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Drs. C. de Hart 

Nogmaals: de 
bestuursstructuur van 
de Nederlandse 
universiteiten 

Uitgangspunten van het CDA a/s verster
king van de eigen verantwoordelijkheid 
van de universiteiten en de consequenties 
daarvan voor de bestuursstructuur staan 
niet op gespannen voet met de benade
ring van de Adviesraad voor het Hoger 
Onderwijs. Schrijver reageert op het arti
ke/ van mr. J.A.P. Veringa over de be
stuursstructuur van de Nederlandse uni
versiteiten (Christen Democratische Ver
kenningen 9/88). De vraag blijft: hoe wor
den die uitgangspunten uitgewerkt? 

In Christen Democratische Verkenningen 
9/88 plaatst mr. J.A.P. Veringa een aantal 
kritische kanttekeningen bij het advies van 
de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs 
over de versterking van de bestuursorga
nisatie van universiteiten en hogescholen. 
Daarin wordt een zo beknopte weergave 
van het ad vies gegeven, dat bij de lezer 
van zijn artikel een verkeerd beeld kan 
ontstaan. Een reactie is daarom nodig. 

Aanleiding voor het opstellen van het 
advies vormde een adviesaanvraag van 
de minister van Onderwijs en Weten
schappen, waarin onder meer tot uitdruk
king werd gebracht dat vergroting van de 
autonomie en een meer marktgericht ope
reren van de instellingen van hager onder
wijs zou (moeten) leiden tot een grotere 
verantwoordelijkheid van de instellings
besturen. De instellingen staan - aldus 
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de minister - voor de opgaven om de in
teractie met de samenleving te intensive
ren, het innovatievermogen te vergroten 
en het interne bestuur verder te professio
naliseren. De minister bracht tot uitdruk
king dat het intern democratisch besluit
vormingsstelsel bij de universiteiten niet 
optimaal functioneert. Daarmede was het 
kader voor het advies gegeven. 

Wei grate vrijheidsgraad tot zelforganisa
tie van het hager beroepsonderwijs 
(HBO); waarom niet voor het wetenschap
pe/ijk onderwijs (WO) 
Mr. Veringa laat in zijn artikel de 
bestuursstructuur van de hogescholen 
buiten beschouwing. Oat verbaast enigs
zins, om de eenvoudige reden dat het in
teressant zou ziJn te vernemen of de door 
hem beknopt beschreven 'christen-demo
cratische uitgangspunten' tot een andere 
vormgeving van het bestuur van deze 
thans van een grate vrijheidsgraad tot zelf
organisatie voorziene instellingen - aan
zienlljk grater dan bij de universitei
ten - zou leiden. 

Die uitgangspunten beogen onder 
meer versterking van de maatschappe-
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lijke zelfregulering en daarmede van meer 
autonome universiteiten. Zelfregule
ring - aldus die uitgangspunten - kan 
echter niet aan de grens van de universi
teit ophouden en impliceert dat er in de 
bestuursstructuur geen personen of orga
nisaties zijn die een absolute beslis
singsmacht hebben. I k teken daarbij 
reeds nu aan dat het ARHO-advies met 
deze uitgangspunten niet op gespannen 
voet staat. De ARHO bepleit regeling van 
de vrijheid tot zelforganisatie van universi
teiten op overeenkomstige wijze als van 
de hogescholen. Absolute beslis
singsmacht komt (oak) bij hogescholen 
niet voor en de Wet op het Hoger Be
roepsonderwijs werd in 1985 oak door het 
CDA gesteund. 

Specifieke kenmerken van organisatie zijn 
bepalend voor de vormgeving van de or
ganisatie 
Terecht merkt mr. Veringa op dat de 
ARHO op basis van een beknopte be
schrijving van het bestuurlijk functioneren 
van universiteiten en van de specifieke 
kenmerken van die organisatie, een aan
tal uitgangspunten formuleerde voor de 
vormgeving van het bestuur. Helaas geeft 
hij de beschreven kenmerken niet weer en 
voorziet deze dus niet van zijn eventuele 
commentaar. De lezer wordt zo een be
langrijk deel van de onderbouwing van de 
geformuleerde uitgangspunten onthou
den. Oat is te betreuren omdat vanuit de 
beschreven kenmerken - die niet zijn 
bestreden - in samenhang met de hui
dige bestuursstructuur, de gesignaleerde 
onvolkomenheden kunnen worden ver
klaard. 

