
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

W 72 

Documenten en verslag van de Hoger Onderwijs 

expert-conferentie van 8 en 9 oktober 1992 

Den Haag, januari 1993 



HOGER ONDERWIJS I N  NEDERLAND EN WEST-EUROPA 

Prof.dr. F.A. van Vught 

Dr. D.F. Westerheijden 



Voorliggende tekst is een achtergrondstudie ten behoeve van de discussie 

die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) najaar 1992 

belegt over het hoger onderwijs in Nederland. Het materiaal is voor een 

deel nieuw, maar is voornamelijk samengesteld op basis van diverse 

studies verricht door het Centrum voor Studies van het Hoger-Onderwijsbe- 

leid van de Universiteit Twente (CSHOB). 

Het terrein van het hoger-onderwij sbeleid is veelomvattend; dit rapport 

kan daarom slechts een keuze uit de veelheid van onderwerpen en invals- 

hoeken bieden. Niettemin hoopt het CSHOB hiermee een breed overzicht over 

de problematiek rond het hoger onderwij s in Nederland en de omringende 

landen te kunnen geven. Een internationaal-vergelijkende blik op het 

eigen hoger onderwij s kan verhelderend werken: wat binnen de grenzen van 

Nederland vanzelfsprekend lijkt, kan door vergelijking met de praktijken 

in andere Europese landen opeens slechts een van de vele uiteenlopende 

mogelijkheden blijken te zijn. Een goede empirische onderbouwing ten 

aanzien van het buitenlandse hoger onderwijs is dan echter noodzakelijk 

teneinde argumentatie op basis van vooroordelen, oppervlakkige of 

verouderde kennis te vermij den. Wegens de snelle en diepgaande verande- 

ringen in het hoger-onderwijsbeleid in het laatste decennium in diverse 

landen in Europa is de kans daarop helaas niet denkbeeldig. Het is dan 

ook verheugend dat de WRR heeft gevraagd bij deze gelegenheid een bondig 

overzicht van internationale gegevens op te stellen. 

Wegens de grote verschillen in de nationale hoger-onderwijssystemen is 

het niet eenvoudig internationaal-vergelijkende uitspraken te doen. 

Alleen a1 de vraag welke opleidingen tot het hoger onderwijs behoren, 

wordt op zeer verschillende wijzen beantwoord, niet alleen verschillend 

per land, maar ook in de tijd verschillend binnen de landen. Dergelijke 

kwalif icerende opmerkingen kunnen voor vrij we1 elk begrip in het hoger 

onderwijs worden gemaakt. In dit rapport wordt op die problematiek niet 

ingegaan; termen worden gebruikt op een naar verwachting voor Nederlandse 

lezers met enige kennis van het eigen hoger-onderwijsstelsel intuTtief 

begrijpelijke wijze. 



Het CSHOB spreekt graag de hoop u i t  da t  d i t  rapport een zinvolle onder- 

steuning z a l  bieden b i j  de discuss ies  d ie  de WRR hee f t  geentameerd. 

1. INLEIDING: HOGER ONDERWIJS IN GROTE LIJNEN 

Drie ontwikkelingen z i  j n maatgevend gewee s t voor de problemat iek en 

s i t u a t i e  van he t  hoger onderwijs i n  Nederland i n  de l a a t s t e  decennia. 

Ontwikkelingen d ie ,  i n  een of andere vorm, evenzeer van toepassing z i j n  

op de ons omringende Westeuropese landen l. 

De e e r s t e  en maatschappelijk gezien belangr i jks te  van de ontwikkelingen 

i s  de overgang van ' e l i t e  ' - naar 'massa ' -hoger onderwij s . De s tudenten- 

aan ta l l en  z i j n  i n  de meeste Westeuropese landen de afgelopen decennia 

zeer  s t e rk  gestegen. Vrijwel overal  liggen de deelnameproporties nu boven 

15 procent van de relevante leef t i jdsgroep.  Alleen Groot-Brittannie bleef 

daarb i j  lang achter ,  door de strenge s e l e c t i e  d ie  de hoger-onderwij s in-  

s t e l l i ngen  i n  da t  land kunnen maken. Het hoger onderwijs nam een steeds 

hogere pos i t i e  i n  op de po l i t i eke  agenda, doordat met deze groei zowel 

een g ro te r  deel van de bevolking i n  aanraking kwam met he t  hoger onder- 

wi j s ,  maar vooral ook doordat een steeds grotere  som gelds u i t  de 

publieke middelen aan hoger onderwijs moest worden besteed. 

Ten tweede s t u i t t e n  de overheden in  vele landen op de financigle en 

andere grenzen aan de groei .  Als dat  a 1  n i e t  gebeurde na het  rapport van 

de Club van Rome of de ee r s t e  o l i e c r i s i s  i n  het  begin van de jaren 

zeventig, of b i j  de recessie i n  de ee rs te  h e l f t  van de jaren tacht ig ,  dan 

toch na de ineenstort ing van de communistische regimes i n  Centraal- en 

Oost-Europa aan he t  eind van da t  decennium. In  e lk  geval bleek het  s teeds 

moei l i jker  de s terke  groei  van het  hoger onderwijs op de oude voet t e  

bekostigen. 

De derde ontwikkeling d ie  w i j  h i e r  wil len noemen i s  he t  plaatsmaken van 

de maakbaarheidsgedachte van de maatschappij d ie  zorgde voor een s terke  . .. 

groe i  van de overheidsinterventie i n  vele sectoren van de samenleving 

voor een f i l o so f i e  waarin de ro l  van de overheid i n  de maatschappij 

beperkter wordt gedefinieerd, de mogelijkheden voor bexnvloeding of 

s t u r i ng  van maatschappelijke processen lager  wordt ingeschat en waarin 

1 Met Westeuropese landen worden h i e r  bedoeld de l ids ta ten  van de EG 
en van de EVA, maar n i e t . d e  landen van de voormalige COMECON. 



het zelf-regulerend vermogen van maatschappelijke subsystemen een 

belangrijker plaats wordt toegedacht. 

Wij zullen de ontwikkelingen in de hoger-onderwijsstelsels in West-Europa 

eerst comparatief beschrijven aan de hand van de onderwerpen structuur 

(hoofdstuk 2 ) ,  kosten (hoofdstuk 3) en kwaliteit (hoofdstuk 4). Daarna 

gaan wij in hoofdstuk 5 meer gedetailleerd in op de situatie in Neder- 

land. 

