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Diploma: inflatie en deflatie 
 

Men spreekt van inflatie als waardepapieren steeds minder waard worden. Meestal denkt men daarbij 

aan de extrinsieke waarde voor de houder van het waardepapier: je kunt steeds minder kopen voor een 

briefje van honderd euro. Zo kan men ook van diploma-inflatie spreken. Dat is het verschijnsel dat men 

op de arbeidsmarkt steeds minder waarde toekent aan een bepaald diploma: voor de houders van het 

diploma daalt de kans om tegen redelijk salaris aan de bak te komen. Hierbij kunnen drie factoren in het 

spel zijn. 

a) Het kwaliteitsniveau van de eindtermen: de diploma-eisen zijn gaandeweg verlaagd, hetgeen tot gevolg 

heeft dat de intrinsieke waarde van het diploma achteruit is gegaan.
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b) Het kwaliteitsniveau van de gediplomeerden: misschien is er niks mis met het kwaliteitsniveau van de 

eindtermen, maar de overige kwaliteiten van de gediplomeerden zijn niet meer als vanouds. 

c) De marktwaarde van de gediplomeerden: misschien is er niks mis met het kwaliteitsniveau van de eind-

termen en van de gediplomeerden, maar de marktvraag naar gediplomeerden van het desbetreffende 

niveau is afgenomen in verhouding tot het aanbod. 

In een periode van laagconjunctuur, zoals in de afgelopen zeven magere jaren, wint de derde factor (c) 

aan kracht. De werkloosheid is hoog, hetgeen tot lagere lonen kan leiden. Ook kunnen de bezitters van 

lagere door de bezitters van hogere diploma’s verdrongen worden op de arbeidsmarkt. De relatieve 

marktwaarde van lagere diploma’s zit in een dip. Voor onderwijsbestuurders kan het nu verleidelijk zijn 

de marktwaarde van gediplomeerden te verhogen door de ingangsselectie en diploma-eisen van oplei-

dingen zwaarder te maken. Zij bestrijden de diploma-inflatie (c) door diploma-deflatie (m.b.t. de factoren 

a en b) te bewerkstelligen. Een deflatoir onderwijsbeleid betekent dat men de intrinsieke waarde van de 

gediplomeerden tracht te verhogen. De voornemens tot invoering van de Rekentoets passen in dit 

patroon. En in Folia (28/10/2015) behandelt HvA-docent Stefan Molenaars een ander voorbeeld van 

deflatoir onderwijsbeleid: de academisering van het hoger beroepsonderwijs.
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Laten we eerst op het voorbeeld van Stefan Molenaars ingaan. Hij constateert dat hbo-opleidingen steeds 

wetenschappelijker worden, wat de eisen betreft die zij aan het afstudeerwerk stellen. In plaats van met 

een professioneel Meisterstück moet de opleiding tegenwoordig worden afgesloten met een afstudeer-

scriptie van wetenschappelijk gehalte. Voor studenten die willen doorstromen naar een universitaire 

masteropleiding is dat een verstandige eis, maar tegenover de modale hbo-student valt dat volgens Mole-

naars niet te verdedigen. 

In de universitaire bacheloropleiding vallen overigens het afgelopen decennium eveneens deflatoire 

tendensen te bespeuren: 

 Sinds de invoering van de tweefasenstructuur (cursusduur 3+1) is men in de bachelorfase meer nadruk 

gaan leggen op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en op het wetenschappelijke gehalte van 

de bachelorscriptie. 

 Wellicht is dat mede ingegeven door de aanvankelijke beleidsregel dat iedere bezitter van een univer-

sitair bachelordiploma moest kunnen doorstromen naar minimaal één universitaire masteropleiding en 

door het beleidsidee dat de universitaire bachelorstudie tevens als een eindopleiding moet worden be-

schouwd, die rechtstreeks toegang geeft tot de arbeidsmarkt. 

 

Bovendien wordt zowel in het w.o. als in het hbo een deflatoir selectiebeleid jegens aspirant-studenten en 

eerstejaarsstudenten gevoerd, ter verhoging van de kwaliteit van de instroom (c.f. factor b):
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 Er worden drempels opgeworpen voor aspirant-studenten met een afwijkende vooropleiding (mbo’ers 

die het hbo en hbo’ers die het w.o. willen instromen). 

 Ter bevordering van de zelfselectie is de deadline voor de aanmelding van aspirant-studenten ver-

vroegd, in combinatie met de verplichting deel te nemen aan een eventuele (niet-bindende) matching-

procedure. 

 Waar de wetgever dat toelaat, wordt selectie aan de poort toegepast (numerus-fixusopleidingen, pabo-

opleidingen). 

 Binnen de propedeuse worden selectietoetsen opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van de Neder-

landse taalbeheersing. 

