 

studiefinanciering en de striktere regels rond de prestatiebeurs in het bijzonder.702 

Hierdoor werden ouderejaars studenten en ‘stapelaars’, studenten die via een indirecte 

route in het HBO of het WO instroomden, getroffen. De indirecte instroom liep daarop 

                     
700 Santiago e.a., Tertiary education for the knowledge society. Volume I Special features: governance, funding, 
quality, 179-185; D.E. Heller, “Student price response in higher education. An update to Leslie and Brinkman”, 
Journal of higher education 68 (1997) 6, 624-659. 
701 E. Canton en F. de Jong, “The demand for higher education in the Netherlands, 1950-1999”, Economics of 
education review 24 (2005) 651-663, aldaar 660; Santiago, Tertiary education I, 183. 
702 B. Kuhry, Trends in onderwijsdeelname: van analyse tot prognose (Rijswijk 1998) 217-220. 
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terug, maar de instroom als percentage van de relevante leeftijdsgroep herstelde zich snel 

weer, we zagen die ontwikkeling in de figuren 7.1 en 7.2. Studenten uit lagere 

inkomensgroepen zijn op hun beurt gevoeliger voor kostenontwikkelingen dan studenten 

uit hogere inkomensgroepen.703 Ook lijken zij minder bereid om een (grote) studieschuld 

op te bouwen, hetgeen hun onderwijskeuzes zou kunnen beïnvloeden.704 Aandacht voor 

compenserende elementen voor studenten uit lage inkomensgroepen, kinderen van 

lageropgeleide ouders en indirecte instromers (stapelaars) lijken daarom geboden.705 

Met de Wet op de Studiefinanciering werden de verschillende, directe en indirecte vormen 

van financiële ondersteuning voor studenten in één wet gebracht. Het vormde ook een 

compromis tussen twee contrasterende uitgangspunten die in de voorgaande jaren om 

voorrang streden en consensus bijkans onmogelijk maakten. In de Wet op de 

Studiefinanciering kwamen de beide motieven, onafhankelijkheid van de student en 

vergroting van de onderwijstoegankelijkheid voor lage inkomens, samen. De 

zelfstandigheid van de student werd gediend met de integrale basisbeurs voor alle 

studerenden, de toegankelijkheid met de inkomensafhankelijke aanvullende financiering. 

De hervormingen aan de studiefinanciering, die zich vooral in de eerste helft van de jaren 

negentig afspeelden, dienden niet alleen de financiële beheersbaarheid van het stelsel, maar 

betekenden ook een verschuiving in de ideologie van het stelsel. Door de inperking van de 

omvang van de basisbeurs en een compensatie in de aanvullende beurs, draaide de student 

zelf voor een groter deel van de studiekosten op. Deze verschuiving sloot aan bij het 

veranderende politieke vertoog over sociale stijging, waarbij de nadruk meer kwam te 

liggen op de eigen verantwoordelijkheid van het individu.706 

Daarmee verschoof de balans in het compromis tussen de twee uitgangspunten 

zelfstandigheid en toegankelijkheid, ten gunste van de laatste. Meer dan in het begin van de 

jaren negentig is de studiefinanciering vandaag gericht op ondersteuning van studenten 

voor wier ouders de ouderlijke bijdrage, één van de componenten in financiering van de 

studiekosten, niet op te brengen is. Tegelijk is daarmee het aandeel van de kosten waarvoor 

de studenten en hun ouders zelf verantwoordelijk zijn, toegenomen. Een logische 

vervolgstap in deze tendens lijkt de vervanging van de basisbeurs door een voorschot. 

Compensatie voor studenten uit lage inkomensgroepen en aandacht voor de gevolgen voor 

indirecte instromers lijken daarbij wel geboden.  

                     
703 Vossensteyn, Perceptions of price-responsiveness. A behavioral economics exploration of the relationships 
between socio-economic status, perceptions of financial incentives and student choice (Brno 2005) 188; 
Turkenburg, De studie waard, 34. 
704 A. van den Broek en B.J.M. Welling, Last(en) van studerende kinderen. De bijdrage van ouders in de 
studiefinanciering en hun invloed op het leengedrag van studerende kinderen (Nijmegen 2005 ) 31. 
705 H. Oosterbeek en H.D. Webbink, “Enrolment in higher education in the Netherlands”, De economist 143 
(1995) 3, 367-380, aldaar 377-378. 
706 Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, De verzorgingsstaat herwogen. Over verzorgen, verzekeren, 
verheffen en verbinden (Amsterdam 2006) 181; Van der Steen, Peeters en Pen, De weg omhoog, 80-82. 
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7.5 Effecten van het studiebeurzenstelsel op de toegankelijkheid van het 

onderwijs  

Met de Wet op de Studiefinanciering van 1986 ontstond een regeling voor 

studiefinanciering, die bestond uit basisfinanciering voor alle studenten en aanvullende 

financiering voor studerenden uit lage inkomensgroepen. In deze paragraaf staat de relatie 

tussen de hoogte en de beschikbaarheid van studiebeurzen en de hoogte van het 

huishoudinkomen centraal. Dat thema wordt belicht, met gebruikmaking van bestaand 

onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Sociaal 

Cultureel Planbureau enerzijds, en eigen onderzoek op basis van de gegevens uit het 

Inkomenspanelonderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek anderzijds. Dat laatste is 

een langlopend panelonderzoek, gebaseerd op een steekproef, met als doel de inkomens 

van de Nederlandse bevolking in beeld te brengen. De doelpopulatie van het onderzoek is 

de bevolking in Nederland per 31 december van het onderzochte jaar. Vanaf 1984 wordt 

van dezelfde groep personen informatie verzameld. In de eerste jaren bevatte de steekproef 

5 duizend personen, de steekproefgrootte is geleidelijk uitgebreid naar 75 duizend in 1989, 

waarna de omvang op peil is gehouden door overleden en vertrokken personen te 

vervangen door nieuwgeborenen en immigranten. De steekproef is bovendien uitgebreid 

met nieuwe personen, tot een omvang van 94 duizend in 2009.707 Met behulp van dit 

bestand was het mogelijk om de relatie tussen het huishoudinkomen van het kerngezin van 

de student en de hoogte van zijn of haar studiefinanciering te onderzoeken. De indicator 

voor sociale positie die hier wordt gebruikt is dus inkomenspositie, in plaats van 

beroepspositie en opleidingsniveau. De afgenomen samenhang tussen inkomenspositie van 

ouders en bereikt onderwijsniveau van kinderen is al besproken in de voorgaande 

hoofdstukken. In dat proces speelde het stelsel van studietoelagen en studiefinanciering 

een bepalende rol.708 Inkomen is een voor de hand liggende indicator voor sociaal milieu 

om in dit onderzoek te gebruiken. Bij de bepaling van de hoogte van de studiefinanciering is 

het inkomen van de ouders van de student immers ook de bepalende factor.  

Studiefinanciering is één van de inkomensoverdrachten van de overheid naar huishoudens, 

waarmee de overheid invloed heeft op de inkomensvorming en inkomensverdeling in 

Nederland. Die invloed wordt vanaf 1981 iedere vier jaar berekend en gepubliceerd door 

het Sociaal Cultureel Planbureau in de reeks Profijt van de overheid. De casus 

studiefinanciering is een interessante, omdat de geldstroom verondersteld kan worden 

enerzijds de lagere, maar anderzijds ook de hogere inkomensgroepen te bevoordelen. De 

inkomensafhankelijke (progressieve) componenten in het stelsel van studiefinanciering zijn 

immers bedoeld als ondersteuning voor lage inkomensgroepen. Aan de andere kant is de 

                     
707 CBS, Documentatierapport Inkomenspanelonderzoek met vermogen (IPO_Vermogen) 2010V2 (z.p. 2013) 8. 
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/38945B76-4E39-4E85-8ECF-
25B32BEE436D/0/inkomenspanelonderzoekvermogenmicrodata.pdf Geraadpleegd 05-01-2014 
708 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 30 en 160-161. 
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onderwijsdeelname uit hogere inkomensgroepen relatief hoger, waardoor die groepen 

onevenredig profiteren van de inkomensonafhankelijke componenten van het stelsel. In de 

rapporten Profijt van de overheid werd de verdeling van de uitgaven aan studiefinanciering 

over studenten geordend naar het secundaire inkomen van het ouderlijk huishouden. Deze 

inkomens werden geordend in tien tienprocents- of vijf twintigprocentsgroepen. Figuur 7.6 

toont de verdeling van de uitgaven van 1987, 1991, 1999 en 2007 in 

twintigprocentsgroepen. 

 

 
Bron: Pommer en Ruitenberg, Profijt van de overheid 1991, 134. Pommer en Jonker, Profijt 

van de overheid 1999, 56. Pommer e.a., Minder voor het midden. Profijt van de overheid in 

2007, 46.  

 

Bij het profijt van de uitgaven aan studiefinanciering deed zich het zogenaamde Mattheüs-

effect voor.709 Dat concept omschrijft de situatie waarbij hogere inkomens het meest 

profiteren van sociale voorzieningen, en lagere inkomensgroepen veel minder. Bij de 

uitgaven aan studiefinanciering was dit fenomeen ook aan de orde, als gevolg van de hogere 

onderwijsdeelname van jongeren uit de hogere inkomensgroepen.710 Het onevenredige 

voordeel voor de twintig procent hoogste inkomens nam tussen 1987 en 2007 wel af, ten 

                     
709 Het Mattheüs-effect refereert aan de Bijbeltekst uit Mattheüs 13: “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en 
het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.” H. Deleeck, De 
architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken (Leuven 2001) 338. 
710 Pommer e.a., Minder voor het midden. Profijt van de overheid in 2007 (Den Haag 2011) 49. 
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gunste van de twee laagste inkomensgroepen. Dit is een effect van de verschuiving van de 

nadruk in de studiefinanciering van integrale voorziening, naar ondersteuning van 

studenten uit lage inkomensgroepen. De inkrimping van het bedrag van de basisbeurs, die 

gecompenseerd werd voor studenten uit minder draagkrachtige gezinnen in de 

aanvullende beurs, zorgde dat studiefinanciering in grotere mate bij lage inkomensgroepen 

terecht kwam. De inkomensafhankelijke component in de studiefinanciering zorgde er 

overigens toch al voor dat het profijt minder scheef is verdeeld in het voordeel van de hoge 

inkomens, dan bij de verdeling van algemene uitgaven aan onderwijs voor meerderjarigen. 

Zo kwam in 2007 63 procent van de onderwijsuitgaven voor hoger onderwijs terecht bij de 

hoogste inkomens, en 48 procent van de uitgaven aan studiefinanciering.711  

De aanvullende beurs had als inkomensafhankelijke component in de studiefinanciering 

een dempende werking op dit Mattheüs-effect. Alleen studenten die op basis van het 

ouderlijk inkomen niet konden rekenen op voldoende financiële steun van hun ouders, 

ontvingen de aanvullende financiering. Voltijds studenten met een lage sociaal-

economische status712 die studeerden tussen 2003 en 2009 ontvingen aanwijsbaar vaker 

een aanvullende beurs dan studenten met een hoge sociaal-economische achtergrond. 

