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M. R. VAN GILS EN J. LINTHORST 

Vernieuwingen in het universitair bestel 

Op het moment van schrijven van dit artikel 
woedt het taakverdelingsgebeuren nog in alle he
vigheid. De minister van Onderwijs en Weten
schappen heeft inmiddels zijn beleidsvoornemens 
bekend gemaakt en en passant het te bezuinigen 
bedrag met 25% verhoogd. De minister speelt 
daarbij in op de voorstellen van de zogenaamde 
Commissie Taakverdeling en Concentratie 
(TVC), een onafhankelijke commissie bestaande 
uit leden van de Colleges van Bestuur en de onaf
hankelijke voorzitter. Daarbij schroomt hij nie.t 
de z.i. zwakke elementen in het voorstel op zijn 
manier te verbeteren. 

Het wachten is nu op de instellingsaanslag, het 
bedrag dat elke universiteit of hogeschool zal 
moeten inleveren. Talloze faculteiten, subfacul
teiten, vakgroepen verkeren in onzekerheid over 
hun toekomstige positie. Een onzekerheid die nog 
versterkt wordt door uitlatingen van de minister 
of ambtenaren, die de indruk geven dat er nog 
ruimte is voor onderhandelingen, dan wel dat de 
dreigende bijl in zijn val omlaag toch nog van 
koers veranderd kan worden. 

De reacties op de beleidsvoornemens van de 
zijde van de minister waren voorspelbaar. De be
langen van de instellingen worden nu eenmaal 
met deze beleidsvoornemens aangetast, dus ne
men de Colleges van Bestuur, daarbij unaniem 
gesteund door de universiteits- en hogeschoolra
den zich voor zich tot het uiterste in te spannen 

om deze maatregelen tot meer aanvaardbare 
proporties terug te brengen. Het krakende rader
werk van de universitaire democratie richt zich 
met een vertwijfelde krachtsinspanning op om 
middels brieven, moties en acties het 'onaan
vaardbaar' tot uitdrukking te brengen. 

De universiteit als professionele bureaucratie 

Professionele organisaties staan in de organisatie
kundige literatuur te boek als weinig vernieu
wingsgerichte organisaties. Meyer en Rowan 
(1977) beschrijven onderwijsorganisaties als 'ge
rationaliseerde mythen' (geciteerd uit Lammers, p. 
413). In de visie van deze auteurs zijn onderwijs
instellingen en andere organisaties waarvan de 
'output' niet goed controleerbaar is, voor hun 
groei- en overlevingskansen niet zozeer aange
wezen op doelmatigheid en doeltreffendheid, 
maar op 'structurele conformiteit'. Daarmee 
wordt gedoeld op het angstvallig naleven van in
stitutionele regels en het lippendienstbewijzen 
aan de in een bepaalde sector gangbare waarden 
en mythen door middel van allerhande ceremo
nieel vertoon. 

De formele structuren en procedures dienen 
om geloofwaardigheid te wekken; zij worden als 
waarmerk van betrouwbaarheid zoveel mogelijk 
ingericht in overeenstemming met de eisen van 
het institutionele milieu en niet met het oog op 
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een optimale produktie of dienstverlening. Door 

dit soort institutionele mimicry, zo vat Lammers 
samen, kan een organisatie de toevoer van essen
tiële benodigdheden (geld , personeel, toestem

ming e.d. ) veilig stellen, de binding van de or
ganisatiegenoten aan de instelling bevorderen en 
de banden met belanghebbende en van belang 
zijnde instanties en publieken versterken. 

Het paradoxale in deze benadering is dat het 
een benadering is gericht op het beheersen van 
de omgeving, maar tegelijkertijd kan leiden tot 
een grote mate van eenzijdige afhankelijkheid 
van die omgeving of delen daarvan. Het zwakke 
element van een dergelijke strategie is dat de 
oriëntatie op de maatschappelijke omgeving los 
is komen te staan van de feitelijke doelstellingen 
van de organisatie en het periodiek vernieuwen 
van de wijze waarop deze doelstellingen geëffec
tueerd kunnen worden . 