Een belangrijke beperking van deze achtergrondstudie is dat zij hoofdza- 

kelijk zal gaan over het aspect onderwijs, terwijl nauwelijks aandacht 

zal worden gegeven aan het andere 'primaire proces' in de (universitaire) 

instellingen voor hoger onderwijs, namelijk onderzoek. Misschien is deze 

eenzijdige aandacht een symptoom van de huidige benadering van het hoger - 

onderwijs. Zij vloeit echter tevens voort uit de erkenning van de 

verschillen tussen de twee processen. Want weliswaar zijn het dezelfde 

personen die onderwijs en onderzoek doen - althans in de huidige, qua 
cultuur nog immer vooral op Bumboldtiaanse leest geschoeide, universitei- 

ten - maar de basiseenheden en de individuele gedragsmechanismen zijn 

verschillend. Het onderwijs vindt plaats in ktudieri~htin~en, in een 

aantal gevallen samenvallend met faculteiten of sectoren. Buiten de 

instelling kan daarbij het 'afnemende veld' een belangrijke rol spelen; 

in het hoger beroepsonderwijs (HBO) en bij professiegerichte universitai- 

re opleidingen meer dan bij meer fundamenteel-academisch gerichte 

studies. De toedeling van reputaties en daarmee de kans op succes in de 

individuele carriere in het onderwijs en in de professie is afhankelijk 

van deze sociale eenheden. Daarentegen gebeurt onderzoek in de eerste 

plaats in vakgroepen of - met name in de sociale en geesteswetenschappen 
- door individuen, die in eerste instantie verbonden zijn met het 

'invisible college* van de discipline of het specialisme. De carrieremo- 

gelijkheden binnen de discipline zijn in het wetenschappelijk onderwijs 

vrijwel uitsluitend afhankelijk van de wetenschappelijke (lees: onder- 

zoeks-1 prestaties, zodat de kans groot is dat onderzoek en daarmee 

samenhangende sociale systemen als vakgroep en discipline een belangrij- 

ker plaats innemen in het leven van academici dan onderwijs en studie- 

richting. Een aparte behandeling van de hoger-onderwijs-problematiek 

lijkt daarom een gerechtvaardigde zaak. 



STRUCTUDRASPECTEN VAN HOGER ONDERWIJS 

2.1 Hoger-onderwijsstelsels in diverse Europese landen 

Wat nu 'eigenlijk' behoort tot het hoger onderwijs is een vraag die in 

diverse landen op verschillende wijzen wordt beantwoord. Een bekend 

verschil in dit opzicht betreft het hoger onderwijs in de Verenigde 

Staten: de community colleges die een kwantitatief groot aandeel hebben 

in het Amerikaanse hoger onderwijs, zouden in Nederland waarschijnlijk 

worden gerekend tot het MBO. Evenzo zijn er internationaal verschillen 

ten aanzien van bijvoorbeeld verplegingsopleidingen en opleidingen voor 

journalistiek of voor de toeristische beroepssector; dan weer worden zij 

we1 tot het hoger onderwijs gerekend, dan weer niet. Deze verwarring 

vindt tevens uitdrukking in de verschillende termen die worden gebruikt: 

hoger onderwij s, tertiair onderwijs en post-secundair onderwij s zijn hier 

synoniemen en daar verschillende concepten. Wij zullen ons in dit rapport 

niet te diep met deze kwesties inlaten. Alles wat in de diverse landen 

als hoger, tertiair of post-secundair onderwijs wordt opgevat, zullen wij 

accepteren als 'hoger onderwijs'. 

Het Nederlandse hoger onderwijs is momenteel ingedeeld in twee sectoren: 

universiteiten en hogescholen. Andere hoger-onderwijsstelsels kennen, 

voor de wetgever, maar Ben vorm, zoals in Zweden, waar alle hoger- 

onderwijsinstellingen hagskolan heten. Een op Nederland gelijkende 

indeling in academisch en beroeps- of professioneel gericht hoger 

onderwijs bestaat echter in de meeste ons omringende landen. Zo kent de 

Bondsrepubliek Duitsland naast universiteiten Fachhochschulen. De 

nominale studieduur aan universiteiten bedraagt circa 4% jaar, aan 

Fachhochschulen 4 jaar (incl. stage). De feitelijke studieduur in beide 

sectoren is veel langer; universitaire studenten studeren gemiddeld pas 

na circa 7 jaar af, aan de Fachhochschulen doet men er ongeveer 1 jaar 

2 Hoofdstuk voornamelijk gebaseerd op Goedegebuure, L.C. J., et al. , 
Higher Education Policy in International Comparative Perspective; 
Enschede, CHEPS, 1992; Neave G. and F.A. van Vught, Prometheus 
Bound, the changing relationship between government and higher 
education in Western Europe; Oxford. Pergamon, 1991; F.A. van 
Vught, Autonomy and Accountability in GovernmentIVni~ersit~ 
Relationships; Washington D.C., World Bank. 1991. 



korter over. In Belgib (Vlaanderen) bestaan universiteiten met twee 

tweejarige cycli en een kort (6th cyclus van 2 tot 4 jaar) en een lang 

(twee twee j arige cycli) type hoger beroepsonderwij s. Frankrijk heeft 

behalve universiteiten drie typen professioneel - . -  onderwijs: Grandes 

~coles, Sections de Technicien Supgrieur (STS) en Instituts Universitairs 

de Technologic (IUT). De universitaire studie bestaat uit drie tweejarige 

cycli, met de bedoeling dat studenten met diploma's van verschillende 

niveaus de arbeidsmarkt kunnen betreden. In praktijk kiest het overgrote 

deel der studenten voor doorgaan in de tweede cyclus (tot het 'normale' 

academische niveau); de derde cyclus, die veel minder wordt gevolgd, 

eindigt met de doctorsgraad of een equivalent. Bet beroepsgerichte 

onderwijs in IUT en STS behoort tot de eerste cyclus; onbedoeld door de 

beleidmakers stroomt ook hier vandaan een vrij groot deel der studenten 

door naar de universitaire tweede cyclus. De Grandes ~coles worden 

voorafgegaan door een- of meestal tweejarige voorbereidingsklassen en 

duren zelf meestal vier jaar. In Groot-Brittannik! bestond tot voor kort 

een binair stelsel waarbij in een deel van de niet-universitaire sector, 

de polytechnics, dezelfde typen diploma's worden toegekend als in de 

universiteiten (driejarige Bachelor's en daaropvolgend een- of tweejarige 

Master 's degrees) , terwij 1 in de colleges lagere diploma ' s werden 

toegekend. Opgemerkt dient te worden dat een Master's zowel een verdere 

wetenschappelijke (onderzoeks-) scholing als een specialistische beroeps- 

opleiding kan betekenen. Met ingang van het studie j aar 1992-1993 kunnen 

de polytechnics zich universiteit noemen en worden zij als gelijk 

beschouwd. In hoeverre de polytechnics ook voordien a1 'anders maar 

gelijkwaardig' (de uitdrukking die ook voor de positie van het Nederland- 

se HBO wordt gebruikt) waren, is de vraag stellen naar de differentiatie 

in hoger-onderwijsstelsels. Daarop gaan wij in de volgende paragraaf in. 

