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De overheid erkent hoe groot het belang van wetenschappelijk on

derwijs en onderzoek voor de samenleving is, maar de financiele 

consequenties hiervan worden niet aanvaard. Overheid en univer

siteiten moeten privaatrechtelijke contracten sluiten waarin de 

overheid zich verplicht de universiteitstaken voor de tangere ter

mijn adequaat te financieren en de instellingen zich verplichten tot 

het leveren van bepaalde prestaties. De rol van het parlement bij 

de bedrijfsvoering van de instellingen wordt hierdoor geringer. 

D 
c univer·s-itcit.cn zittcn in 
het ddcnstd. Dat is al gc-

ruimc tijd her gcval, maar 

rccenteiiJk i'> 

dat door de hczuintgings

opcratic van het kahinct

Kok wei zeer manifest 

gcworden. 

Vccl rcactie;, van instcllin

gen, he;,tuurders en wctcn

;,chappcr;, passcn daarhiJ, 

dat wil zeggen zijn dden

;,icl van inhoud en toon

zcttmg. Dcze hc;,chouw

ing hcdt tot doel een dis-

cussic op gang te hn:ngen /Jrs. LEI/ 

over ecn andere verhouding tus;,en de 

ovcrheid en de univcrsitctten. Hierhij 

pa'>t geen defensicve opstelling. 

Toch wil ik hcginncn met ccn dekn'>ief 

getintc opmerking, namciiJk dat politici 

zo wcinig bcgrip tonen voor het wcer

har'>lig karakter van universiteitcn. "De 

wetenschap gaat met ncgatieve ;,chre

dcn vooruit," zo hecft Karl Popper de 

weten;,chap ccns kcrnachtig gekaraktc-

risecrd. Voor veel weten

schappers i;, dat kcnmerk

end voor hun beroepshou

ding: ingaan tcgcn het be

staande, kritiseren van het 

aanvaarde, etc. Binnen de 

univer;,itaire organisatie 

komt dat onder meer tot 

uiting in het gegeven dat 

een organisatie-hicrarchie 

(in tegenstelling tot 

weten;,chappclijke hierar-

Vrcdwooi}d chic) en organisatie-docl-

eindcn (in tcgenstclling tot gemccn

;,chappelijke wetemchappelijke thc

ma's) slechts relatievc begrippen zijn. 

Naar de samenleving uit zich dit in hct 

onverhloemd uitsprekcn van opvattin

gen en overtuigingen veelal zonder rc

keni ng te houdcn met gevoelcns van de 

ontvanger(s) van de boodschap. Dit 
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wordt nog ver<,terkt door het fcit dat de 

<;amenlcving voor bcpaaldc categoriecn 

weten-,chap<,beoctenaren zoals juri<;ten, 

economcn, hc'>tlllir'>kundigcn object 

van onderzoek is. Hun kritiek en com

mentaar raakt politici vaak rechtstrecks 

Door polirici wordt dat nict altijd op 

zijn waarde geschat. Wecrbar<;tigheid 

\Vordt vaak aangezien voor bct\vetcrig

heid, cyni<;me of op zijn best. wcten

<;chappelijke eenziJdigheid. Ook de 

door Cohen' gesignaleerdc perceptie 

dar wetcn<,chapper'> in hun opsrelling 

naar de <;amenleving arrogantie uir'>tra

len kan - renmimre voor cen dee! - op 

deze weerhar<;tighcid worden terugge

voerd. 

]<; weerhar<;tigheid in het publieke de 

hat wellichr een zwakte, voor de in'>rcl

lingen zell i'> het juist hun kracht. Her 

IS naar mijn va-,tc overtuiging - dezc 

karaktcri'>tiek die her de univcr'>iteitcn 

mogclijk hcdt gemaakt door de eeu

wcn heen tc overlcvcn. "Vernieuwing 

al-, traditie" luidt dan ook her pa<,scnde 

motto van her ]u<;trurn van Nedcrlands 

oudste univer-,itcit. 

De vcle instcllingcn en bedrijven die 

goed georgani<;ecrd, hicrarchisch geor

dend, ecmtemrnig en up ha'>is van gc

meemchappelijkc doel-,tellingen in 

onze <;amenlcving opcrercn, hehhen -

zo leert de geschicdenis veelal cen 

kort<,tondiger hestaan. 