In het voorgaande is de universiteit gety
peerd als een professionele bureaucratie. Het 
professionele element in deze structuur wijst op 
het sterk individuele optreden van de leden van 
de organisatie op basis van hun specifieke des
kundigheden, verkregen door jarenlange training 
en ervaring (standaardisatie van vaardigheden). 

Een professionele bureaucratie kenmerkt zich 
door een zekere dominantie van de professionals 
in de beleidsontwikkeling van de organisatie en 
tot uitdrukking komende in het bestaan van pa
rallelle hiërarchieën in de organisatie. Er is im
mers de hiërarchie van de uitvoerende profession
als, die de middenkaderpositie in de organisatie 
bezetten (vakgroepvoorzitter, voorzitter (sub )fa
culteitsraad) en de hiërarchie van de ondersteu
nende staf (het ' bureau', geleid door het College 
van Bestuur). De eerste hiërarchie wordt van on
deraf opgebouwd. De uitvoerders ontwikkelen 
hun eigen beleid. De tweede hiërarchie loopt van 
boven naar beneden en is relatief beperkt in zijn 
reikwijdte. 

Een geïntegreerd strategisch beleid is in een 

dergelijk organisatietype nauwelijks mogelijk. 
Veeleer is sprake van persoonlijke strategieën van 
iedere professional, hooguit geïntegreerd tot op 

het niveau van de eenheid waar zij deel van uit
maken. Mede daardoor is de professionele bu
reaucratie een betrekkelijk inflexibele organisa
tiestructuur, ongeschikt om tot vernieuwingen te 
komen. Deze tekortkomingen komen vooral aan 
het licht in een periode waarin de relevante om
geving van de organisatie een dynamisch karak
ter krijgt die dwingt tot veranderingen. Het stre
ven is er dan vooral op gericht deze veranderin
gen in de bestaande en vertrouwde structuren op 
te nemen, de institutionele mimicry te intensive
ren, om in feite zo min mogelijk de onderlinge 
verhoudingen te hoeven te veranderen. Professio
nele bureaucratieën worden vanuit deze optiek 
als conservatief beschreven, aarzelend om geves
tigde regels en procedures te veranderen. 

De Wet Universitaire Bestuurshervorming 

De democratiseringsbeweging van de zestiger ja
ren heeft voor de universiteiten zijn vertaling ge
kregen in de Wet op de Universitaire Bestuurs
hervorming (WUB) . Daarmee kreeg de partici
patiegedachte, waarbij vertegenwoordigers van 
het personeel (en gebruikers) zitting konden ne
men in het bestuur van instellingen, gestalte. Uit 
de behandeling van het vorige punt, de professio
nele bureaucratie kwam al naar voren dat het 
innovatief vermogen van de universiteit, anders 
dan op de specifieke inhoudelijke terreinen van 
onderwijs en onderzoek, zwak is. 

De WUB heeft deze zwakheid in belangrijke 
mate versterkt. Wat de WUB ook tot stand ge
bracht moge hebben, vernieuwend op het terrein 
van het beleid lijkt zij niet of nauwelijks gewerkt 
te hebben. De institutionalisering van de demo
cratiseringsidee heeft tegelijkertijd een zekere ri-
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gidisering van de besluitvorming teweeg gebracht 

en werkt daardoor belemmerend daar waar be
leidsvernieuwing noodzakelijk is. 

Enkele punten kunnen dit adstrueren. 