lnderdaad zijn de beschrijvingen in het 
advies globaal; daarmede zijn deze nag 
niet onjuist en, zoals hiervoor reeds werd 
opgemerkt, worden deze bevestigd in de 
omvangrijke literatuur, door onderzoeks
resultaten en in rapporten van andere or
ganen over het bestuurlijk functioneren 
van universiteiten en over de inrichting en 
het functioneren van de besluitvor-
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mingsstructuur in professionele organisa
ties. 06k in na het verschijnen van het ad
vies gepubliceerde rapporten en derge
lijke. Interessante case-studies worden 
onder andere aangetroffen in de disserta
tie van Verweel, 'Universiteit, verandering 
en planning' (zomer 1988) en in de 'Eva
luatie van vijf jaren voorwaardelijke finan
ciering' door de vakgroep Wetenschaps
dynamica van de Universiteit van Amster
dam. 

Kern van het ARHO-advies: het activeren 
van het sterk aanwezige vermogen tot 
zelfregu/ering op het basisniveau; dit past 
in de COA-uitgangspunten 
Mr. Veringa heeft de door de ARHO gefor
muleerde uitgangspunten niet volledig 
weergegeven. Men leze er het advies 
(bladzijde 19) op na. Een paar voorbeel
den. 

De Raad betoogt dat het noodzakelijk is 
het sterk aanwezige vermogen tot zelfre
gulering op het basisniveau te activeren 
en dienstbaar te maken aan het zelfregu
lerend vermogen van de totale organisa
tie. Per onderwijs- en onderzoektaak zou, 
aldus de ARHO, het faculteitsbestuur de 
organisatorische inbedding moeten be
palen. Oat kan in die benadering een vak
groep zijn, maar oak een specifiek, aldan 
niet ad hoc werkverband, een capaci
teits-, project-, werkgroep of instituut. Past 
dat niet in het CDA-uitgangspunt van zelf
regulering? Om dat te kunnen bereiken, 
moet aan een aantal voorwaarden (uit
gangspunten) worden voldaan. Een eer
ste voorwaarde is, aldus de ARHO, het 
creeren van flexibele structuren, dat wil 
zeggen het vergroten van de ruimte tot 
zelforganisatie (bladzijden 20 en 29). De 
heer Veringa beperkt dit uitgangspunt tot 
'decentralisatie van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden'. Het gaat er ech
ter om dat naar het oordeel van de ARHO 
faculteiten zelf hun organisatie moeten 
kunnen bepalen, mede afhankelijk van 
actuele situaties en lopende activiteiten. 
Daarvoor heeft het faculteitsbestuur be-
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voegdheden nodig. 'Decentralisatie' is al
dus een instrument om tot flexibele struc
turen te kunnen komen. lk wijs erop dat de 
voorgeschreven facultaire structuur door 
velen, waaronder de Algemene Rekenka
mer, 'rigide' wordt genoemd. De vak
groep bijvoorbeeld wordt in de wet voor
geschreven, maar uit tal van waarnemin
gen blijkt dat veel vakgroepen een papie
ren bestaan leiden. Het zou ook interes
sant zijn eens na te gaan hoeveel 
bijzondere structuren, stichtingen bijvoor
beeld, binnen faculteiten zijn ontwikkeld, 
waarmede bepaalde activiteiten aan de 
universitaire bestuursstructuur zijn ont
trokken. 

Een ander voorbeeld: de Raad advi
seert integratie waar mogelijk van weten
schappelijk en bestuurlijk gezag ... '. De 
heer Veringa laat de onderstreepte woor
den weg. Toch zijn deze essentieel. Ook 
dit uitgangspunt kan slechts worden ver
staan - of men het ermee eens is of 
niet - binnen de context van de beschre
ven specifieke kenmerken van de univer
siteit als werkverband/professionele orga
nisatie. Deze 'integratie' is niet overal en 
op aile niveaus mogelijk en beoogt geen 
terugkeer naar de 'professoren-universi
teit'. H ier moet ik tach kwijt dat diegenen 
die dat desondanks lezen in het 
ARHO-advies, voorbijgaan aan het gege
ven dat de maatschappelijke werkelijk
heid anno 1989 wei iets verschilt van die in 
de jaren zestig; dat zij voorbijgaan aan het 
instituut van het georganiseerd overleg, al 
is ook dacv verbetering mogelijk, en voor
bijgaan aan de opmerkingen ter zake in 
het advies. Men leze er bladzijden 11 en 
17 van het advies op na. 