Kenniscentra 
Diczeltde wccrbar<,tigheid van universi

reiren is van groot belang voor de sa

mcnlcving. Hct i'> nict nodig tc 

dramatiseren door in dit verhand van 

'overleven' te spreken, maar de in ver

nieuwing resultcrende weerbarstigheid 

i-, een noodzakelijke voorwaarde voor 

de culturcle en cconomische onrwikke-

ling van de .:;an1cnlcving. 

UJV 1'J' 

Dit geldt zeker voor een land als 

Nederland, waar behalve een weinig 

aardgas, kennis de enige grond<;tol van 

bctekenis is. AI diegenen die de indruk

wekkende opmars van onderwij'> -zowcl 

in de brcedte a]<; in de diepte - in nieu

we Ianden als lndonesie hebhen gezien, 

besetfcn dat aileen hct allerhoogste 

kcnnisniveau voor onzc samenlcving 

voldocndc i'>. Dat gcldt zowel voor on

dcrwijs als voor ondcrzoek. In dat per

spectiel kan er dan ook gcen sprakc 

zijn van 'ovcr<,choling' zoal-; <,ornmi

gen mcnen - terwijl aan de onderzoeb

kant kan worden waargenomcn dat de 

behocfte aan onderzoek steed-; toe

neemt, cenvoudig omdat de re<,carch

componcnt van nieuwe producten 

voortdurend stijgt. 

De universiteiten zijn met hun 

( 1) onderwijs gerelateerd, 

(2)1angc termijn, 

( 3) "uorilllssctzungsloss" vrij en niet pro

ductgebonden, 

I 4) multidi-,ciplinair, 

( 5) ethisch ingcbcd ondcrzoek, 

de kenniscentra bij uitstek om met hun 

kcnnisarheiders dezc nieuwe maat

schappij tc vocdcn, aldu'> Dillemans 2 

En Dik 1 schriJft in een recente bijdrage 

over '!'deer kwaliteir door kennis', 

"Winst en werkklimaat krijgen in hoog 

tempo een andere hron van oorsprong, 

namelijk een bron met een stijgcnd 

technologi-,ch gchalte. Daar niet stimu

lerend mce omgaan i-, niet aileen hoog 

<;pel spelen met de toekomst, hct is ook 

later niet mccr in tc halen of over te 

do en" 

Hoog spel ( 1 ): tegenstrijdige 
signal en 
Wclnu, de overheid speelt hoog spel. 

Enerzijds wordt erkend hoc groot hct 

bclang van wetenschappclijk onderwij'> 

en onderzock voor dcze <,amenleving 
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i'>, maar dit wordt vervolgen'> door een 

ontkenning gevolgd a], het gaat om de 

aanvaarding van comequenties. Tegen

<,triJdige '>ignalen zoa]<, die van mini'>ter 

Wijer'>, die cncrzijds cen plcidooi 

houdt voor intcrl'>ivering van de in'>pan

ningcn op hct gchied van het weten

'>Chappelijk ondcrzock in Nederland 

maar tcgeliJkcrtijd op tcchnologic'>uh'>i

dic'> kort, zijn hicrvan ccn voorhccld. 

De voor de laat<;te vcrkiczingen door 

vclc politici cxplicict uitgc<,prokcn ge

dachtc dat ver'>terking van kenni-;in

tra<,tructuur via univcr,rtcitcn nood

zakeliJk i'>, en de na de verkiezingen 

voorgcnomcn bczui nig1 ng~opcratic 

vormen ccn andcr voorhceld. 

onredelijkheid en ondeskundigheid op 

zich. De imtellingen worden voortdu

rend voor het blok gestcld; hct gevaar 

i'> groot dat zij oplos<,ingen vinden om 

de hudgettairc nclOd op tc ]m<,cn zon

der dat die in het kader van het eigen 

proliel, de opleidingshehocftcn van de 

rnaatschappij en de taakstclling van het 

hoger onderwij'> op een verantwoorde 

wijze kunnen worden ingepast. 

