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door mr. drs. J.P. Balkenende 

Mr. drs. J.P. Balkenende (1956) is stafmedewerker 
voor de sector sociaal-economisch en financieel beleid 
van het Wetenschappelifk fnstituut voor het CDA. 
Voordien was hif werkzaam bif de afdeling Juridische 
Zaken van het Bureau van de Academische Raad. 

Over taakverdeling in het 
wetenschappelijk onderwijs en de 
'eigen aard' van de bijzondere 
instellingen 
De bezuinigingen van de overheid doen zich nagenoeg op elk maatschappelijk terrein 
voelen. Dit geldt ook voor het wetenschappelijk onderwijs. Hicr zal over enkele jaren · 
een korting van het budget met 25H miljoen gulden gerealiseerd moeten worden. Aan 
de verwczenlijking van die doelstelling wordt momenteel gewerkt door middel van 
taakverdeling en concentratie, d. w .z. het her en der opheffen van studierichtingen, 
alsmcde het concentreren van bepaalde activiteiten bij een of meerdere vestigingcn. 

In dit artikel wordt ingegaan op de posi
tie van de bijzondere instellingen: dat 
zijn de Yrije Universiteit, de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en de Katholieke 
Hogeschool Tilburg. In welke mate heeft 
de identiteit van deze instellingen in de 
taakverdelingsopcratie meegespceld en 
welke betekenis hcbben de recente ont
wikkelingen voor de toekomst? 

"De universiteiten zijn in de eerste plaats 
zelf verantwoordeli jk voor de taakverdc
ling en hct tegengaan van doublurcs. De 
levensbeschouwelijke vee1kleurighcid in 

l Om cen zinml heslaan. juli l9K2. art. 5. l(Jb. blz. 56. 
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het W.O. wordt gegarandeerd.' 11 

Slechts korte tijd nadat deze bewoordin
gcn hun dienst hadden bewezcn voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in 1982- ze 
stammen uit het CDA-program 'Om een 
zinvol bestaan'- is een begin gemaakt 
met de operatic taakverdeling en concen
tratie in het wetenschappelijk onderwijs. 
Dat begin markeerde voor de buitenwe
reld het einde van een tijdperk van groei 
voor de universiteiten en hogescholen. 
Deze groei. die zich vooral manifestecrde 
in de tweede helft van de zestiger jaren 
en in het begin van de zeventiger jaren. 
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bestond uit een sterk groeiend aantal stu
denten, een toenemende druk op 's rijks 
financien en een verdergaande 'uitbouw' 
van de instellingen van w.o. 
Langzamerhand bleek echter dat de bo
men niet tot in de heme! konden groeien. 
De achteruitgang in de economische con
junctuur maakte duidelijk dat het spook 
van de bezuinigingen ook op het terrein 
van het w.o. zou gaan rondwaren. En dat 
gebeurde vanaf 1977, toen <'le teruggang 
in de omvang van de financiele middelen 
een aanvang nam. Gaandeweg kwamen 
bewindslieden en universitaire bestuur
ders tot het inzicht dat, zeker op lange 
termijn gezien, een behoud per instelling 
van aile door haar verrichte taken gecom
bineerd met een voortdurend slinkend 
budget uiteindelijk fnuikende invloed 
zou gaan uitoefenen op de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek alsmede op in
noverende tendenzen en kansen voor 
jonge onderzoekers. Om die reden 
dienden de bezuinigingen structureel te 
worden aangepakt: niet Ianger een bena
dering waarin de geldelijke afkalving min 
of meer gelijkmatig over aile onderdelen 
wordt verdeeld, maar juist een waarin het 
stellen van prioriteiten. het doen van 
keuzen en de reallocatie van middelen 
centraal staan. De bestaande taken zou
den aan een herijking moeten worden 
onderworpen. Het begin van de taakver
delingsoperatie. die uiteindelijk zou moe
ten lei den tot een bezuiniging van f 258 
miljoen en een verlies van ongeveer 3000 
arbeidsplaatsen, was een feit. 2) 

Hoewel het begrip 'taakverdeling' al in 
1970 in de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs (W.w.o.) was opgenomen. be
gon nu een nieuwe fase in het beleid ten 
aanzien van het w.o. Had de wetgever in 

2. Vgl. Kamcrstuk 17649. nr. 2. biz. 5-7. 
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1970 bij taakverdeling nog het oog op het 
toedelen van nieuwe taken. die inver
band met (o.m.) de steeds toenemende 
specialisatie op de verschillende weten
schapsgebieden niet overal gerealiseerd 
zouden kunnen worden- waarmee het 
'groei'-karakter nog eens wordt aange
toond-. taakverdeling an no 1982 betrof 
uitdrukkelijk het op diverse plaatsen op
heffen van onderwijs- en onderzoekvoor
zieningen alsmede het concentreren van 
activiteiten bij nader te bepalen vesti
gingsplaatsen 3). 

