
Ontwrkkelrngssamenwerkrng 

Drs. H.J. Brinkman 

Ontwikkelingssamen
werking en 
universiteiten 

Moderne samenlevingen zijn te complex 
voor aileen overheidssturing. Oat geldt zo
wel voor Nederland. als voor ontwikke
lingslanden. Oaarom is ontwikkelingssa
menwerking met aileen een zaak van de 
regering, maar ook van anderszins ge
kwalificeerde instanties. 

Universiteit en ontwikkeling 
Elke samenleving wil 'selfreliant' zijn, zoals 
dat heel in de terminologie van ontwikke
lingssamenwerking: beschikken over het 
vermogen om eigen problemen zelf op te 
lossen. om het eigen lot zoveel mogelijk in 
eigen handen te nemen. Moderne samen
levingen maken daarvoor gebruik van de 
kennis en vaardigheid die onder andere 
dankziJ scholing in de samenleving aan
wezig ziJn Tot de elementaire natuurlijke 
hulpbronnen behoren immers de 'human 
resources·. ook een belangriJk onderwerp 
in ontwikkelingssamenwerking. 

Kwaliteit van het onderwijs- en kennis
systeem is in onze wereld dan ook van le
vensbelang voor Ianden en samenlevin
gen. in Noord en Zuid. In dat systeem spe
len universiteiten een bijzondere rol omdat 
zij gewoonlijk de top ervan vormen, het 
hoogste scholingsniveau verzorgen en 
putten uit de internationale wetenschaps
beoefening. 

Het verschil tussen rijke, machtige ian
den en arme, zwakke Ianden in de wereld 
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komt meestal ook tot uitdrukking in het ver
schil in kracht en kwaliteit van hun onder
wijs- en kennissystemen. Ontwikkelings
landen beschikken gewoonlijk over minder 
hoger-opgeleiden, minder onderzoekers, 
minder professionals (vooral in natuurwe
tenschappen en technologie), zwakkere 
universiteiten, enzovoort. Bijgevolg schiet 
hun 'selfreliance' tekort, beschikken zij 
over ontoereikende 'human resources' 
voor ontwikkeling van de eigen samenle
ving. 

Natuurlijk zijn vormen van scholing en 
kennis niet de oplossing voor ontwikke
lingsproblemen. Uit onze geschiedenis en 
samenleving weten we wei beter. Maar 
zonder kunnen we niet. Hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek zijn welis
waar geen voldoende, maar loch noodza
kelijke voorwaarden voor ontwikkeling. Oat 
hoeft geen hoger onderwijs voor velen te 
zijn, want massa-hoger-onderwijs van be
hoorlijke kwaliteit is een luxe die aileen rijke 
Ianden zich kunnen veroorloven. 

In die beperktheid van rol en bijdrage 
onderscheiden onderwijs en wetenschap, 
en met name de universiteiten, zich niet 
van andere werkgebieden en actoren in 
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ontwikkelingssamenwerking Hun bijdrage 
is zowel beperkt als belangriJk. Daarom 
vormen universiteiten in ontwikkelingslan~ 
den een van de doelgroepen voor ontwik~ 
kelingssamenwerking. 

Onderdeel van het Nederlandse over~ 
heidsprogramma voor ontwikkelingssa~ 

menwerking is dan ook sinds Jaar en dag 
de hulpverlening aan en ondersteuning 
van universiteiten in ontwikkelingslanden 
die universiteiten meer 'selfreliant' maken 
ten behoeve van de 'selfreliance' van hun 
land, dankziJ beschikbaarheid en goed 
gebruik van eigen intellectuele human re~ 
sources. 

De vraag is nu hoe, u1t ontwikkelingsgel~ 
den ter beschikking gesteld door de Ne~ 
derlandse belastingbetalers, effectieve, 
op ontwikkeling gerichte steun aan univer~ 
siteiten in ontwikkelingslanden kan worden 
verleend. Daarbij zal het gebru1kelijke pa~ 
troon van problemen en mogelijkheden biJ 
ontwikkelingssamenwerking zich voor~ 

doen noodhulp naast structurele ontw1k~ 
keling, korte en lange termijn, effectivite1ts~ 
raming, prioriteitsstellingen en selecties, 
garanties voor kwaliteit en prestaties, en~ 
zovoorts. De vorm die in Nederland in de 
jaren zeventig voor d1t onderdeel van ont~ 
wikkelingssamenwerking is gekozen, in 
overleg tussen universiteiten en regering, 
is die van samenwerkingsverbanden tus~ 
sen Nederlandse universiteiten (en andere 
instellingen voor hoger onderwijs) en uni~ 
versiteiten in ontwikkelingslanden. In die 
verbanden worden projecten uitgevoerd 
die geheel of gedeelteliJk worden bekos~ 
tigd door de Nederlandse minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Die vorm, het internationaal samenwer~ 
kingsverband tussen universiteiten vol~ 

gens 'non~governmental' contract, was 
uniek in de wereld. Ondertussen zijn er 
nog een paar Ianden die zo'n formule (de 
'Dutch formula') in het regeringsprogram~ 
ma voor ontwikkelingssamenwerking heb~ 
ben opgenomen. 