Hoog spel (2): uniformiteit, 
detaillering, en instabiliteit 
Ook op het gehicd van de wetgeving 

wordt door de overheid hoog '>pel ge

<,pecld Weerhar-,tige, op kwaliteit en 

dittcrcntiatie gcrichtc, instellingen wor-

den in ecn keur-,lijt van gc

Dit <,oort tegcngc<,tcldc 

-,ignalcn rocpt vcrzct en 

motivaticvcrmindcring op. 

Onvruchthare '>pannmgen 

tu<,<,cn politick cr1 imtcllin-

De in vernieuwing 
lijkheidsfictic'> gcpcrst. De 

instellingcn worden door 

middcl van ccn gclijke or-resulterende 
gani~atic- en 

weerbarstigheid van 
'>tnrctuur tot 

hestuurs

uniformc 

gcn zijn cr hct rcsultaat universiteiten is een entitciten getransformeerd 

van Fn dit op ccn tcrTcin -

de taken/rlllddelcnrelatie 

tu"cn ovcrhcrd en rnstcl-

11f1gcn - \vaar toch al zo

vccl <,panningcn hcstaan. 

Taken en middelcn hlijkcn 

politick namciiJk lang'> 

volkomcn gcscheidcn we-

noodzakelijke 
waarin geen plaat~ is voor 

vcrschillcn tussen grote en 

klcinc universiteit, tu'>Scn 

facultciten van vcrschillen

de omvang en aard, en tus

sen verschillende opvat

tingen over de wijze waar

op universiteiten moeten 

voorwaarde voor de 

culturele en 

economische 

ontwikkeling van de 

gen tot wettelijkc rcgelin- samenleving. worden georgani<;eerd en 

gen te lcidcn De mid- bestuurd. Aile studies zijn 

delcn worden primair hcpaald op ba-,i'> kcnnelijk gelijkwaardig en kunnen via 

van linanciclc prioriteitcn, de taken zijn 

primair afhankelijk van rdcologr'>ch dis

urs"e' en heslurtvorming hiJ hct kahi

nct en hct parlcment. Dit lcidt tot ccn 

hcdriji'>CL<JJlollli'>ch onhoudbJre situ

atic waarhi1 middelcn en taken onaf

hankelijk van elkaar worden bcpaald 

Fen volwa'>Scn maatschappiJ kan op de

ze wijze niet blijvend met doelorgani

•,atics omgaan. De politick laadt daar

door de '>Ch!Jn van onhctrouwhaarhcid, 

ecn vicrjarige studieduur met een doc

toraal worden afgcsloten. Studenten 

worden op dezeltde wijze behandeld, 

al'> zijn zc allen even hcgaatd en gerno

tivccrd, voor wetcnschapsbeoefenaren 

gcldt hetzelfde. Kortom, een grauw,lui

cr van uniformitcit is over de univcrsi

tcitcn gclegd 

Drt allcs wordt nog vcrsterkt door de 

gedetaillccrde hcmoeicnis van de over

heid met de hedrl)fwocring van de uni-
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versitciten Cedetailleerde wetgeving 

leidt tot discussies tot en met het parle

mcnt over aangelcgenhedcn die tot de 

typische deskundigheid van professio

nal-, bchoren waardoor de apprcciatic 

vanuit hct hoger onderwijs voor de po

litick ongclooflijk vee\ schade lijdt en 

de politick andcrzijds de instellingen 

beticht van onvoldoende opcnheid en 

democratische medewcrking. 

Bovcndien lcidt de gedctailleerde regel

geving en de daaruit afgelcide afspra

kenreeksen tu<;<,en overheid en 

instellingen tot een overtrokken verga

dercultuur, vee\ burcaucratie en vaak 

tot compromisachtige oplossingcn die 

bovcndien onvoldocnde in samenhang 

met het totale bcleid kunncn worden 

bekeken. Ook het gegeven dat hct per

soneelsmanagement nog voor een 

grout gedeelte geba-,eerd moet zijn op 

ambtelijke regelingen die en detail het 

personee\-,belcid en de arbeidsvom

waarden bepalcn, maken de mobiliteit 

en flexibiliteit van de instellingen ge

ring. 