Studenten met een lage status kregen in ongeveer 40 procent van de gevallen een 

aanvullende beurs, van de studenten met een hoge status kwam minder dan gemiddeld 8 

procent daarvoor in aanmerking.713 

De data uit het Inkomenspanelonderzoek bieden de mogelijkheid om de hoogte van de 

totale studietoelage te relateren aan het huishoudinkomen. Daarvoor zijn thuiswonende 

studenten uit de perioden 1989-1993 en 2006-2010 geselecteerd en in drie 

inkomensgroepen verdeeld: hoog, midden en laag. Van uitwonende studenten was het niet 

mogelijk om met zekerheid het inkomen van hun ouders te vinden, en die zijn daarom 

buiten de analyse gelaten. Vanwege de spreiding van universiteiten en instellingen voor 

HBO en MBO wonen universitaire studenten minder vaak en tot op minder hoge leeftijd bij 

hun ouders dan HBO’ers en MBO’ers.714 Het aantal universiteitsstudenten kan in de 

steekproef daarom ondervertegenwoordigd zijn. Van uitwonenden is bekend dat zij hogere 

maandelijkse uitgaven hebben dan thuiswonende studenten, vooral aan 

levensonderhoud.715 Het normbudget voor uitwonende studenten is daarom ook hoger: zij 

ontvangen een hoger basisbeursbedrag en kunnen ook rekenen op een hogere 

                     
711 Pommer e.a., Minder voor het midden, 49..  
712 De indeling in hoge, midden en lage sociaal-economische status is hier gebeurd op basis van onderwijs-, 
beroeps- en inkomensniveau van de ouders van de studenten. Van den Broek, Tien jaar studentenmonitor, 32. 
713 In deze berekening van Van den Broek e.a. zijn ook studenten die geen recht meer hadden op 
studiefinanciering als gift, betrokken. Laten we die 30 procent van de studenten buiten beschouwing dan 
ontvingen van de beursgerechtigde lage SES studenten 57% aanvullende financiering, en van de 
beursgerechtigde hoge SES studenten 11%. Van den Broek e.a., Tien jaar studentenmonitor, 89. 
714 Van den Broek e.a Tien jaar studentenmonitor, 29. 
715 Ibidem, 91. 
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ouderbijdrage.716 Uitwonenden kiezen vaker voor een studielening dan thuiswonenden.717 

De indeling in drie inkomensgroepen is gebeurd op basis van ‘inkomen als percentage van 

het beleidsmatig minimum’, een van de inkomensvariabelen in het bestand.718 Voor deze 

indeling zijn de waarden van het gemiddelde gezinsinkomen van gezinnen met een lage, 

midden en hoge sociaal-economische status, zoals weergegeven in de OC&W-uitgave 

Last(en) van studerende kinderen uit 2005, als leidraad genomen.719 

De hoogte van de studiefinanciering was voor studerenden in de hoge, midden en lage 

inkomensgroep zowel in de periode 1989-1993 als in de jaren 2006-2010 significant 

verschillend.720 Het gemiddeld ontvangen bedrag aan totale studiefinanciering (basis- plus 

aanvullende beurs) was voor studerenden uit de lage inkomensgroep steeds het hoogst, 

terwijl ook de studenten uit de groep midden inkomens een hoger bedrag ontvingen dan 

studenten met een hoog huishoudinkomen (zie tabellen 7.2 en 7.3).  

 

 

Tabel 7.2 Gemiddelde hoogte studiefinanciering voor hoge, midden, en lage inkomensgroepen 

studerenden in IPO, 1989-1993, in guldens. 

 Gemiddelde 
studiebeurs 
per jaar (fl) 

Relatieve 
beurshoogte 
(indexcijfer, 
gemiddelde 
hoog 
inkomen=100) 

Standaarddeviatie Aantal 
waarnemingen 

Hoog 
inkomen 

4.936,34 100 1.470,96 847 

Midden 
inkomen 

5.116,98 103,7 1.504,08 17.030 

Laag 
inkomen 

5.678,83 115,0 1.552,49 5.358 

Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 1989-1993 en 2006-2010, CBS. 

                     
716 Van den Broek e.a., Tien jaar studentenmonitor, 87. 
717 Ibidem, 96. 
718 Over het Beleidsmatig Minimum als inkomensmaat, zie J.C. Vrooman en E. Snel, “Op zoek naar de ‘echte 
armen’”, in: G. Engbertsen, J.C. Vrooman en E. Snel, Arm Nederland. Armoede en Verzorgingsstaat. Vierde 
jaarrapport armoede en sociale uitsluiting (Amsterdam 1999) 15-48, aldaar 36-40. 
719 Gemiddeld maandelijks gezinsinkomen: lage SES: €1831; midden SES: €2646; hoge SES: €4020. Van den 
Broek en Welling, Last(en) van studerende kinderen, 63. Op basis daarvan in dit onderzoek: lage inkomens 
<€20000, midden €20000-40000, hoog >€40000 per jaar. 
720 ANOVA test: Welch F=288,7; p=0,000.  
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Tabel 7.3 Gemiddelde hoogte studiefinanciering voor hoge, midden, en lage inkomensgroepen 

studerenden in IPO, 2006-       n e ro’s  

 Gemiddelde 
studiebeurs 
per jaar (€) 

Relatieve 
beurshoogte 
(indexcijfer, 
gemiddelde 
hoog 
inkomen=100) 

Standaarddeviatie Aantal 
waarnemingen 

Hoog 
inkomen 

2.170,73 100 1.368,82 973 

Midden 
inkomen 

2.573,74 118,6 1.305,46 6.351 

Laag 
inkomen 

3.126,59 144,0 1.094,24 2.237 

Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 1989-1993 en 2006-2010, CBS. 

 

Zowel tussen 1989 en 1993 als tussen 2006 en 2010 was er sprake van een grote 

standaarddeviatie. Dat wijst erop dat er grote binnengroepsverschillen waren in het bedrag 

dat studenten aan studiefinanciering ontvingen. Een reden daarvoor kan zijn dat de 

vaststelling van het bedrag van de aanvullende beurs niet op een continue schaal reageert 

op de hoogte van het ouderlijk inkomen, maar trapsgewijs. Op basis van het inkomen wordt 

bepaald óf de student in aanmerking komt voor het ontvangen van een aanvullende beurs, 

de hoogte van de aanvullende beurs is vervolgens vrij statisch en in een grote meerderheid 

van de gevallen gelijk aan het maximale bedrag aan aanvullende beurs. Als voorbeeld de 

ontvangers van aanvullende financiering in 2006 in de steekproef: van de 1128 

thuiswonende studenten met aanvullende beurs in de steekproef, kregen er 1003 het 

maximale bedrag, en slechts 125 (12 procent) een aangepast, lager bedrag. Dat resulteert in 

een grote standaardafwijking in alle drie de deelpopulaties, ook al omdat zich in elk van de 

drie inkomenscategorieën studenten met en zonder aanvullende financiering bevonden. 

Die binnengroepsverschillen zien we ook als we kijken naar de mate van correlatie tussen 

het besteedbaar huishoudinkomen en de hoogte van het ontvangen bedrag aan 

studiefinanciering (tabel 7.4). Zoals op basis van de toekenningscriteria verwacht mocht 

worden, was er voor de hele populatie studenten sprake van een significante negatieve 

correlatie tussen de hoogte van het huishoudinkomen en het ontvangen beursbedrag. Een 

negatief verband betekent dat een hoger inkomen leidt tot een lager beursbedrag. De 

correlatiecoëfficiënt is niet heel groot, wat verklaard kan worden door het dempende effect 

van de inkomensonafhankelijke component. Het bedrag van de basisbeurs wordt immers 

verstrekt, ongeacht de hoogte van het inkomen. Studenten uit de groep ‘hoog inkomen’ 

krijgen daarom in elk geval het bedrag van de basisbeurs. We zien om die reden dat er geen 
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significant verband is tussen beurshoogte en ouderlijk inkomen bij de studenten uit de hoge 

inkomensgroep. Dat verband is hierdoor voor alle studerenden ook minder groot. 

 

Tabel 7.4 Correlatiecoëfficiënten tussen besteedbaar huishoudinkomen en hoogte ontvangen 

studiefinanciering 

 Pearson 
correlatiecoëfficiënt 

Significantie 

Alle studerenden 1989-
1993 

-0,110 Significant bij α=0,01 

Hoog inkomen 1989-1993 -0,076 Niet significant 

Midden inkomen 1989-
1993 

-0,201 Significant bij α=0,01 

Laag inkomen 1989-1993 -0,124 Significant bij α=0,01 
Alle studerenden 2006-
2010 

-0,132 Significant bij α=0,01 

Hoog inkomen 2006-2010 -0,005 Niet significant 

Midden inkomen 2006-
2010 

-0,108 Significant bij α=0,01 

Laag inkomen 2006-2010 0,040 Significant bij α=0,05 
Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 1989-1993 en 2006-2010, CBS. 

 

Het verband tussen inkomen en beursbedrag is minder duidelijk als de correlatiecoëfficiënt 

wordt berekend voor de onderscheiden inkomenscategorieën. Voor de deelpopulatie 

studerenden uit de hoogste inkomensgroep is het verband voor 1989-1993 en 2006-2010 

niet significant. Voor de studenten uit de laagste inkomensgroep in 2006-2010 is er een 

verband in andere richting dan verwacht: er is een positief verband dat aangeeft dat een 

hoger huishoudinkomen, een hogere beurs ten gevolg heeft. Dat laatste kan verklaard 

worden doordat in de deelpopulatie ‘studerenden met laag inkomen 2006-2010’ de grote 

meerderheid een aanvullende beurs kreeg. In veel gevallen betrof het dan het maximale 

bedrag aan aanvullende financiering, waardoor binnen die deelpopulatie het bedrag niet 

meer sterk reageert op de hoogte van het inkomen.  

In beide periodes was de verdeling van onderwijsdeelname voor jongeren boven de 18 jaar 

ongelijk over de inkomenscategorieën (zie figuren 7.7 en 7.8). Studerenden kwamen in 

grotere mate uit hoge en middeninkomensgroepen dan hun niet-studerende 

leeftijdsgenoten (18-24 jaar).721  

                     
721 1989-1993: χ²=712,51; p-waarde=0,000; df=5; α=0,05.  
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Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 1989-1993, CBS. 

 

 

 

 
Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 2006-2010, CBS. 

 

 

                                                                   

     2006-2010: χ²= 225,42; p-waarde=0,000; df=5; α=0,05 
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Figuur 7.7 Indeling studerenden en niet-studerende 18-
24 jarigen in drie inkomenscategorieën, 1989-1993 
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Figuur 7.8 Indeling studerenden en niet-studerende 18-
24 jarigen in drie inkomenscategorieën, 2006-2010 
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Die verdeling is conform verwachtingen op basis van economische literatuur, die een licht 

positief verband rapporteerde tussen ouderlijk inkomen en hoger onderwijsdeelname.722 

Ze zijn ook consistent met de bevindingen met betrekking tot ongelijke onderwijsdeelname 

van hoge en lage inkomensgroepen die gerapporteerd worden in Profijt van de overheid.723 

De deelnameverschillen zijn tussen de twee periodes niet veel verschoven.724 In 1989-1993 

overtrof het aandeel niet-studerenden het aandeel studerenden in de groep met 

middeninkomens, terwijl in 2006 het aandeel studerenden groter was. De verschillen bij de 

hoge inkomensgroep zijn ook iets minder groot. Ten opzichte van 1989-1993 was in 2006-

2010 de onderwijsdeelname in de middeninkomens toegenomen en onder hoge inkomens 

afgenomen.  

In tabel 7.5 zijn de deelnamecijfers aan tertiair onderwijs naar inkomen, inzichtelijker 

gemaakt door instroomkansen te berekenen aan de hand van de omvang van de drie 

inkomenscategorieën. Daarin zien we dat er nog steeds sprake is van een lichte 

oververtegenwoordiging van de hoge inkomensgroepen in het tertiaire onderwijs, en een 

lichte ondervertegenwoordiging van de lage inkomensgroepen. Die verschillen waren 

echter zowel tussen 1989 en 1993 en tussen 2006 en 2010 zeer klein en vertoonden ook 

weinig ontwikkeling.  

In de toepassing van de regelingen uit de Wet op de Studiefinanciering waren de twee 

componenten uit de wet, de integrale basisbeurs en de inkomensafhankelijke aanvullende 

beurs, duidelijk te herkennen. Er was immers sprake van een aantoonbaar negatief verband 

tussen de hoogte van het inkomen en die van het ontvangen bedrag aan studiefinanciering. 