I. De WUB stimuleerde de belangenbehartiging 
tegenover 'Den Haag'. Universiteitsraden en 
Colleges van Bestuur vonden elkaar om Haagse 
invloeden op de beleidsontwikkelingen te blok
keren. Vrijwel alle belangrijke beleidsmaatrege
len, goed of slecht, die door het Ministerie van 0 

en W ontwikkeld werden, vonden geen genade bij 
de Universiteiten en Hogeschoolraden. Kalma 
wijst erop, dat onder invloed van het participa
tiemodel maatschappelij~e sectoren zich als een 
gesloten front tegenover de buitenwereld, in het 
bijzonder 'Den Haag' , dreigen op te stellen 
(Kalma, p. 97). Een beeld dat maar al te her
kenbaar is in de universitaire wereld. Daarmee 
werd, zeker waar het de relatie met de externe 
beleidsomgeving betreft, de universitaire be
stuursstructuur een conserverende kracht van 
niet geringe importantie. 

Het participatiemodel van de democratisering, 
tot uitdrukking komende in de WUB heeft de facto 
geleid tot een uitholling van de bestuurlijke 
kracht van de instellingen (waarbij de aanteke
ning gemaakt kan worden dat die bestuurlijke 
kracht ook in de 'pré-wuBse' tijd niet bijster groot 
was). De professionalisering van het bestuur 
wordt er in elk geval door geblokkeerd . 

2. De WUB belemmert de coördinatie en de in
tegratie tussen de instellingen. De WUB bevestigt 
het autonome karakter van elke instelling afzon
derlijk. Overigens een schijnautonomie. Een 
schijnautonomie als de feitelijke beleidsruimte ex
tern wordt opgevuld en als de sturingsinstrumen
ten van buitenaf worden aangegeven. 

De toch al geringe ruimte voor het samenspel 
tussen de instellingen wordt verder ingeperkt 

doordat elke universiteitsraad de neiging ver

toont beleidsvoorstellen primair te toetsen aan de 
vraag of het eigen belang van de instelling in het 
geding komt. Aangezien dit proces zich in alle 
instellingen op min of meer gelijke wijze voltrekt 
en Colleges van Bestuur zich tegenover hun ra
den te verantwoorden hebben, zijn de kansen om 
gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen, een 
strategie voor de langere termijn uit te zetten, 
vrijwel minimaal geworden. Samenwerking bin
nen de universitaire gemeenschap is een met ar
gusogen gevolgd proces, dat als het niet snel re
sultaten oplevert zijn als een riskante affaire 
wordt beschouwd. 

Dit is des te opmerkelijker waar in Nederland 
uitgegaan wordt van de gelijkheid tussen de uni
versiteiten. Deze gelijkheid maakt de ontwikke
ling van een 'markt' tussen de universiteiten, 
zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zo 
goed als onmogelijk. Het marktmechanisme 
dwingt organisaties gevoelig te zijn voor relevan
te ontwikkelingen in de omgeving, dwingt tot 
strategisch gedrag om op deze omgeving in te 
kunnen spelen. Waar het marktmechanisme ont
breekt, dreigt het gevaar dat de organisatie on
gevoelig wordt voor zijn omgeving, zeker als de 
continuïteit van de organisatie nauwelijks ter dis
cussie staat. 

De zwakte van de universiteit 

Universiteiten als organisaties tonen zich relatief 
ongevoelig voor maatschappelijke omgevingsin
vloeden en vertonen sterk de kenmerken van een 
gesloten systeem. Strategisch beleid gericht op de 
langere termijn wordt nauwçlijks expliciet ont
wikkeld. Slechts weinig faculteiten hanteren het 
instrument van 'visiting committees' om de rele
vantie en de kwaliteit van hun onderwijs en on
derzoek door te lichten. 

Gegeven de gelijkheid van de universiteiten en 
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hogescholen lijkt strategische beleidsontwikkeling 

door elke instelling afzonderlijk weinig zinvol. 
Samenwerking biedt hiervoor betere perspectie
ven. Als elke instelling zijn eigen beleid in deze 
ontwikkelt, zal blijken dat deze 'micro-gedragin
gen' in hun totaliteit weinig effectief zijn. Immers 
er ontstaat een bonte mengeling van voornemens 
en ideeën die niet passen in een systeem dat uit

gaat van gelijkheid. 
Deze opmerkingen impliceren niet dat de in

stellingen elk voor zich geen eigen beleidsruimte 
hebben. Het gaat hier in het bijzonder om die 
beleidszaken die in principe voor alle instellingen 
gelden. 

