
Mr. JAP. Veringa 

De bestuursstructuur 
van de Nederlandse 
universiteiten 

In met dit ;aar bracht de Adviesraad voor 
het Hoger Onderwijs een nota uit over de 
versterking van de bestuursorganisatie 
van universiteiten en hogescho/en. Oft ad
vies be vat geen zorgvuldige afweging van 
aile belangen. Het CDA zal zich moeten 
b!tjven richten op een zorgvuldige afwe
ging tussen democratisering en efficiency. 

Begin me1 heeft de Adviesraad voor het 
Hoger Onderwijs (ARHO) een advies inza
ke de versterking van de bestuursorgani
satle van universiteiten en hogescholen 
bekend gemaakt. De ARHO is in 1985 
1ngesteld als onafhankelijke adviesraad 
ten behoeve van de minister van Onder
WIJS en Wetenschappen met betrekking tot 
het hager onderwijs. De ARHO heeft daar
biJ een deel van de taken van de in die 
periode opgeheven Academische Raad 
overgenomen. De functie van de ARHO 
kan vergeleken worden met die van de 
andere adviesraden voor het onderwijs, 
de Adviesraad voor het BasisonderwiJS 
(ARBO) en de Adviesraad voor het Voort
gezet Onderwijs (ARVO). Voorzitter van de 
ARHO is drs. C. de Hart, oud-voorzitter 
van het College van Bestuur van de Tech
nische U niversiteit Delft. 

Alhoewel de Wet op het wetenschappe
IIJk onderwijs, welke beoogde een definl
tieve regeling voor de bestuursstructuur 
van de universite1ten te treffen, pas 1n 1986 
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is ingevoerd, komt het advies van de 
ARHO om tot een grondige wijziging van 
deze structuur over te gaan niet onver
wacht. Het advies past in de steeds luidere 
roep om aanpassing van de bestuurs
structuur van de universiteiten. Een analy
se van het ARHO-advies en van het func
tioneren van de Nederlandse universitei
ten vanuit de CDA-vis1e is in dit Iicht van 
belang. Deze analyse is niet aileen van 
belang omdat CDA-bewindslieden verant
woordelljk zijn geweest voor de wetgeving 
op het geb1ed van de huidige gedemocra
tiseerde bestuursstructuur van de univer
siteiten, maar ook omdat de uitgangspun
ten van het CDA, in het bijzonder het 
rentmeesterschap en de gespreide ver
antwoordelijkheid, belangrijke implicaties 
hebben voor de positie en de bestuurs
structuur van de Nederlandse universitei
ten. 

Korte inhoud 
Het ARHO-advies heeft betrekking op de 
bestuursstructuur van de universiteiten en 
van de hogescholen. Ten aanzien van de 
hogescholen (het huidige hager beroeps
onderwijs) acht de ARHO thans echter 
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geen verandenngen noodzakelijk, met 
name omdat eerst ervaring moet worden 
opgedaan met de huidige bestuursvorm 
van de door de fusies in het hager be
roepsonderwiJS recent gevormde hoge
scholen. In dlt artikel blijft de bestuurs
structuur van de hogescholen dan oak 
buiten beschouwing. 

De ARHO geeft in zijn advies een schets 
van het bestuurlijk functioneren van de 
universiteiten, een beschriJving van de 
specifieke kenmerken van instellingen 
voor hager onderwijs (waaronder de unJ
versiteiten) en formuleert op basis daar
van uitgangspunten voor de organisatie 
van het bestuur van de universiteiten. Ten
slotte geeft de ARHO een voorbeeld voor 
een nadere uitwerking van de organisatie 
en het bestuur van de universiteiten. Het 
advies van de ARHO is naar mijn indruk in 
al zijn onderdelen tamelijk globaal. Dit 
wreekt zich in het bijzonder bij de bij wijze 
van voorbeeld gegeven uitwerking. De 
bestuursstructuur van maatschappeiJjk 
belangrijke en complexe organisaties 
vraagt een zorgvuldige afweging van aile 
belangen. Oak als een fundamentele wijzi
gJng in het evenwicht tussen deze belan
gen wordt voorgestaan is een goed uitge
balanceerde nieuwe structuur noodzake
lijk. Het ARHO-voorstel voldoet niet aan 
deze eis. 