Studenten uit lagere inkomensgroepen ontvangen een hoger bedrag aan studiefinanciering, 

en krijgen in grotere mate aanvullende financiering dan hun studerende leeftijdsgenoten uit 

gezinnen met een grotere draagkracht. Van de studenten met een aanvullende beurs is het 

gemiddelde huishoudinkomen significant lager, dan van studenten die enkel een basisbeurs 

ontvangen. Al deze elementen zijn het effect van de inkomensafhankelijke component in de 

WSF, die resulteert in grotere financiële ondersteuning voor studerenden uit lage 

inkomensgroepen. De integrale ondersteuning in de vorm van een vast bedrag aan 

basisbeurs, ongeacht de hoogte van het ouderlijk inkomen, is te herkennen aan de matige 

kracht van het verband tussen inkomen en beurshoogte en aan de grote 

binnengroepsverschillen wat betreft ontvangen studiefinanciering in de onderscheiden 

inkomenscategorieen (hoog, midden en laag). Die zijn het resultaat van de gelijke hoogte 

van de basisbeurs voor allen, die een dempend effect heeft op het verband tussen inkomen 

en beurshoogte.  

                     
722 D.A. Kodde, Microeconomic analysis of demand for education (Rotterdam 1985) 210.  
723 Pommer e.a., Minder voor het midden, 48; E. Pommer en J.-J. Jonker, Profijt van de overheid. De personele 
verdeling van gebonden overheidsuitgaven en –inkomsten in 1999 (Den Haag 2003) 58. 
724 Dat concluderen ook Pommer e.a., Minder voor het midden, 51. 
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Tabel 7.5 Instroomkansen in vervolgonderwijs voor 18-24 jarigen van drie 

inkomenscategorieën 

 1989-1993 2006-2010 
Hoog huishoudinkomen 1,7 1,2 

Midden huishoudinkomen 1,0 1,0 
Laag huishoudinkomen 0,9 0,8 
Bron: eigen berekeningen op basis van IPO 1989-1993 en 2006-2010, CBS. 

 

Op de beslissing om wel of niet te gaan studeren lijken deze maatregelen weinig effect te 

hebben gehad, als we afgaan op de verhouding tussen 18-24 jarigen die wel en 

leeftijdsgenoten die niet studeren. De onderwijsdeelname is ongelijk verdeeld, maar de 

kansen van jongeren uit lage inkomens lijken toch eerder vergroot dan verkleind (zie tabel 

7.5). 

 

7.6 Conclusie: Een belofte van sociale stijging? 

In het inleidende hoofdstuk is het verband tussen studiebeurzen en sociale mobiliteit 

geïntroduceerd als een proces met twee te onderscheiden relaties (figuur 1.2). De eerste is 

de relatie tussen studiefinanciering en de instroom in het vervolgonderwijs. De kansen op 

instroom in het onderwijs worden vergroot door studiebeurzen, omdat die de netto prijs 

van dat onderwijs verlagen. De tweede relatie is die tussen het onderwijsdiploma en de 

verworven beroepsstatus. De aanname hierover is dat een verlengde onderwijscarrière 

bijdraagt aan een hoge sociale status. Doordat een studiebeurs de toegang tot het onderwijs 

vergroot, heeft die ook effect op de statusverwerving daarna. De potentiële invloed van 

studiebeurzen op onderwijskansen, hierboven beschreven als de eerste relatie in dat 

proces, is relatief groot. Met het beschikbaar komen van basisbeurzen voor alle 

onderwijsvolgenden is het studiefinancieringsstelsel groter geworden dan het ooit was. Het 

verlaagt de netto kosten van onderwijs en doet dat in sterkere mate voor jongeren uit lage 

inkomensgroepen. De onevenredig lage deelname van studenten uit lage inkomensgroepen 

heeft daarom nu minder met financiële dan met culturele factoren te maken.725  

In de afgelopen decennia is de relatie tussen onderwijs en statusverwerving, omschreven 

als de tweede relatie tussen beurzen en sociale mobiliteit, echter ingewikkelder geworden. 

Omdat sociale stijging in termen van opleidings- en beroepsniveau in de afgelopen decennia 

een veelvoorkomend fenomeen was, wordt de huidige generatie geconfronteerd met de 

plafondeffecten van sociale mobiliteit. Sociale daling wordt daarom meer dan voor 

voorgaande generaties een reëel risico. De aanname dat een langere (en hogere) 

                     
725 De Graaf, De invloed van financiële en culturele hulpbronnen, 160-161. 
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onderwijscarrière per definitie garant staat voor sociale stijging is daarom minder 

vanzelfsprekend geworden. Vaker dan voorheen wordt de “belofte van sociale stijging” die 

onderwijs inhield, niet ingelost. Een onderwijsdiploma is geen garantie voor de verwerving 

van een achtenswaardige beroepsstatus (en bijbehorende inkomenspositie), maar wel een 

voorwaarde daarvoor. De onderwijsdeelname is mede daarom blijven toenemen, het 

sterkst in het HBO, maar ook in het WO en het MBO. Deze toename werd voor een 

belangrijk deel mogelijk gemaakt door de grote beschikbaarheid van studiefinanciering. Die 

deelnamegroei had daarmee tegelijk consequenties voor de betaalbaarheid van de 

studiefinanciering.  

Het vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten uit lage 

inkomensgroepen was één van de motieven achter de Wet op de Studiefinanciering. De 

WSF van 1986, die de daarvoor bestaande vormen van directe en indirecte ondersteuning 

aan studenten onder een wet bracht, was een compromis tussen twee motieven: 

toegankelijkheid en ouderonafhankelijkheid. Het motief van toegankelijkheid voor 

studerenden uit lage inkomensgroepen werd gediend met een inkomensafhankelijke 

regeling: de aanvullende financiering. Het motief van de zelfstandigheid van de student 

leidde tot een grote inkomensonafhankelijke component: de basisbeurs van vastgestelde 

hoogte, die verstrekt werd ongeacht de hoogte van ouderlijk inkomen. De aanpassingen in 

de WSF in de jaren negentig deden de balans tussen die twee componenten verschuiven in 

de richting van de aanvullende financiering. Studenten werden verantwoordelijk voor het 

dragen van groter gedeelte van hun studiekosten. Het bedrag van de basisbeurs werd 

ingeperkt, de ouderlijke bijdrage verhoogd, lage inkomensgroepen gecompenseerd door 

middel van aanvullende beurzen. Het onderzoek op basis van de Inkomenspanelbestanden 

wees uit dat de inkomensafhankelijke elementen uit de studiefinanciering goed werken en 

dat lagere inkomensgroepen hogere ondersteuning krijgen. Het ongelijke profijt van de 

overheid, veroorzaakt door de ongelijke onderwijsdeelname naar inkomenspositie, wordt 

daardoor gedempt. 

Deze ontwikkeling sluit aan bij de nadruk op kostenbeheersing in de onderwijspolitiek, 

maar ook bij het toegenomen belang van eigen verantwoordelijkheid van individuen in de 

moderne verzorgingsstaat. De belofte van sociale stijging door het onderwijs is minder 

geprononceerd geworden, het individu moet met zijn eigen keuzes en inspanningen 

proberen die stijging (of het voorkomen van daling) te realiseren.726 Op die manier levert 

studiefinanciering een bijdrage aan sociale mobiliteit, zonder overigens beloftes te doen.  

                     
726 Vergelijk A.K. Sen, The idea of justice (Cambridge 2009). 
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Hoofdstuk 8. Conclusies: Onderwijs mogelijk maken 
 

 

 

 

 

8.1 Onderzoeksvragen, theoretische benadering en methodologie 

In dit afrondende hoofdstuk keren we terug naar de vragen die in de inleiding gesteld zijn. 

Het doel van dit onderzoek was het blootleggen van de sociaal-economische effecten van de 

studiebeurzenregelingen tussen 1815 en 2015. Studiebeurzen speelden een rol in de 

statusoverdracht van ouders op kinderen door de toegang tot specifieke soorten onderwijs 

te beïnvloeden. Door de financiële drempel naar onderwijs te verlagen, kon een studiebeurs 

de beslissing om verder te studeren losmaken van de financieel-economische afweging en 

minder laten afhangen van de inkomens- en vermogenspositie van het gezin van afkomst. 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de uitvoeringsinstantie die vandaag de dag 

verantwoordelijk is voor het verstrekken van studiefinanciering, is zich bewust van die 

functie, getuige de slogan die zij voert: “Onderwijs mogelijk maken.” In dit onderzoek is de 

vraag gesteld in welke mate het beurzenstelsel in deze twee onderzochte eeuwen heeft 

bijgedragen aan het mogelijk maken van onderwijs, en welke groepen daarvan 

profiteerden. Wat zijn de effecten van het studiebeurzenstelsel voor de toegankelijkheid 

van het vervolgonderwijs en sociale mobiliteit geweest, in de periode 1815 tot vandaag in 

Nederland? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd het stelsel begrepen als een instrument dat 

een rol vervulde in de statusoverdracht van ouders op kinderen. Statusoverdracht is een 

kernthema in de sociale geschiedenis en de sociologie. Daarin draait het om de invloed die 

uitgaat van de sociale achtergrond op de eigen sociale status, en de veranderingen in die 

samenhang als gevolg van moderniseringsprocessen. Iemands verworven beroepsstatus 

wordt in het statusverwervingsmodel van Blau en Duncan bepaald door toegeschreven 

kenmerken op basis van de status van zijn of haar ouders, en de eigen verdienste opgedaan 

in de onderwijssetting.  

Een algemeen aanvaarde hypothese, is dat de directe overdracht van vaders beroepsstatus 

op die van zijn zoon of dochter steeds minder vaak voorkomt.727 Dit was een gevolg van 

modernisering, het containerbegrip dat bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke 

processen zoals technologische ontwikkeling, inkomensgroei, ruimtelijke mobiliteit, 

                     
727 Zijdeman, Status attainment, 90-91. 
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urbanisatie en onderwijsexpansie. Die modernisering vond in de Nederlandse context 

plaats in de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw. De 

directe overdracht van sociale status verminderde omdat de industrialisatie structurele 

veranderingen op de arbeidsmarkt veroorzaakte, waardoor kinderen vaker in een andere 

beroepsgroep terechtkwamen dan hun vader, die daardoor minder invloed kon uitoefenen 

op de beroepspositie van zijn kinderen. Mede als gevolg daarvan verschoof de 

beroepstraining van de familie naar de school en groeide de invloed van de opleiding op de 

beroepsstatus.  

Er zijn echter verschillende belangrijke theorieën over het verband tussen het behaalde 

onderwijsniveau en de sociale achtergrond, die ook afwijkende uitkomsten voorspellen. 

Ten eerste is er de moderniseringshypothese, die een meritocratische statusverwerving 

beschrijft waarin de toegeschreven kenmerken minder zwaar gaan wegen en de eigen 

verdienste belangrijker wordt. Er is volgens deze stelling sprake van een verschuiving van 

ascription naar achievement. De theorie van het menselijk kapitaal sluit nauw bij de 

moderniseringshypothese aan, en beschouwt onderwijs als een investering in toekomstige 

verdiensten. De beslissing om onderwijs te volgen is een rationele afweging tussen kosten 

en baten. Een tweede theorie is die van het statusbehoud. Deze theorie stelt dat ouders, als 

reactie op de afname van hun directe invloed op de beroepsstatus van hun kinderen, 

alternatieve manieren zoeken om hun invloed op de sociale status van hun kinderen te 

handhaven. De verminderde directe invloed op de beroepsstatus kunnen zij compenseren 

door te investeren in het onderwijs en het cultureel kapitaal van hun kinderen. Omdat de 

hogere klassen meer hulpbronnen bezitten en de onderwijsinhoud beter aansluit bij de 

dominante cultuur, zijn mensen met hoge statusposities in het voordeel.728 De facto 

verandert er zo weinig in de totale invloed van sociale achtergrond op de beroepsstatus en 

kunnen hogere statusgroepen hun bevoorrechte sociale posities behouden.729  

De vraag is op welke manier het instrument van de studiebeurzen werd ingezet. 

Theoretisch kon het ten dienste staan aan meritocratisering, maar ook aan statusbehoud. 