Samenwerking, ook wel netwerkvorming ge
noemd, kan het strategisch potentieel van de in
stellingen gezamenlijk versterken, waarbij geldt 
dat het geheel meer is dan de delen. 

Professionele organisaties zijn opmerkelijk 
zwak in hun strategie-ontwikkeling. Dit heeft er 
dan ook in toenemende mate toe geleid dat de 
overheid deze strategische rol heeft overgenomen. 
Voor een deel onnodig, maar veroorzaakt door 
onvoldoende sensitiviteit van de instellingen voor 
omgevingsveranderingen. De Academische Raad 
heeft de netwerkfunctie, waarbij dus een bunde
ling tot stand gebracht wordt van de micro-stra
tegieën van de afzonderlijke instellingen, nooit 
kunnen en mogen waarmaken. De belangrijkste 
reden daarvoor is dat de instellingen zelf niet be
reid zijn hun relatieve autonomie prijs te geven 
en de spelregels die nodig zijn voor een effectieve 
samenwerking te aanvaarden. De universiteiten 
en hogescholen in Nederland kenmerken zich in 
hun onderlinge verkeer door deels strijdige en 
deels verenigbare doelstellingen. Zij zijn deels au
tonoom, maar op bepaalde terreinen toch ook 
weer afhankelijk van elkaar. De Academische 
Raad als overkoepelend orgaan heeft onvoldoen
de de mogelijkheid gekregen die wederzijdse af
hankelijkheid en verenigbaarheid van doelstellin-

gen zodanig te mobiliseren dat daarmee voldoen

de strategische potentie ontwikkeld werd om ge
richt in te spelen op de maatschappelijke omge
ving. De instellingen blijven vertrouwen hebben 

in eigen kracht en in de meerwaarde van het bi
laterale overleg met het Ministerie boven het 
multilaterale overleg. Het eigen belang domi
neert over het gemeenschappelijk belang. 

Het zou te ver gaan deze onmacht tot onder
linge samenwerking, tot gemeenschappelijke 
strategische beleidsvorming, op rekening van de 
WUB te schrijven. Wel is aannemelijk dat de WUB 

door zijn gecompliceerde besluitvormingsstruc
turen dit proces heeft versterkt. 

In een dergelijke situatie waarin tussen de in
stellingen sprake is van een machtsvacuüm, ont
staat ruimte voor de overheid dit vacuüm op te 
vullen. Het leidt geen twijfel dat de overheid dit 
de laatste tien jaren ook op effectieve wijze heeft 
gedaan, zij het tot groot ongenoegen en met veel 
tegenwerking van velen werkzaam in het weten
schappelijk onderwijs, daarbij behendig inspe
lend op de verdeeldheid tussen de instellingen en 
het ontbreken van adequaat tegenspel. Of dit 
beleid ook de gewenste resultaten heeft opgele
verd, blijft hier buiten beschouwing. 

Opmerkelijk is dat de instellingen, deze 
machtsverschuiving met lede ogen aanziend, 
daarbij de weg hebben gekozen van de circuit

vorming, waar het zogenaamde planningscircuit 
het meest sprekende voorbeeld van is. Dit plan
ningscircuit heeft lange tijd een dominante posi
tie ingenomen in het overleg tussen de instellin
gen voor het wetenschappelijk onderwijs en het 
ministerie. Het tamelijk gesloten en ondoorzichti
ge circuit betekende een effectieve omzeiling van 
de complexe en ondoelmatige besluitvormings
regels zoals vastgelegd in de WUB en daarmee ook 
het buitenspel zetten van de weinig gezag genie
tende Academische Raad. Het hoeft dan ook 
geen verbazing te wekken, dat de projectgroep 
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'Externe Advisering' in het kader van het project 
Reorganisatie Rijksdienst voorstelt om de Aca
demische Raad van zijn adviestaak te ontheffen 
en te vervangen door een kleine onafhankelijke 