De Raad signaleert de volgende tekort
komingen in de bestuursstructuur van de 
u n iversiteite n: 
- 'de verdeling van bevoegdheden vol

doet niet. Er is sprake van collectieve 
verantwoordelijkheid (bestuur en raad 
te zamen) in plaats van een op identifi
ceerbare personen gerichte verant
woordelijkheid en aanspreekbaarheid; 

- de huidige beslissingsstructuur le1dt tot 
belangenbehartiging en -verstrenge
ling en tot teveel afhankelijkheidsrela
ties; 

- de koppeling tussen centraal en facul
tair niveau functioneert onvoldoende; 

- de besluitvorming over onderwijs en 
onderzoek kan onvoldoende in samen-
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hang met de inzet van m1ddelen wor
den geplaatst. De scheiding tussen be
heer en bestuur (op faculteitsniveau) is 
niet doelmatig; 

- er is 1n onvoldoende mate sprake van 
integratie van wetenschappelijk en be
stuurlijk gezag.' 

Uit het ARHO-advies wordt niet duidelijk of 
dit oordeel is gebaseerd op een analyse 
van recente belangrijke veranderinspro
cessen in de universiteiten, zoals de taak
verdelingsoperaties en terugloop van stu
dentenaantallen. Een vergelijking met uni
versiteiten in het buitenland, maar oak 
onderlinge vergelijking tussen de Neder
landse universiteiten zou tenminste ten 
grondslag moeten liggen aan het negatie
ve oordeel van de ARHO. 

Het ARHO-advies beveelt de volgende 
uitgangspunten voor de bestuursstructuur 
van de universtiteiten aan: 
- decentral1satie van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden; 
- 1ntegratie van wetenschappelijk en be

stuurlijk gezag; 
- scheiding van overleg- en adviesfunc

ties ten aanzien van: 
* onderwijs en onderzoek, 
* sociaal beleid, 
* studentenaangelegenheden; 

- concentratie van de beslisfunctie; 
- instellingsbeleid op basis van op cen-

traal niveau aanvaarde, maar op basJs
niveau gemaakte keuzen en afwegin
gen; 

- verantwoordelijkheden te herleiden op 
individueel aanspreekbare personen. 
De ARHO concludeert hieruit dat de 

faculteitsraden en universiteitsraden in de 
huidige vorm moeten verdwijnen. 

Ontwikkelingen 
De afgelopen decennia hebben zich in 
Nederland maar oak daarbuiten belangriJ
ke ontwikkelingen in de academische we
reid voorgedaan. In de jaren zestig en 
zeventig was overal in de Westerse wereld 
een enorme schaalvergroting in het uni-
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vers1tair onderwijs z1chtbaar. Niet aileen 
de studentenaantallen l1epen op, het un1-
vers1tair onderzoek veranderde in steeds 
meer vakgebieden van een aangelegen
heid van individuele hooggeleerden tot 
teamwork. In de jaren zestig en zeventig 
vormde de democrat1seringsbeweging 
een belangrijke factor in de academische 
wereld. In deze periode speelde in Neder
land bovendien de beperking van de stu
dleduur. waarvan pas nu de concrete ef
fecten zichtbaar worden. 

In de jaren tachtig zijn in meerdere sys
temen van hoger onderwijs in de Westerse 
wereld vervolgens zeer aanzienlijke finan
ciele reducties tot stand gebracht. In Ne
derland zijn de taakverdelingsoperaties 
h1ervan pregnante voorbeelden. 

De laatste jaren wordt het wetenschap
peliJk onderzoek als basis voor de techno
logie-ontwikkeling steeds meer gezien in 
het kader van de economische ontwikke
ling van Europa als concurrent van de 
Amerikaanse en Aziatische economische 
concentratiepunten. Wetenschappelijke 
samenwerking in Europees verband is 
sterk gegroeid dankzij projecten als Eure
ka en Esprit. lntussen heeft de weten
schap binnen de eigen disciplines enorme 
ontw1kkelingen doorgemaakt. Aileen al de 
mformalisering heeft de WIJZe van weten
schapsbeoefening in aile disciplines fun
damenteel veranderd. De overheidsbe
zuinigingen op het wetenschappelijk on
derwijs hebben de univers1teiten gestimu
leerd om te zoeken naar andere geldbron
nen. Met name het contractresearch 
('derde geldstroom') is daardoor aanzien
liJk gegroeld. Deze ontwikkeling kan posi
tlef gewaardeerd worden, omdat universi
teiten hiermee tegemoet komen aan maat
schappeliJke behoeften. De ontwikkeling 
van derde geldstroomactlviteiten dient 
echter wei steeds mede bezien te worden 
1n het Iicht van de academische onafhan
kelijkheid. 