Teneinde de universiteiten en hogescho
len zelf een zo groot mogelijke verant
woordelijkheid hierin te Iaten dragen, is 
een aanzet tot de herverdeling van taken 
gegeven door de Taakverdelingscommis
sie, die grotendeels bestond uit vertegen
woordigers van de instellingen. Nadien 
hebben o.m. de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen en de Tweede Kamer 
van hun inzichten op dit gebied blijk 
gegeven. Een en ander mondde uit in het 
op 15 december 1983 door de minister 
van O&W vastgestelde Taakverdelings
plan. aan de implementatie waarvan 
thans door de instellingen wordt gewerkt. 

Een vraagstuk dat ten nauwste samen
hangt met de hiervoor geschetste be
sluitvorming betreft de positie van de 
bijzondere instellingen van w.o. Op wel
ke wijze heeft de wetgever de eigen iden
titeit van deze instellingen in het kader 
van taakverdeling gewaarborgd? In wel
ke mate heeft deze identiteit meege
speeld in de lopende taakverdelingsope
ratie? En- tenslotte- tot welke conclu
sies en aanbevelingen geeft de recente 
praktijk aanleiding? Tot deze vragen be
perken we ons in het nu volgende. 

3. Zic bijv. Enkele juridische aspecten van taakvcrdeling en concentratie (rapport van een wcrkgrocp van 
de Academische Raad ten behocve van de T. V.C.: fcbruari 1'Ji-\3) biz. o c.v. en mijn artikcl '21 jaar na 
dato. Enke1e wetshistorische kanttekeningcn bij taakverdeling en conccntratic in het w.o. ·in Unitwli
teit en Hogeschoo/, jrg. 30. nr. 3. dec. 1983. biz. 142-149. 
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'Eigen aard' in wetshistorisch perspectief 
De wettelijke grondslag voor taakverde
ling en concentratie wordt gegeven in art. 
96ter W.w.o. Het vierde lid van dat arti
kel bepaalt dat bij ministeriele beslissin
gen inzake taakverdeling rekening wordt 
gehouden met 'de eigen aard van de bij-
zonder instellingen ...... in dier voege dat 
de bijzondere instellingen in staat wor
den gesteld tot de voorzieningen. welke 
de eigen aard van die instellingen redelij
kerwijze meebrengt', Art. 96ter moet ge
zien worden tegen de achtergrond van 
art. 16 W.w.o., waarin wordt gesteld dat 
de regering zorg draagt voor de gelijk
waardige ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de uit 's rijks kas bekostigde univer
siteiten en hogescholen. Zij neemt hier
bij- zo gaat art. 16 verder- rekening 
houdend met het onderscheid tussen 
open bare en bijzondere instellingen, de 
vereisten van een redelijke taakverdeling 
in acht. 
Art. 96ter kwam dus in 1970 tot stand, 
terwij I art. 16 in dat j aar- vooral met het 
oog op de taakverdeling- werd gewij
zigd. Dit geschiedde door middel van de 
100%- of bekostigingswet, waarin tevens 
de financiele gelijkstelling tussen open
bare en bijzonderc instellingen werd ge
regeld. 
Uit de Memorie van Toelichting (M.v.T) 
op laatstgenoemde wet blijkt dat het 
'eigen aard' -criterium met name van be
lang is voor de confessionele instellingen 
die bij hun denken en werken uitgaan 
van een godsdienstige grondslag. De 
functionering van die grondslag heeft niet 
aileen betrekking op onderwijs en onder
zoek maar ook op de geestelijke vorming 
van studenten. In beginsel dienen allen, 
die een opleiding op een bepaalde grand
slag wensen, in staat te worden gesteld 
die opleiding te volgcn. Dit geldt vooral 
wanneer met betrekking tot een gods-