Dit betekent een complex patroon van 
samenwerking tussen overheid en univer~ 
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siteiten in Nederland, die beide in relatie 
staan met hun 'counterparts' in een ontwik~ 
kelingsland, die op hun beurt natuurlijk ook 
in een of andere relatie tot elkaar staan. 
Het ligt voor de hand dat het vormgeven 
aan deze samenwerkingen en relaties, 
waardoor Nederlands overheidsbudget tot 
besteding wordt gebracht in een ontwikke~ 
lingsland, enige problemen oplevert. 

Universitaire samenwerkingsverbanden 
Wat is een samenwerkingsverband in uni~ 
versitaire ontw1kkel1ngssamenwerking? 
Het word! gereguleerd door een meerjarig 
contract tussen de betrokken universiteits~ 
besturen waarin gebieden van samenwer~ 
king, procedures voor selectie en sturing 
van projecten, en besturing van de samen~ 
werking worden vastgelegd. Het contract 
kan 1n principe onbeperkt verlengd wor~ 
den en de samenwerking kan, als zij goed 
verloopt en partners het goed met elkaar 
kunnen v1nden. een relatie zijn van een zo 
lange term1jn als past bij opbouw en kwali~ 
te1tsvorming van een universiteit. Oat is de~ 
cenn1awerk. 

Gewoonlijk wordt aan de contractperio~ 
de (v1er jaar) een meerjarenplan verbon~ 
den waarin uit te voeren projecten globaal 
worden gedefinieerd. De projecten zelf 
worden vervolgens zeer precies beschre~ 
ven en vastgelegd, omdat zij activ1teiten 
van docenten en medewerkers regelen en 
de basis vormen voor toekenning van fi~ 

nanciering door de minister voor Ontwik~ 
kelingssamenwerking. De projectbeschriJ~ 
ving bestaat onder andere uit een 'plan of 
operations·. op basis waarvan voortgangs~ 
controle en achteraf evaluatie mogelijk 
ziJn. 

Meestal zullen de projecten betrekking 
hebben op een of meer faculteiten. danwel 
op specifieke onderwijsactiviteiten in de 
universiteit in het ontwikkelingsland. maar 
ook opbouw van onderzoekinstituten, van 
bibliotheek en van universitaire administra~ 
tie behoort tot de mogelijkheden. De inzet 
van Nederlandse kant bestaat vooral uit 
Nederlandse docenten of onderzoekers, 
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die hun tiJd en expertise in dienst stellen 
van de andere universiteit, geheel of ge
deeltelijk op kosten van Nederlandse ont
wikkelingssamenwerklng. Hulpmiddelen 
die ziJ nodig hebben, zoals apparatuur, 
worden ook gefinancierd, maar investerin
gen in huisvesting niet. 

De uitgezonden stafleden kunnen kart
of langverbanders zijn, senioren of JUnio
ren, personeelsleden van de Nederlandse 
1nstelling of speciaal voor het proJect gere
cruteerde specialisten. Als het JUnioren of 
specifieke projectmedewerkers ziJn, zal de 
Nederlandse universiteit gewoonlijk een 
hoogleraar of hoofddocent inzetten voor 
begeleiding; die zal dan regelmatig tijd 
aan en in de universiteit in het ontwlkke
lingsland moeten besteden. 

Planning, organisatie, administratie en 
bestuur van activiteiten, vooral de zorg 
voor uitgezonden medewerkers, vergen 
specifieke inzet van universitaire admini
stratie en bestuur van Nederlandse kant. in 
goed contact met de samenwerkingspart
ner. Voor het goed functioneren van een 
samenwerkmgsverband zijn inspann1ngen 
van beide niveaus in beide universiteiten 
nodig, facultair en un1vers1tair. 

Nederlandse uitgezondenen nemen 
meestal deel aan het onderwijsproces in 
het ontwikkelingsland, varierend van zelf 
doceren als noodhulp tot meewerken aan 
curriculumverbetering en opzet van mo
derne infrastructuur en, in sommige situa
ties. tot begeleiding en bijscholing van lo
kale collega's. Soms gaat het om tijdelijke 
proJecten, die na opbouw overgedragen 
kunnen worden of na voltooiing kunnen 
worden beeindigd, maar vaak zijn proces
sen in het geding die langdurig ziJn, zoals 
verhoging van kwaliteit en competentie 
van een bepaalde faculte1t en haar staf. In 
Ianden als lndones1e zijn proJecten voor 
bijscholing van universita1re docenten, ook 
dankziJ beurzen voor nascholing in Neder
land, van groot belang. 