In alle hoger-onderwijsstelsels, ook die in de Verenigde Staten, speelt 

de overheid een belangrijke rol. Dit is het onderwerp van paragraaf 2.4. 

2.2 Hoger-onderwijsstelsels en differentiatie 

In complexe samenlevingen met gedifferentieerde economieBn worden 

gedifferentieerde hoger-onderwijsstelsels veelal voor noodzakelijk 

gehouden: slechts zulke hoger-onderwijsstelsels zijn flexibel genoeg om 

zich te kunnen aanpassen aan de gevarieerde behoeften van dergelijke 



samenlevingen. Door omgevingsveranderingen op te vangen, dragen gediffe- 

rentieerde hoger-onderwijssystemen tevens bij aan de stabiliteit van de 

samenleving. Een specifiek aspect van diversiteit in behoeften in de 

samenleving waaraan een gedifferentieerde hoger-onderwijsstelsel antwoord 

dient te bieden, betreft de hoger-onderwijsvraag: hoe meer verschillende 

wensen en leerdoelen leven bij potentigle studenten en hoe meer diverse 

achtergronden deze studenten hebben (0.a. leeftijd, vooropleiding), des 

te meer diversiteit in karakter, niveau, vorm en organisatie van hoger 

onderwi j s zou moeten worden geboden. 

Studierichtingen binnen hoger-onderwijsstelsels kunnen op diverse wijzen 

van elkaar worden onderscheiden. Een common sense onderscheid is dat 

tussen verticale en horizontale differentiatie: respectievelijk worden 

daarmee niveau- of statusverschillen en verschillende inhouden of 

leerdoelstellingen bedoeld. In het navolgende staan echter systeem-, 

programmatische en structurele differentiatie centraal. 

De juridisch-politieke indeling van het hoger onderwijs van een 

(deel-)staat in sectoren (systeem-differentiatie) betreft veelal een vorm 

van verticale differentiatie: de ene sector leidt op tot 'hogere' 

diplomats dan de andere (qua niveau, maar meestal ook in termen van 

sociale status). Onder andere wegens de statusverschillen zouden de 

'lagere' typen hoger onderwijs de neiging vertonen tot 'academic drift'. 

In vele gevallen worden door de samenleving vormen van wat in Nederland 

hoger beroepsonderwij s heet , opgevat als 'lagere ' vormen van hoger 

onderwijs. Slechts in Frankrijk wordt een van de drie hoofdtypen van 

professioneel georienteerd onderwijs, te weten de Grandes ~coles, sociaal 

in het algemeen hoger gewaardeerd dan de universitaire opleidingen . De 
dynamiek inherent aan 'academic drift' en het omgekeerde verschijnsel 

'vocational drift' leidt tot soms grote wijzigingen in de structuur van 

hoger-onderwij sstelsels. Een grootscheepse poging tot hervorming vormde 

de invoering in 1976 in Duitsland van het model van de Gesamthochschule 

als eenheidssector in plaats van de universiteiten en de sinds 1970 

bestaande Fachhochschulen. Deze poging wordt echter alom als mislukt 

beschouwd: de relatief weinige Gesamthochschulen die werden opgericht 

bestonden alleen uit Fachhochschulen, universiteiten werkten in praktijk 

niet mee. De studenten bleken echter in overgrote meerderheid te kiezen 

voor de universitaire opleidingsvormen binnen deze instellingen. Op &in 

na alle Gesamthochschulen noemen zich nu dan ook universiteit. De 



mogelijkheid tot instelling van Gesamthochschulen is uit de wet ge- 

schrapt . 
De sleutel tot handhaving van een eens gekozen vorm van systeem-differen- 

tiatie lijkt te liggen in de legitimiteit van de rollen en taken van de 

diverse typen hoger-onderwijsinstellingen. Wetgeving is hiertoe een van 

de vaak gekozen middelen, maar is geen noodzakelijkheid om beroepsonder- 

wijs uit het vaarwater van de universiteit te houden, zoals het voorbeeld 

van de Grandes Ecoles laat zien. Het belangrijkste onderscheid dat in 

alle landen met academisch en beroepsgericht hoger onderwijs voorkomt is 

de rol van de universiteiten op het gebied van fundamenteel onderzoek. 

Als de niet-universitaire sector van het hoger onderwijs a1 onderzoek 

wordt toegestaan door de wetgeving, dan is dat toegepast onderzoek. 

Ook is een vorm van horizontale systeem-differentiatie mogelijk, bijvoor- 

beeld in diverse typen van hoger beroepsonderwijs. Binnen elk van deze 

sectoren bestaat een verdere horizontale differentiatie in studierichtin- 

gen; dit wordt programmatische differentiatie genoemd. Het voortgaande 

proces van arbeidsverdeling en specialisatie - het principe waardoor de 
historisch ongeevenaarde welvaart en (kennis-)ontwikkeling van de 

Westerse landen mogelijk zijn geworden - veroorzaakt een neiging tot 
immer verdergaande groei van het aantal studierichtingen. Programmatische 

differentiatie loopt niet noodzakelijk parallel aan systeem-differentia- 

tie, hoewel dat deels we1 zo is. Parallel lopen beide vormen bijvoorbeeld 

als onderzoekers in een bepaalde discipline worden opgeleid in de ene 

(universitaire) sector van het hoger onderwij s, terwij 1 andere professio- 

nals in dezelfde discipline in een andere (niet-universitaire) hoger- 

onderwijssector worden geschoold. Ook is het mogelijk dat sommige soorten 

opleidingen alleen in 6411 sector voorkomen. 

Structurele differentiatie ten slotte betreft de wettelijke kaders voor 

de diverse instellingen van hoger onderwij s en de verschillen in intern 

bestuur en beheer van de instellingen. De internationale verschillen 

betreffende de wettelijke kaders strekken zich uit over zeer diverse 

onderwerpen. Een belangrijk onderwerp is de verhouding tussen publiek en 

privaat hoger onderwijs. In vele landen bestaat privaat hoger onderwijs. 