Enerzijds, als studiebeurzen werden verstrekt aan jongeren die de kosten van onderwijs 

niet konden dragen en zonder beurs niet zouden gaan studeren, dan zou het systeem de 

invloed van sociaal milieu op het bereikte onderwijsniveau verzwakken. Een studiebeurs 

gaf in zo’n geval een prikkel om door te studeren, door een financieel bezwaar geheel of 

gedeeltelijk weg te nemen. Anderzijds konden studiebeurzen ook bijdragen aan 

statusbehoud, en zo het verband tussen sociaal milieu en onderwijsniveau versterken. Dat 

zou het geval zijn als beurzen werden toegekend aan studerenden uit hoge statusgroepen. 

Een hoog onderwijsniveau zou een compensatie zijn voor de afgenomen directe invloed van 

de ouders op de beroepsstatus.  
                     
728 Bourdieu en Passeron, Reproduction, 204-205.  
729 D.B. Grusky, “Industrialization and the status attainment process: the thesis of industrialism reconsidered”, 
American sociological review 48 (1983) 4, 494-506, aldaar 500-501. 
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Om de toepassing van het studiebeurzenstelsel en de effecten ervan op statusverwerving in 

Nederland te onderzoeken, is een dataset samengesteld van 1624 observaties. Daarin zijn 

studerenden met studiebeurs opgenomen, die studeerden aan instellingen van academisch 

niveau zowel als niet-academische beroepsopleidingen. Bovendien is een geografische 

spreiding door het land met deze selectie van steden gewaarborgd. Voor de jaren na 1945 

zijn bestaande overzichten gebruikt, met informatie over in totaal ruim 33 duizend 

studerenden, samengebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal 

Cultureel Planbureau. Er is steeds een vergelijking gemaakt tussen de sociale achtergrond 

van studenten met een studiebeurs en studenten zonder beurs, of gegevens over studenten 

in het algemeen. Om de vraag te beantwoorden of beurzen in de opeenvolgende periodes de 

toegankelijkheid voor lagere statusgroepen vergrootten, is steeds gekeken of de beurzen in 

grotere mate werden verstrekt aan studerenden uit lage statusgroepen dan de mate waarin 

studenten uit lage statusgroepen deelnamen aan het onderwijs.  

 

8.2 Onderzoeksresultaten en interpretatie 

Het stelsel van studiebeurzen heeft in de voorbije 200 jaar vele gedaantes gekend. Zowel 

wat betreft omvang, reikwijdte, doelstellingen als uitwerking is er veel veranderd. Het 

beurzenstelsel van 1815 was met zijn 70 beurzen op 559 universiteitsstudenten in 

vergelijking met latere jaren relatief genereus: 13 procent van de studenten aan de 

universiteiten kon een rijksbeurs ontvangen. Onder dreiging van de naderende bodem van 

de schatkist bracht de wetgever het aantal rijksbeurzen voor studenten aan de universiteit 

in 1836 echter terug tot 50, en zeven jaar later schafte hij de hele voorziening af. 

Tezelfdertijd was het ook slecht gesteld met de beurzen voor het beroepsonderwijs. De 

rijkskweekschool in Haarlem mocht vanaf 1816 24 leerlingen aannemen op kosten van de 

staat, maar raakte na 1850 lelijk in verval. De gesubsidieerde opleiding kreeg te maken met 

sterk teruglopende inschrijvingen en een gedeelte van de rijksbeurzen bleef ongebruikt. De 

veeartsenijschool had een vergelijkbaar probleem met een teruglopende vraag naar 

onderwijs, dat nog verergerd werd doordat de bron van studiebeurzen, het Fonds voor den 

Landbouw, opdroogde. De oplossing voor de twee beroepsopleidingen was een 

verschillende. Terwijl de rijkskweekschool te Haarlem een gesubsidieerde doorstart mocht 

maken na 1860 en onderdeel werd van de uitdijende onderwijzersopleiding, schafte 

Thorbecke de ondersteuning van leerlingen van de veeartsenijschool af. De 

veeartsenopleiding ging door als kleine school zonder rijksstudiebeurzen. Daarvoor kwam 

de veeartsenijopleiding pas weer in aanmerking vanaf 1918. 

De crisis in de rijksbeurzen viel samen met het dreigende faillissement van de Nederlandse 

staat in de jaren 1840 en werd overwonnen toen de economie begon te groeien.730 Voor 

                     
730 R. Aerts, “Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848”, in: Idem e.a. 
(red.), Land van kleine gebaren, 89.  
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studenten aan de universiteiten was dat het eerst aan de orde, waarvan vanaf 1853 vooral 

theologiestudenten relatief het meest profiteerden. De verdeling van beurzen over de 

faculteiten werd minder scheef met de wet op het hoger onderwijs van 1876. Een grote 

voorziening was het beurzenstelsel niet: iets meer dan 1 procent van de studenten aan de 

universiteiten werd ondersteund, ook toen studenten van de Vrije Universiteit en de 

Technische Hogeschool Delft in de rijksbeurzenvoorziening werden betrokken. Het 

beurzenstelsel voor de onderwijzersopleiding nam in deze jaren juist een grote vlucht. 

Studiebeurzen kwamen beschikbaar voor alle rijkskweekscholen en ook voor de minder 

prestigieuze rijksnormaallessen, zowel voor mannen als vrouwen.  

De reden voor het sterk uitdijen van de rijksbeurzen voor de onderwijzersopleiding lag in 

het belang dat tegen de achtergrond van de schoolstrijd werd gehecht aan deugdelijk 

openbaar onderwijs van grote omvang. We zien daaraan een verschil tussen de toepassing 

van rijksbeurzen voor academisch onderwijs enerzijds en beroepsonderwijs anderzijds. Bij 

het beroepsonderwijs lag de motivatie voor het verstrekken van studiebeurzen veel meer 

dan bij het academisch onderwijs bij de beroepspraktijk. Studiebeurzen voor de 

onderwijzersopleiding werden ingesteld om invloed uit te oefenen op de kwaliteit en 

kwantiteit van onderwijzers aan openbare lagere scholen. Hetzelfde speelde een rol bij de 

beurzen uit het Fonds voor den Landbouw voor de Veeartsenijschool. Door leerlingen naar 

de gesubsidieerde school te lokken met studiebeurzen werd gepoogd het probleem van de 

onbevoegde beunhazen die als veearts optraden op te lossen. We zagen dat een dergelijke 

motivatie voor studiebeurzen voor academisch onderwijs alleen een rol speelde bij de 

theologische faculteit in de periode waarin de drie-eenheid Kerk, Staat en Universiteit 

gezamenlijk de toegang tot de predikantsstand wisten te reguleren.731 Bij de andere 

faculteiten leek de rol van rijksbeurzen in de rekrutering van een geschikt type of een juist 

aantal artsen of advocaten niet van belang te zijn. Toen in jaren van grote dreigende 

werkloosheid van academici de vraag ter tafel kwam of het wijs was de toeloop tot de 

academische studie te vergemakkelijken met studiebeurzen, werd het probleem als niet 

relevant van de hand gewezen.732 

De doelstellingen van de eerste vormen van studiefinanciering waren niet erg helder 

omschreven. De rijksbeurzen waren bedoeld voor studenten van goede aanleg, wier 

“omstandigheden van fortuin” het volgen van een opleiding bemoeilijkte. Aanvankelijk 

hadden de beurzen een plaats binnen de context van de inrichting van het onderwijs, die 

sterk rekening hield met sociale afkomst en bestemming. De kansen voor jongeren uit 

lagere statusgroepen om in het hoger onderwijs in te stromen waren zeer klein en werden 

                     
731 Van Rooden, Religieuze regimes, 70; W.J. Marchand, “In het belang van Kerk, Staat en Universiteit. De 
rijksstudiebeurzen voor theologiestudenten en de rekrutering van een nieuwe generatie predikanten”, te 
verschijnen in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek: over geloof en 
wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sinds 1815 (te verschijnen 2014). 
732 Limburg, De toekomst der academisch gegradueerden, 22-28.  
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door het rijksbeurzenstelsel niet of nauwelijks vergroot. Er was hoogstens ruimte voor een 

gecontroleerde verversing van de academische elite, door een minderheid uit de hogere 

middengroepen tot de universiteit toe te laten. Dat de rijksbeurzen niet in eerste instantie 

benut werden om de rekrutering te verbreden naar studenten uit lagere statusgroepen 

blijkt uit het antwoord van de Groningse universiteit op de rondgang van 1828, waarin zij 

aangaf bij het verdelen van de beurzen niet “uitsluitend de bekrompen omstandigheden” 

van de aanvrager mee te wegen, maar ook vooral diens capaciteiten. Dat is te zien aan de 

academische verversingsratio, die de verhouding tussen academische nieuwkomers en 

studenten uit een academisch milieu aangeeft, en ook aan de sociale achtergrond van 

bursalen. Het percentage studenten met en zonder rijksbeurs uit de hoogste HISCLASS 

statusgroepen, ontliep elkaar bijna niet.  

Tabel 8.1 Percentage van rijksbursalen (Groningen, Leiden en Utrecht) en studenten in 

Groningen uit HISCLASS 1 en 2 (met betrekking tot 1815 tot 1937) en EGP 1 (met betrekking 

tot 1974 en 1986) 

 Rijksbursalen Groningen, 
Leiden en Utrecht 

Studenten Groningen 

1815 62,5 65,9 

1820 82,5 79,5 

1865 62,0 66,4 
1890 45,2 50,8 

1936-1937 19,2 34,8 

1986 7,1 31,0 
Bron: eigen berekeningen op basis van GA, SCL en UA; Databestand Groningse studenten. 

Tabel 8.2 Academische verversingsratio’s voor de verschillende tijdvakken, van 

universiteitsstudenten733 en beursstudenten 

 Studenten Beursstudenten 

1815-1850 0,53 0,55 

1850-1876 0,85 0,51 
1876-1919 1,56 1,55 

1919-1945 2,76 6,71 
1974 3,22 5,25 

1986 3,44 4,38 
Bron: eigen berekeningen op basis van GA, SCL en UA; CBS, Sociale omstandigheden, 24-25; 

CBS, Sociale en regionale herkomst, 9 en 15; CBS, Doorlopend Leefsituatie Onderzoek 1986; 

SCP, Leefsituatieonderzoek 1974.  

                     
733 Voor de tijdvakken 1815-1850, 1850-1876 en 1876-1919 betreft het studenten aan de Groningse 
universiteit, aan de hand van data van Pieter Caljé. De twintigste-eeuwse periodes betreffen alle Nederlandse 
studenten, aan de hand van CBS data. 
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De academische verversingsratio was voor 1876 kleiner dan 1, wat aangeeft dat de beurzen 

gebruikt werden om het sociale profiel van de universiteiten te consolideren (tabel 8.2). In 

de laatste decennia van de negentiende eeuw kwam die ratio boven de 1 te liggen, en 

overtrof het aantal academische nieuwkomers het aantal studenten uit een academisch 

milieu. Deze ontwikkeling was echter niet afhankelijk van het beurzenstelsel, dat in die 

jaren maar een klein percentage van de studenten ondersteunde. Dat zien we aan de grote 

overeenkomst van de ratio voor studenten en beursstudenten.  

In de slipstream van een set sociale voorzieningen werd in 1919 het stelsel van 

studiebeurzen uitgebreid en van een duidelijker sociaal signatuur voorzien. Behalve de 

groeiende omvang van het stelsel vergrootte nog een aantal belangrijke veranderingen de 

impact van het stelsel op de toegankelijkheid van het onderwijs. Ten eerste was dat de regel 

dat studiebeurzen beschikbaar moesten zijn voor beginnende studerenden, en niet alleen 

voor ouderejaars. Hiermee gaven de beurzen in sterkere mate een prikkel om door te 

studeren aan jongeren die dat vanwege financiële overwegingen anders niet zouden doen. 