 Met behulp van het Bindend StudieAdvies (BSA) worden eerstejaarsstudenten met een lager studie-

tempo uit de opleiding verwijderd (óók als dat moet worden toegeschreven aan een laag doch repa-

rabel beginniveau, aan werkstudentschap of aan andere concurrerende bezigheden!). 
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Maar waar de diploma-inflatie en -deflatie het sterkst hebben toegeslagen is in het funderend onderwijs. 

Sinds de Wet op het Basisonderwijs (1985) legden de basisscholen steeds meer nadruk op ontwikkelings-

gericht onderwijs.
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 Het idee werd verlaten dat leerlingen aan het eind van groep 8 bepaalde eindtermen op 

het gebied van Taal en Rekenen moesten bereiken. Onderwijl had ook het beleidsuitgangspunt postgevat 

dat de verblijfsduur in principe tot acht jaren beperkt moest blijven. Hoewel het basisonderwijs in formele 

zin geen einddiploma’s kent, kunnen we hier toch van een soort diploma-inflatie spreken: ongeacht het 

bereikte eindniveau stroomden alle leerlingen naar het voortgezet onderwijs door. En in het vmbo werd 

deze beleidslijn gecontinueerd met een gelimiteerde verblijfsduur van vijf jaren, waarna de achterblijvers 

drempelloos naar het Kort-mbo doorstroomden. Pas in 2010 werd deze vrijblijvendheid getemperd met 

de invoering van de Referentieniveaus Taal en Rekenen en vervolgens met de verplichte afname van de 

Eindtoets Basisonderwijs en de afschaffing van de gelimiteerde verblijfsduur in het vmbo. 

In het voorgezet onderwijs daarentegen is in de afgelopen zeven jaar van diploma-deflatie sprake: 

de diploma-eisen worden aangescherpt, met name op het gebied van Nederlands, Engels en Wiskunde. 

De meest controversiële maatregel is in dit verband de voorgenomen invoering van de Rekentoets, waar-

mee men, zo lijkt het, niet alleen de rekenvaardigheden van de gediplomeerden tracht te borgen maar 

méér nog hun algemene intelligentieniveau. 

 

De aanleiding tot het schrijven van dit blogbericht was de noodkreet van Stefan Molenaars. Maar het is 

tevens een vingeroefening geworden om te onderzoeken in hoeverre het monetaire begrippenpaar ‘inflatie 

vs. deflatie’ bruikbaar is voor het analyseren van onderwijsbeleid. Het grappige is dat deflatie bij mone-

taire beleidsvoerders in een kwade reuk staat (een beetje geldontwaarding is goed voor de economische 

groei). Mijn term ‘diploma-deflatie’ zal dus niet met klaterend applaus onthaald worden, behalve door 

mensen die van oordeel zijn dat het ongebreideld opschroeven van diploma-eisen schadelijk kan zijn voor 

de samenleving. Maar wat ook sterk tegen deze term pleit, is dat hij door sommigen als synoniem van 

diploma-devaluatie wordt opgevat, dus als het omlaaghalen van de waarde van het diploma in vergelij-

king met concurrerende diploma’s.
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Wes Holleman 

weblog onderwijs 15-11-2015 
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1
  Bij handhaving van de pretenties van het diploma, betekent diploma-inflatie zoveel als het toevoegen van gebakken 

lucht. Als men die inflatie vervolgens met deflatie corrigeert, houdt dit in dat de gebakken lucht door substantiële 

kennis en vaardigheden wordt vervangen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan misstanden zoals de toekenning van 

gratis studiepunten, hetgeen aanleiding tot deflatoire maatregelen kan geven om het voormalige kwaliteitsniveau 

van het diploma te herstellen. Maar in dit blogbericht worden de begrippen diploma-inflatie resp. -deflatie in ruime-

re zin gebruikt. Wat factor (a) betreft verwijzen ze naar de verlaging resp. verhoging van de bestaande diploma-

eisen. 
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  http://www.folia.nl/opinie/96990/scriptie-alleen-voor-wie-potentie-heeft (28/10/2015) 
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  Ter verhoging van de kwaliteit van de instroom? Of ook ter verkorting van de verblijfsduur en verlaging van de 

opleidingskosten per gediplomeerde? 
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  Vergelijk ook een recent nieuwsbericht van het Hoger Onderwijs Persbureau. URL: 

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/selecteren-voor-de-poort-%E2%80%98alsof-een-ziekenhuis-alleen-gezonde-

pati%C3%ABnten-aanneemt%E2%80%99 (11/11/2015). 
5
  http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Overheid_en_onderwijsbestel (SCP 2011, p. 266) 

6
  Gelieve voor de aardigheid de zoektermen "diplomadeflatie" en "diploma-deflatie" in Google in te voeren. 

http://www.onderwijsethiek.nl/
http://www.folia.nl/opinie/96990/scriptie-alleen-voor-wie-potentie-heeft
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Overheid_en_onderwijsbestel