Slechts in weinig landen is privaat hoger onderwijs echter een factor van 

betekenis. De private sector is in aantallen studenten vrij onbetekenend, 

of - zoals in Nederland - het verschil tussen privaat en publiek hoger 
onderwij s is in praktijk (taken en bevoegdheden van instellingen, 



studieduur, studiefinanciering, enz.) zeer gering, of beide. Zelfs het 

private hoger onderwijs is bovendien altijd gebonden aan specifieke 

wettelijke regelingen of heeft publieke fondsen nodig voor zijn voortbe- 

staan. Het is verder niet altijd zo dat private instellingen kunnen bogen 

op een hoger prestige dan publieke hoger-onderwijsinstellingen. 

Privatisering of meer marktachtig optreden van hoger-onderwijsinstellin- 

gen ten opzichte van hun omgeving is een algemeen zichtbare trend. Een 

'echte' markt met vragers, aanbieders en cobrdinatie van vraag en aanbod 

door middel van de prijs van het produkt hoger onderwijs ontstaat echter 

nergens . 

2.3 Toegang tot het hoger onderwijs 

Als er geen marktmechanisme is dat vraag en aanbod van hoger onderwijs op 

elkaar afstemt, welke mechanismen worden dan toegepast om te beslissen 

wie aan hoger onderwijs kan deelnemen? Financiele begrenzing van de vraag 

wordt in Europa weinig legitiem geacht: (veel) lagere collegegelden dan 

de gemiddelde kosten per student zijn regel, evenals regelingen voor 

studiefinanciering door beurzen enlof leningen. 

In een aantal landen, bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, is de formele 

vereiste van het behalen van een bepaald diploma in het voortgezet 

onderwijs, of bewijs van gelijk niveau via een colloquium doctum en 

dergelijke, het belangrijkste 'filter'. De hoger-onderwijsinstellingen 

kunnen dan in het algemeen hun instroom niet be'invloeden via selectie van 

studenten. Andere landen daarentegen laten de toelating van studenten in 

principe in handen van de instellingen (m.n. Groot-Brittannie). De 

instelling zelf kan dan de procedure en criteria vormgeven. Een derde 

oplossing betreft nationale selectiemechanismen, zoals vergelijkende 

toegangsexamens. In vele gevallen kent.een land een gedifferentieerde 

toegangsregeling voor de verschillende sectoren van het hoger onderwijs, 

zoals (nog) het geval is in Nederland en zeker in Frankrijk. In dat 

laatste land is de toegang tot de universiteiten 'vrij', maar kunnen alle 

beroepsopleidingen aan de poort selecteren. In het kader van deregule- 

ringsontwikkelingen worden de bakens ten aanzien van instroombeslissingen 

verzet: met ingang van studiejaar 1992-1993 kunnen bijvoorbeeld Deense 

hoger-onderwijsinstellingen in een groot aantal studierichtingen zelf 

beslissen over het op te nemen aantal eerstejaars. 



De deelname aan het  hoger onderwijs hee f t  in de meeste landen de 15 pro- 

cent-grens van de relevante l e e f  t i j  dsgroep overschreden (uitzondering 

Groot-BrittanniC, dat  rond deze grens verkeer t ) .  D i t  i s  he t  aandeel d a t  

h e t  v e r s c h i l  heet  u i t  t e  maken tussen e l i t e -  en massa-hoger onderwijs. De 

grens van 50 procent d i e  de overgang vormt naar zogenaamd universeel  

hoger onderwijs i s  buiten de Verenigde Staten nog vr i jwel  nergens 

be r e ik t .  Het hoger onderwijs i n  de Verenigde Staten omvat echter ,  zoals  

aan h e t  begin van d i t  hoofdstuk ges te ld ,  ook onderwijsvormen die  i n  ve le  

andere landen n i e t  t o t  h e t  hoger onderwijs worden gerekend. De meeste 

Europese landen l i j ken  thans de aandacht van vergroting van de par t ic ipa-  

t i e  en gel i jkheid  van (gebruik van) kansen t e  hebben verlegd naar 

handhaving van de kwal i t e i t  van he t  hoger onderwijs op het  niveau van een 

e l i t e -hoger  onderwijs. Een andere ontwikkeling i s  echter  waar t e  nemen i n  

Frankr i jk ,  waar volgens h e t  Programme Universitds 2000 na de eeuwwisse- 

l i n g  de pa r t i c i pa t i e  i n  het  hoger onderwijs moet z i j n  gegroeid t o t  

80 procent  van a l l en  d ie  he t  eindexamen.van het  voortgezet onderwijs, h e t  

baccalaurLiat, behalen. 

2.4 De r o l  van de overheid en globale trends i n  hoger-onder- 

w i  j sbeleid 

Zoals ges te ld  i s  e r  geen hoger-onderwijssysteem waarin de overheid geen 

belangr i jke  r o l  speel t .  We1 bestaan e r  grote verschi l len  i n  de mate 

waarin de overheid he t  bele id ,  bestuur of beheer van de ins te l l ingen  kan 

be'invloeden, welke overheid d a t  doet ,  welke middelen t e r  beschikking 

s taan ,  enzovoort. 

Met name i n  federale s t a t en  i s  de vraag naar he t  overheidsniveau dat  de 

be l ang r i j k s t e  r o l  speel t  i n  de s tu r ing  van het hoger onderwijs relevant .  

De 's tandaard'  i n  n ie t - federa le  s t a t en  i s  dat  hoger onderwijs een zorg i s  

van de nat ionale  overheid. In  landen a l s  Duitsland, Zwitserland, Oosten- 

r i j k  en de Verenigde Sta ten moet de federale overheid de bevoegdheden en 

middelen wat d i t  aangaat delen met he t  deelstaat-niveau. ,Met name i n  de 

Verenigde Sta ten i s  de r o l  van de afzonderl i jke s ta ten  zo groot dat  men 

haa s t  de vraag kan s t e l l e n  of e r  we1 sprake i s  van bbn hoger-onderwijs- 

systeem. I n  Europa l i g t  h e t  machtsevenwicht meestal meer aan de kant van 

de federa le  overheid, vooral door haar f inanciele armslag. 



Lokale overheden spelen geen grote rol meet sinds de Nederlandse HBO- 

scholen hun eigen bestuur hebben gekregen en de Britse Local Education 

Authorities geen zeggenschap meer hebben over de polytechnics. 
-. - -  

De bron van (legitiem geacht) gezag in het hoger onderwijs is kemis. Het 

gezag over hoger onderwijs wordt in het algemeen geacht hiermee rekening 

te houden. Dit impliceert dat de overheid geacht wordt rekening te houden 

met de organisatieprincipes die een gevolg zijn van de centrale rol van 

kennis . Die organisatieprincipes zijn: 
de 'bouwstenen' van de organisaties in het hoger onderwijs zijn de 

disciplinaire gebieden; 

deze gebieden hebben slechts beperkt met elkaar te maken en zijn 

daarom loosely coupled; 

professionals hebben een grote mate van autonomie nodig bij de 

inrichting van hun werk, zodat de organisaties waarin zij werken 

gedecentraliseerd zijn; als gevolg van deze kenmerken zijn hoger- 

onderwijsstelsels in hoge mate gefragmenteerd; 

verandering van de inhoud van het werk ten gevolge van veranderin- 

gen in de stand der kennis is aan de orde van de dag, zodat 

(meestal incrementele) innovatie en aanpassing welhaast continu 

voorkomen. 

