
Bobocratie
Een zaal vol studenten. Aan de orde is het aloude
politicologische onderscheid tussen directe en in-
directe democratie. In de directe democratie zijn
het de burgers zelf die overleggen en beslissen; in
de indirecte democratie delibereren de vertegen-
woordigers van de burgers over de publieke zaak.
Hebben wij in Nederland directe democratie?, is
dan de vraag. Het antwoord komt snel: nee, want
daar zijn we te grootschalig voor georganiseerd.
Of ja, toch wel in verenigingen, werkverbanden en
organisaties waar de leden stemrecht hebben.
Verrassender is de vraag of we in Nederland indi-
recte democratie hebben. Ja, want we kiezen het
parlement. Nee, zegt iemand, want wie garandeert
mij dat die vertegenwoordigers uit naam van de
kiezers debatteren en beslissen en wie garandeert
mij dat zij het algemeen belang behartigen in
plaats van de belangen van lobby’s, partijen en
deskundigen etcetera? Op deze goede tegenwer-
ping bestaat een staatsrechtelijk standaardant-
woord. Belangrijke beslissingen nemen we hier bij
wet in formele zin. En dat gaat volgens een proce-
dure die vele waarborgen voor kwaliteit kent, van
het horen van de Raad van State tot het amende-
mentsrecht voor de Tweede Kamer. Tevreden gaat
men naar huis, maar bij mij blijven de vragen nog
even doortollen.

Ik moet namelijk aan de invoering van de bache-
lor-master structuur voor het hoger onderwijs (af-
gekort: Bama) denken. Daar is veel over gedelibe-
reerd en een publieke zaak is het zeker, maar dan
niet een waarover de direct betrokkenen veel te
zeggen hebben gehad en ook kan men in redelijk-
heid niet staande houden dat de volksvertegen-
woordigers het beslissende woord hebben gespro-
ken. De macht was aan de bobo. Deze diersoort
kennen wij uit de wereld van de sport, waar hij
glimlachend en lintjesdragend achter de schermen
aan de touwtjes trekt. Bobo is een treffender afkor-
ting dan bama: de bondsbons ziet men plastisch
voor zich, terwijl bama teveel aan een koud bord
chinees eten doet denken. Maar zoals gezegd: ook
de wereld van politiek en bestuur kent zijn bobo’s,

functionarissen die zich opwerpen als behartigers
van aan hen toevertrouwde belangen (maar daar-
over geen inspraak dulden van een achterban).

Het verhaal begint groots en meeslepend in het
decor van de middeleeuwse universiteitsstad Bo-
logna. De Europese onderwijsministers sluiten ei-
genmachtig een akkoord waarin zij zich voornemen
overal in Europa de Amerikaanse onderwijsstruc-
tuur in te voeren (drie jaar bachelor, een jaar
master). De verklaring van Bologna is vaag en geeft
het parlement dus aanleiding tot abstracte discus-
sies. Voor de minister is dit vrijblijvende overleg
een vrijbrief om het plan dwingend aan het onder-
wijsveld op te leggen, nee niet als een dictaat na-
tuurlijk, maar in een eindeloos palaver tussen hoge
ambtenaren en hoge bestuurders van universitei-
ten en hogescholen. Deze bobo’s leggen vervol-
gens zonder al te diepgaand overleg (is geen tijd
voor!) hun faculteiten en departementen de ver-
plichting op om ijlings de curricula te hervormen.
Daar legt men zich sinds een paars kabinet de de-
mocratie aan de universiteiten heeft afgeschaft,
zuchtend bij dit soort dictaten neer om vervolgens
tot de gebruikelijke interne gevechten over te gaan
over de nieuwe studieopzet. Gewone wetenschap-
pers en docenten hoort men zeggen dat de hele re-
organisatie nergens voor nodig is en niet is ingege-
ven door wat voor didactisch uitgangspunt dan
ook. Maar de loop der dingen kan kennelijk niet
worden gestuit. 

Intussen gebeurt er in de andere Europese lan-
den niet zoveel. Het is immers maar een plechtige
verklaring, dat document van Bologna. Volgend
jaar of het jaar daarna komt er weer een nieuwe bij-
eenkomst van de onderwijsministers en een ander
groots en meeslepend project. In Nederland is men
al zo ongeveer klaar met de nieuwe studieprogram-
ma’s als er nog even formeel toestemming ge-
vraagd wordt aan het parlement. Eindelijk ligt er
een wet.

Einde verhaal, maar niet einde oefening. Want
de afloop is bepaald bizar. Nederland krijgt een ho-
ger onderwijsstructuur die als internationaal
systeem bedoeld is maar alleen in Nederland wordt
ingevoerd. Die structuur lijkt in de verste verte niet
op het Amerikaanse systeem. De verandering van
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de curricula leidt tot organisatorische opschud-
ding, maar niet tot didactische vernieuwing. Veel
tijd en energie zijn verspild aan een operatie die
voor de mensen op de werkvloer van het onderwijs
niet nodig was. Het parlement heeft daarbij volg-
zaam achter vage kreten aangelopen. Niet de wet-
gever bepaalt het herzieningsproces, maar het her-
zieningsproces dicteert de wetgever. Het is mis-
schien procesmanagement, maar daarom is het

nog geen democratie. Naar democratische maat-
staven gesproken is er sprake van een bamablama-
ge. In een bobocratie.

willem witteveen
Hoogleraar Encyclopedie van het Recht, kub Tilburg
en senator PvdA
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