Adviesraad voor het hoger onderwijs. Een ge
dachte die ook de minister van 0 en w in een 
eerder stadium al eens lanceerde. Hoewel oor
zaak en gevolg in deze niet altijd duidelijk te on
derscheiden zijn, moet de ambivalente houding 
van de instellingen ten opzichte van de Acade
mische Raad toch als een belangrijke factor, lei
dende tot dit voorstel gezien worden. 

Het bestuurscentrisme van de rijksoverheid 

In het voorgaande werd ingegaan op een tweetal 
kenmerken van het wetenschappelijk onderwijs: 
de structuur van de organisatie, getypeerd als 
professionele bureaucratie en de structuur van de 
besluitvorming, zoals formeel vastgelegd in de 
WUB. In beide gevallen werd geconstateerd dat 
het hier ging om kenmerken die het proces van. 
beleidsvernieuwing problematisch maken. 

Een derde factor die het proces van vernieu
wing belemmert, betreft de rol van de rijksover
heid. Een rol die hier getypeerd wordt met het 
woord bestuurscentrisme. 

De jaren zeventig hebben sterk in het teken 
van de planning gestaan, in het bijzonder wat 
betreft de integrale lange termijnplanning. De 
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg en de Ka
derwet Specifiek Welzijn zijn twee bekende voor
beelden daarvan in verwante sectoren. Ook de 
sector van het wetenschappelijk onderwijs is meer 
en meer in de greep van deze planning verzeild 
geraakt, wat heeft geleid tot een uitbreiding van 
het jargon met begrippen als Permanente Plan
ningscommissie (ppc), Planning Overlegorgaan 
(poo) en Adviesgroep Planning (AGP). 

De centrale overheid speelt in deze plannings
discussie een belangrijke rol. Dit heeft te maken 

met de in de zeventiger jaren gegroeide gedachte 
dat de overheid moet worden gezien als dé in
stantie die voor de oplossing van de maatschap
pelijke problemen zorg diende te dragen. In toe

nemende mate heeft de overheid de rol op zich 
genomen als centrum voor planning en coördina
tie van de maatschappelijke ontwikkeling, als de 
instantie waar democratische aanspraken en pro
blemen, meestal met een tegenstrijdig karakter, 
gedeponeerd konden worden. 

Deze ontwikkeling geeft evenwel een aantal 
problemen te zien: 
a. afwentelingsgedrag: maatschappelijke proble

men worden afgewenteld op de overheid, die 
geacht wordt de instantie te zijn die voor de 
oplossing van problemen zorg draagt; 

b. afhankelijkheidsgedrag: het gedrag van maat
schappelijke actoren richt zich primair op de 
overheid als belangrijkste tegenspeler. 

Hier nu doet zich een paradoxale situatie voor: 
- de overheid wordt gezien als het centrale in

strument voor toekomstgerichte hervormingen, 
maar tegelijkertijd klaagt men steen en been 
dat de overheid deze actoren onvoldoende ei-
gen verantwoordelijkheid laat; 

- de overheid wordt geacht beleid te ontwikkelen 
gericht op het oplossen van bepaalde vraag
stukken, maar tegelijkertijd wordt het beleid als 
niet-werkbaar en niet-realistisch getypeerd. 

Het gedrag van deze organisaties wordt nu pri
mair bepaald door de overheid zelf. Het is even
wel reactief gedrag, gericht op het beïnvloeden 
van Ele beleidsuitkomsten van de overheid. Eigen 
initiatieven worden zelden ontwikkeld, wat op 
zich weer de positie van de overheid in belang-
rijke mate versterkt. 