In (continentaal) Europa heeft dit ertoe geleid dat een belangrijk deel 

van de f eitelij ke beslis singsmacht over hoger onderwij s in handen ligt 

van de decentrale basiseenheden, dat wil zeggen de professoren of 

vakgroepen en in mindere mate van de faculteiten. Verantwoordelijkheid 

voor procedurele zaken en het algemene hoger-onderwijsbeleid is geconcen- 

treerd bij de (nationale of deelstaat-) overheid, met name het ministerie 

van onderwijs. Het tussenniveau, de instelling als geheel, is daarbij 

zwak ontwikkeld. Europese instellingen voor hoger onderwijs zijn eerder 

confederaties van faculteiten dan organisatorische eenheden. Institutio- 

nee1 strategisch beleid komt dan ook slechts met moeite en na langdurige 

besluitvormingsprocessen tot stand. Anglo-Saksische hoger-onderwijssyste- 

men kennen, in vergelijking met de situatie op het Europese vasteland, 

een relatief sterk instellingsniveau en een zwak overheidsniveau. 



Als middelen voor sturing staan de overheid onder andere ter beschikking: 

regelgeving, planning, evaluatie en financiering. Dit laatste middel is 

onderwerp van hoofdstuk 3, de overige komen hierna aan bod. 

Tot voor kort was regelgeving intenationaal preponderant: de overheid 

legde in wetten structuren, taken, bevoegdheden en procedures tot in 

detail vast. Sinds ongeveer het begin van de jaren tachtig is er in vele 

landen echter een ontwikkeling gaande naar deregulering. Voor een deel is 

deze ontwikkeling te zien als een reactie op het mislukken van hervormin- 

gen in het hoger onderwijs via grootscheepse regulering, of van het 

vastlopen van regelgeving in steeds meer details en verfijningen. De 

interventiestaat (het 'controle-model'), waarin geen rekening wordt 

gehouden met het l o o s e l y  coupled en gefragmenteerde karakter van het 

hoger onderwij s , beoogt daarmee plaats te maken voor de ' faciliterende 
staat' (het 'supervisie-model'). De overheid bepaalt in dit model nog we1 

de globale doelstellingen en randvoorwaarden, maar laat de uitwerking 

daarvan over aan de hoger-onderwijsinstellingen. De instellingen krijgen 

meer bestuurlijke autonomie, zij kunnen dan zelf beslissingen nemen met 

betrekking tot, bijvoorbeeld, curricula, diploma's, toelating van 

studenten en staf-benoemingen. Een aantal landen lijkt inderdaad op weg 

naar toepas sing van het supervisie-model (naast min of meer traditioneel 

reeds Groot-Brittannie en sinds 1985 Nederland, het duidelijkst Finland). 

Andere Europese landen lijken belangstelling te hebben voor een dergelij- 

ke ontwikkeling (onder veel meer: Frankrijk, Spanje, Portugal, Italit?, 

Noorwegen en Denemarken) 3 .  In geen geval leidt dit tot complete zelf- 

regulering; steeds blijft de overheid 'op afstand' sturen. 

Tegenover de vergrote mate van bestuurlijke autonomie voor de hoger- 

onderwijsinstellingen staat in de praktijk van het supervisie-model een 

vergrote eis tot afleggen van verantwoording en tot meer effectiviteit en 

efficihtie in het institutionele beleid. Zeker waar dit gebeurt door 

nieuwe beleidsmechanismen als steeds veranderende lijsten van indicatoren 

en criteria, of 'macro-doelmatigheid ' waarvan de formele status onbekend 
is, worden de instellingen met een zodanig vergrote onzekerheid gecon- 

fronteerd dat naar hun perceptie de autonomie niet is vergroot maar 

3 Zelfs in de traditioneel nauwelijks van beleid veranderende landen 
Duitsland en Zwitserland (mede als gevolg van de complexe federale 
besluitvormingsstructuur) zijn bewegingen in het hoger-onderwij s- 
beleid althans in aanzet zichtbaar. 



verkleind. Voor dit verschijnsel is we1 de term 'de- juridif icatie ' 
gebruikt, in onderscheid van deregulering. Tevens wordt de taak van de 

instellingen door deze ontwikkeling in het hoger-onderwijsbeleid ver- 

zwaard omdat nu de instellingen zelf moeten reageren op ontwikkelingen in 

andere sectoren van overheidsbeleid, waar voorheen dit een taak was van 

het ministerie van onderwijs (voorschriften voor personeelsbeleid, 

openbaarheid van informatie, anti-discriminatie regelingen, enz.). 

De planning behorend bij het controle-model gaat uit van rationele 

afweging op basis van beschikbare gegevens. De dereguleringsstrategie is 

deels voortgekomen uit onvrede over de soms rigide centrale planning. 

Voorspelling van de behoefte op de arbeidsmarkt aan afgestudeerden in 

bepaalde studierichtingen bleek evenzeer als de voorspelling van de 

aantallen instromende studenten een vrijwel onmogelijke opgave voor de 

meeste regeringen. Het meest opvallende voorbeeld van een nieuwe vorm van 

planning in de strategie van afstandelijke sturing is te vinden in de 

'communicatieve' planningsprocedure van het HOOP in Nederland. Ook deze 

trend in het overheidsbeleid betekent een verzwaring van de taak voor de 

individuele hoger-onderwijsinstellingen. De mening hierover onder de 

instellingen in Europa is verdeeld; wat de een slechts ziet als een 

taakverzwaring is voor de ander een mogelijkheid tot keuze van een eigen 

missie, van strategisch beleid. 

Bet beleidsinstrument evaluatie wordt in een aantal gevallen direct 

gekoppeld aan financiering. In andere gevallen wordt echter beseft dat 

een dergelijke directe koppeling negatieve consequenties heeft, voorname- 

lijk doordat het evaluatieproces dan een strategisch spel om de knikkers 

wordt met alle gevolgen van dien voor het waarheidsgehalte en de presen- 

tatie van gegevens. 