..\. Kamerstuk 10262. nr. 3. h1z. 5 en 6. 
5. Kamerstuk 10262. nr. 1-1. h1z. 3. 
6. Kamcrstuk 10262. nr.Y. biz. 5 en 6. 
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dienstige grondslag slechts een weten
schappelijke instelling aanwezig is. Met 
dit gegeven hangt samen het streven naar 
de uitgroei van de bijzondere instellingen 
tot zoveel mogelijk volledige instel
lingen. 
Laatstbedoeld streven dient evenwel niet 
te worden overtrokken. Zo zal het hante
ren van het 'eigen aard' -criterium er niet 
toe mogen leiden dat essentiele belangen 
van een of meer open bare instellingen 
van w.o. in het gedrang komen, terwijl 
evenmin een inbreuk mag worden ge
maakt op het- voor elke ins telling afzon
derlijk geldende- beginsel van de gelijk
waardige ontwikkelingsmogelijkheden. 
Waar de grens tussen 'eigen aard' en 
andere belangensferen getrokken moet 
worden is in concreto, aldus de M.v.T., 
uiterst moeilijk te bepalen en dient der
halve aan overleg tussen minister en in
stelling(en) e.g. beslissing in (Kroon)be
roep te worden overgelaten4l. 

In aansluiting daarop vroeg de CHU
fractie aan de bewindslieden of zij het 
wenselijk en mogelijk achtten dat een 
bijzondere instelling op grand van de 
'eigen aard' een bepaald onderdeel ter 
hand neemt, maar daartegenover, gezien 
de taakverdeling, een ander onderdeel, 
dat minder met de eigen aard van de 
instelling verband houdt. overlaat aan 
een andere instelling5l. De betrokken mi
nisters antwoordden bevestigend en 
merkten op dat zij een dergelijke ontwik
keling geheel in overeenstemming 
achtten met het in de wet neergelegde 
beginsel van de gelijkwaardige ontwikke
lingsmogelijkheden 6l. 

In de Eerste Kamer werden vervolgens 
principiele beschouwingen gewijd aan 
het wezen van het 'eigen aard'-criterium. 
PvdA-senator De Rijk maakte in dit ver
band onderscheid tussen de bijzondere 
(j uridische) status, die samenhangt met 
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het voortgekomen zijn uit het particulie
re initiatief, en de eigen (idecle) aard. 
Aan de Handelingen van de Eersre Ka
mer ontlenen we van hem de volgende 
passage: 

'Welnu, wanneer de bijzondere instellin
gen zich oak in de huidige tijd als bijzon
dere instellingen willen waarmaken, dan 
kan dit slechts gebeuren in de mate, 
waarin zij erin slagen. die ideele motiva
tie te realiseren in de gestalte van de 
eigen universiteit of hogeschool. 
Wanneer mijn zienswijze juist is. volgt 
daaruit dat de bijzondere status zonder 
meer geen betekenis heeft. tenzij deze 
wordt samengenomen met de idecle 
grondslag. Daarmede krijgen we een ze
ker criterium in handen. namelijk dit: 
een beroep op de bijzondere status heeft 
slechts dan zin. wanneer redelijkerwijze 
inzichtelijk kan worden gemaakt dat de 
eigen aard en grondslag in de zin van de 
ideele motivatie. in het geding zijn. In 
aile andere gevallen is de bijzondere sta
tus nu. bij de 100 pet. gelijkstelling. niet 
meer relevant. In het wetsontwerp valt 
het op dat, wanneer in artikel96ter, lid 3 
(het huidige lid 4, jpb), de bijzondere 
status wordt genoemd, er wordt gespro
ken van 'de eigen aard van de bijzondere 
instellingen·. Zander tegenbericht van de 
minister menen wij te mogen aannemen. 
dat oak hij onder 'de eigen aard' niets 
anders verstaat dan de eigen ideele 
grondslag en wat daaruit aantoonbaar 
voortvloeit en derhalve niet het blote feit 
van voortgekomen te zijn uit enig parti
culier initiatief. ' 71 

Voorts ging De Rijk in op de 'geestelijke 
vorming' van de studenten. Door het in
voeren van een dergelijke vage groat-