Zeer interessante proJecten ZIJn die 
waarin specifieke problemen van het be
trokken land en zijn un1versiteit opgelost 
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moeten worden door buiten het standaard
repertoire van internationaal gangbare 
kennis en universitair gebruik te gaan. Dan 
is maatwerk nodig, met inzet van het hoog
ste niveau van kennis en ervaring in bege
leiding en met voile toewijding en vakmens
schap van Nederlandse uitgezondenen ter 
plaatse. alles in creatieve samenwerking 
met collega's van de universiteiten in het 
ontwikkelingsland Meer dan in noodhulp, 
zoals tijdelijk een deel van de onderwijs
taak verzorgen. komt in dergelijke projec
ten datgene tot stand wat aileen in en door 
samenwerking tussen univers1teiten be
reikbaar is. 

Een voorbeeld daarvan ZIJn de 'pre-en
try science' projecten van de VriJe Univer
siteit in Botswana. Lesotho en Swaziland. 
In die Ianden was het middelbaar onder
wiJS zo zwak dater vrijwel geen eersteJaars 
studenten voor natuurwetenschappelijk 
(en technisch, medisch, etc) hoger onder
wijs werden aangeleverd, met als gevolg 
een tekort aan hoger geschoolden in die 
disciplines, inclusief leraren wiskunde en 
natuurwetenschappen. Een vicieuze cirkel 
die aileen op onorthodoxe wijze doorbro
ken kon worden. Oat gebeurde door in de 
eerste plaats met hulp van speciaal ont
wikkelde tests en andere selectieprocedu
res eindexamenkandidaten uit te zoeken 
die talent voor wiskunde en natuurweten
schappen hadden, al bleek dat niet uit hun 
cijfers. In de tweede plaats werd voor hen 
een specifieke cursus wiskunde en natuur
wetenschappen van meer dan een half 
jaar binnen de universiteit opgezet, met 
veel practica en zeer intensief onderwijs. 
met speciaal lesmateriaal waarin met ac
culturatieproblematiek rekening was ge
houden, en gegeven door voor dit doel uit
gezonden Nederlandse docenten. Oege
nen die deze cursus met goed resultaat 
doorliepen. bleken succesvolle studenten 
in de faculteit natuurwetenschappen te 
worden; degenen die het minder goed de
den, konden met succes in beroepsonder
wiJS worden geplaatst. 

Het vervolg op het succes liep uiteen 1n 
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de drie Ianden. In Swaziland werden zo
veel nieuwe leraren opgeleid (en oude le
raren bijgeschoold) dat het middelbaar 
onderwijs drastisch verbeterd is en de 
specifieke 'pre-entry' cursus kan worden 
afgeschaft, met overname van een aantal 
elementen in het gewone eerstejaarspro
gramma In Lesotho wordt de cursus 
voortgezet om studenten te recruteren en 
voor te bereiden voor technisch onderwijs, 
op grond van nationale 'manpower'-plan
ning. In Botswana is de cursus tot een 
vast, extra jaar aan het begin van de uni
versitaire beta-opleidingen gemaakt, met 
veel deelnemers, omdat er voorlopig geen 
perspectief is op verbetering van het mid
delbaar onderwijs in de beta-vakken. Eco
nomie en ontwikkeling van Botswana lo
pen namelijk zo goed dat de afgestudeer
den uit beta-opleidingen door bedrijfsle
ven en overheid worden opgenomen en er 
een tekort aan leraren in de exacte vakken 
blijft bestaan. 

Het 'pre-entry' programma werd met 
aanpassingen vervolgens ingevoerd als 
eerste jaar voor een aantal faculteiten aan 
de universiteit in Mozambique, gezien de 
gevolgen van de noodtoestand in dat land 
voor het middelbaar onderwijs 

Voorwaarden 
Waarom moet ontwikkelingssamenwer
king activiteiten in het kader van zo'n sa
menwerkingsverband geheel of gedeelte
lijk bekostigen? Hoofdzakelijk omdat Ne
derlande universitaire budgetten daar niet 
op berekend zijn, en door de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen ook niet 
worden verschaft voor het uitzenden van 
stafleden om in ontwikkelingslanden te 
werken voor taken waar de Nederlandse 
universiteit strikt genomen geen belang bij 
heeft. Gewoonlijk gaat het bovendien om 
taken die voor een Nederlandse universi
taire loopbaan niet erg meetellen; daar
voor telt geavanceerd onderzoek, waar
voor ontwikkelingslanden wat de meeste 
disciplines betreft weinig mogelijkheden 
bieden. 
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Bekostiging door ontwikkelingssamen
werking biedt echter ook mogelijkheden 
om effectiviteits- en kwaliteitsgaranties in 
dat kader te vragen, ervoor te zorgen dat 
de inspanning het andere land echt ten 
goede komt, en de noodzakelijke verbin
ding met Nederlands beleid voor ontwik
kelingssamenwerking te leggen. 