De meest recente ontwikkeling 1n het 
Nederlands hoger onderwijs is de veran
derende opvatting van de overheid over 
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De trendy roep om totale 
omverwerping van de 
radenstructuur is 
onacademisch. 

haar rol ten aanzien van de stu ring van het 
hoger onderwiJssysteem. Besturen op at
stand, autonomie en kwaliteitszorg zijn 
hiervan de slogans. 

Bij veel universiteitsbestuurders heeft 
thans de mening postgevat dat de univer
siteiten deze laatste nieuwigheid niet zul
len overleven zonder een wijziging van de 
bestuursstructuur. In het Iicht van de an
dere omwentelingen die de universiteiten 
1n de afgelopen decennia hebben weten 
te verwerken moet deze opvatting naar 
mijn oordeel wei zeer pessimistisch wor
den genoemd. Goed uitgewogen aanpas
singen van de universitaire bestuursstruc
tuur zijn noodzakelijk, de trendy roep om 
totale omverwerping van de radenstruc
tuur past niet in een genuanceerde bena
dering die in academisch milieu verwacht 
mag worden. 

Christen-democratische visie 
De Europese universiteiten zijn een be
langrijke factor in de overdracht en ontwik
keling van de Westeuropese joods-chris
telijke cultuur en traditie. H1storische waar
den van de academische gemeenschap 
vormen hierbiJ een belangrijk element. 
Deze waarden zijn de academische vrij
heid, de kritische beschouwing van de 
werkelijkheid. de wetenschappelijke dia
loog, de verbondenheid met de Westerse 
cultuurhistorie en de maatschappelijke 
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dienstverlening. U niversiteiten spelen een 
belangrijke rol in de vorming van verant
woordelijke mensen. Tevens hebben ziJ 
een speerpuntfunctie biJ het beheer van 
de schepping. Niet aileen bij de ontwikke
ling van nieuwe vindingen die de armoede 
in de wereld kunnen helpen verminderen, 
ook bij het milieubeheer zijn universiteiten 
een onmisbare factor. 

In universiteiten (ovengens ook biJ an
dere onderwijsvormen) is het niet aileen 
belangrijk om mensen voor een vak op te 
leiden, om ze technieken aan te leren, 
maar is vooral van belang de overdracht 
van de normen en waarden, de cultuur 
van de academische wereld. De universi
teiten behoren wetenschappers af te leve
ren die zich samen verantwoordelijk we
ten voor de ontwikkeling van de schep
ping. De un1versiteiten behoren burgers te 
vormen voor een democratische samenle
ving. De omstandigheid dat de universitei
ten zich bevinden aan het einde van het 
opleidingstraject, en de omstandigheid 
dat zij studenten technieken en vaardlghe
den leren waarmee zij grote invloed op de 
samenleving kunnen uitoefenen - ten 
goede maar ook ten kwade - stelt extra 
hoge eisen aan de vorming van het maat
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef in 
de universitaire organisatie. 

Ook als centrum van wetenschappelijk 
onderzoek verdienen de universiteiten de 
aandacht van de christen-democratie. On
derzoekingen op de grensgebieden van 
de bestaande menselijke kennis brengen 
vaak vraagstukken van ethische aard met 
zich mee, terwijl ook de keuze van prioritei
ten in onderzoekbeleid mede een levens
beschouwelijke achtergrond kan hebben. 
Vraagstukken van ethische en levensbe
schouwelijke aard kunnen zich voordoen 
bij al het onderzoek dat aan univers1teiten 
plaatsvindt. In de regel zullen deze 
vraagstukken betrekk1ng hebben op de 
inhoud van het onderzoekbeleid en het 
onderzoek zelf. In geval van contracton
derzoek kan ook de aard van de opdracht
gever een rol spelen. Ook in dit opzicht 
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moeten dus hoge eisen gesteld worden 
aan de kwaliteit van het universitair be
stuur. 

Vanuit de uitgangspunten gespreide 
verantwoordelijkheid en rentmeester
schap kent de christen-democratie derhal
ve een hoge waarde toe aan goed functio
nerende universiteiten, maar stelt zij ook 
bijzondere eisen. 