7. Handclingcn I I 970-1 '!7 I. biz. II. 
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heid. zoals in de M.v.T. geschiedt, roept 
men zijns inziens de moeilijkheden over 
zich uit. Ter adstructie merkte hij op dat 
de bi jzondere instellingen of- beter- de 
overheid maar eens waar moeten maken, 
dater bij de bijzondere instellingen spra
ke is van de geesteJ:jke vorming- dat is: 
reele overdracht van geestelijke waar
den,- terwijl zulks niet geschiedt bij de 
rijksinstellingen. In dat verband werd 
door spreker gewezen op de aan de Ka
tholieke Universiteit Nijmegen bestaan
de Commissie-Schillebeeckx. die zich a! 
vier jaar bezighoudt met het evalueren en 
het enigszins zichtbaar maken van de 
eigen aard van die universiteit zonder 
evenwel tot enig publicabel resultaat te 
komen. hetgeen- in de ogen van De Rijk 
-tot nadenken stemt. ~J 
Tenslotte vroeg De Rijk hoe de rijks
overheid mede met het oog op beleidsbe
slissingen de bijzondere status van de 
bijzondere instellingen ziet. waaraan 
werd toegevoegd: 'Zander een duidelijke 
visie op wat de bijzondere status te bete
kenen heeft en wat die niet te betekenen 
heeft ...... is het onmogelijk een principi
eel beleid te voeren in eventuele conflict
situaties, met name op het terrein van de 
taakverdeling ·. ~~ 
Met J. Donner moet worden geconsta
teerd dat een duidelijke respons van de 
minister en collega-kamerleden op het 
betoog van senator De Rijk helaas ach
terwege is gebleven. Hoewel minister 
Veringa geneigd was zich aan te sluiten 
bij de lijn van bedoeld betoog. achtte hij 
nadere bestudering op het punt van meer 
specifieke aspecten en formuleringen ge
boden. Wei werd door hem opgemerkt 
dat waar de eigen aard is geformuleerd, 
het met name gaat om de ideele grond
slag1111 Terzijde zij er op gewezen dat deze 

8. Oat de Commissie-Schillebccckx nadcrhand we! degelijk met publikatics is gckomen blijkt cun. uit 
A.F. Manning e.a. (red.). Katholieke Universitcit Niime!(enl'i23-J'i73. Een docwnentenhoek (Bill
hoven I '!74) biz. I %-2tl4. 

'!. llandelingen I 1'!70-1'!71. biz. 12. 
10. lb. biz. 20. 
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laatste uitspraak spoort met de hiervoor 
reeds ter sprake gebrachte reactie van de 
betrokken bewindslieden op opmerkin
gen van de zijde van de CHU-fractie. Het 
'meer of minder verband houden met de 
eigen aard' kan uit de aard der zaak 
slechts betrekking hebben op een ideele 
grondslag en niet op een juridische 
status. 

Hoewel het vraagstuk van de eigen aard 
met een aantal onduidelijkheden is om
geven. kunnen uit de wetsgeschiedenis 
toch een aantal conclusies worden ge
trokken. 
Bij de hantering van het 'eigen aard'
criterium in het kader van taakverdcling 
dient voornamelijk acht te worden gesla
gen op de idccle grondslag van de desbe
treffende instelling. Gelet op de vrijheid 
van onderwijs vloeit daaruit voort dat het 
in eerste instantie aan die instelling zelf is 
om in tc vullen welke voorzieningen de 
eigen aard meebrengt. Uiteindelijk be
paalt de minister of de verlangens van die 
bijzondere instelling in hct kader van de 
rijksbekostiging gehonoreerd kunnen 
worden. Oat oordeel dient te zijn ingege
ven door overwegingen waarin recht 
wordt gedaan aan de essentiC!e be Iangen 
van openbare instellingen en de gelijk
waardige ontwikkelingsmogelij kheden. 
terwijl daarnaast rekening zal moeten 
worden gehouden met de eisen van deug
delijkheid. Ten aanzien van de inhoude
lijke aspecten van de 'cigen-aardvoor
zieningen' dient de minister in zijn oor
deel buitengewoon terughoudend te zijn. 111 

'Eigen aard' in de taakverdelingsoperatie 
Ruim 10 jaar nadat de 'eigen aard' tot 
taakverdelingscriterium was verheven. 
kwam bedoeld vraagstuk wederom in de 

politieke belangstelling. In de ministe
riele beleidsnota 'Taakverdeling en con
centratie in het w.o.' (19R2) wordt. aan
sluiting zoekend bij de wetsgeschiedenis. 
gesteld dat de bijzondere instellingen in 
beginsel in dezelfde mate moeten deelne
men aan de onderhavige operatic als de 
openbare instellingen. De beantwoor
ding van de vraag we ike voorzieningen 
de eigen aard met zich meebrengt dient. 
aldus minister Deetman- daarmee de 
hiervoor geschetste CHU-lijn volgend -. 
te zijn ingegeven door het onderscheid 
tussen 'voorzieningen waarvoor de eigen 
aard van de betrokken instellingen naar 
hier te Iande geldende opvattingen rele
vant is. en voorzieningen waarvoor dat 
niet of hoogstens indirect het geval is. 
Aileen voorzieningen van de eerste snort 
vall en onder de bescherming van art. 
96ter. vierde lid. Het zal daarbij veelal 
gaan om onderwijs en/of onderzoek op 
gebieden waar de levensbcschouwelijke 
grondslag direct relevant is voor de prak
tische vakbeoefening van de opgeleide 
studenten'. 121 