Komt elk ontwikkelingsland en elke uni
versiteit daarin voor samenwerking in aan
merking? Er zijn Ianden die zo totalitair en 
dictatoriaal geregeerd worden dat univer
siteiten daarin niet beschikken over de mi
nimale professionele autonomie die nodig 
is om tot kwaliteit te komen. Uit convergen
tie van mensenrechtenbeleid en effectivi
teitsoverwegingen komt zo'n land niet voor 
universitaire samenwerking in aanmerking. 
Dergelijke extreme situaties doen zich, ge
lukkig, zelden voor. Weliswaar zijn demo-

Zij die het meest te lijden 
hebben komen het eerst 
voor solidariteit in 
aanmerking. 

cratische regeringen schaars in ontwikke
lingslanden, maar de meeste autoritaire 
regimes respecteren de professionele 
autonomie van universiteiten en de acade
mische vrijheid erin. Oat schept voldoende 
mogelijkheden voor universitaire ontwikke
lingssamenwerking, mede gericht op toe
komstige democratie. Aldus kan ook onder 
een dubieus politiek regime samenge
werkt worden met burgers van het betrok
ken land. Solidariteit is immers een basis
motief voor ontwikkelingssamenwerking, 
en zij die het meest te lijden hebben, ko-
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men het eerst voor solidariteit in aanmer
king. 

Niet alles waar universiteit op staat, is 
dat ook. Er zijn minimale eisen waaraan 
vooral het docentencorps moet voldoen. 
Maar ook universitaire organisatie en be
stuur moeten zodanig functioneren dat ge
maakte afspraken en geplande projecten 
uitgevoerd kunnen worden. Verantwoord 
personeelsbeleid ten opzichte van uitge
zondenen speelt daarbij een grote rol. 

Het spreekt vanzelf dat er zich boven
dien voldoende mogelijkheden voor ge
schikte proJecten moeten voordoen, mede 
in aanmerking genomen de programma's 
van de financierende Nederlandse minis
ter voor Ontwikkelingssamenwerking. Als 
laatste moeten universitaire collega's in 
het ontwikkelingsland wat zien in samen
werking met Nederland, Nederlandse uit
gezondenen en universiteiten. De ervaring 
leert, gelukkig, dat dit niet het grootste pro
bleem is. 

Ook de Nederlandse universiteit die voor 
een samenwerkingsverband opteert, zal 
aan een aantal eisen moeten voldoen. In de 
eerste plaats zal zij zich stevig en langdurig 
ten opzichte van de partner moeten com
mitteren. Die word! immers voor een deel 
van zijn functioneren afhankelijk van de 
prestatie van Nederlandse kant, terwijl het 
omgekeerde niet het geval is. 

Tot de inzet behoren vervolgens de 
competentie, de wil en het geduld om de 
eindeloze, zeer gevarieerde problemen 
die eigen ziJn aan ontwikkelingssamenwer
king, het hoofd te bieden. Zonder inscha
keling van eigen vaste staf en infrastruc
tuur, eventueel door specifieke organisa
tieontwikkeling, is de basis te zwak. Colle
ga's aan de andere kant hebben, gezien 
hun situatie, recht op een goede werkpres
tatie. 

Bij tariefstelling jegens de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking kan enige ma
tiging worden betracht. Het gaat voor de 
Nederlandse universiteit om bijkomende 
activiteiten, waarvoor de kosten zorgvuldig, 
maar marginaal berekend kunnen worden. 
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Idee en praktijk van samenwerkingsver
banden zijn voortgekomen uit het overleg 
tussen minister Pronk en de Nederlandse 
universiteiten in de jaren zeventig, maar 
een samenwerkingsverband kan in princi
pe functioneren zonder financiele inzet 
van de Nederlandse minister. De Neder
landse universiteit kan eigen middelen in
zetten of in Nederland buiten de over
heidssfeer middelen werven. Voor vele 
Ianden in Afrika is steun uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds van de Europese 
Commissie van grote betekenis. In sommi
ge gevallen is de Wereldbank een finan
cier. 