Ten tweede werden de regelingen voor verschillende onderwijsniveaus meer geïntegreerd 

in een studietoelagebeleid, dat nu voorzag in studiebeurzen voor academisch, hoger en 

lager beroepsonderwijs en de laatste jaren van voortgezet onderwijs. Ten slotte werd de 

toekenningsbevoegdheid van de studietoelagen los gemaakt van de instellingen en aan een 

ambtelijke commissie opgedragen. De groei van het nieuwe stelsel kon door de 

economische omstandigheden van de jaren twintig en dertig de ambities van de 

verantwoordelijke minister niet volgen. Een omzetting van beurzen naar voorschotten was 

zelfs noodzakelijk, tegen de zin van bijna alle betrokkenen. In het interbellum ontving rond 

de 5 procent van alle studerenden een studiebeurs en bleef het noodgedwongen bij een 

marginaal stelsel.  

Toch waren de omzettingen van 1919 op de lange termijn van groot belang voor de werking 

van het stelsel en de impact ervan op de toegankelijkheid van het onderwijs. Pas na de 

professionalisering van de toekenningspraktijk en het formuleren van vergroting van de 

toegankelijkheid als expliciete doelstelling van het stelsel, groeide de invloed op de 

onderwijskansen en sociale mobiliteit. Uit tabel 8.1 wordt duidelijk dat studiebeurzen 

steeds minder werden toegekend aan studenten uit de hoogste statusgroepen. Het aandeel 

studenten uit die hoogste groepen daalde in het hoger onderwijs, maar het aandeel van hen 

onder beursstudenten nam veel sterker af. Dat kwam dus de toegankelijkheid voor lagere 

statusgroepen ten goede. Bovendien kwamen de beurzen in veel grotere mate ten goede 

aan academische nieuwkomers (tabel 8.2). Veel meer dan in de jaren daarvoor kwamen de 

rijksbeurzen nu ook terecht bij studerenden uit lagere sociale statusgroepen en lage 

inkomensgroepen. Het aandeel bursalen uit lagere en middengroepen oversteeg het 

aandeel ingeschrevenen uit deze statusgroepen. Ook de sociale mobiliteitscijfers van 

beursstudenten aan de universiteiten lieten dat zien. In de periodes vóór 1919 droeg het 

beurzenstelsel vooral bij aan sociale reproductie: een meerderheid van de beursstudenten 
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bereikte een beroepsstatus gelijk aan die van zijn vader. Van de studenten die in het 

interbellum een studiebeurs ontvingen, was driekwart opwaarts mobiel.  

Met het stelsel van 1919 verschoof de toepassing van de studiebeurzen als instrument in 

het statusverwervingsmodel. De beschikbare ondersteuning werd nu in sterkere mate 

gebruikt om onderwijs voor jongeren uit de lagere inkomensgroepen mogelijk te maken. 

Daarmee droeg het stelsel bij aan meritocratisering, in die zin dat het de invloed van 

ouderlijke sociale positie op het behaalde onderwijsniveau verminderde. Het moment van 

de verschuiving in de toepassing van het beurzenstelsel sluit aan bij de hypothesen van 

Jarausch enerzijds en Jensma en De Vries anderzijds. Jarausch stelde dat overheidsingrijpen 

met betrekking tot deelname aan en kansen op onderwijs pas bepalende invloed kreeg na 

de Eerste Wereldoorlog. Hij kwam tot deze stelling in een internationaal vergelijkend 

onderzoek over hoger onderwijs in Engeland, Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten. 

Deze hypothese lijkt ook ondersteund te worden door de gegevens over Nederland, waar de 

invloed van het beurzenstelsel pas na 1919 invloed uitoefende op de sociale rekrutering. 

Ook Jensma en De Vries wezen hierop. Hun stelling was, dat de groei van de 

studentenpopulatie tot 1915 te herleiden was tot de bevolkingsgroei, en dat er daarna pas 

sprake was van een verbreding van de rekrutering. De groei van de hoger 

onderwijsdeelname was na dat jaar te verklaren uit de groeiende deelname uit lagere en 

middengroepen. Het beurzenstelsel was in toenemende mate een instrument om die 

rekruteringsbasis te verbreden, hoewel het aanvankelijk nog gebrekkig functioneerde door 

de begrotingstekorten van de jaren twintig en dertig. De uitbreiding en de sociaal-

emancipatoire opvatting van het beurzenstelsel waren een gevolg van een aantal aspecten 

van modernisering, met name onderwijsexpansie en de opbouw van sociale voorzieningen 

van de verzorgingsstaat.  

Na 1945 was er veel aandacht was voor gelijke kansen in het onderwijs en onbenut talent, 

en zorgde een “parallellie van goede bedoelingen, politieke idealen en economische 

belangen” voor een sterke uitbreiding van het stelsel van studietoelagen.734 Het stelsel van 

studietoelagen werd ingezet om het onderwijs toegankelijker te maken voor jongeren uit de 

lagere inkomensgroepen. Daarbij werden beurzen niet specifiek gericht op vrouwelijke 

studenten. Vrouwen ontvingen wel een toenemend deel van de studiebeurzen, maar het 

bevorderen van de onderwijsdeelname van vrouwen is nooit een beleidsdoel van het 

beurzenstelsel geweest. De uitbouw van het beurzenstelsel had vooral gevolgen voor de 

onderwijsdeelname van jongeren uit de sociale middengroepen. Het stelsel werd in deze 

jaren een belangrijke en sterk uitgebreide voorziening die als bedoeling had 

onderwijskansen evenredig te verdelen en daar ook in zekere mate in slaagde. Het aandeel 

ondersteunde studenten aan het hoger onderwijs groeide naar 40 procent in 1983, terwijl 

                     
734 Janssen en Voestermans, Studenten in beweging, 88. 
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de hoger onderwijsdeelname in deze jaren ook enorm hard groeide. De hoeveelheid geld 

die met het stelsel gemoeid was, was in 1982 176 keer zo groot als in 1957. 

Naast de steun in de vorm van studietoelagen en –voorschotten, die aan ouderlijke 

inkomenscriteria gebonden waren, bestond sinds 1953 de kinderbijslagregeling voor 

studerende kinderen. Deze regeling vormde een belangrijke indirecte vorm van 

studiefinanciering, omdat die financiële steun bood aan alle studerenden. In die zin maakte 

de kinderbijslagregeling voor studenten de weg vrij voor studiefinanciering in de vorm van 

een basistoelage voor allen. In de praktijk was de kinderbijslag voor studerende kinderen 

een vorm van financiële ondersteuning voor studenten, maar omdat die via de ouders van 

de student liep legde deze regeling de kiem voor een verschuiving in de visie op 

studiefinanciering. In de debatten over studiefinanciering maakte emancipatie van sociale 

groepen als kernmotief, plaats voor emancipatie van jongeren ten opzichte van hun ouders. 

De zelfstandigheid van studenten zou gewaarborgd moeten worden door een studieloon, 

een integrale studiekostenvergoeding voor alle studenten. Erkenning van de noodzakelijke 

zelfstandigheid van de student ten opzichte van zijn of haar ouders kwam er in de jaren 

zestig en zeventig niet in de vorm van het gevraagde studieloon, maar was wel impliciet 

vervat in de Wet op de Studiefinanciering van 1986. Daarin was in de vorm van een 

basisbeurs plaats voor integrale financiële ondersteuning, die anders dan de kinderbijslag 

en –aftrekregelingen direct aan studenten werd uitgekeerd.  

Mede als gevolg van de enorme groei van het studietoelagestelsel veranderde de visie erop. 

De vraag naar emancipatie van jongeren verdrong het argument van emancipatie van lage 

statusgroepen als hoofdmotief voor studiefinanciering. Die twee doelstellingen vroegen elk 

om een verschillend type studiefinanciering. Voor emancipatie van jongeren ten opzichte 

van hun ouders was een studiekostenvergoeding voor alle studenten nodig, ongeacht de 

inkomenspositie van hun ouders. Studiefinanciering die gericht was op het vergroten van 

de toegankelijkheid voor lagere statusgroepen, zou de financiële ondersteuning moeten 

richten op studenten uit lagere inkomensgroepen.735 De verantwoordelijke 

onderzoekscommissies schoven de hete aardappel lange tijd door, maar een vorm van 

integrale studievergoeding kwam er toch, in de vorm van een basisbeurs in de Wet op de 

Studiefinanciering van 1986. De studiefinanciering van na 1986 is op te vatten als een 

compromis tussen de twee hoofdmotieven van studiefinanciering die in de jaren zestig en 

zeventig in het debat een rol speelde: de toegankelijkheid voor lage inkomensgroepen en de 

financiële zelfstandigheid van de student. Ze bezit immers de mengvorm van integrale 

vergoeding en steun aan lage inkomensgroepen als aanvullende beurs. Wijzigingen in de 

samenstelling van de studiefinanciering in de jaren negentig hebben de balans iets doen 

doorslaan naar de kant van gerichte financiering van studerenden uit lage 

                     
735 W. Korpi en J. Palme, “The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, 
inequality and poverty in western countries”, American sociological review 63 (1998) 5, 661-687, aldaar 661. 
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inkomensgroepen. Een omzetting van de basisbeurs in een studievoorschot, in combinatie 

met aanvullende financiering als gift, past bij een internationale trend die ook in Nederland 

zichtbaar is. Het betekent een verdere inkrimping van het motief ‘zelfstandigheid van 

jongeren ten opzichte van hun ouders’ door studiefinanciering.  

De ruime beschikbaarheid van studiefinanciering vanaf de jaren vijftig, heeft een zeer 

gunstige invloed gehad op de toegankelijkheid van het Nederlandse vervolgonderwijs. In 

internationaal vergelijkend perspectief is de deelname van lagere statusgroepen aan het 

vervolgonderwijs relatief goed. In die jaren droeg het stelsel van studietoelagen, zeker 

gezien in combinatie met de regelingen voor kinderbijslag en –aftrek, in belangrijke mate 

bij aan de sterke democratisering van het onderwijs. De regelingen leidden er in die jaren 

toe, dat de beslissing om vervolgonderwijs te volgen, minder af kwam te hangen van 

financiële hulpbronnen. De tweede stap in de relatie tussen studiebeurzen en opwaartse 

mobiliteit, de waarde van een onderwijsdiploma voor iemands maatschappelijke positie, is 

echter diffuser geworden. Sociale stijging ten opzichte van de oudere generatie is minder 

vanzelfsprekend dan een aantal decennia geleden, ook voor hoogopgeleiden.  

Studiefinanciering heeft in de gehele periode onderwijs mogelijk gemaakt, maar het heeft 

historisch gesproken pas vrij recent onderwijs toegankelijker gemaakt. Lange tijd maakte 

het beurzenstelsel onderwijs vooral mogelijk voor diegenen die het op basis van sociale 

afkomst zouden moeten volgen. Het maakte het onderwijs pas toegankelijker toen de 

normen voor het ontvangen van een studiebeurs aan de inkomenspositie van het gezin 

gekoppeld werden en de hoeveelheid geld die met studiefinanciering gemoeid was explosief 

toenam. Hierdoor konden juist de lagere inkomensgroepen, waaronder veel academische 

nieuwkomers afkomstig uit lage statusgroepen, langer vervolgonderwijs volgen aan het 

wetenschappelijk, hoger beroeps en middelbaar beroepsonderwijs. Beleidsmakers zouden 

er voor moeten waken dat een hernieuwd stelsel, waarin de nadruk in grotere mate op 

lenen ligt, deze groepen blijft ontzien.   
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Summary 

 

Enhancing educational possibilities. Two centuries study grant 

provisions influencing educational accessibility in the Netherlands 

(1815-2015) 

 

 

Introduction: for the non-wealthy and talented 

In 1899 J. de Bruin, a student at Leiden University, courageously wrote a letter to Her 

Majesty the Queen to reconsider the rejection he received concerning a request for a study 

grant. De Bruin explained that his financial situation was troublesome and support from the 

national government necessary. The type of study grant De Bruin requested in vain has 

existed since 1815. In that year Dutch sovereignty was restored after years of French rule, 

and among several regulations was a decree prescribing the organization of higher 

education. This established 70 study grants for students of the three Dutch universities. 