Voor de duidelijkheid geef ik de door de 
ARHO geformuleerde uitgangspunten 
voor de organisatie en het bestuur van uni
versiteiten volledig weer 
1. De universitaire organisatie behoeft 

flexibele structuren. De aard van 
onderwijs- en onderzoekprocessen en 
de verschillen tussen en binnen instel-
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lingen maken decentralisatie van be
voegdheden en verantwoordelijkhe
den noodzakelijk. 

2. lntegratie waar mogelijk van weten
schappelijk en bestuurlijk gezag is 
voorwaarde voor het temperen en be
heersbaar houden van de in universi
teiten van nature aanwezige span
ningsvelden en tendenties tot politise
ring en coalitievorming. 

3. De inrichting van de besluitvorming 
moet recht doen aan de aard van de 
verschillende aspecten daarvan en de 
daarbij benodigde (mate van) betrok
kenheid van de beroepsbeoefenaars 
(docenten, onderzoekers), de studen
ten en het niet-wetenschappelijk perso
neel. Overleg-, advies- en beslisfunc
ties moeten worden gescheiden. Bij 
overleg en advies ware onderscheid te 
maken naar: 
- onderwijs en onderzoek; 
- sociaal beleid; 
- studentenaangelegenheden. 
De beslisfunctie dient duidelijk gecon
centreerd te zijn. 

4. In professionele organisaties als uni
versiteiten komt het instellingsbeleid tot 
stand in de vorm van op centraal ni
veau aanvaarde, maar op het basisni
veau gemaakte keuzen en afwegin
gen. 

5. De universitaire organisatie behoeft 
een heldere verantwoordelijk
heidstructuur en mogelijkheden om 
degenen die met bevoegdheden zijn 
bekleed, op hun corresponderende 
verantwoordelijkheden aan te spreken. 
Daarom ook moeten verantwoordelijk
heden zijn te herleiden op individueel 
aanspreekbare personen. 

Daaraan verbond de Raad de (nadere) re
geling van de relatie tussen het college 
van bestuur en de faculteitsbesturen: 
De relatie college van bestuur - facul
teitsbesturen houdt daarom in dat: 
- het college van bestuur het globale be

leidskader waarbinnen faculteiten zich 
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kunnen ontwikkelen, vaststelt en in glo
bale termen de realisering volgt en zo
nodig corrigeert, waarbij het globale 
beleidskader uitkomst vormt van paral
lelle en interactieve overlegprocessen 
over vraagstukken van onderwijs, on
derzoek, personeelsbeleid en -beheer, 
organisatiebeleid en financieel-econo
misch beleid; 

- de faculteitsbesturen binnen het glo
bale beleidskader het facultaire beleid 
en beheer bepalen en realiseren enter 
zake verantwoordelijk en aanspreek
baar zijn jegens en door het college 
van bestuur; 

- de faculteiten beschikken over 'voor
waardelijke autonomie' die enerzijds 
recht doet aan de beginselen van aca
demisch zelfbestuur en wetenschap
pelijke vrijheid en anderzijds het instel
lingsbestuur de mogelijkheid geeft om, 
indien daartoe aanleiding bestaat, te 
corrigeren of in te grijpen. 

Ontwikkelingen 
In de beschrijving van de 'ontwikkelingen' 
gaat mr. Veringa niet in op de ontwikkelin
gen van het HBO, die op termijn kun
nen/zullen leiden tot een andere relatie 
met het WO. Het HBO evolueert (waar
schijnlijk) naar het geven van onderwijs op 
basis van de stand van de wetenschap. 
Oat leidt tot de noodzaak van een her
orientatie op functionele en institutionele 
relaties. Het vraagstuk van de massificatie 
van het hager onderwijs, de toenemende 
druk op kapitaalintensief onderzoek en 
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het risico van het wegdrijven van dat on
derzoek van de universiteiten, de nag 
voortdurende budgetdruk, de toene
mende noodzaak tot samenwerking en 
participatie in externe circuits enzovoort, 
vormen even zovele vraagstukken die om 
oplossingen vragen. 