Deze stellingname gaf de vaste kamer
commissie voor onderwijs en weten
schappen aanleiding om te vragen of uit 
een dergelijke interpretatie van art. 
Y6ter. vierde lid. dan moet worden afge
leid dat van de aan bijzondere instellin
gen gevestigde studierichtingen in con
creto aileen de godgeleerdheid voor taak
verdeling is gevrijwaard. Deze vraag 
werd door de huidige minister van onder
wijs en wetenschappen vanzelfsprekend 
ontkennend beantwoord. waaraan werd 
toegevoegd dat het in eerste instantie niet 
aan hem is maar aan de desbetreffende 
bijzondere instellingen om die vraag te 
beantwoorden. Wat door deze instellin
gen als zodanig redelijk naar voren wordt 

II. Op dczc tcru~houdcndheid wcrd cvcnccn' ~cwczcn dt•or de Anti-Revolutionair I.A. Diepcnhor't. ook 
'-prckcnd narncn' de KVP en uc CIIU tijdcns de bchandcling van de bekostigingswct in de Tweede 
Karner (Handclingen II llJ6lJ-J<J70. biz. 4070). 

12. Kamcrstuk 176..\lJ. nr. 2. par. 2.7. biz. II 
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gebracht, zal, naar mag worden aangeno
men, ook in de uiteindelijke taakverde
lingsbeslissing worden gerespecteerd. 13

J 

Een probleem dat zich hierbij voordoet, 
en waarop door de betrokken bewinds
man niet is ingegaan, betreft bet feit dat 
bijvoorbeeld in de doelstelling van de 
Vrije Universiteit de intentie wordt uit-
gesproken ' ...... a! haar arbeid in gehoor-
zaamheid aan bet Evangelie van Jezus 
Christus te richten op bet dienen van 
God en zijn wereld'. Is bet, in dit Iicht 
bezien, terecht om een onderscheid te 
maken tussen voorzieningen die meer of 
minder met de 'eigen aard' van doen 
hebben? Wellicht heeft de CDA-fractie 
zich deze vraag gesteld, toen zij de passa
ge met betrekking tot de 'eigen aard' uit 
de ministeriele beleidsnota kwalificeerde 
als 'onduidelijk, om niet te zeggen won
derlijk'.141 

Wie de verdere besluitvorming om trent 
de taakverdeling heeft gevolgd, zal bet 
niet zijn ontgaan dat bet bijzondere ka
rakter van de bijzondere instellingen op 
enkele terreinen a an de or de is geweest. 
Ook bier moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de bijzondere juridische 
status en de 'eigen aard' voorzover bet 
gaat om bekostiging van voorzieningen in 
bet kader van taakverdeling en concen
tratie. Het aspect van de aparte juridi
sche status is bet meest duidelijk naar 
voren gekomen bij bet personeelsbeleid. 
In dat verband kan bijvoorbeeld gewezen 
worden op bet Voorontwerp van de (tij
delijke) wet taakverdeling w.o., waarin 
de minister de bevoegdheid werd gebo
den voorzieningen van verschillende in
stellingen samen te voegen tot een voor
ziening ('fusie'). Met name van de zijde 
van de Vrije Universiteit is er op gewe-
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zen dat zij in bet kader van haar benoe
mingsbeleid instemming met de universi
teitsdoelstelling van de medewerkers ver
langt. Weliswaar kan door bet Bestuur 
van de V.U.-Vereniging dispensatie'wor
den verleend, doch dat neemt niet weg 
dat men nadrukkelijk aan bet bijzondere 
karakter wenst vast te houden. Mede om 
die red en verklaarde de V. U. zich tegen 
eventuele fusies. De bedoelde 'fusiebe
paling' is naderhand, onder meer naar 
aanleiding van de advisering door de 
Academische Raad, geschrapt en vervan
gen door een 'samenwerkingsbepaling' 
waarin de vrijheid van de bij de samen
werking betrokken partijen centraal 
staat. 151 