De overheid, vanuit zijn machtspositie, gecon
fronteerd met een permanent weerbarstige tegen
speler streeft naar versterking van zijn pOSltIe 
door sterk beheersmatig op te treden, door re-
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gelgeving gericht op beheersing. Een gedrag dat 
weer leidt tot ontevredenheid bij de tegenspelers, 
wat op zich weer leidt tot ... etc. Het resultaat 
van deze vicieuze cirkel is een wederzijds anta

gonisme, maar ook een verstrengeling van de par
tijen met elkaar. Een verstrengeling waarin de 
onmacht om een patsituatie te doorbreken over
heerst, en waarin elk van de spelers continu zijn 
gelijk tracht te demonstreren. 

Het gedrag van de overheid in deze wordt wel 
aangeduid met het begrip 'bestuurscentrisme'. 
Daarmee wordt gedoeld op de uitoefening van de 
overheidstaak als ware zij zelf het draaipunt van 
de bewegingen. De overheid pakt de problema
tiek op vanuit haar eigen optiek met evenwel een 
verwaarlozing van het specifieke waarop het 
overheidshandelen zich richt. Planning in die op
tiek wordt daarmee teruggebracht tot een een
zijdig beheersingsvraagstuk vanuit een · extern 
punt waarbij de doelmatigheid van de sturing het 
voornaamste criterium is om de doeltreffendheid 
ondergeschikt is geworden (Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid, 1983, p. 43)' Dit 
bestuurscentrisme is geen autonoom gebeuren, 
maar lijkt sterk beïnvloed te zijn door het afwen
telings- en afhankelijkheidsgedrag van de maat
schappelijke tegenspelers. 

De consequenties van deze ontwikkelingen zijn 
legio: 
a. vernieuwingen komen slechts moeizaam tot 

stand, omdat zij vanuit de overheid telkens 
weer veroverd moeten worden op een hechte 
belangengroependemocratie. Een belangen
groependemocratie die zich met al haar ter 
beschikking staande middelen verzet tegen de 
beleidspolitiek van een tegenspeler die zij zelf 
een krachtige positie heeft gegeven; 

b. de vernieuwingen die vanuit de overheid tot 
stand komen, blijken in de praktijk onvol
doende doeltreffend te zijn, omdat het be
stuurlijke niveau te ver van de concrete wer-

kelijkheid af staat. Overheidshandelen heeft 
iets van het werken met een botte bijl, waarbij 
de onbedoelde neveneffecten de feitelijk 
beoogde effecten gaan overheersen; 

c. naast de maatschappelijke onvrede die het 
overheidshandelen teweeg brengt, creëert het 
tevens een zekere apathie en afwachtend ge
drag. Te vanzelfsprekend wordt ervan uitge
gaan dat de overheid initiatieven neemt. Ini
tiatieven die dan vervolgens weer als onbruik
baar van de hand worden gewezen. 

Deze punten zijn van toepassing op het gehele 
universitaire bestel, maar evenzeer herkenbaar in 
sectoren als de gezondheids- en de welzijnszorg. 
Sectoren waarin het particulier initiatief tot voor 
een tiental jaren een opmerkelijk dominante posi
tie innam. Het gedrag van instellingen in deze 
sectoren is primair reactief en defensief, slechts 
zelden vernieuwend. Men verzet zich tegen de 
afhankelijkheid van de overheid, maar tegelijker
tijd kan men niet meer zonder. 

Het strategisch gedrag van de instellingen is 
een afgeleide geworden van het gedrag van het 
Ministerie, maar mist zelfstandigheid. Bureau
afdelingen zijn 'vertaalapparaten' geworden. Zij 
vertalen het ministeriële beleid naar de instellin
gen toe, becommentariëren, maar voegen weinig 
nieuws toe. Tegelijkertijd verstrengelt men zich 
in allerlei overlegvormen met het verguisde Mi
nisterie, daarbij de eigen kracht verwaarlozend. 
Reactief in plaats van pro-actief gedrag over
heerst. Van enige onderlinge saamhorigheid en 
bundeling lijkt nauwelijks sprake. 