Het is niet de vraag of universiteiten dit 
zullen overleven, maar hoe binnen een 
evenwichtige afweging van belangen, 
van baten en lasten en van waarden, kan 
worden voorzien in maatschappelijke be
hoeften aan hager onderwijs en universi
tair onderzoek. 

Mr. Veringa wijst erop dat het universi
tair onderzoek in steeds meer vakgebie
den veranderde van een aangelegenheid 
van individuele hooggeleerden tot team
work. lk denk dat hij hier simplificeert. Ook 
vroeger was er wei teamwork, ook nu 
komt de individuele aangelegenheid (niet 
aileen bij hooggeleerden) wei voor en ook 
nu is er wei sprake van gebrekkige sa
menwerking. 

Universiteiten in Groot-Brittannie 
Onder deze titel merkt mr. Veringa op dat 
de Nederlandse bestuursvorm niet zo 
uniek is als door vel en wordt gedacht. Ge
wezen wordt op Cambridge. Hier ontstaat 
door beknoptheid mogelijk een vertekend 
beeld. In Groot-Brittannie zijn de belang
rijkste bestuursorganen op centraal ni
veau: 
- de court; formeel het hoogste orgaan. 

Vaak een zeer groat lichaam met leden 
'ex officio', benoemd en gekozen. Het 
vervult de facto een bijna uitsluitend ce
remoniele rol; 

- de council; materieel het belangrijkste 
bestuursorgaan (30 a 40 leden). Heeft 
budgetrecht en benoemt de vice
chancellors. N iet-universitaire I eden 
vormen de meerderheid; universitaire 
leden worden benoemd op voordracht 
van de senaat. Het aantal niet
hoogleraren en studenten in de council 
is gering; 

- de senate; met leden ex officio, onder-
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geschikt aan de council, maar het 
hoogste orgaan in academic affairs; 

- de vice-chancellor; benoemd uit de 
hoogleraren, voorzitter van de senate 
en hoogste executive. 

De situatie in Cambridge wijkt hiervan niet 
principieel af. Mr. Veringa schetst wei de 
bestuurlijke organisatie, maar geeft niet 
aan hoe bij die instelling de benoeming in 
en de samenstelling van de verschillende 
organen is geregeld. Daaruit zou kunnen 
blijken dat sprake is van grate verschillen 
met de Nederlandse situatie, nag daarge
laten dat in Groot-Brittannie de relatie met 
de overheid via de University Grants Com
mittee, de National Advisoryboard en de 
verschillende Research Councils, een an
dere interne uitwerking heeft dan in Ne
derland. De interne allocatie in Groot
Brittannie is in sterke mate afhankelijk van 
op nationaal niveau genomen beslissin
gen 

Mr. Veringa merkt voorts op dat het per
soonlijk leiderschap van de Vice-Chan
cellor in Groot-Brittannie een belangrijke 
rol vervult bij strategische ontwikkelingen. 
Maar dat kan aileen indien de cultuur en 
de structuur daartoe ruimte bieden. Hoe
wei oak in Nederland de roep om 'per
soonlijk leiderschap' wordt gehoord, acht 
ik de kans dat zich dat conform het En
gelse voorbeeld ontwikkelt, niet zo groat. 
De in de structuur ingebakken counter
vailing power is daarvoor te groat. Zelf 
neig ik overigens meer tot een collegiaal 
bestuur, hetgeen persoonlijk gezag welis
waar niet uitsluit. 

Tenslotte merk ik op dat veel Britse uni
versiteiten zijn samengesteld uit soms 
grate aantallen zelfstandige 'colleges', 
voorzien van een eigen statuut en eigen 
bestuursorganen. Cambridge is daarvan 
een voorbeeld. 