Evaluatie speelt een rol in elk hoger-onderwijssysteem in onze tijd. Met 

de beweging in de richting van het supenrisie-model neemt het belang 

ervan voor de sturing van het hoger onderwij s toe. Lang bekend was reeds 

beoordeling van onderzoek (op project- en op programmaniveau) door 

wetenschapsraden als NWO en KNAW. met (oorspronkelijk marginale) gevolgen 

voor de verdeling van het onderzoek-budget . Onderzoek- en onderwij s- 

output van faculteiten wordt sinds de jaren tachtig in een enkele landen 

(met als voorbeeld Groot-Brittannie) weergegeven in prestatie-indicatoren 

op basis waarvan grote delen van de budgets voor faculteiten worden 

verdeeld. Evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs in ~niversiteite~ 



en andere instellingen is een voor Europa nieuwe ontwikkeling, op gang 

gekomen sinds circa 1980. Nederland vervult hierin een voortrekkersrol, 

zoals in hoofdstuk 4 zal blijken. Ten aanzien van internationale trends 

in het gebruik van evaluatie kan nog worden opgemerkt dat de nadruk 

verschuift van oordelen op basis van input (m.n. geld en staf) naar 

oordelen op basis van output (aantallen, snelheid en kwaliteiten van 

afstudeerders; onderzoekspublikaties; enz..). 

2.5 Intermediaire organisaties 

Tussen de centrale overheid en het niveau van de instellingen bevinden 

zich in de meeste landen intermediaire organisaties. Traditioneel 

gesproken zijn deze organisaties een van de belangrijkste invloedskanalen 

van de academische gemeenschap op het overheidsbeleid ten aanzien van het 

hoger onderwijs. In de andere richting bezien vormen zij een belangrijk 

buffer tussen de overheid en de instellingen, die het hoger-onderwijsveld 

tegen a1 te directe ingrepen door beleidmakers kunnen beschermen. Ten 

derde kunnen intermediaire organisaties taken hebben in de uitvoering van 

het hoger-onderwijsbeleid. 

In het algemeen vindt men meer en voor het beleid belangrijker intermedi- 

aire structuren in hoger-onderwijssystemen waar de centrale overheid een 

minder overheersende rol speelde; in gevallen van centralistische 

controle-modellen zijn dergelijke buffers zwakker ontwikkeld. 

Een van de bekendste bufferorganisaties was de voormalige Britse UGC. Dit 

University Grants Committee had tot taak de verdeling van het hoger- 

onderwijsbudget voor de universiteiten en voerde daarmee een beleidstaak 

uit die in Nederland een overheidstaak is. De bezetting en inbedding van 

de UGC laten echter zien dat dit een geheel academisch lichaam was. 

Halverwege de jaren tachtig is de UGC vervangen door de meer aan het 

ministerie van onderwijs onderhorige Universities Funding Council. De 

legitimiteit van de UGC was in de ogen van de overheid te ver gedaald. 

Ziedaar een van de dilemma's voor dergelijke organisaties: zij dienen een 

voldoende mate van legitimiteit te hebben voor zowel het hoger-onderwijs- 

veld als voor de overheid. Alleen a1 daarom gaat er naar beide zijden 

veelal een matigende, stabiliserende werking uit van intermediaire 

organisaties in het hoger-onderwijssysteem. De keerzijde van deze 



opmerking is dat zij sturing en verandering van het hoger-onderwijssys- 

teem bemoeilijken. 

De taak die de Nederlandse bufferorganisaties VSNU en HBO-Raad op zich 

hebben genomen ten aanzien van de kwaliteitsevaluatie kan ook worden 

gezien als een overheidstaak; althans in Frankrijk is daartoe de CNB 
(Comitk National d#&aluat ion)  onder presidentieel auspicign in het leven 

geroepen. In andere landen zijn dit eveneens taken voor intermediaire 

organisaties, in wisselde arrangementen met de overheid, onder andere de 

Conse j o  de Univers idades  in Spanj e en de samenwerkende onderzoek-advies - 
raden in Denemarken. 

3.  KOSTEN EN BEKOSTIGING VAN HOGER ONDERWIJS 

3.1 Ontwilckelingen en financiering door de overheid 

Het krachtigste sturingsinst~ent voor de overheid, dat in het lsupervi- 

sie-model' nog aan betekenis heef t gewonnen, is f inanciering. Een korte 

samenvatting van recente ontwikkelingen in Europa wordt hieronde r 

gegeven 4. 

In vrij we1 alle Europese landen is het totale hoger-onderwij sbudget het 

laatste decennium gelijk gebleven of gedaald, met uitzondering van 

Frankrijk wegens het Programme Univers i tCs 2000 en (tot 1990) Finland. In 

combinatie met de veelal sterke groei van de studentenaantallen heeft dit 

geleid tot zware druk op de hoger-onderwijssystemen, met. oplopende 

student-stafratiols en achteruitgang in de infrastructuur. 

De tweede internationaal opvallende trend is dat regeringen de hoger- 

onderwij sinstellingen ertoe proberen te bewegen minder beslag te leggen 

op de verschralende overheidsmiddelen en hun inkomstenbronnen te diversi- 

ficeren door meer ondernemingsachtig en marktgericht op te treden. Het is 

ve le Europese hoger-onderwi j s instellingen inderdaad goed gelukt op 

dergelij ke wij ze hun f inancieringsbasis te verbreden. De bereidheid van 

andere actoren in de samenleving (m.n. het bedrijfsleven) om aan hoger 

onderwijs bij te dragen, verschilt per land. Private financiering van 

onderzoek levert een relatief belangrijk deel van het onderzoeksbudget op 

4 In hoofdzaak gebaseerd op Goedegebuure, L.C.J., et al., Higher 

Education P o l i c y  i n  Internat ional  Comparative Perspec t ive ;  Ensche- 
d e ,  C H E P S ,  1992. 



voor het Zweedse hoger onderwijs, maar met name voor financiering van 

(regulier) ondervijs is de belangstelling van het bedrijfsleven in vele 

andere landen beduidend kleiner . 
Vergroting van het aantal inkomstenbronnen vermindert de afiankelijkheid 

van instellingen van iedere afzonderlijke inkomstenbron en vergroot 

daarmee de autonomie van de instelling. Daar staat tegenover dat bijvoor- 

beeld contractonderzoek kan leiden tot geheimhoudingsclausules die ingaan 

tegen de vrijheid van informatie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling 

van wetenschap. 