CDA-standpunt met betrekking tot 
wwo 1986 
De conclusie van de vorige paragraaf kan 
de verklaring zijn voor de specifieke bena
dering van de universiteiten bij de wettelij
ke regeling van de bestuursstructuur. Ten 
opzichte van de andere vormen van on
derwljs hebben de universiteiten steeds in 
een bijzondere positie verkeerd. 

Bij de parlementaire behandeling van 
de WWO 1986 heeft de CDA-Tweede ka
merfractie deze specifieke eisen van een 
democratische bestuursstructuur nog 
eens bevestigd. In het Voorlopig Verslag 
merken de CDA-fractieleden onder ande
re het volgende op: 'Zij onderschnJven 1n 
elk geval de doelstelling van de wetswljZI
gmg: de bestendiging van de democrati
sche bestuursvorm in de universita1re or
ganJsatie, de versterk1ng van de doelma
tigheid en de verbetenng van de kwaliteit 
van onderwijs en onderzoek ... Zij vroe
gen de Regering te waarborgen, dat de 
democratisering niet ondergeschikt ge
maakt wordt aan doelmatigheid en effi-
ciency. 

De conclusie kan geen andere zijn dan 
dat de huidige structuur van de universitei
ten een resultaat is van een zorgvuldige 
afweging van belangen van democratise
ring (gezamenlijke verantwoordelijkheid) 
tegenover doelmatighe1d en kwaliteit. Een 
dergel1jke afweging staat uiteraard niet 
voor altijd vast. Een wijziging vereist ech
ter goede gronden en een zorgvuldige 
ontwikkelmg van een nieuw evenw1cht. 
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Christen-democratische uitgangspun
ten 
De discussienota over de 'Verantwoorde
lijke samenlev1ng' en de discussienota 
over 'Technologiebeleid' geven een aan
tal uitgangspunten die ook op de be
stuursstructuur van de universiteiten toe
pasbaar zijn. 

De discussienota 'Verantwoordelljke 
samenleving' zegt in hoofdstuk II het vol
gende: 'Ook op andere niveaus moet een 
goed democratisch functioneren worden 
nagestreefd. Oat geldt voor provincies en 
gemeenten, maar evenzeer voor organi
saties in de samenleving die taken in be
lang van en namens de gemeenschap 
vervullen. Oaarbij dient de ruimte voor 
eigen identiteit gewaarborgd te blijven.' 

'Niet-commerciele organisaties en in
stellingen in het maatschappelijk midden
veld (buiten de directe overheidssfeer) 
moeten meer ruimte krijgen en gestimu
leerd worden die bestaande en nieuwe 
taken en bevoegdheden op zich te nemen 
die daar het meest tot hun recht komen. 
De herkenbaarheid van de organisaties 
en instellingen voor hun achterban en hun 

I 

board of graduate 
studies 

I 
I 

I 
general board 

I 

bestuurskracht moet vergroot worden'. 
En in. hoofdstuk IV: 'Het democratisch 

gehalte van het maatschappelijk midden
veld krijgt meer kans zich te ontwikkelen 
als de overheid haar bemoeienis vermln
dert. De samenleving krijgt dan weer meer 
zeggenschap over datgene wat haar aan
gaat en daardoor meer greep op die taken 
die zij zelf kan vervullen'. 

De discussienota 'Technologie' pleit on
der meer voor een versterking van de 
maatschappelijke zelfregulering als stu
rlngsinstrument in het technolog1ebeleid. 
Dit zou onder andere moeten leiden tot 
meer autonomie van universiteiten. Zelfre
gulering kan echter niet aan de grens van 
de universiteit ophouden. Een complexe 
organisatie als een universiteit heeft ook 
het zelfreguleringsmechanisme nodig bij 
het formuleren van het wetenschapsbe
leid. Zelfreguler1ng impliceert dat er in de 
bestuursstructuur geen personen of orga
nen zijn die een absolute beslissings
macht hebben. Oit brengt de eis van een 
duidelijke betrokkenheid van aile universi
taire groeperingen bij het onderwijs en 
onderzoekbeleid met zich mee. 

senate 

I 
regent house 

I 
council of the senate 

I 
financial board 

I 
estate management & 

building service 

libraries general purposes needs long term work & stipends assistant staff office 
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Schema 1. Organisation of the University of Cambridge 
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Universiteiten in Groot-Brittannie 
In Nederland leeft de veronderstelling dat 
de democratische bestuursstructuur van 
universiteiten een unicum is in de wereld. 
Voor de medezeggenschap van de aca
demische staf is dit in ieder geval in het 
Engelse systeem niet het geval. In schema 
1 is de bestuursstructuur van de Universi
teit van Cambridge weergegeven. 