Terecht merkt Ritzen op ('Lessen in Be
zuinigingen', bladzijde 1 06): 'Tenslotte 
zijn er verschillen in structurele kenmerken 
tussen het Britse en het Nederlandse uni
versitaire systeem, die mede bepalend 
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zijn voor het slagen van bezuinigingsope
raties. Zo lijkt in het Britse universitaire sys
teem het conflictpotentieel binnen de in
stellingen geringer, zowel door een an
dere bestuursstructuur als door een finan
cieringswijze waarin output-meting een 
grotere rol speelt dan in Nederland. Daar
mede treedt bij bezuinigingen naar aile 
waarschijnlijkheid minder kwaliteitsverlies 
op.' 

Uitgangspunten basis voor vormge
ving 
In de paragrafen 'ontwikkelingen' en 'con
clusies' merkt mr. Veringa op dat goed uit
gewogen aanpassingen van de universi
taire bestuursstructuur niet meer ont
koombaar zijn. Het ARHO-advies vormt 
hiervoor zijns inziens onvoldoende basis. 
Oat is gelet op de door hem geformu
leerde aanbevelingen merkwaardig. Het 
zou interessant zijn te vernemen hoe de 
christen-democratische visie kan leiden 
tot het aanvaarden van twee geheel ver
schillende bestuursstructuren voor het 
HBO respectievelijk het WO. De huidige 
bestuurlijke organisatie voor het HBO en 
met name de vrijheidsgraad tot zelforgani
satie gaan aanzienlijk verder dan de 
ARHO in het mogelijke model voor het WO 
presenteerde. Men kan tach niet volhou
den dat het als mogelijkheid gepresen
teerde ARHO-model de klok terugzet. 

De ARHO noemde een mogelijke uit
werking van de geformuleerde uitgangs
punten. Daaraan werd toegevoegd dat 
'de' ideale organisatie niet bestaat, dat het 
om een van de mogelijke uitwerkingen 
ging en dat de discussie zich eerst zou 
moeten richten op de geformuleerde uit
gangspunten (bladzijden 21 en 22). Na af
ronding van die discussie zou dan de 'mo
deldiscussie' kunnen worden gevoerd. 
Helaas heeft de discussie zich tot nu toe 
uitsluitend gericht op het als mogelijke uit
werking beschreven model. Oak mr. Ve
ringa beperkt zich daartoe. Wei klinkt in de 
ontvangen reacties door dat over de uit
gangspunten in belangrijke mate consen-
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sus bestaat. Hoe dat ook zij, men zal eerst 
uitgangspunten moeten formuleren alvo
rens tot vormgeving te kunnen overgaan. 

Wellicht was het beter geweest indien 
de Raad had volstaan met de formulering 
van die uitgangspunten en dus nog geen 
(mogelijk) model had gepresenteerd. Oat 
model heeft kennelijk - ook bij mr. Ve
ringa - de aandacht afgeleid van de kern 
van het advies. 

Mr. Veringa formuleert een aantal uit
gangspunten: 
- evenwicht tussen democratie en effi