With these grants provided by the state, study grant provision was initiated that continues 

to exist up to this day, celebrating its 200th anniversary in 2015. This research is part of a 

research project in which the history, the aims and effects of this grant provision is studied. 

It addresses the question: What have been the aims and effects of the system of government 

subsidies to students with regard to accessibility of education and social mobility, between 

1815 and today?  

Study grants can have an impact on status attainment, understood as the process by which 

individuals attain a socioeconomic position in a stratified society. Grants interfere with the 

association between the social position of parents and the educational attainment of 

children, by reducing the net costs and taking away financial barriers towards a prolonged 

school career. But how was this instrument applied? Did it aim to give incentives to 

youngsters with a lower-income background to continue to study in higher education, 

thereby contributing to the shift from ascription to achievement as predicted by 

modernization theory? Or was it indeed an instrument to maintain privileged status, by 

favouring students of higher status? This would be in line with status maintenance theory, 

which expects the influence of parental position on the social position of children to persist. 

The aims and effects of the study grant provision in the Netherlands was studied by 

comparing students at universities and in higher professional education who received 

grants with their counterparts without grants, or with students in general. For this purpose 
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the occupation of the father is used as indicator of social status, classified using the 

Historical International Social Class System (HISCLASS). 

 
 
Education and study grants before 1815 
Even though the study grant provision of 1815 can be said to be the first central grant 

system in the Netherlands, allowances for students have existed as long as universities 

have. Financial assistance was mainly provided to students by religious congregations, local 

(sovereign) governments and wealthy inhabitants. The main provision was known as the 

burse: boardinghouses where students with limited means stayed, at the expense of the 

local government. A majority of these students prepared for the position of pastor. The 

grant provision of 1815 could be said to have its origin in the burse of the university of 

Leiden. When the burse was abolished in 1800, the national government compensated the 

university for its loss by granting allowances to 30 students per annum. This arrangement 

was extended to other universities after 1815. 

 

1815-1850: ‘Not on destitution alone’  
Society in the first half of the nineteenth century was generally viewed to be a class society 

with few options for social mobility. However, research on intergenerational social mobility 

among bridegrooms in the Groningen area reveals a substantial dynamic, in which about 

half of the grooms attained a different status than their fathers. Nevertheless, education did 

not aim to promote social mobility. It was constructed along social lines, in which the 

highest forms of education were primarily targeted at higher-class students. Literacy rates 

show that lower-class people in general had received less schooling than members of the 

higher status groups.  

The grant provisions in this period were applicable to university education, and in addition 

to the training of primary school teachers and veterinarians. These arrangements were not 

aimed at changing the social status quo in education. Comparing the social background of 

grant students at universities with the social background of students without such support 

shows hardly any differences. The grant system aimed at consolidating the social 

recruitment of universities and did so in several ways. It provided the offspring of local 

elites with study grants, for instance, in honour of the family (often expressed in Latin as 

honoris causa). It furthermore attempted to prevent impoverished members of the elite 

from suffering a fall in social status, by allowing them to attend higher education. The 

academic renewal ratio presents the degree of accessibility for academic newcomers, by 

dividing the number of students without an academically educated father by the number of 

students with fathers who did graduate from university. Both for grant students and for 

students in general this ratio was between 0 and 1, indicating that a majority of students 
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came from a family with an academic tradition. In this period the study grant system did not 

change this. 

The grants for higher professional education were more tightly connected to the profession 

they prepared for. The allowances for the teacher training institution for males in Haarlem 

and the teacher training for girls in Groningen possessed a clear function in enhancing the 

level of education and thereby influencing the content of the curricula. Although the system 

of allowances meant that the Haarlem institution was largely free of charge, nonetheless 

becoming a student there was difficult due to the admission exam. Likewise, the grants for 

the Veterinary School in Utrecht had a clear objective. The school was established to replace 

unauthorized veterinary practices with official veterinary knowledge. The study grants had 

a double purpose: to create a high demand for veterinary education and an even 

distribution of the acquired knowledge over the country. The allowances had a 

disappointing effect, because the system was forced to be put on hold after the Agricultural 

Fund, the source of allowances, ran out of funds.  

The grants for both university and higher professional education were not aimed at 

creating educational opportunities for less privileged groups. 

 

1850-1919: For students of good expectations  

Modernization theory states that status attainment was altered fundamentally by the 

process of modernization. In the Dutch context this modernization process, which included 

industrialization, changes in the occupational structure, educational expansion and income 

growth, started in the second half of the nineteenth century. Indeed, changes in the 

occupational stratification occurred and social mobility appears to have increased. One of 

the effects of the improved living standards was an increase in educational participation. In 

the late last decades of the nineteenth century, recruitment at the universities started to 

change towards middle-class students with a non-academic background. Educational 

opportunities for females were extended, both by permitting access to existing educational 

institutions and by the establishment of school types exclusively for girls.  

The arrangements for study grants for universities had two very different faces in this era, 

and can be divided into two phases: prior to 1876 and post-1876. In that year the Higher 

Education Act fundamentally changed the grant system. Before then, the majority of grants 

were given to students in the faculty of Theology,with pastors’ sons profiting the most. The 

church stimulated this type of self-recruitment and the application of the grant system to 

this end. The Act of 1876 terminated the uneven distribution of grants and the associated 

privilege of the theological faculty. As a result the number of pastors’ sons receiving 

financial support strongly decreased. The grant provision supported a small amount of 

students in these years (less than 1 per cent of enrolled university students) with 
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comparatively high grants. These were distributed based on the achievements of the 

students already enrolled. Their income was only a secondary criterion. The practice of not 

allowing first-year students to receive study grants minimized the appeal for newcomers. 

Although the renewal ratio among grant students was greater than 1 between 1876 and 

1919 (a majority of grant students had a non-academically educated father), this merely 

reflected a similar change in the social profile of the universities (both among students with 

and among students without grants the renewal ratio equalled 1.6).  

The great expansion of the grant system took place in funding the education of primary 

school teachers. Not only was the number of subsidized teacher training institutions 

increased, part-time teacher education was also supported by study grants from 1874 

onwards. This expansion took place against the background of growing demand on the one 

hand – due in equal measure to increasing participation rates and demographic causes,– 

and pressure from the establishment of private denominational schools on the other. Strong 

financial support for neutral, public primary education was considered necessary. The 

profession of primary school teacher provided a good opportunity for upward mobility, 

particularly because increasing numbers of teachers were needed. But this was certainly 

not the aim of the grant system. On the contrary, by raising the requirements and increasing 

the difficulty of the admission exam an attempt was made to give to the profession more 

academic prestige.  

The responsible departments distributed the grants for university and those for higher 

professional education increasingly on the basis of intellectual capabilities. Although on an 

individual level the allowances made prolonged educational careers possible, this was more 

of a side effect than an aim of the provision as such.  

 

1919-1945: An arrangement with a social ambition   

The interwar period was a period of budget constraints and economic crisis, but at the same 

time saw important developments such as democratization and growing education 

participation. After the First World War (1914-1918) a number of social welfare provisions 

were established, in part for fear of a socialist uprising; after revolutions in Russia and 

Germany and a failed attempt in the Netherlands, social welfare reforms were broadly felt 

to be required.  

In 1919, a new grant provision programme integrated the grants for various other types of 

education than at universities in a single system and extended the number of available 

grants. The adjustments to the study grant system can be seen as another of the new types 

of social reform, such as unemployment insurance and the introduction of an eight-hour 

work day. The study grants were now much more a social provision, aimed at increasing the 

educational opportunities of youngsters from low-income families. An administrative 

committee assessed the requests of students, thus limiting the influence of university 
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officials on their allocation. Another important change was making grants available to first-

year students. Before 1919, grants were only given to students already enrolled, minimizing 

the numbers of students from families without an academic tradition. In order to increase 

the numbers of these academic newcomers, study grants were made available to first-year 

students. Due to financial concerns, this grant system was not entirely adopted. About five 

percent of university students received a study grant in the interwar period. Grants were 

transformed into loans in 1924, in order to reduce the long-term pressure on the budget for 

education. This was much against the intentions of the responsible State Secretary and of 

the universities, who feared negative effects for bursary students. It nonetheless meant a 

crucial change in the extent to which it was targeted at students from lower-income groups.  

In these years the percentages of middle-class students and students from families without 

an academic tradition were higher among grant students than they were among students in 

general. This shows the success of the system in enhancing the opportunities of students 

from lower-income groups.  

 
1945-1986: Education for larger shares of the population 

In the years after 1945, Dutch society changed in many regards. Some of these changes, like 

in the occupational structure, educational attendance and social legislation, influenced the 

relationship between study grants and social mobility. All this increased the educational 

opportunitiesof adolescents from lower social groups.  

Dutch adolescents stayed in school longer and attained higher levels of education. The 

result was an enormous increase in student numbers. For instance, student enrollment in 

higher education increased six-fold between 1950 and 1985. The social distribution of 

students in secondary and tertiary education changed subsequently: the domination of the 

traditionally privileged status groups decreased, while participation rates of the middle and 

lower classes rose. The system of grants grew even more rapidly than student numbers and 

paved the way for many middle-class students. The system of grants and loans persisted, 

although – when economic circumstances improved – the share of grants increased at the 

expense of the share of loans. One of the motivations for the extension of the grant system 

was the desired expansion of educational participation for economic reasons. In the years of 

reconstruction after the Second World War (1940-1945), the demand for higher educated 

personnel exceeded supply, especially in the case of civil engineers. Secondly, there was 

increasing attention for lower-class pupils continuing on to higher forms of education, since 

their numbers there were considered to be too low, given their presumed abilities.  

A new type of financial support for students was introduced. Parents of students could 

receive a supplement to their child benefits from 1953 onwards. These study subsidies 

would play a role in a lengthy controversy concerning the dependency of students on their 

parents and the role of study grants. An alternative plan for fixed study wages, awarded to 
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all students independent of the parental income, would never receive sufficient support 

although it was strongly advocated by student pressure groups, who organized massive 

demonstrations in the 1960s and early 1970s. The view on study grants shifted away from 

being a privilege to being a right for all. Despite this unrest the study grants played an 

important role in the growth and democratization of higher education in the Netherlands in 

the years after 1945.  

 

1986-present: A guarantee of upward mobility? 

The Study Finance Act of 1986 included several parts of the study grant system, namely the 

grant, the loan and the child benefits, in one and the same arrangement. It furthermore 

meant a compromise between the diverging ambitions connected to the system that proved 

difficult to unite: the emancipation of lower-income students, on the one hand, and student 

independence on the other. It provided all students in university and higher professional 

education alike with a basic grant, independent of their parents’ income, while students 

whose parents income was below a prescribed level received an additional grant. The 

system grew to an unprecedented size, theoretically giving everybody the opportunity to 

reach the educational level associated with their capabilities. Adjustments to the system 

were judged necessary for reasons of affordability, generally meaning that cuts to the basic 

grant were made, which were then compensated in the additional grant targeted at lower-

income groups.  

On average, students from lower-income groups indeed did profit from higher grants than 

their peers from higher-income groups did. At the same time, the association between study 

grants and upward mobility seemed to become increasingly complicated, as the chances of 

moving socially decreased as a result of ceiling effects; when a large share of the population 

has reached the highest possible educational level, upward mobility as indicated by 

educational level decreases. Therefore, education presented less of a ‘promise of upward 

mobility’ than it did between 1945 and 1985. Because the costs of the grant system rose as 

an effect of the steadily increasing student numbers, converting grants to loans was topic of 

continuous debate. Such a system would decrease the costs in the longer term, as 

repayments would be made to the state. Here too, if more advantageous arrangements 

would apply to students from lower-income groups, such a conversion would move the 

system away from supporting student independence and towards supporting lower-income 

groups.  
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Conclusion: Enhancing educational possibilities 

This research attempted to answer the question whether the several forms of grant 

provision made by the state to students enhanced educational accessibility in the 

Netherlands. Two hundred years of university and higher professional education were 

studied to this end. The conclusions are therefore multifaceted.  