Hoe nu verder? 

De vraag naar het 'hoe nu verder' is allerminst 
gemakkelijk te beantwoorden. Allereerst lijkt de 
animo daartoe bij de instellingen nog niet bijster 
groot. De Academische Raad als orgaan om tot 
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een gemeenschappelijk strategisch beleid te ko
men, ontmoet onvoldoende gezag. Van enige be
reidheid de Academische Raad een sterkere posi
tie te geven is nauwelijks sprake. 

De mogelijke aanzetten tot het versterken van 
de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen 
gezamenlijk middels de 'Taakverdelingsoperatie' 
hebben jammerlijk schipbreuk geleden. Schip
breuk mede door het tamelijk bruusk omgaan 
door de minister met de resultaten ervan, als
mede de defensieve opstelling van de U niversi
teitsraden en de Colleges van Bestuur ten opzich
te van de resultaten die de TVC op tafel legde. 

Opmerkelijk is daarbij wel dat de minister juist 
op het zo pijnlijke en moeilijke punt van de be
zuinigingen gemeend heeft een beroep te moeten 
doen op deze eigen verantwoordelijkheid van de 
instellingen. Niet direct het meest geëigende on
derwerp om een start te maken met de zo hoog 
nodige ontstrengeling tussen Ministerie enerzijds 
en universiteiten en hogescholen anderzijds. In 
kringen van universitaire bestuurders wordt aar~ 

zelend de gedachte geopperd van 'een orgaan' 
dat tussen overheid en universiteiten zou moeten 
komen en dat uitvoerende bevoegdheden krijgt. 
Daarbij wordt vaak verwezen naar de University 
Grants Committee (UGc) in Engeland. Een der
gelijk zelfstandig bestuursorgaan zou als een buf
fer kunnen functioneren tussen instellingen ener
zijds en overheid anderzijds. 

De idee van zelfstandige bestuursorganen gaat 
uit van de scheiding tussen beleidsvorming onder 
ministeriële verantwoordelijkheid en beleidsuit
voering bij zelfstandige bestuursorganen (Schel
terna, 1977). Schelterna noemt daarbij als voor
delen: 
- de politieke verantwoordelijkheid van ministers 

en parlement voor de wetgeving kan meer tot 
haar recht komen; 
ontlasting van de politieke en ambtelijke top 
van de overheidsorganisatie; 

- grotere openbaarheid en openheid van de be
sluitvorming tussen het zelfstandige bestuursor
gaan en het Ministerie; 

- een groter aanpassings- en legitimatievermogen 

van de zelfstandige eenheden; 
- de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid 

van overheidspersoneel en van de direct-be
langhebbenden vorm te geven. 

De gedachten aan een zelfstandig bestuursorgaan . 
leven wel degelijk binnen bestuurlijke kringen 
van de universiteiten, maar worden zelden open
lijk uitgedragen en gepropageerd . 

De reden daartoe lijkt duidelijk te zijn: een 
zelfstandig bestuursorgaan kan leiden tot een ver
meende aantasting van de autonomie van de in
stellingen zelf. Het is jammer dat de instellingen 
zo weinig bereid lijken te zijn de vastgelopen si
tuatie daadwerkelijk te herstructureren. De be
stuurlijke instrumenten zijn ervoor aanwezig. 
Wat vereist wordt, is het gezamenlijk door de in
stellingen uitdragen van de idee dat de relatie 
tussen overheid en universiteiten nodig aan ver
nieuwing toe is en het doen van concrete voor
stellen hoe die vernieuwing vorm te geven. Het 
wordt hoog tijd dat de universiteiten het initiatief 
weer naar zich toetrekken en hun afwachtende 
houding laten varen . 
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