De Nederlandse medefinancieringsorga
nisaties (ICCO, CEBEMO, NOVIB) zijn ech
ter zelden in universitaire projecten gelnte
resseerd. Hun doelgroepen, prioriteiten en 
werkwijzen liggen in andere richtingen. 

De feitelijke situatie is dat de Nederland
se universiteiten, willen zij aan ontwikke
lingssamenwerking doen, en de Neder
landse minister voor Ontwikkelingssamen
werking, wil hij iets doen voor universitei
ten in ontwikkelingslanden, op samenwer
king met elkaar zijn aangewezen. 

Universiteiten en overheid 
Universiteiten en overheid - dat Ievert een 
aanzienlijke spanning op. Universiteiten 
zijn naar hun aard zeer professionele orga
nisaties, die in onderwijs en onderzoek ta
ken verrichten waarvan eigenlijk aileen 
collega's kunnen beoordelen of zij goed 
worden uitgevoerd. Krachtens wet en tra
ditie beschikken universiteiten in de mees
te Ianden over zeer grote autonomie in het 
regelen en uitvoeren van hun taken. 

De ratio van die autonomie is gelegen in 
de garantie voor doelmatigheid en kwali
teit. Zelfs ten opzichte van rijksuniversitei
ten beschikt de overheid niet zonder meer 
over de competentie tot precieze regule
ring van werkzaamheden. De Nederland
se wetgever heeft de overheid daarom wat 
dit betreft buiten spel gezet door de rege
lingsbevoegdheid voor onderzoek en on-
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derwijs exclusief aan onderzoekers en fa
culteiten op te dragen. 

Aan de andere kant kan geen universi
teit meer bestaan zonder overheidsfinan
ciering. De overheid moet ook wei flnan
cieren omdat er, zeker voor wetenschap
pelijk onderzoek, geen alternatief is, en 
omdat een moderne samenleving voor 
haar 'selfreliance' niet zonder universitei
ten kan. Bovendien vergen rijksuniversitei
ten riJksbekostiging. Het is duidelijk dat de 
overheid biJ haar bekost1g1ng van universi
teiten eisen mag stellen waaraan de uni
versiteit bij de besteding van belastinggel
den moet voldoen. 

De relatie tussen middelenrijke, maar 
competentie-arme overheid en middelen
arme, maar competentierijke universiteit 
vertoont aldus een aantal complicaties. De 
overheid is niet zo rijk dat zij zich kan per
mitteren om zoveel deskundigheid in 
eigen huis in te huren dat zij tot volledig 
eigen bestuur van de universiteiten kan ko
men. De besturingskosten, die overigens 
in de Nederlandse overheidsbegroting 
niet zichtbaar worden gemaakt, zouden 
dan buitengewoon hoog worden. en daar
mee zou het universitaire systeem sterk 
aan doelmatigheid verliezen. 

Zelfbestuur van de universiteit is veel 
doelmatiger, want het verlaagt de bestu
ringskosten en maakt gebruik van de des
kundigheid op de werkvloer voor doelma
tige verbinding van taken en middelen. 
Maar dat zelfbestuur schept risico's voor 
de financier. De inzichten binnen de uni
versiteiten over prioriteiten en doelen kun
nen verschillen van die binnen de over
heid. Politici en professionals hebben niet 
noodzakelijk dezelfde opvattingen over 
wat zinvol en belangrijk is. En hoe kan de 
politicus tegenover de belastingbetaler 
verantwoorden dat de universiteiten een 
goed gebruik van de belastinggelden heb
ben gemaakt? 

Binnen Nederland zijn deze problemen 
tussen universiteiten en overheid wei tot 
een oplossing gebracht, in een modus vi
vendi De overheid beperkt haar bestu-
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ringskosten door deregulering en schept 
daarbij tevens meer ruimte voor doelmatig 
universitair zelfbestuur. Een belangrijk on
derdeel van de deregulering is dat het 
budget met een be drag ineens (lump sum) 
word! gef1nancierd, waarvan de instelling 
de besteding reguleert, met rapportage in 
diverse vormen aan de overheid. 

Competent management van en binnen 
de universiteiten word! bevorderd, zodat 
indiv1duele onderzoekers en docenten 
functioneren binnen het verband van ar
beidsorganisatie en arbeidsovereenkomst. 
In de afgelopen jaren zijn systemen van 
externe beoordeling van de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek ge1ntroduceerd 
die relatief goedkoop en redelijk effectief 
zijn Eens in de vier Jaar word! de academi
sche prestatie binnen elke taculteit beoor
deeld door deskundigen van andere uni
versiteiten uit binnen- en buitenland. 

