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H 
et warcn spannende tijdctl 

voor het hogcr onderwtJS, 

die laatstc maanden van 

1994. De paarsc coalitic

partncrs hadden ten bchocve van de 

spaarpot van de minister van Financii'n 

cen brieiJe van 500 miljocn uit de por

temonnec van het hogcr ondcrwijs ge

haald. En dit alles om de kcnni-.-inlra

structuur in on-, land te vcrbctcrcn en 

de kwalitcit en doclmatighcid van hct 

hogcr onderwiJ'> te bevordcrcn. Dat de 

instcllingcn nog volop bczig waren om 

met noodverbandcn en dnorschuilopc

rattes vcrtwijlcld oplos<,ingcn tc zoeken 

voor de vermindering van de riJkshij

drage ad 630 miljncn, opgclcgd door 

hct dcrdc kabinct-Lubbcrs, 

was bij de lormatic kenne

lijk over het hoold gczicn 

Dat binncn de bcstaande 

arbcidsvonrwaardcn -algc

sprnkcn tusscn ovcrheid 

en hondcn van personccl

gecn opcrationt'le ruin1tc 

is voor dczc majeure aan

passingcn in zo'n korte tijd 

was wcllicht wei bekend 

maar daarvoor werden de 

goed nivcau hcbbcn. En wclkc organi

-;atic zou na 15 jaar hczuinigingen nog 

kunnen ovcrlcvcn als de doclmatigheid 

nict aanzienli1k zou zijn opgcvoerd~ 

I )it soon argumcntcn als dekmantcl 

voor ondoordachtc voornemcns onder

tnijncn het gczag van ovcrhcid en rar

lcmcnt. Zij makcn hct politick bcdrijl 

ongcloolwaardig en lcidcn tot crnstige 

vcrstoringcn van de vcrhoudingcn tus

scn politick en hogcr onderwiJs. 

l\1octcn de ovcrhcid en de politick -zo 

vraag ik mij at- wei in ccn positic wor

den gebracht om uitsprakcn tc doen 

over kwalitctt en doclmatighctd van or

gani~atic<.;~ 

Op grond van welkc gegcvens hcclt 

men aangetoond dat onzc 

instcllingen van hogcr on

derwijs slccht en ondocl

matig zouden lunctin

ncrcnc Welke maat<;tavcn 

worden daarhij aangclcgd. 

wat is het vcrgclijking<,

materiaalc Worden tckort

komingcn niet buitcn pro

portics belichP De over

hcid kan factorcn als kwa

litcit en doclmattghcid in 

ogen geslotcn. Hct argu- lr W C.i\·1 thlll Llr.IIJOut onderwijs en ondcrzock 

mcnt dat dezc hezuiniging nodig was nauwclijks beoordclctl, laat staan stu-

om het hoger onderwiJs nog betcr en rcn. Fn de burgers ct·varcn dit soon 

clfccticvcr tc maken, slocg cchtcr in als 

cc11 bum. WiJ hebhcn immcr<, ecn sy

.;;tccm van kwalitcihzorg, dat intcrno

tionaal grotc \Vaardcnng gcntct l)c 

openbare rapporten van commissics 

van experts ondcrstrcpcn dat wiJ cen 

kritick op organisatics steeds mccr als 

ccn cxu1us van de politick voor cigen 

fa len 

1'\cc, de vcrhoud1ng ovcrheid instel

lingcn dcugt ntet. De ovcrhcid ts gc

vangcn in ccn aZJnt<::d tahoe~ en poli-
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ticke dilemma\ en wentelt die af op de 

univcr<,itcitcn: 

ecn hrcdc tocgankelijkhcid vcrsu<, de 

vorming van toptalcnt; 

dillerentiatie in oplcidingen regen

over intcrnationalc vergelijkbaarheid 

van diploma\ 

ccn hogc begclcidingsgraad van stu

denten tegenover afncmendc middc

lcn: 

de ei'> van voldocnde weten<,chappe

lijk onderzoek en het verwaarlozen 

van de matcricle infrastructuur; 

het onthreken van een zakelijke rela

tic tus-.en taken en middclcn; 

politieke opvattingen over interne 

democratic en de hcstuurbaarheid 

van complcxe organisatie'>; 

de cconomi-.che zelf,tandigheid van 

de '>tudent ver<,u<; het uithollen van 

de '>ludiefinancining; 

de groeiende di<;crepantie tu<;<;cn on

derwijsaanbod en vraag van de ar

hcid-;markt 

lk constatecr: de overheid wil tc vccl en 

kan tc weinig. De dcrcguleringsoptic is 

niet aileen de conscqucntie van de we

reldwijdc comtatering dat de maat

scbappij -.lcchts in bcperktc mate <,tuur

haar is. Het i-. cen gcvolg van hct bcsef, 

dar dcze complexe wereld door vclerlei 

factoren en actoren hdnvloed wordt en 

grotendcels nict beheer<,baar i'>. 

De <,panningen tu<,<,cn politick en over

heid encrzijd'> en het hoger onderwijs 

andcrzijds, escalerend in hct najaar 

1994, zijn nict specifiek voor dezc <;ec

tor maar vceleer ccn markante demon

'>lratic van nict mcer aan de tijd 

aangepaste vcrhoudingcn tussen ovcr

heid en maat'>chappclijke organisatics 

met cen publicke functie 

De opstelling van de politick in de ko

mcnde pcriodc ten opzichte van hct 
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hoger onderwijs kan, gezicn het publie

kc belang van de instellingen, de he

<;taande vcrgaande hcmoeienis van de 

ovcrhcid en het inadequate bekosti

gingssy'>tccm, cen voorbeeldtunctie 

vervullen inzake de wijze waarop wij in 

Nederland invulling gevcn aan hct be

grip 'terugtredendc overheid' Vragen 

over technische haalhaarheid, relevan

tie, organi-;atic, werkwijzc en doelma

tigheid mocten primair het domcin zijn 

van de burger-. en hun organisaties. De 

onderlinge concurrentie zal daarbiJ ccn 

sturende factor zijn voor het realiseren 

van kwalitcit en doelmatigheid De 

overheid moct zich hierbij afstandclijk 

opstellen en zal waar belangen en gel

den van de gcrneenschap in hct geding 

zijn toezicht mocten houden. Zij kan 

biJ doclorganisatics vanuit het alge

meen belang ten hoogste tinancicle in

centives geven. 

Juist bij het hoger onderwijs heeft het 

CDA de kans vanuit zijn beginselen 

'soeverciniteit in eigen kring' en 'rent

rneesterschap' een duidclijke, ecnvoudi

ge en aanspreekbare boodschap uit te 

dragen. En hebben wij hij de statenver

kiezingen nict geleerd hoe belangrijk 

dat isJ 

In de column gwm de ledm ua11 de miactie ln111 

persoonlijke opuattiHqrn weer. ZIJ !Joflm daar

mee rr11 aa11zel le gevf11 voor reflectie of dehat. 

() 

0 

r 

z 