Ten derde heeft de dereguleringsbeweging invloed op de wijze van finan- 

ciering van hoger-onderwijsinstellingen. Gedetailleerde begrotingen van 

doeluitkeringen maken in diverse landen plaats voor lump sum bedragen die 

de instellingen naar eigen goeddunken over hun onderdelen en actiaiteiten 

mogen verdelen. Daarnaas t wordt een aparte competitieve financiering van 

onderzoek, waarbij kwaliteitsbeoordeling en evaluatie een belangrijke rol 

speelt, in vele landen ontwikkeld (als de voorwaardelijke financiering en 

het toenemend aandeel van de tweede geldstroom in Nederland). Meer 

omvattend zijn in dit opzicht de ontwikkelingen in Frankrijk, waar na een 
. ... 

begin in 1984 het sinds 1989 zo is dat alle activiteiten van de universi- 

teiten onderwerp zi jn van een vierj arig contract met de nationale 

overheid. De instellingen worden hierdoor gestimuleerd lange-termijn 

doelstellingen op te stellen. De uitvoering van de contractverplichtingen 

en de evaluatie van de resultaten ervan liggen in handen van een onafhan- 

kelijk staatsorgaan, het eerder genoemde Cornit6 National dl~valuation 

(zie over het C N ~  ook hoofdstuk 4). 

In Groot-BrittanniC! is de ontwikkeling zelfs verder gegaan naar een 

systeem waarbij de overheid een (oorspronkelijk 5% bedragend en sindsdien 

jaarlijks groeiend) deel van de hoger-onderwij sbegroting gebruikt om 

studentplaatsen bij de instellingen te 'kopenf via een bied-systeem. Ook 

in Zweden wordt gedacht over invoering van een systeem waarbij studenten 

optreden als 'kopers' van onderwijs. Op deze wijze wordt de instellingen 

de vrij heid gegeven eigen prioriteiten te stellen (meer regulier onder- 

wijs, meer contractonderwijs, meer 'tweede-geldstroom' onderzoek, meer 

contractonderzoek, e.d. ) - maar dan dienen de instellingen ook zelf de 
f inanc iele consequent ies van die keuzen te dragen. Tegelij kert i j d 

verkrijgen overheden met dergelijke mechanismen meer vrijheden om hun 

nationale doelstellingen te stellen en te verwezenlijken door geldstromen 



t e  verleggen naar ins te l l ingen  die  beter  of e f f i c i ~ n t e r  voldoen aan d i e  

doels te l l ingen.  

Een volgende in ternat ionaal  optredende ontwikkeling i s  dat  ondanks de 

n i e t  af la tende belangstel l ing van de overheid voor geli jkheidsdoelstel-  

l ingen h e t  prof i j tbeginsel  meer en meer ingang vindt :  verhoging van 

collegegelden, studieleningen i n  p laats  van beurzen, of *graduate taxes '  

worden toegepast in vri jwel a l l e  landen met een t r a d i t i e  van v r i j  

toegankel i j  k hoger onderwij s , met uitzondering van de Bonds republiek 

Duitsland en Denemarken. Twee redenen l i j ken  h i e r b i j  een grote r o l  t e  

spelen. Ten ee rs te  he t  groeiend besef dat  bijdragen u i t  de publieke 

middelen aan hoger onderwijs een vorm van inkomensherverdeling z i j n  van 

de hele  bevolking naar vooral kinderen u i t  de hogere socia le  s t r a t a .  Ten 

tweede, ook h i e r  de poging kosten van de overheid af t e  wentelen op 

andere maatschappelijke actoren. Verder wordt we1 geredeneerd da t  

be ta l ing  door de *k lan tV za l  leiden t o t  meer op de behoeften afgestemd en 

meer e f f i c i e n t  hoger onderwijs. Een l a a t s t e  overweging v66r invoering van 

g ro te re  f inancible  bijdragen door studenten d i e  w i j  h i e r  willen noemen i s  

d a t  wordt aangenomen dat  studenten zich meer voor hun studie zul len  

inze t t en  a l s  z i j  e r  ze l f  substantieel  aan moeten bijdragen. Een belang- 

r i j k  argument tegen dergeli jke ontwikkelingen i s  dat he t  zonder bijkomen- 

de (voor de overheid dure) maatregelen waarschijnl i jk i s  dat bepaalde 

soc ia le  categorieen hierdoor minder aan het hoger onderwijs zullen kunnen 

deelnemen. 

3.2 Financiering bezien op instel l ingsniveau 

Het voeren van beleid door hoger-onderwijsinstellingen i s  in  de meeste 

Europese landen een r e l a t i e f  nieuw verschijnsel .  Naarmate de s tu r ing  door 

de overheid echter  afs tandel i jker  en globaler wordt, moeten de i n s t e l l i n -  

gen zel f  meer beleid ontwikkelen. Met name dienen ins te l l ingen  tegenwoor- 

d i g  meer t e  doen aan beleid voor, beheer over en verdeling van hun 

lump sum budget. De daarvoor benodigde expert ise was t o t  voor kor t  i n  de 

meeste hoger-onderwijsinstellingen in Europa n i e t  aanwezig. In landen a l s  

Nederland, Denemarken en Groot-Brittannil! i s  de s i t u a t i e  i n  d i t  opzicht  

v r i j  gunstig. Meet volgens het  controle-model gereguleerde hoger-onder- 

wijssystemen a l s  Frankrijk en Duitsland kennen d i t  probleem echter volop. 



Instellingen ontwikkelen zeer diverse strategiegn om met deze nieuwe 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden om te gaan, varierend van het in 

de continentaal-Europese traditie passende 'doorgeefluik-model* waarbij 

het instellingsniveau nauwelijks anders doet dan het geld via een vaste 

verhouding of formule door te geven aan de decentrale eenheden, tot 

centralistische sturing aan de hand van strategische doelstellingen. Ook 

hier zijn nieuwe vonnen van management in ontwikkeling, zoals het cregren 

van een interne markt voor dienstverlening tus sen de faculte iten onder- 

ling en met het centrale instellingsniveau. 

3.3 Financiering voor studenten 

Studiefinancieringsstelsels zijn een belangrijk instrument voor overheden 

ter bereiking van gelijk gebruik van kansen voor iedereen 5 .  In een 

aantal landen is daarom gekozen voor studiefinanciering geheel door de 

overheid, zodat niemand van commerci@le financiers afhankelijk hoeft te 

zijn (0. a. Belgic, Zweden, Denemarken, Nederland) . Een aanzienlij ke, 

afzonderlijke overheidsorganisatie voor de administratie van de studiefi- 

nanciering lijkt vrij algemeen voor te komen. 