Oat overheid en universiteiten binnen 
dezelfde samenleving functioneren, waar
toe ook de studenten behoren, vergemak
kelijkt de relatie uiteraard. Belangrijk is ook 
de geregelde communicatie tussen de be
trokken minister en zijn ambtenaren aan 
de ene kant, en de universiteitsbestuur
ders en hun medewerkers aan de andere 
kant. Zij trekken allen aan dezelfde kar, en 
meestal in dezelfde richting. Overheidsbe
leid en overheidshandelen inzake weten
schap en hoger onderwijs, en universitair 
belang en gedrag liggen in hoge mate in 
elkaars verlengde. 

Universiteiten en ontwikkelingssamen
werking 
Het model van de relatie tussen Neder
landse universiteiten en Nederlandse 
overheid is niet zonder meer overdraag
baar naar universitaire ontwikkelingssa
menwerking. Wei is er ook dan een minis
ter (voor ontwikkelingssamenwerking) die 
op zijn minst bekostigt, en zijn er universi
teiten die op zijn minst het professionele 
werk doen. Maar hun raakvlakken zijn zeer 
beperkt. 

Voor de universiteiten is ontwikkelings-
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samenwerking een bijkomende, niet nood
zakelijke activiteit. En voor de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zijn er behal
ve universitaire ontwikkelingssamenwer
king zeer veel andere programma's d1e 
voor bekostiging in aanmerking komen. 
Het aantal en de verscheidenheid van de 
selectievragen waarvoor de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking staat, zijn 
veel groter dan die voor de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

De bijdrage van universite1ten in ontwik
kelingssamenwerking zal kritisch moeten 
worden beoordeeld, in de eerste plaats 
door externe deskundigen, collega's die 
zelf geen belang hebben biJ de uitvoering 
van de betrokken programma's, en die 
zeer deskundig ziJn op het gebied van uni
versitaire ontwikkelingssamenwerking. Zij 
moeten vooraf beoordelen of voorgestelde 
programma's en proJecten goed ziJn, en 
achteraf of de goede prestatie geleverd is 
voor het toegewezen geld. Als er een keu
ze uit mogelijke proJecten en programma's 
moet worden gemaakt, zullen zij de beste 
eruit moeten halen. Hun beoordeling ge
beurt in het belang van het ontwikkelings
land waarop de samenwerking gericht is. 
De kwaliteitsvragen die bij dat oordeel in 
het geding zijn, vergen een deskundigheid 
waarover de minister niet zal beschikken 
binnen ziJn departement. 

Ook de minister behartigt in zijn beslis
singen de belangen van het ontwikkelings
land, op grond van onder andere zijn over
leg met de regering van dat land. Hij moet 
lastige keuzen doen, want tegenover be
perkte middelen staat een veelheid van 
ontwikkelingslanden en van sectoren en 
problemen binnen die Ianden die voor in
zet van Nederlandse ontwikkelingsgelden 
in aanmerking komen. Als in dat kader 
geld word! toegekend voor een samen
werkingsverband van een Nederlandse 
universiteit met een universiteit in een ont
wikkelingsland, is dat het resultaat van een 
complex selectie- en allocatieproces. 

Gewoonlijk staat op voorhand vast wel
ke ontwikkelingslanden in aanmerking ko-
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men voor Nederlandse ontwikkelingssa
menwerking (programmalanden en -re
gia's). Voor Nederlandse universiteiten die 
in die samenwerking ge·lnteresseerd zijn, 
IS dan de vraag zijn er in die Ianden uni
verslteiten waarmee wij aan het werk zou
den wlllen gaan, en op het gebied van wel
ke disciplines en faculteiten kan het best 
worden gewerkt. 

Voor de minister is het de vraag of hij in 
zo·n land universitaire ontwikkelingssa
menwerking wil steunen, en waarom en 
waartoe, gezien de situatie van het land. 
Als hij en een Nederlandse univers1teit bel
de tot een positieve beoordeling komen, 
zullen zij elkaar vervolgens moeten vinden 
op het niveau van samenwerkingspro
gramma's en projecten, die door de exter
ne deskundigen positief beoordeeld moe
ten zijn. Als hun oordeel negatief is, be
hoort het project niet door te gaan. Oat is 
gewoonlijk ook het geval als de minister 
niet kan of wil bekostigen. En zeker gaat 
het niet door als geen Nederlandse univer
sitelt tot uitvoering bereid is. 