Reeds jarenlang, maar vooral hij escala

tic van verhoudingen zoals in de afge

lopen periode blijkt dat de bekostiging 

en de wettclijke verhouding tussen 

ovcrhcid en instellingen niet adequaat 

is gcregeld. Bekostigingsgrondslag en 

onwang kunnen per jaar worden gewij

zigd hetgeen voor een doelorganisatie 

onmogelijk is, vooral indien dezc doel

organisatie door het werken aan mid

dellangc en lange tcrmiJndoelcn bij 

-,nellc verandcringcn altijd geconfron

tcerd wordt met enorm kapitaalverlics, 

nog los van de vraag of het vanuit per

<,oncelsbeleid en arbeidsvoorwaardcn

beleid mogelijk moet worden geacht. 

Lange termip1bcleid op instellingsni

veau- en trouwcns ook op landelijk ni

veau- is zodoende onmogelijk. 

Naar een nieuwe verhouding 
tussen overheid en universiteit 
Het voorgaande maakt duidclijk dat 

herzicning van de vcrhouding tusscn 

overhcid en instellingen dringend ge

\ven;.;t is. 

Allercerst is het noodzakelijk om op

nicuw vast te stellen welkc taken in het 

kader van de grondwet (artikel 23) en 

naar maatschappcliJke verantwoorde

lijkheid door de overheid moeten wor

den verricht. Mijns inziens gaat het 

daarbij om de volgende taken 

* deugdelijkheid in de zin van: 

kwaliteit; 

beroepsk wali fica ties; 

zorg dat minimaal aan de behoeftc 

van de maatschappij wordt voldaan 

in kwalitatief en kwantitaticf opzicht, 

* tocgankelijkheid voor de student met 

name ten aanzicn van kansarme 

groepen; 

* financiering van de kennisinfrastruc

tuur; 

* financiering van de initiele opleiding 

en voor zover de student niet zelf, op 

grond van de wet, in de kosten van 

de oplciding moet bijdragen. 
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Vervolgcns moet in kaart 

worden gebracht welke taken 

binncn het bereik van de uni

versitciten dienen te worden 

gebracht opdat zij hun tunc

tie optimaal kunnen vervul-

Een grauwsluier van 

uniformiteit is over 

de universiteiten 

len. Naar mijn mening gaat 

het hierbij om taken op de navolgende 

terreinen: 

* oplcidingsaanbod, behoudcns de 

door haar gcformuleerde taken in 

een contract; 

* differentiatie in cursw.duur; 

* capacitcit van oplcidingen; 

organisatie, 

* bestuursconcept; 

gelegd. 
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* organi'>atie van het ondcrzoek; 

* '>amenwerking van in'>tellingen op 

hct terrein van onderwij<;/onderzoek,. 

* de verhouding tu'>'>en <;tudent en in

'>telling, 

het pcr<,oneel,hckid 

Dezc taken horen nadrukkeliJk tot de 

vcrantwoordeliJkheid van de univer'>iteit, 

gcvcn die imtelling mecr mogelijkhedcn 

tot hct lormulcren van een cigen mi-,-,ie 

en hevordcrcn claardoor een groeicndc 

vcr'>cheidenhetd aan onderwiJ'>COtKep

ti~l., en ondcrzockprogran1ma'..... 

De ovcrhctd hiiJit op dcze manicr wei 

betrokkcn hij het algemcen helcid ten 

aanzien van hct huger ondcrwij'>, de at

'>lemming van hct ondcrwij'>aanhod op 

de maat<;chappelijke vraag en de h6n

vloeding van het wctcn-

vorm te geven die de in'>tcllingen encr

zijd<; in <;taat <;telt een lange termiJnhelcid 

te lormulcrcn en het anderzijd<; mogelijk 

maakt de aan de imtellingen opgedragcn 

taken adequaat te linancieren. 

Dit vraagt om hct vormgeven van een 

<,oort contractuele relatie waarhij de 

overheid zich verhindt om voor een 

IangetT termijn de in'>tellingstaken ade

quaat te tinancicren, waar tcgenover de 

imtellingen zich verplichten tot het k

veren van hcpaalde pre<,taties. 