ciency. 
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De ARHO heeft dat niet willen versto
ren, maar wei gewezen op de verschil
lende belangen, orientaties, expertise 
en verantwoordelijkheden van de vele 
deelnemers (in de huidige situatie) aan 
de besluitvorming; het georganiseerd 
overleg kreeg in het ARHO-advies een 
zwaar accent. 
Mr. Veringa merkt bij zijn weergave van 
het CDA-standpunt onder meer op dat 
de huidige structuur van de universitei
ten resultaat is van een zorgvuldige af
weging van belangen van democrati
sering (gezamenlijke verantwoordelijk
heid) tegenover doelmatigheid en kwa
liteit. lk teken daarbij aan dat de univer
sitaire bestuursstructuur in 1970 werd 
vastgesteld en sedertdien niet princi
pieel is gewijzigd. In de Memorie van 
Toelichting bij het toenmalige wetsont
werp merkten de verantwoordelijke mi
nisters op dat sprake was van een zeer 
algemeen maatschappelijk vraagstuk, 
voorzien van een 'scherpe actualiteit'. 
Velen zagen en zien een en ander als 
'gelegenheidswetgeving' (Drenth: Pa
rool 14 ju ni 1988). T er voorkom i ng van 
misverstand: deze conclusie is geen 
pleidooi voor restauratie, maar geeft 
aan dat over een zorgvuldige afweging 
verschillend wordt gedacht. 
Mr. Veringa voegt aan zijn opmerking 
toe: 'Een dergelijke afweging staat 
uiteraard niet voor altijd vast. Een wijzi-
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ging vereist echter goede gronden en 
een zorgvuldige ontwikkeling van een 
nieuw evenwicht.' Dit laatste ben i k met 
hem eens. In het ARHO-advies is aan
gegeven dat het democratisch postu
laat op verschillende wijzen kan wor
den uitgewerkt en zijn vanuit de ana
lyse in hoofdstuk 3 uitgangspunten ge
formuleerd die tot de ontwikkeling van 
een nieuw evenwicht kunnen leiden. In 
de huidige structuur is het model van 
de 'politieke' democratie vergaand 
overgenomen; uit de benadering van 
de ARHO kan volgen dat de universiteit 
een professionele organisatie en geen 
politieke organisatie is. Daarom rijzen 
vragen als: is het werkelijk zo datal het 
niet-wetenschappelijk personeel (ook 
daar ligt passief kiesrecht) is gekwalifi
ceerd om mee te oordelen en mee te 
beslissen over aangelegenheden van 
wetenschappelijk onderwijs en onder
zoek? Of speelt zo' n kwalificatie geen 
rol en waarom dan niet? Zijn er geen 
andere, betere, mogelijkheden om tot 
verantwoorde checks and balances te 
komen? Kunnen we op dat punt niets 
leren van buitenlandse modellen en 
van het HBO? Is het werkelijk zo dat 
draagvlakvorming aileen mogelijk is 
via 'meebeslissen'? Zijn de belangen 
van het gehe!e personeel niet vol
doende gewaarborgd in een goed 
functionerend georganiseerd overleg? 
Als dat wei zo is, wat zijn dan de conse
quenties voor de beslissingsstructuur 
over onderwijs- en onderzoekaangele
genheden? Waarom wijkt de bestuurs
structuur van het HBO zo af van die van 
het WO? Daarop zijn toch ook de CDA
uitgangspunten van toepassing? Was 
in 1985 geen sprake van een 'scherpe 
actualiteit'? enzovoort. 

- de volgende vier door mr. Veringa ge
formuleerde CDA-uitgangspunten, die 
betrekking hebben op het vermijden 
van machtsconcentraties; de eigen 
verantwoordelijkheid van universiteiten 
in het Iicht van de versterking van de 
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maatschappelijke zelfregulering; de 
bijdragen aan een verantwoordelijke 
samenleving die aldus mr. Veringa 
consequenties moeten hebben voor 
de bestuursstructuur en de overdracht 
van de Europees christelijke cultuur. 
staan niet op gespannen voet met de 
ARHO-benadering; integendeel. De 
vraag blijft echter: 'hoe' wordt dat uit
gewerkt? 

De universiteit is een 
professionele en geen 
politieke organisatie. 

Deze vier CDA-uitgangspunten zijn bo
vendien van een andere orde dan de 
door de ARHO geformuleerde uit
gangspunten. Die zijn immers gerela
teerd aan de resultaten van bestuurs
kundig onderzoek naar het functione
ren van complexe organisaties. 
Waarom zouden de uitkomsten van on
derzoek naar het functioneren van 
complexe organisaties niet mogen 
worden overwogen als het om universi
teiten gaat? 
T enslotte: ook in de ARHO-benadering 
wordt een betrokkenheid gezien van 
de student bij de beleidsbepaling van 
de universiteit (bladzijde 14). 

Aanbevelingen: zijn deze consistent? 
De aanbevelingen van mr. Veringa ten
slotte, passen deels op de uitgangspun
ten die de ARHO formuleerde: 
- het door mr. Veringa bepleite raadslid

maatschap van decanen voor de Uni
versiteitsraad en vakgroepvoorzitters 
voor de Faculteitsraad past in de be-
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pleite integratie 'waar mogelijk' van 
professioneel en bestuurlijk gezag. Dit 
is precies wat de ARHO adviseerde, zij 
het dat in het gepresenteerde 'moge
lijke' model aan die raden adviserende 
in plaats van beslissende bevoegdhe
den werden toegedacht; 