Selectie van samenwerkingsprogram
ma's 
Het is niet ongebruikelijk om dergelijke se
lectie- en allocatieprocessen ·top-down· te 
Iaten verlopen, naar overheidstraditie. In 
overleg tussen beide regeringen worden 
de prioriteiten bepaald welke sectoren 
van de samenleving verdienen het meeste 
aandacht; moeten bepaalde regia's voor
rang hebben; zijn er specifieke doelen en 
doelgroepen voor middelenbesteding. In 
dat kader kan zorgvuldig gekeken worden 
naar tekorten op het gebied van 'human 
resources' en 'manpower', alsmede naar 
zwakten in opleidingen, kennis en vaardig
heden. Dan kunnen gewenste onderwijs
en opleidingsprogramma's worden ge
identificeerd, met instellingen die voor 
steun in dat verband in aanmerking ko
men. Daarvoor worden dan vervolgens ge
schikte Nederlandse samenwerkingspart
ners gezocht, wier inzet voor welomschre-
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ven projecten door de Nederlandse minis
ter wordt gekocht. 

Kenmerkend voor zo'n procedure is de 
instrumentele behandeling van onderwijs; 
het wordt als instrument behandeld voor 
andere doelen en waarden dan onderwiJS
kundige. Oat heeft een aantal bezwaren. 
Er IS geen enkele garantie ten eerste dat 
een effectieve biJdrage tot 'selfreliance' 
wordt geleverd, ten tweede dat de beste 
samenwerkingspartners en de beste pro
Jecten naar deskundig, onderwijskund1g 
oordeel gevonden zijn, en ten derde dat 
de sterkste impuls is gegeven voor effec
tieve, langdurige, goed gemotiveerde pro
fessionele inzet tussen in samenwerking 
ge1nteresseerde professionele partners uit 
beide Ianden. Het belangrijkste efficientle
bezwaar van zo'n 'top-down' procedure is 
dat universitaire ontwikkelingssamenwer
king versplintert in relatief kort lopende 
proJecten met een ad hoc karakter. 

Het verdient de voorkeur het selectie
proces dat voor rekening van de minister 
komt (aan te duiden als de politieke selec
tie), en het selectieproces dat voor reke
ning van de universite1ten komt (aan te dui
den als de professionele selectie), goed 
op elkaar af te stemmen. Politieke en pro
fessionele selectie zullen dan complemen
tair, interactief, en in evenwicht met elkaar 
behandeld moeten worden. Be1de selec
ties vinden uiteraard plaats in overleg met 
de politieke en professionele 'counter
parts· in het betrokken ontwikkelingsland. 

Om te beginnen zal moeten vaststaan of 
het betrokken land voor een of meer uni
versitaire samenwerkingsverbanden in 
aanmerking komt, politiek en professioneel 
gezien Vervolgens moet er een politieke 
uitspraak komen over de hoeveelheid geld 
die beschikbaar is voor universitaire sa
menwerking met het betrokken ontwikke
lingsland. Daaraan kunnen politieke uit
spraken worden toegevoegd met globale 
randvoorwaarden in termen van ontwikke
lingsbehoeften, manpower-planning, en 
dergelijke. 

Maar in een vrij vroeg stadium van het 
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proces zal van professionele kant beoor
deeld moeten worden welke universiteiten 
over en weer, en welke disciplines en fa
culteiten het meest voor samenwerk1ng in 
aanmerking komen. DaarbiJ kunnen poli
tieke voorkeuren naar regio·s, doelgroe
pen en ontwikkelingsfunct1es een belang
riJke rol spelen, maar bindend behoren ze 
niet te ziJn 

De professionele lijn zal uiteindeliJk 
voorstellen voor samenwerkingsverban
den en meerJarenprogramma's moeten 
opleveren die van een pos1tieve beoorde
ling door externe deskundigen voorzien 
ziJn en d1e zich lenen voor de pol1tieke toe
kenning van een budget. zo veel mogelijk 
1n een 'lump sum· Het totale proces wordt 
afgesloten met de profess1onele aanbie
dlng van projecten, die politieke budget
taire autonsatie krijgen, getoetst aan de 
eerder in het proces gemaakte afspraken. 

Doel van de samenwerk1ng tussen poll
tieke en profess1onele selectie IS dat ge
streefd word! naar een goede keuze vanuit 
beide gezichtspunten. Oat betekent dat de 
polit1eke en professionele partners in het 
selectieproces respect zullen moeten heb
ben voor elkaars sterke kanten en enige to
lerantie voor elkaars zwakke kanten 

De vraag naar effectiviteit 
van de samenwerking is 
belangrijker dan de 
samenhang. 

Gaat door een dergelijke interactie en 
door de daarin geboden grote ruimte voor 
de professionele selectie geen verlies aan 
samenhang en codrdinatie optreden in het 
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programma voor ontwikkelingssamenwer
king met het betrokken land? Oat is inder
daad het geval in termen van - tenminste 
op papier vastgelegde - samenhang van 
overheidshandelen en overheidsbeleid, 
afgesproken tussen beide regeringen. We 
zijn ons er echter meer dan vroeger van 
bewust dat dergelijke waargenomen en 
ontworpen samenhang nogal wat bestuur
lijke kunstprodukten kan bevatten, en dat 
de vraag naar effectiviteit een andere en 
belangrijker vraag is dan die naar de sa
menhang, zeker als het om ontwikkelings
landen gaat. 