Ondanks de gerechtvaardigde vasthou
dendheid aan bet bestaande juridische 
bestel, is op bet tot voor kort vrijwel 
onontgonnen terrein van de taakverde
ling een zekere doorbraak ten aanzien 
van de samenwerking met andere instel
lingen waarneembaar. Voor wat betreft 
de V. U. geldt dit met name waar bet gaat 
om een met de Universiteit van Amster
dam gezamenlijk te verzorgen onderwijs
programma voor de tandheelkunde. 
Deze situatie was ruim 20 jaar geleden 
nog ondenkbaar. Ook toen (1962) werd 
gedacht aan een gezamenlijke opleiding 
tandheelkunde van de Amsterdamse uni
versiteiten. Dit voorstel werd, hoewel zij 
zich nooit zonder meer aan samenwer
king had onttrokken, door de V. U. afge
wezen, omdat een en ander niet goed te 
rijmen vie! met bet 'eigen karakter' _InJ 

Aangaande de Katholieke Universiteit 
Nijmegen dient te worden vermeld dat 
mogelijkheden tot samenwerking- bijv. 
op bet terre in van de biologie- met de 
Landbouwhogeschool Wageningen mo
menteel worden onderzocht. 

13. Kamerstukken 17649, nr. 3 (vragcn 28, 29 en 78) en nr. 4. biz. 6 en 15. 
14. Kamerstuk 17649. nr. 5, biz. 2. 
15. Brief College van Bestuur V. U. a an de minister van onderwijs en wetenschappen d.d. 7 april 1983. 

kenmcrk dJ/b 83/523 en advies Acadcmische Raad A.R.-976. d.d. 25 april19R3. 
16. J. Donner, De vrijheid van het bijzonder lt'etenschappelijk onderwijs, (Zwolle 1978) biz. 83. 
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Samenvattend kan worden vastgesteld 
dat de bijzondere instellingen nadrukke
lijk vasthouden aan de bijzondere juridi
sche status. Laatstbedoeld gegeven staat 
als zodanig evenwellos van de betekenis 
van het taakverdelingsinhoudelijke crite
rium van de 'eigen aard'. Ten aanzien 
van die kwestie moet worden geconsta
teerd dat in de publieke discussies dit 
criterium een zeer bescheiden rol heeft 
gespeeld. Slechts met betrekking tot een 
studierichting werd door de bijzondere 
instellingen de 'eigen aard' opgevoerd, 
nl. wijsbegeerte. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat in het Taakverdelingsplan 
aileen in de beslissingen ten aanzien van 
die studierichting aan de 'eigen aard' 
wordt gerefereerd. 
Wei was het kamerlid Beinema van me
ning dat sociologic, een van de stu
dierichtingen die aan de V. U. wordt op
geheven, op grand van de 'eigen aard' tot 
uitrusting en bestand van laatstgenoemde 
instelling behoort. Minister Deetman 
constateerde echter dat noch het Bestuur 
van de V.U.-Vereniging, noch het colle
ge van bestuur of de universiteitsraad een 
beroep hadden gedaan op de 'eigen 
aard', zodat hij zich van een oordeel om
trent de visie van de heer Beinema kon 
onthouden. 17 l Daarnaast kwam de eigen 
aard nog zijdelings ter sprake in de dis
cussie met betrekking tot enkele vakken 
zoals tandheelkunde en communica
tiewetenschappen. 
Meer in algemene zin stelde het PvdA
kamerlid Wallage aan de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen de interes
sante vraag welke rol de verzuiling in het 
w .o. in de !open de taakverdelingsopera
tie heeft gespeeld. Een inhoudelijk ant
woord heeft de heer Wallage niet gekre
gen, aangezien de betrokkenheid van de 
bijzondere instellingen in het totaal van 
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taakverdeling en concentratie en de wijze 
waarop zij daaraan hebben meegedaan
ook wat betreft de bezuinigingen- minis
ter Deetman naar eigen zeggen geen aan
leiding gaven om een beschouwing te ge
ven over de verzuiling van het weten
schappelijk onderwijs. 18l 

