
 

De paradox van Tikker Khan 
 
Kalkoenen leven met een eeuwige paradox. 's Zomers worden ze liefdevol bijgevoederd, maar 's winters 
worden ze door de jagers afgeschoten om de edele dames en heren van een rijk kerstmaal te voorzien. 
Er is een zomerwaarheid en een winterwaarheid. De profeet Tikker Khan heeft deze paradox ontrafeld.1 
Als je je 's winters maar hard genoeg laat afbeulen, word je gespaard. Maar er zijn dwazen die bestuur-
lijke inspraak wensen. Bestuurder Yvonne van Rooy heeft daar een duidelijk antwoord op: het zou de 
omgekeerde wereld zijn als we de kalkoenen lieten meepraten over de samenstelling van het kerstmenu.2 
 
Dat antwoord van collegevoorzitter Yvonne de Rooy houdt me nog steeds bezig. Waarom gunde ze de 
(studenten in de) universiteitsraad geen inspraak in de besluitvorming over strengere selectie in de pro-
pedeuse van de bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht? En hoe komt ze erbij om dat te recht-
vaardigen met de metafoor van de Christmas turkey? 
 
Onze kalkoenen moeten leven met een zomerwaarheid (toegewijd onderwijs op de middelbare school) en 
een winterwaarheid (meedogenloze selectie in het hoger onderwijs). Maar de hogeronderwijsinstellingen 
van hun kant worden eveneens met twee tegenstrijdige waarheden geconfronteerd. De professionele 
waarheid is dat uitsluitend incapabele kalkoenen mogen worden afgeschoten. Daar valt open over te 
praten met alle betrokkenen, dus ook met de universiteitsraad. Diametraal daartegenover staat de bedrijfs-
economische waarheid. We krijgen het liefst eerstekeus-kalkoenen binnen, d.w.z. kalkoenen die weinig 
voer en verzorging vereisen en die veel vlees opbrengen. Kalkoenen waarmee we eer kunnen inleggen bij 
de Keuringsdienst van Waren. We willen niet alleen de incapabele kalkoenen afschieten, maar alle 
tweedekeus-kalkoenen. Maar dat kunnen we niet hardop zeggen, want deze bedrijfseconomische over-
wegingen zijn strijdig met onze professionele beroepsethiek. Daarom moeten we vermijden dat ons 
selectiebeleid onderwerp van gesprek wordt in de universiteitsraad. 
 
Elke metafoor gaat ergens mank, dus deze ook. De afgeschoten kalkoenen worden niet verorberd door de 
docenten en bestuurders van een hogeronderwijsinstelling, maar ze gaan de afvalcontainer in. De inzet 
van het bedrijfseconomische afvalbeleid is (a) de kwaliteit van de gediplomeerden en (b) de gemiddelde 
kostprijs per gediplomeerde. Het is niet in het belang van de instellingen om open kaart te spelen over hun 
aanvechtbare afvalbeleid. 

Niet zo lang geleden gaf de Landelijke Studentenvakbond (LSvB) een persbericht uit over de 'wapen-
wedloop' die tussen de universiteiten aan de gang is.3 De instellingen trachten elkaar te overtreffen in hun 
beleid gericht op steeds strengere selectie, verhoging van de doorstroomsnelheid, verlaging van de oplei-
dingskosten per gediplomeerde en handhaving/verhoging van de kwaliteit van de gediplomeerden. Wie 
niet streng genoeg selecteert, loopt het risico het afval van de concurrenten te moeten verwerken. 

Ik denk overigens dat deze 'wapenwedloop' niet alleen tussen de universiteiten maar ook tussen de 
hogescholen aan de gang is. En misschien sterker nog tussen de universiteiten enerzijds en de hogescho-
len anderzijds. Zo meen ik me berichten te herinneren over de concurrentie in het Franse hoger onderwijs 
tussen de algemene universiteiten enerzijds en de selectieve elite-hogescholen anderzijds. Zou het zo 
kunnen wezen dat de universiteiten tegenwoordig alles op alles zetten om niet tot het afvalputje van het 
HBO gedegradeerd te worden? 
 
Het is nog niet te laat om het tij te keren. Maar dan moet bij de accreditatie en bekostiging veel strenger 
worden toegezien op het selectie- en afvalbeleid van de universiteiten en hogescholen.4 
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