Het hoogste orgaan in deze universiteit is 
de senate, die wordt gevormd door aile 
(oud-)leden van de academische ge
meenschap. Aile belangrijke beleidsza
ken moeten aan de senate worden voor
gelegd, a\hoewel de bevoegdheden van 
dit orgaan zich daarbij beperken tot het 
recht van het stellen van vragen, we\ke 
vragen in bepaalde gevallen ook beant
woord dienen te worden. 

Het regent house van de Universiteit 
van Cambridge is het formele wetgeven
de lichaam. Aile beleidsmaatregelen, 
waaronder de begroting, moeten door dit 
lichaam worden goedgekeurd. Het regent 
house heeft 2 000 \eden, van wie er circa 
400 actief zijn. 

De council of the senate heeft het recht 
om beslissingen, voordat zij aan het re
gent house worden voorgelegd, tegen te 
houden of te vertragen, de council heeft 
echter geen recht van amendement. 

De general board is de spil in het be
stuurssysteem van de U niversiteit van 
Cambridge. De general board is onder 
goedkeuring van de eerdergenoemde or
ganen verantwoordelijk voor aile acade
mic affairs en voor de middelenverdeling. 
De general board bestaat uit twaalf \eden, 
van wie er acht worden aangewezen door 
(clusters van) faculteiten en vier door de 
council of the senate. De general board 
wordt voorgezeten door de Vice-Chancel
lor. 

De meeste andere universiteiten in het 
Britse systeem kennen een structuur 
waarin de senate verantwoordelijk is voor 
aile academic affairs en waarin de council 
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of the university de besluiten neemt over 
de financien en de materiele voorzienin
gen. Het u1tvoerend bestuur is in handen 
van de Vice-Chancellor, die een aantal 
Pro-Chancellors kan hebben. De Vtce
Chancellor blijft echter de eerst aan
spreekbare. De senate bestaat uit verte
genwoordigers van de academische ge
meenschap. De mvulling daarvan kan 
zeer verschillend ziJn. De council of the 
university bestaat in de regel voor de 
meerderheid uit externe \eden. 

Bij het bestuderen van de ontwikkelin
gen aan een aantal Engelse universiteiten 
naar aanleiding van de bezuinigingen van 
de regering Thatcher in 1981 (het bezuini
gingspercentage varieerde van 1 tot 44) 
tilijkt dat belangrijke strategische ontwik
kelingen in deze universiteiten door de 
Vice-Chancellor waren doorgevoerd, ech
ter niet op grand van diens bevoegdhe
den, maar op grand van persoonlijk leider
schap. 

Conclusies 
In het bestek van dit artikel is het niet 
mogelijk te komen met een volledig uitge
werkt alternatief voor de bestuursstructuur 
van de universiteiten. Wijzigingen van de 
bestuursstructuur zijn evenwel gezien de 
tijdgeest niet meer ontkoom baar. Het 
ARHO-adv1es vormt echter een onvol
doende basis hiervoor. De balans is in dit 
advies te ver doorgeslagen in de richting 
van efficiency en autocratie. De ARHO zet 
aile verworvenheden van de WUB over
board, n1et aileen die van de democratise
ring, maar ook die van een heldere schei
ding tussen wetenschap en management 
en die van professioneel management. De 
ARHO veronachtzaamt dat een der be
langrijkste factoren die heeft geleid tot de 
WUB 1970 was het slechte beheer en 
bestuur van de universiteiten daarvoor. 
De huidige voorstellen brengen op meer
dere onderdelen die situatie weer terug. 