Kortom: aangaande de mate waarin de 
identiteit van de bijzondere instellingen 
(de 'eigen aard') heeft meegespeeld in de 
lopende taakverdelingsoperatie, lijkt de 
conclusie onontkoombaar dat dit slechts 
zeer ten dele het geval is geweest, althans 
voorzover dit uit de interuniversitaire en 
politieke besluitvorming en uit de offi
ciele stukken valt af te leiden. Dat neemt 
niet weg dat soms binnen de bijzondere 
instellingen (onverwacht) geluiden vie len 
te beluisteren waarin gewezen werd op 
de waarde van de werkzaamheden van 
bijv. een vakgroep in relatie tot het bij
zondere karakter. Deze geluiden hebben 
evenwel kennelijk geen invloed gehad op 
de naar buiten gebrachte standpunten 
van de betrokken instellingen en aileen 
die zijn- wanneer men op dit punt de 
minister volgt- relevant voor de poli
tieke besluitvorming. 

'Eigen aard' en de toekomst van de bij
zondere instellingen 
Uit het voorgaande mag geenszins de 
conclusie worden getrokken dat het bij
zondere karakter bij de bijzondere instel
lingen nauwelijks een rol speelt. Er zijn 
voldoende signalen aanwezig om een der
gelijkeconclusie te kunnen weerspreken. 
Wat betreft de Katholieke Universiteit 
Nijmegen kan o.m. gewezen worden op 
de werkzaamheden van het Katholiek 
Studie Centrum, terwijl in het documen
tenboek Katholieke Universiteit Nijme
gen 1923-1973 behartigenswaardige ele
menten naar voren zijn gebracht. Het 

17. UCV 54. 12 september 1983. Handelingen II 1982-1983, biz. 54-36 en biz. 54-55. Ook zou de vraag 
gestcld kunnen worden waarom fysische geografie wei en sociale geografie niet voor de V. U. behouden 
moest blijven. 

18. Jh. hlz. 54-5 en hlz. 54-21. 
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honderdjarig hestaan van de Vrije Uni
versiteit in 1980 heeft een impuls gegeven 
aan het denken omtrent de eigen plaats
bepaling. Als voorbeelden kunnen ge
noemd worden de studiedag ·vu tussen 
twee VUren' en het congres 'Concern 
about Science'. Daarnaast bestaan al 
weer geruime tijd het Bezinningscentrum 
en de Werkgroep Doelstelling. Ook de 
taakverdelingsoperatie heeft recent ge
leid tot een hernieuwde bezinning op de 
eigen profilering. Met betrekking tot de 
Katholieke Hogeschool Tilburg zij opge
merkt dat in de tweede helft van de jaren 
zeventig een 'signatuurdebat' heeft 
plaatsgevonden. lnmiddels he eft een 
commissie van het stichtingsbestuur- in 
het verlengde van dat de bat- enige 
maanden geleden een rapport uitge
bracht, waarover momenteel van gedach
ten wordt gewisseld. Wei is het zo dat, 
mede door de steeds meer gemeleerde 
samenstelling van de universitaire ge
meenschap, het eigen karakter vee! min
der nadrukkelijk wordt beleefd dan vroe
ger: het geval placht te zijn. 

Nude essentiele besluiten in de taakver
delingsoperatie zijn genomen, kan de 
vraag worden gesteld in hoeverre de 
'eigen aard' in de nabije toekomst nog 
aan de orde zal zijn. Wie mocht menen 
dat het onderhavige vraagstuk voorlopig 
weer buiten beschouwing kan blijven, 
komt bedrogen uit. Verschillende ont
wikkelingen in het wetenschappelijk on
derwijs maken dat een grondige bezin
ning van de bijzondere instellingen op 
hun plaats in het universitaire bestel 
noodzakelijk zal blijken te zijn. Aan wel
ke ontwikkelingen moet dan worden ge
dacht? 
In de eerste plaats aan de taakverdeling 
zelf. Na afloop van de huidige taakverde
lingsoperatie in 1987 zal taakverdeling-
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blijkens politieke uitspraken- een per
manent karakter krijgen, zij het- naar 
het zich thans laat aanzien- niet in die 
omvang en intensiteit waarvan vandaag 
de dag sprake is. Ongetwijfeld zal de 
daling van de studentenaantallen, die aan 
het einde van dit decennium ten gevolge 
van de demografische ontwikkeling zicht
baar zal worde;t, daartoe een van de aan
leidingen vormen. 
In de tweede plaats wordt een dee! van 
het wetcnschappelijk onderzoek nu en in 
de komende jaren geconfronteerd met 
een bekostigingsstelsel waarin kwalitatief 
goed onderzoek van overheidswege 
wordt beschermd. Dit stelseL waarmee 
niet iedereen even gelukkig is. is bekend 
onder de naam voorwaardelijke financie
ring. Elke beslissing die in dat kader 
wordt genomen is een taakverdelingsbe
slissing.1Y) Het spreekt vanzelf dat het 
'eigen aard'-criterium ook hier een rot 
speelt. althans indien de bijzondere in
stellingen daarop een beroep doen. Tot 
nog toe is. afgezien van de interne be
sluitvorming binnen laatstbedoelde in
stellingen, het 'eigen aard'-aspect in de 
voorwaardelijke financiering overigens 
feitelijk niet aan de orde geweest. 20