Before 1850, state representatives and university boards applied the system of grants to 

connect local elites to the universities and prevent impoverished members of the elite from 

losing their social status. Likewise, the grant system did not enhance educational 

possibilities in the latter half of the nineteenth century, even though educational 

participation of middle-class students increased. Grants for professional education 

contributed to the professionalization of occupations such as those of school teacher and 

veterinarian. They therefore served other purposes than increasing accessibility for lower 

social groups. In these decades other motives, such as luring talented students to the 

university, prevailed. Using the study grant system in such a manner can be seen as 

contributing to a defensive strategy to maintain status, to protect individuals from losing 

social status and to counter democratization of access.  

The professionalization of the allocation process, set in motion in 1919 and optimized after 

1945, changed the way in which the instrument was used. By establishing a grant 

committee, which later became part of the department of education, the influence of 

universities diminished and the criteria became more objective. The distribution of study 

grants was henceforth connected to fixed criteria, such as household income. Because the 

system was defined in 1919 as a social provision, it aimed at providing equal educational 

opportunities for all social strata. The application of the study grant system contributed to 

the shift from ascription to achievement much more than prior to 1919. The system made 

an important contribution to the democratization of access to universities in the 1950s, 

1960s and 1970s. In these decades the number of supported students increased at a much 

higher pace than participation. Due to the growth of the share of students supported by 

grants, the desired form of the system became subject of debate. The character of targeted 

support for low-income students was questioned and universal support for students 

proposed. Simultaneously, the costs of the system – due to sharply increased student 

numbers and share of them supported – increased the pressure on it. The compromise of 

1986, which brought a combined system of targeted and universal elements, is now on the 

brink of abolishment. A conversion of the basic grant – that is, universal grant – into loans, 

combined with grants for low-income students would return the system to a provision 

targeted at emancipation of lower socioeconomic groups, instead of emancipating 

adolescents from their parents.  
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Bijlage 1. De afbakening van de onderzoekspopulatie 
 

In dit onderzoek is het beurzenstelsel vanaf 1815 bestudeerd, aan de hand van een 

databestand waarin informatie over studenten met een studiebeurs is opgenomen. Dat 

databestand bevat informatie over studenten in de jaren 1815 en 1945. De naoorlogse jaren 

zijn bestudeerd aan de hand van bestaande databestanden, waarvoor de hier behandelde 

casusselectie niet gold. Er zijn opleidingen geselecteerd van universitair niveau, van het 

hoger beroepsonderwijs en lagere beroepsopleidingen. Door vijf toetssteden in Nederland 

te kiezen, is de geografische spreiding verantwoord. In die vijf steden waren opleidingen 

van verschillend niveau beschikbaar, waardoor een soort dwarsdoorsnede van het 

onderwijsaanbod in deze steden gemaakt wordt, met aandacht voor de rol van 

studiebeurzen. Er is gekozen voor de drie steden die in 1815 genoemd werden in het 

Organiek besluit: de universiteitssteden Groningen, Leiden en Utrecht. De vierde stad is 

Haarlem, vanwege de prominente rol van de Haarlemse onderwijzersopleiding. Tenslotte 

kijken we naar de katholieke universiteit van Nijmegen, die in 1923 opgericht werd.  

Er zijn zowel opleidingsstromen van academisch als niet-academisch niveau gekozen. Van 

de universiteiten zijn de faculteiten Theologie, Geneeskunde en Rechten bestudeerd. De 

eerste twee hebben volgens de literatuur een heel andere studentenbevolking dan de 

laatste. Theologie en Geneeskunde komen naar voren als opleidingen waar middenklasse 

studenten sociale stijging kunnen realiseren.736 Tot de Hoger Onderwijswet van 1876 ging 

de grote meerderheid van het aantal rijksbeurzen naar studenten aan de theologische 

faculteit. Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw kelderde zowel het aantal 

studenten aan de theologische faculteit, als hun aandeel in de verstrekte rijksbeurzen. Voor 

Geneeskunde gold het omgekeerde, juist na 1876 groeide de faculteit enorm en ook het 

aandeel geneeskundestudenten onder de bursalen nam enorm toe. De juridische faculteit 

heeft in de literatuur de naam een heel gesloten gemeenschap te zijn waartoe studenten 

met een lagere sociale afkomst moeilijk toegang hadden. Voor de jaren na 1876 zijn ook 

studenten van de faculteit Wis- en Natuurkunde bestudeerd, vanwege de voortrekkersrol 

van deze faculteit in de democratisering van de onderwijsdeelname, die gerapporteerd 

wordt in de literatuur.737 

De beroepsopleidingen die in dit onderzoek aan de orde komen zijn de Veeartsenijschool, 

de Onderwijzersopleiding en de ambachtsschool. De beroepsopleidingen hadden over het 

algemeen een leerlingenbestand met een groter aandeel uit de middenklassen.738 Van 

belang is verder dat de onderwijzersopleiding en de veeartsenschool een groot aandeel 

                     
736 Caljé, Groningse studenten, 213. 
737 Maas, Atomisme en individualisme, 66. 
738 Turksma, Geschiedenis van de opleiding, 96; P.B. Renes, Recrutering en selectie van leerkrachten voor het 
lager onderwijs in Nederland (Groningen 1969) 73. Offringa, ’s    ks Veear sen  k n   e ho eschool, 44. 
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bursalen in hun schoolbanken had. Tussen 1821 en 1844 ontving bijvoorbeeld iets meer 

dan vijftig procent van de leerlingen op de veeartsenschool een studiebeurs van het Rijk.739 

De percentages rijksbursalen op de universiteiten bleven daar in de hele periode ruim 

onder. De betekenis van de beurzen voor deze opleidingen en de studenten daarvan, was 

dus groot. Het beurzenstelsel voor de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen is 

bestudeerd aan de hand van de rijksbeurzen voor de Rijkskweekscholen. De 

Rijkskweekscholen beoogden het neusje van de zalm van het onderwijzerskorps op te 

leiden, en boden daartoe dagonderwijs van hoog niveau. Tenslotte de leerlingen van de 

technische ambachtsscholen. Zij konden vanaf 1921 in aanmerking komen voor een beurs.  

 

Onderwijsstroom  Onderwijstype Stad Periode Aantal 
waarnemingen 

Geneeskundige 
faculteit 

Academisch 
onderwijs 

Groningen, 
Leiden en 
Utrecht 

1815-1945 293 

Juridische faculteit Academisch 
onderwijs 

Groningen, 
Leiden, 
Nijmegen en 
Utrecht 

1815-1945 
(Nijmegen: 
1923-
1945) 

138 

Lager Technisch 
Onderwijs 

Beroepsonderwijs Groningen  1921-1945 13 

Onderwijzersopleiding Beroepsonderwijs Groningen 
en Haarlem 

1816-1945 476 

Rijksveeartsenijschool Beroepsonderwijs, 
academisch 
onderwijs 

Utrecht 1821-1945 165 
 

Theologische faculteit Academisch 
onderwijs 

Groningen, 
Leiden en 
Utrecht 

1815-1945 349 

Wis- en 
Natuurkundige 
faculteit 

Academisch 
onderwijs 

Groningen, 
Leiden en 
Utrecht 

1876-1945 190 

  

                     
739 Offringa, ’s    ks Veear sen  k n   e ho eschool, 78, 105, 243. 
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Bijlage 2. Het toetsingsinstrument: HISCLASS  
  

In 2002 stelden historisch sociologen Marco van Leeuwen en Ineke Maas HISCO samen: de 

Historical International Standard Classification of Occupations.740 Dit schema categoriseert 

historische beroepen in ongeveer 1600 beroepsgroepen, gebaseerd op taken en 

verantwoordelijkheden. De beroepsgroepen van HISCO, kunnen in klassen worden 

ingedeeld met behulp van een aantal classificatieschema’s die elk andere criteria gebruiken. 

HISCLASS ordent de beroepen uit HISCO meer dan de voorgaande schema’s exclusief op 

basis van beroepspositie: de verdeling van de beroepen in twaalf klassen is het resultaat 

van het oordeel van een groot aantal internationale experts op het gebied van historische 

beroepen.741  

 

HISCLASS 12 klassen HISCLASS samengevoegd tot 7 klassen 
1. Hogere managers 1. Hogere managers en hogere professionals 

(1+2) 
2. Hogere professionals 2. Lagere managers en lagere professionals; 

administratief en verkoop personeel 
(3+4+5) 

3. Lagere managers 3. Opzichters en geschoold personeel (6+7) 

4. Lagere professionals; en administratief en 
verkoop personeel 

4. Boeren en visserij (8) 

5. Lager administratief en verkoop 
personeel 

5. Lager geschoold personeel (9) 

6. Voormannen / opzichters 6. Ongeschoold personeel (11) 

7. Geschoold personeel 7. Lager en ongeschoold agrarisch personeel 
(10+12) 

8. Boeren en visserij  

9. Lager geschoold personeel  

10. Lager geschoold agrarisch personeel  

11. Ongeschoold personeel   
12. Ongeschoold agrarisch personeel  

 

In deze bijlage wil ik de toepassing van het HISCLASS schema verhelderen en een aantal 

praktische keuzes uit de doeken doen. Bij het samenstellen van de databestanden met 

                     
740 M.H.D. van Leeuwen, en I. Maas, HISCO. A historical international standard classification of occupations 
(Leuven 2002). 
741 I. Maas en M.H.D. van Leeuwen, “Total and relative endogamy by social origin: a first international 
comparison of changes in marriage choices during the nineteenth century”, International review of social 
history, supplement 13 L, (2005) 275-295, aldaar 280-281. 
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beursstudenten verkreeg ik op twee mogelijke manieren informatie over de beroepspositie 

van de vader: via de beursaanvraag of via burgerlijke akten (geboorte-, trouw- en 

overlijdensakten). In de gevallen waarin de beursaanvraag informatie bevatte over de 

beroepstitel van de vader, is aan deze een HISCLASS code toegekend. In gevallen waarin de 

burgerlijke akten geraadpleegd moesten worden was het iets ingewikkelder om de juiste 

beroepstitel te selecteren. De akten geven immers elk een momentopname van een fase in 

de beroepscarrière. In opeenvolgende fasen van de beroepscarrière kunnen 

beroepsposities van verschillende status worden bereikt, als gevolg van intragenerationele 

sociale stijging of daling. Van de vader van de Utrechtse theologiestudent Joachim Coops, 

die studeerde tussen 1817 en 1824, vond ik bijvoorbeeld twee verschillende functies in de 

akten. In 1825 werd in de trouwakte van Joachim genoteerd dat vader Jan Willem Coops 

“koopman” was. Bij Joachims dood in 1852 stond als beroepstitel van de vader van de 

overledene “wethouder van Lochem”. Mijn overweging in dit soort gevallen was, dat ik de 

beroepstitel koos die het dichtst bij de studietijd van de bursaal lag. In Coops’ geval heb ik 

“koopman” in het databestand opgenomen en de bijbehorende Hisclass code 4 toegekend. 

De positie van “wethouder “ was goed geweest voor Hisclass groep 1.  

Weer iets anders was de afweging wanneer de vader van de bursaal al overleden was ten 

tijde van de rijksbeursaanvraag. Dan had ik te maken met een afgeronde beroepscarrière 

met beroepstitels met een verschillende waarde. In deze gevallen koos ik voor de 

beroepstitel van het laatst uitgeoefende beroep. De broers Diederik Johannes Agathus 

(vanaf 1826 geneeskunde, Utrecht) en Robert Hendrik (vanaf 1836 Rechten, Leiden) 

Arntzenius waren zoons van Robert Hendrik Arntzenius senior, die overleden was in 1823. 

Robert Hendrik senior was in leven eerst advocaat (goed voor HISCLASS groep 2) en later 

lid van de regering (HISCLASS groep 1). De beroepspositie die ik gekozen heb was het laatst 

uitgeoefende: lid van de regering, HISCLASS groep 1.  