Tegenover dat mogelijk verlies aan poli
tieke samenhang staat een winst aan sa
menhang in de professionele sfeer, in kwa
litelt van samenwerking tussen universitei
ten, op lange termijn, met bijbehorende ef
fectiviteitsgaranties. Niet te verwaarlozen 
is ook de samenhang in termen van veran
kering in Nederland, door lang lopende, 
goed gemotiveerde inzet van Nederlandse 
universite1ten. Het ziJn dergelijke samen
hangen die schade lijden bij de eerder be
sproken instrumentele behandeling van 
onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 
De solidariteit waarop ontwikkelingssa
menwerking berust, behoort er niet aileen 
te zijn tussen samenlevingen door middel 
van hun overheidsorganen, maar door 
m1ddel van hun maatschappelijke en pro
fessionele organisaties 

Het vraagstuk van samenhang is een 
fundamenteel politiek keuzeprobleem. In 
de praktijk moet men kiezen tussen ener
ziJdS sterke hierarchische ordening vanuit 
overheidsbele1d met daarin vastgelegde 
samenhangen en cobrdinaties, en ander
ziJdS een bepaalde ruimte voor andere 
actoren dan de overheid om eigen samen
hangen en cobrdinaties tot stand te bren
gen in hun context en continu1teit. Voor ef
fectiviteit van maatschappelijke ontwikke
ling is dat laatste erg belangrijk, omdat 
overheidsmacht in moderne, democrati
sche samenlevingen beperkt is, en omdat 
in elke samenleving de overheid, hoe 
machtig ook, niet in staat blijkt te zijn alles 
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tot stand te brengen wat nodig is. Voor in
grijpende veranderingen in een samenle
ving - en daarom gaat het zowel tussen 
Noord en Zuid als binnen ontwikkelings
landen - kan geen bijdrage gemist wor
den. 

Achter het vraagstuk van samenhan
gen, ordeningen en verbindingen liggen 
overwegingen met betrekking tot de over
zichtelijkheid en doorzichtigheid van de 
wereld Als het daarmee in onze samenle
ving, maar ook in ontwikkelingslanden niet 
zo sterk staat als vroeger, althans in poli
tiek en wetenschap, wei werd gedacht, is 
duidelijk waarom er op voorhand onzeker
heid is over de kwaliteit van activiteiten in 
ontwikkelingssamenwerking. Hoe minder 
overzichtelijkheid en doorzichtigheid, hoe 
minder zekerheid over welslagen van be
leid, en hoe groter risico's van mislukking 
en verspilling. In ieder geval is de effectivi
teit van ontwikkelingssamenwerking een 
punt van zorg voor ieder die er nauw bij 
betrokken is. Complementaire samenwer
king tussen politieke en professionele se
lectie verbetert, naar mijn oordeel, de kwa
liteit en de waarschijnlijkheid van effectivi
teit, zeker in universitaire ontwikkelingssa
menwerking. 

Besluit 
De 'wereld van verschil' tussen Noord en 
Zuid - om de titel van de formidabele be
leidsnota 1990 van minister Prank te cite
ren - bliJft een van de zwaarste opgaven 
voor onze overheid en samenleving. Die 
opgave is zwaar omdat lange adem nodig 
is, eigenbelang op korte termijn tegenge
stuurd moet worden, en effectiviteit van 
handelen onzeker is. Zowel in het belang 
van de betrokken ontwikkelingslanden als 
ter wille van de Nederlandse belastingbe
taler moet goed werk worden geleverd. 

In universitaire ontwikkelingssamenwer
king, mils kritisch beoordeeld en gestuurd, 
bestaan daarvoor goede mogelijkheden. 
Oat vergt onder andere complementaire 
en evenwichtige samenwerking tussen de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
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en de universiteiten. In ontwikkelingssa
menwerking zijn universiteiten slechts 
deelsector, maar voor 'selfreliance' dankzij 
eigen 'human resources' in een ontwikke
lingsland ziJn zij van groot belang. 

Moderne samenlevingen, in Noord en 
Zuid, zijn te complex voor aileen over
heidssturing en -inzet. Overheidsorganen 
en professioneel dan wei anderszins ge-
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kwalificeerde instanties in de samenleving 
zullen samen de verantwoordelijkheid voor 
de toekomst moeten nemen. 
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