- verlenging van de zittingsduur van 
bestuurders, zoals mr. Veringa bepleit, 
komt ten goede aan de continu'lteit en 
past in het ARHO-advies; 

- het Iaten vervallen van het uitgangs
punt van collegiaal bestuur door mr. 
Veringa roept vragen op, maar de ver
sterking van de positie van de voorzit
ter past in de door de ARHO bepleite 
heldere verantwoordelijkheidsstruc
tuur en een daarmede corresponde
rende individueel te herleiden aan
spreekbaarheid. Conflicteert deze be
nadering van mr. Veringa overigens 
niet met de CDA-visie over (absolute) 
machtsconcentratie?; 

- onduidelijk is de door mr. Veringa be
oogde positie van de rector als voorzit
ter van de Universiteitsraad. Is deze 
ook lid van het college? Waarom is dan 
niet de voorzitter van het college tevens 
raadsvoorzitter? 

- de aanbevelingen van mr. Veringa met 
betrekking tot de betrokkenheid van de 
maatschappij conflicteren niet met het 
ARHO-advies, evenmin als de aanbe
velingen met betrekking tot het door
breken van patstellingen. lntegendeel: 
dit laatste accentueert dat niet kan wor
den berust in vrijblijvendheid en mar
keert waar de verantwoordelijkheid 
voor de besluitvorming in laatste in
stantie ligt. Zijn benadering op dit punt 
past in de uitgangspunten 3, 4 en 
vooral 5 op bladzijden 19 en 20 van het 
ARHO-advies, al wordt daaraan door 
hem een andere uitwerking dan in het 
gepresenteerde 'mogelijke' model ge
geven. Hoe mr. Veringa een algemeen 
bestuur ziet naast de Universiteitsraad 
is niet duidelijk. 
Evenzo rijst de vraag of de door hem 
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bepleite versterking van de Universi
teitsraad met externe leden het be
oogde effect kan hebben. In de Wet op 
het Wetenschappelijk Onderwijs 1986 
- produkt van zorgvuldige afwe
ging - is het instituut van de buiten
universitaire leden, gelet op teleurstel
lende ervaringen, facultatief in plaats 
van imperatief geworden. Wellicht dat 
een uit externe leden samengesteld 
Raad van Toezicht wei kan werken; 

- de door mr. Veringa bepleite vergro
ting van de vrijheid voor zelforganistie 
correspondeert met het kernthema van 
het ARHO-advies, maar de uitwerking 
wordt opengelaten. lk wijs weer op de 
grote verschillen tussen HBO en WO
structuur, terwijl - gegeven de speci
fieke kenmerken van universitei
ten - eerder mocht worden verwacht 
dat het WO over een grotere vrijheid tot 
zelforganistie zou kunnen beschikken 
dan het HBO in plaats van omgekeerd 
(bladzijde 12 van het advies, voor
laatste alinea); 

- aan de 'medezeggenschap' heeft de 
ARHO in het advies een aparte para
graaf gewijd. Daarin worden de demo
cratische elementen van de universi
taire bestuursstructuur besproken in 
het Iicht van de eisen die een professio
nele organisatie stelt en in het Iicht van 
de maatschappelijke opvattingen over 
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medezeggenschap. De Raad merkt op 
dat niet goed valt in te zien waarom de 
medezeggenschap (over het sociaal 
beleid) binnen de universiteiten niet op 
soortgelijke wijze vorm en inhoud zou 
moeten krijgen als elders in de maat
schappij gemeengoed is. Daarmede 
wordt de medezeggenschap niet on
dergeschikt gemaakt aan de effi
ciency. 

Hoewel ik in de aanhef van dit artikel op
merkte dat mr. Veringa een zo beknopte 
weergave van het ARHO-advies geeft dat 
bij de lezer een vertekend beeld kan ont
staan, kan toch worden geconcludeerd 
dat ook zijn aanbevelingen tot op zekere 
hoogte in datzelfde advies passen. De 
vraag rest of met zijn aanbevelingen aile 
stenen van het bouwwerk op hun plaats 
liggen; met andere woorden of sprake is 
van een uitgebalanceerde structuur. Oat 
is op zijn minst aan twijfel onderhevig en 
onderstreept de noodzaak van een dis
cussie op uitgangspunten. 
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