Bovendien is het belangrijk om aan te geven dat ik een wijziging heb aangebracht in een 

klein aantal Hisclass toekenningen. Het gaat hier om niet-academisch opgeleide 

heelmeesters: de beroepstitels chirurgijn, verloskundige en vroetmeester. Deze zijn door het 

Hisclass-schema geclassificeerd in dezelfde klasse als de Medicinae Doctor, de academisch 

opgeleide arts. Dat lijkt me niet juist. Een veel bewandelde route is die van de chirurgijns- 

en apothekerszoons naar de geneeskundige faculteit. Naar mijn smaak is het niet zo dat zij, 

na het afronden van hun studie, dezelfde positie als hun vader hadden. De universiteit lijkt 

me hier bij uitstek een route voor sociale mobiliteit. Zeker in de negentiende eeuw, waarin 

sprake was van academisering en professionalisering van het medische beroep.742 Om 

vertekening tegen te gaan heb ik de niet-academische artsen geclassificeerd in HISCLASS 4, 

waar het overige medisch personeel is opgenomen.  

                     
742 Baron, Het belang en de welvaart, 61-66; Frijhoff, “Non satis dignitatis…”, 382. 
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Net zoals de medische wetenschap in de negentiende eeuw in ontwikkeling was, gold dat 

ook voor het lager onderwijs. De toekenning van rijksbeurzen voor onderwijzers in 

opleiding had daar immers direct mee te maken. Het is wel belangrijk daarmee rekening te 

houden in dit onderzoek. In de eerste helft van de negentiende eeuw past het mijns inziens 

niet om “schoolhouders” te classificeren als directeuren die leiding gaven aan een 

lerarenkorps. Literatuur over lager onderwijs in deze decennia laat een beeld zien van de 

schoolhouder die alleen les gaf aan enkele tientallen leerlingen. Bovendien was het 

schoolhouden een magere bron van inkomsten die in de regel aangevuld werd met 

nevenfuncties als koster en doodgraver.743 Om deze reden heb ik de negentiende-eeuwse 

schoolhouders niet geclassificeerd als schooldirecteuren (HISCLASS 1), maar als 

onderwijzers aan het lager onderwijs (HISCLASS 4).  

Tenslotte is er nog een grafische maatregel. In de praktijk waren er weinig studenten uit de 

HISCLASS-groepen 6 tot en met 12. Voor de overzichtelijkheid van de grafieken heb ik die 

zeven laagste klassen dan ook samengevoegd tot drie. De klassen 1 tot en met 5 blijven 

ongewijzigd. Deze samenvoeging leidt tot een schaal die een fijne uitsplitsing van de 

hoogste klassen, en een grovere uitsplitsing van de laagste klassen geeft, als volgt:  

 

 

 

Dit is alleen een grafische maatregel. In het databestand en in de tabellen in de tekst zijn de 

originele HISCLASS-groepen steeds benoemd. Voorts wil ik de vergelijkbaarheid van 

eventueel later onderzoek niet bemoeilijken door grote wijzigingen aan het schema aan te 

brengen.  

 

  

                     
743 Sj. Karsten, “Het leraarsberoep in historisch perspectief”, in: H. Kleijer, G. Vrieze, en A. Blees-
Booij. Onderwijzen als roeping: het beroep van leraar ter discussie (Leuven 2000) 29-56, aldaar 32. 

1. Hogere managers 

2. Hogere professionals 
3. Lagere managers 

4. Lagere professionals; en administratief en 
verkoop personeel 

5. Lager administratief en verkoop personeel 
6. Opzichters en geschoold personeel (6+7) 

7. Boeren en visserij (8) 
8. Lager en ongeschoold personeel 
(9+10+11+12) 
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Bijlage 3. Beroepstitels en opleidingsniveau 
 

 

Om de openheid van onderwijsinstellingen te duiden, is in dit proefschrift een sociaal 

profiel van studenten en van beursstudenten gemaakt. De belangrijkste methode daartoe 

was het gebruik van de beroepstitel. Sociologische literatuur wijst echter ook met nadruk 

naar de invloed van het opleidingsniveau van ouders op het behaalde opleidingsniveau van 

kinderen.744 Het opleidingsniveau van ouders van beursstudenten is daarom, in vergelijking 

met de opleiding van ouders van studenten zonder beurs, een goede indicator van de 

invloed van het beurzenstelsel op de toegankelijkheid van onderwijsinstellingen. Het 

Centraal Bureau voor de Statistiek schonk ook aandacht aan het opleidingsniveau van 

studenten in zijn publicaties over de onderwijsstatistieken en sociale omstandigheden van 

studenten in het hoger onderwijs.  

Het onderwijsniveau van ouders was niet direct beschikbaar in de bronnen. De 

eenvoudigste manier om het opleidingsniveau van ouders van beursstudenten te 

achterhalen, was om die in te delen in wel of niet academisch geschoold. Van de vaders van 

beursstudenten in het databestand is dat nagegaan, door aan de hand van het beroep van de 

vader in te schatten of deze een academische graad behaald had. Door studenten met een 

vader zonder academische opleiding te delen op het aantal studenten met een vader met 

academische opleiding, vinden we een academische verversingsratio, die de openheid van 

de onderwijsinstellingen aangeeft. Is de ratio groter dan 1, dan overtreft het aantal 

academische nieuwkomers het aantal studenten uit een academisch milieu.  

Deze methode ging in eerste instantie uit van de beroepstitel van de vader, en niet van een 

daadwerkelijke inschrijving aan een universiteit. Dat laatste zou een te arbeidsintensief 

proces zijn. Van veel beroepen was eenvoudig te zeggen of daarvoor een universitaire 

opleiding vereist was: de klassieke intellectuele beroepen advocaat, arts en predikant, maar 

ook leraar aan HBS of gymnasium. Zelfstandige ambachtslieden en uitvoerders van 

handenarbeid hadden geen academische graad, onderwijzers aan het lager onderwijs 

(inclusief hoofden der school) ook niet. De beroepstitels die problematischer waren, 

betroffen vooral de hogere ambtelijke functies. Hiervoor was een juridische opleiding niet 

vereist, maar wel een pre. In 1915 hadden van de 1673 ambtenaren aan departementen en 

hoge colleges in Den Haag er 137 een academische titel (8 procent). Ook van de 

referendarissen, als chefs van afdelingen ambtenaren van een hoge rang, had in dat jaar 

minder dan een derde een academische opleiding afgerond (26 van de 87).745 Bij het 

                     
744 P.M. de Graaf en Ganzeboom, “Intergenerational educational mobility in the Netherlands for birth cohorts 
from 1891 through 1960”, Ne herlan s’  o rnal o  soc al sc ences, 26 (1990) 1, 35-50, aldaar 35-39. 
745 N. Randeraad, “Ambtenaren in Nederland, 1815-1915”, BMGN 109 (1994), 2, 209-236, aldaar 222. 
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toekennen van de score ‘academisch opgeleid’ of ‘niet academisch opgeleid’ is het overzicht 

van het salarisstelsel van de rijksoverheid tussen 1900 en 1954 van B. Bolmeijer gebruikt. 

Bolmeijer deelde de rijksambtenaren in drie lagen in: ‘werklieden’ en lagere ambtenaren’, 

‘middelbare ambtenaren’ en ‘hogere ambtenaren’.746 De consequentie voor dit onderzoek is 

dat wanneer de genoemde beroepstitel volgens Bolmeijers indeling hoog in de ambtelijke 

hiërarchie geschaard kon worden, van een derde van hen is uitgegaan van een academische 

graad. Bij werklieden, lagere en middelbare ambtenaren, niet. Een aantal twijfelgevallen 

heb ik in de inschrijvingsregisters op naamniveau nagezocht, zonder dat ik als gevolg 

daarvan mijn eerste inschatting hoefde te wijzigen.  

Apothekers en niet-academisch geschoold medisch personeel (heel- en vroetmeesters, 

verloskundigen en chirurgijns) zijn ingeschat als lager dan academisch geschoold. 

Notarissen als academisch geschoold. Op dezelfde manier zijn de beroepen van Groningse 

studenten uit het bestand van Caljé behandeld.  

 

  

                     
746 B. Bolmeijer, “Het reële inkomen van rijksfunctionarissen”, Economisch-statistische berichten 39 (1954) 87-
90. Aangehaald in A. van den Berg en J. Hartog, “Honderd jaar ongelijkheid. Inkomensverschillen sinds het 
eind van de negentiende eeuw”, in: Van der Bie en Dehling (red.), Nationaal goed, 109-124, aldaar 115-119. 
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Bijlage 4. De chi-kwadraat toets (χ2), student´s t-toets en de gemiddelde 

waarneming 
 

De statistische overeenkomst tussen de verdelingen kan onderzocht worden met twee 

verschillende toetsen. De chi-kwadraat toets (χ²) test twee frequentieverdelingen op 

statistische samenhang door het verschil tussen verwachte en geobserveerde frequenties te 

berekenen. Deze toets wordt vaak gebruikt bij observaties te maken hebben met nominale 

gegevens, die niet op logische wijze gerangschikt kunnen worden. De t-toets voor 

onafhankelijke steekproeven (Independent t-test) toetst de hypothese dat de gemiddelde 

waarneming van twee steekproeven overeenkomt.747 Deze toets wordt gebruikt voor data 

van het kardinale meetniveau, kwantitatieve variabelen die meetbaar en deelbaar zijn.748 

Alleen voor dit type kwantitatieve gegevens is het gemiddelde een zinvolle maatstaf van 

centrale tendentie. 

HISCLASS, de indeling naar beroepsklassen die in dit onderzoek gebruikt wordt, geeft 

gegevens op een ordinaal meetniveau, de beroepsklassen kunnen in een hiërarchie van 

hoog naar laag geordend worden. Men zou zelfs de positie kunnen innemen dat HISCLASS 

niet als ordinaal beschouwd zou moeten worden. De positie van landbouwers in het 

HISCLASS schema is bijvoorbeeld een aanleiding om het schema niet als ordinaal te 

behandelen. De landbouwers zijn apart geclassificeerd in groep 8, en krijgen daarmee een 

lagere score dan bijvoorbeeld een lage ambtenaar, die in groep 5 geplaatst wordt. Het 

inkomen en het sociale aanzien van een grote landbouwer zal echter in veel gevallen hoger 

zijn geweest dan dat van de ambtenaar, zeker in rurale regio’s. HISCLASS plaatst de 

ambtenaar hoger, vanwege het onderscheid dat het schema maakt tussen hoofd- en 

handarbeid.749 Toch is het gebruikelijk om de beroepsklassen van HISCLASS als ordinaal te 

behandelen.750  

De t-toets maakt gebruik van de gemiddelde waarneming in een steekproef, een maatstaf 

die in dit geval iets zegt over de verhouding tussen hoofdarbeid waar veel onderwijs voor 

nodig was en veel supervisie aan toevalt, en handarbeid waarvoor dat in mindere mate 

geldt. Vanwege het meetniveau van de variabele ´beroep vader´ geordend in HISCLASS is 

het statistisch aan te raden om niet met behulp van het gemiddelde, maar door middel van 

de chi-kwadraat toets waardenverzamelingen te vergelijken. Het gebruik van het 

gemiddelde kan bovendien leiden tot merkwaardige gevolgtrekkingen: is het gemiddelde 

van een landbouwer (groep 8) en advocaat (groep 2) een lage ambtenaar (groep 5)? In 

                     
747 A.P. Field, Discovering Statistics Using SPSS for Windows: Advanced Techniques for the Beginner (London 
2000) 285-287. 
748 Blondé e.a., Trend en toeval, 21. 
749 Paping, “Taxes”, 225. 
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abstracte zin is daarom incidenteel gebruik gemaakt van de gemiddelde waarneming, maar 

het is statistisch zuiverder om de overeenkomsten en verschillen tussen verdelingen in 

HISCLASS te toetsen door middel van de chi-kwadraat toets. De t-toets wordt verder alleen 

gebruikt voor variabelen met een kardinale meeteenheid, zoals de hoogte van het inkomen. 

Dit is aan de orde in de hoofdstukken 6 en 7 waar met inkomensstatistieken wordt gewerkt. 
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