Uitgangspunten voor het CDA zullen 
moeten blijven: 
- evenwicht tussen democratisering en 
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efficiency (voor zover deze begrippen 
als tegengesteld kunnen worden be
schouwd); 

- vermijden van absolute machtscon
centratles; 

- de universiteiten hebben een eigen ver
antwoordelijkheid in het Iicht van de 
versterk1ng van de maatschappelijke 
zelfregu lering; 

- un1versiteiten moeten bijdragen aan 
een 'verantwoordelijke samenlev1ng', 
d1t heeft consequenties voor de be
stuu rsstructuu r; 

- universite1ten spelen een belangrijke 
rol biJ het beheer van de schepping en 
de ontw1kkeling en overdracht van de 
Europees-christelijke cultuur, de be
stuursstructuur moet waarborgen be
vatten voor een goede vervulling van 
deze rol; 

- de student als afnemer van onderwijs 
en de samenleving als afnemer van 
onderzoeksresulaten moeten een be
langnjke rol blijven spelen bij de be
leidsbepaling van de universiteiten. 

Aanbevelingen 
Een fundamentele WIJZiging van de WWO 
1986 zoals voorgestaan door de ARHO IS 
n1et noodzakelijk en niet wenselijk. Wei 
kan een aantal verbeteringen in de be
stuursstructuur van de universiteiten wor
den aangebracht. Hiertoe worden devol
gende aanbevelingen gedaan. 

Een fundamentele wijziging 
van de bestuursstructuur 
van universiteiten is niet 
wenselijk. 
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1. De invloed van het basisniveau kan 
worder1 versterkt zonder de eenheid van 
de universiteit en de corporate identity van 
de universiteit aan te tasten. De academi
sche orientatie van het centraal bestuurs
niveau kan worden gestimuleerd. Dit kan 
worden bereikt door: 
a het universiteitsraadslidmaatschap van 

decanen van de faculteiten; 
b het faculteitsraadslidmaatschap van 

voorzitters van vakgroepen; 
c een zittingsduur van decanen van fa

culteiten en van voorzitters van vak
groepen van tenminste vier jaren; 

d goedkeuringsrecht van de benoeming 
van decanen en van voorzitters van 
vakgroepen voor het College van Be
stuur respect1evelijk het faculteitsbe
stuur; 

e aanwijzing van de rector tot voorzitter 
van de universiteitsraad. 

2. Het vergroten van de mogelijkheden 
voor persoonlijk leiderschap en individue
le aanspreekbaarheid door: 
a een zittingsduur van decanen van fa

culteiten en van voorzitters van vak
groepen van ten m1nste vier jaren; pro
fessionaliseren van de functie van de 
decaan door benoeming als decaan 
voor tenminste 0,6 dagtaak; 

b het versterken van de positie van de 
voorzitter van het College van Bestuur 
en van de decanen door het Iaten ver
vallen van het uitgangspunt van het 
'collegiaal bestuur'; 

c het vergroten van de mogelijkheid van 
ontslag van de voorzitter College van 
Bestuur en decanen. 

3. Voor het versterken van de betrokken
heid van de maatschapp1j is een tweetal 
mogelljkheden denkbaar: 
a substantlele versterking van de invloed 

van externe leden in de universteits
raad en faculteitsraad (ten minste 1/3 
van het aantalleden); 

b vorming van een algemeen bestuur op 
topniveau (naast de universiteitsraad) 
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waarvan het College van Bestuur als 
dagelijks bestuur deel uitmaakt; in dit 
algemeen bestuur wordt dan een aan
tal externe !eden benoemd; de con
structie vertoont gelijkenis met de huidi
ge s1tuatie bij de bijzondere universitei
ten, waarbiJ het rechtspersoonbestuur 
vergelijkbaar is met het voorgestelde 
algemeen bestuur. 

4. Ten einde 'patstellingen' bij moeilijke 
besl1ssingen te voorkomen zou het Colle
ge van Bestuur meer mogel1jkheden moe
ten knjgen om knopen door te hakken. 
BIJVOorbeeld een vetorecht en het recht 
om beslissingen te nemen indien de unl
versiteitsraad in gebreke bliJft om tijdig 
beslissingen te nemen. 
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OnderwiJS 

5. De wetgever dient meer vrijhe1d voor de 
invullmg van de bestuursstructuur te ge
ven dan de WWO thans doet. VriJheid van 
mvulling van de bestuursstructuur zal de 
profilering van de un1versiteiten bevorde
ren. De wettelijke regeling dient zich te 
beperken tot bepalingen ter waarborging 
van doelmat1gheid en tot randvoorwaar
den inzake de medezeggenschap en ln
vloed van de (verantwoordelijke) samenle
ving. 
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