De vraag hoc dtt kan worden gereali

'>ccrd i<; gcen cenvoudigc. Hct hoofdlij

nenakkoord dat tussen de mini<;ter en 

de imtellingen in de kahinet<;pcriodc 

I'J')i/1994 i'> afge,loten, gedt aan dat 

dit type contract niet aldocndc is. 

lmmer'>, de imtcllingen 

<;chappeliJk omkrzoek in 

het kader van de algcmeen 

maat<;chappcliJke hehocltc 

maar met hetrckking tot 

Er is sprake van een 
hehhen gczamenli1k in de

ze periode ruim ()()() rnil

jocn ingelcvcrd op de 

rijk<;hijdrage Kennclijk 

zijn puhliekrechtelijk alge

<;]oten contracten tu<;<;en 

bedrijfseconomisch 

de hedri)twoenng van de 

irl',tellingen treedt de 

overhetd terug. Door cen 

toezichthoudencle taak 

met hetrekking tot kwali

teit, doelmatigheid en een 

vcrJnt\voord gchruik van 

overlwid,gelden hlijtt de 

correctiemogelijkheid gc

handhaatd. Wordt het niet 

de hoog'>le tijd om de ver

ant woordclijkheidwerdel i ng 

onhoudbare situatie 

waarbij middelen 

voor en taken van 
de ovcrhcid en de instel

lingen <;teed-, weer ondcr

geschikt aan hesluit

vorrningsproce<;scn die 

tusscn ovcrheid en parlc

mcnt tot <,tand komcn, 

waardoor de lcitelijke be

trouwbaarbcid van pu-

de universiteiten 

onafhankelijk van 

elkaar worden 

bepaald. 

overheid c11 imtcllingen expliciet in de 

\Vet va<.,t tc lcggcn en de rcgclgcving 

uihluitend daartoe te heperken' 

De wetgeving kan daardoor veel een

voudiger en doorzichtiger worden 

waardoor tevem de bureaucratic <;terk 

kan worden tcruggcdrongcn. 

Temlotte i-, van grout helang de ta

kcn/middclcnverhouding op een wijzc 

blickrechtelijke contracten 

in twijlclmoet worden gctrokken. Het 

opncmen in de wet van harde bekosti-

ging~norn1cn voor het uitvocrcn van ta

ken zou op zich een mogelijkheid 

hiedetl, maar tot nu toe is deze zakelijk 

voor de hand liggende henadering nau

weliJb ot niet de pijler van het hegro

ting<;debat gewcc<,t. lntegendeel 

Hct is daarorn van het grootste gewicht 

om tc ondcrzocken of privaatrechtclij-
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kc contracten lll<,<;en in<;tellingen en de 

overheid niet heter garanderen dat con

tim(,·teit wordt gegarandeerd in onder

wijs en onderzoek. Natuurlijk kan het 

publiekrccht het privaatrecht overrulen. 

Maar de overheid en het parlement wl

len hicr toch uitsluitend toe overgaan 

h1j evidente noodzaak. En ook dan zal 

de hurgerrechter een onalhankelijk 

oordccl geven over >chadeclaims en 

over de mate waarin de taakstelling is 

aangepast aan de biJgestelde omvang 

van de hekmtiging. Een hijkomend 

voordeel van een privaatrechtelijke 

overeenkomst is dat de rol van hct par

lcmcnt bepcrkt is tot het hc-,chikbaar 

>tellen van middelen en het houdcn van 

toezicht op de rol die aan de bcwinds

lieden in een dergelijke henadering is 

toegcschrevcn. Ongetwijfeld hetekent 

dat een gcringerc mate van betrokken-

CllV l 'J5 

heid van het parlcment bij de bedrij[<;

voering van de instellingen, maar ecn 

vee! grotcre hetrokkenheid bij het be

palen van samenhangend bcleid, vast

ge<;tcld door de wetgever met 

hetrekking tot de rol van het hoger on

derwijs in de totale maatschappelijke 

constellatie. 
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Nieuwe rubriek 
Vanaf het aprilnummer opwl de redactie ee11 

rubriek 'Aa11 de redactie'. Brievw van lezers 

kunnC11 wordw geplaatsl indien zij korl w 

bondig ingaan op een in CD V uerschenen 

artikel. De redactie behoudt zich het recht 

voor om briwen niet te plaalsm of om - in 

overleg met de auteur - in te korten indim 

deze te lang zijn. Een brief telt maximaal 

soo woorden. 
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