) 

In de derde plaats moet in herinnering 
worden gehracht de volledige herziening 
van de Wet op het wetenschappelijk on
derwijs. waaraan op dit moment wordt 
gewerkt. Het hoofdstuk dat handelt over 
planning en hekostiging. en waarin ook 
de taakverdeling wordt geregeld, heeft de 
Tweede Kamer nog steeds niet bereikt. 
Niettemin mag worden aangenomen dat 
in de parlementaire behandeling de 
'eigen aard' wederom aan de orde zal 
worden gesteld. 
Tenslotte zij gewezen op enkele woor
den. die minister Deetman sprak tijdens 
de behandeling van de Onderwijsbegro
ting voor het jaar 1984. Hij merkte toen 

19. Vgl. de Beleidsnotitie Voonvuardelijke Finunciering van de tocnrna1i"ge minister van ondcrwijs en 
wctenschappen J.A. van Kerncnade. (rnei 19~2) h1z. 15 en 16. 

20. Zo lcerdc navraag hij de Afdeling Onderzoekaangclcgcnhcdcn van de Acadcrnische Raad. 
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op: 'Veel colleges van bestuur ...... zijn in 
toenemende mate doende voor hun in
stelling een eigen profilering te ontwer
pen. Wie enig optimisme bezit, ziet voor 
zich een gevarieerd beeld van opbloeien
de universiteiten en hogescholen, elk met 
hun eigen signatuur en excellente specia
lisaties, en dat reeds in de naaste toe
komst'. 
Ook die benadering dwingt tot een bezin
ning op de "eigen aard' door de bijzonde
re instellingen. Overigens impliceert de 
stellingname van de minister dat ook de 
openbare instellingen een 'eigen aard' 
hebben, zij het niet in de betekenis die 
De Rijk aan deze woorden gaf. En daar
mee zijn we dan in feite weer be land in 
1970, toen de CHU-senator Van Hulst al 
sprak over de ideele grondslag van het 
openbaar onderwijs. 211 Ook Beinema 
merkte ongeveer een jaar geleden op dat 
naar zijn mening zowel de bijzondere als 
het geheel der niet-bijzondere instellin
gen in principe aanspraak moeten kun
nen maken op elke door hen voor de 
eigen identiteit van be lang geachte stu
dierichting. 221 Macht de profilering per 
instelling zich in de komende tijd metter
daad doorzetten, hetgeen vanzelfspre
kend gevolgen heeft voor ontwikkelingen 
op het gebied van taakverdeling en con
centratie, dan zal 'de eigen aard van de 
bijzondere instellingen' als inhoudelijk 
criterium voor taakverdeling aan exclusi
viteit inboeten. 

21. Handelingcn I 1970-197!. biz. 13. 
22. UCY 54, biz. 54-36. 
23. J. Donner. o.c .. biz. 225. 
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De bijzondere instellingen staan in de 
komende jaren voor de opgave hun 
plaats in de Nederlandse academische 
wereld nog eens explicict aan te gevcn. 
Die plaats zal niet in eerste instantie wor
den bepaald door de juridische status, 
maar vcel meer door de 'eigen aard" e.g. 
het 'instellingsprofiel'. 
J. Donner besloot zi j n in 1978 versche
nen dissertatie 'De vrijhcid van het bij
zonder wetenschappelijk onderwijs' als 
volgt: 'In rechte zijn de mogclijkhcden 
om door middel van haar vrijheid na
drukkelijk gestalte te geven aan de cigen 
aard voor de bijzondere instellingen nog 
steeds aanwezig. Het is aan allen. die aan 
deze instellingen verbonden zijn. om van 
dezc mogelijkheden gebruik te maken·. 
231 Die inzet. waarop Donner in zijn slot
zin doelt, zal in hoge mate bepalend zijn 
voor de toekomst van de bijzondere in
stellingen van w .o. 