Het principe van studiefinanciering door de overheid laat nog veel ruimte 

voor de invulling van het systeem. Buiten de voormalige Oostbloklanden is 

de vorm van volledige beurzen zeldzaam. Vrijwel altijd is er enige vorm 

van terugbGtalingsverplichting, ofwel doordat een deel van de studiefi- 

nanciering wordt verleend als lening (vaak tegen verlaagd rentetarief, 

soms renteloos), ofwel door een extra belasting op het inkomen van 

afgestudeerden uit het hoger ondewijs. De inkomens- en vermogenspositie 

van de ouders of verzorgers van (minderjarige) studenten wordt in een 

aantal landen meegewogen (Denemarken, Nederland). Ook met eigen inkomsten 

van de student wordt veelal - boven een bepaalde grens - rekening 
gehouden in die zin dat overschrijding van de grens leidt tot korting op 

de studiefinanciering. 

In Duitsland is de redenering omgekeerd aan de bovengenoemde: studenten 

en hun ouders dienen in principe zelf de studie te financieren, maar waar 

nodig kan de overheid steun verlenen. Er bestaat daarom geen recht op een 

5 
, Gebaseerd op de tussenrapportage: Jongbloed, B.W.A., J.B.J. 

Koelman & J.J. Vossensteyn, Studievoortgang i n  de s t u d i e f i h a n c i e -  
r i n g :  Een i n t e r n a t i o n a l e  verkenning; Enschede, CSHOB, 1 9 9 2 .  



basisbeurs, zoals we1 in Nederland, en de studiefinanciering is in hoge 

mate inkomensafhankelijk. Het verschijnsel van studenten met een (deel- 

tijd-)baan komt daardoor in Duitsland veel voor, wat leidt tot een hoge 

mate van studievertraging . Het aandeel van s tudenten dat -'dbor de overheid 
wordt ondersteund bedraagt circa 30 procent van alle studenten. We1 

ontvangen ouders kinderbijslag (tot hun studerende kinderen 28 jaar zijn) 

en zijn er belastingverminderingen voor hen mogelijk. 

Koppeling van s tudief inanciering aan een bepaalde , vaak de nominale , 

studietijd, lijkt gebruikelijk (Denemarken; niet echter in Groot-Brittan- 

nit4 6 ) .  Of er wordt een bepaald minimum-resultaat per jaar verwacht 

(Zweden). Verlenging van rechten op studiefinanciering wegens bijvoor- 

beeld ziekte (Nederland) of zakken voor examens (Denemarken) is vrijwel 

steeds in de regelingen opgenomen. 

Opmerkelijk in de vormgeving van de Deense studiefinanciering is dat 

studenten recht hebben op stem ter lengte van de nominale studieduur. 

Het is daarmee onder een aantal voorwaarden mogelijk een deel van de 

steun op te sparen tot het laatste studiejaar; in dat laatste jaar 

ontvangen deze studenten dan dubbele maanduitkeringen zodat zij eventuele 

studievertraging bij het maken van de afstudeerscriptie zelf kunnen 

opvangen . 

4. KWALITEITSZORG IN HET HOGER ONDERWIJS 

4.1 De term 'kwaliteit' 

De discussie over de betekenis van 'kwaliteit' woedt in de hoger-onder- 

wijswereld volop. Essentialisme biedt echter geen oplossing: de definitie 

van de kwaliteit van het  hoger onderwijs bestaat niet en kan niet 

bestaan. Er bestaat we1 een nominalistische oplossing voor het probleem, 

kernachtig weergegeven met : kwaliteit is f i t n e s s  f o r  purpose. Kwalite it 

is, in deze opvatting, een multidimensionaal concept, dat ingevuld kan 

worden naar gelang het doe1 waarover wordt gesproken, bi jvoorbeeld 

'opleiden tot top-onderzoeker' versus 'praktijkgerichte beroepsoplei- 

ding'. Dit betekent dat de opvatting van kwaliteit afhankelijk is van het 

6 Het Britse hoger-onderwijsstelsel kent echter een zodanige inrich- 
ting dat de studiefinanciering niet nodig is als prikkel om 
bijtijds af te studeren. 



standpunt van de beschouwer, of te wel: elke belangengroep betrokken bij 

het hoger onderwijs zal een eigen opvatting van kwaliteit hebben. 

Bovendien zijn belangengr~e~en niet homogeen - maar die complicatie 

negeren wi j voor het moment. Een andere complicatie bij internat ionale 

beschouwingen over kwaliteit is dat min of meer overeenkomstige belangen- 

groepen in verschillende landen niet geheel overeenkomende posities 

innemen. Bijvoorbeeld: door verschillende studiefinancieringsmechanismen 

zijn Nederlandse studenten veel meer gebrand op afronden van de studie in 

niet meer dan zes jaar dan hun Duitse collega's. En Britse werkgevers 

hebben geheel andere verwachtingen van afgestudeerden (merendeel op 

Bachelor's niveau) dan continentale werkgevers. Op het continent worden 

afgestudeerden geacht volledig geschoolde specialisten te zijn, die 

vrijwel zonder on the job training volwaardig werk kunnen verrichten. In 

Groot-Brittamie daarentegen is de eerste-graads opleiding niet meer dan 

een algemene hogere vorming met een basis van vakkemis, die door 

uitgebreide nascholing door de werkgever moet worden aangevuld. 

4.2 Kwaliteitszorg buiten Nederland 

De vooraanstaande positie van 'kwaliteit' op de agenda van de hoger 

onderwijs-beleidmakers is van relatief recente datum '. Voor circa 1980 

waren de kernwoorden democratisering en verbreding van de toegang tot het 

hoger onderwij s. De ontwikkeling naar nadruk op kwaliteit vond in Europa 

eerst plaats in het Groot-Brittamit! na het aantreden van het kabinet- 

Thatcher; in 1981 begon daar de eerste selectivity exercise waarbij 

kwaliteitsverschillen tussen instellingen gevolgen hadden voor de 

f inanciering . De volgende landen waren Frankrij k en Nederland, waar 

belangrijke omslagpunten in 1985, respectievelijk 1986, werden bereikt. 

Andere Europese landen volgen later. In het navolgende zullen wij ons 

concentreren op de drie genoemde landen, omdat deze drie 'nieuwe' 

7 Onder andere gebaseerd op: F.A. van Vught en D.F. Westerheijden, 

Quality Management and Quality Assurance in European Higher 
Education; Brussels, European Community, 1992; F.A. van Vught, 
'Higher Education Quality Assessment in Europe: the next step', 
in: CRE-action, 1991, 4, pp. 61-82; D.F. Westerheijden 6 P.J.M. 
Weusthof, 'Internationale kwaliteitsbewaking en -vergelijking: 
Stand van zaken', in: M. Mennes. Stand van zaken Kwaliteitsbewa- 
king WO en HBO: Vordering of stagnatie?; Rotterdam. EUR. 1992. 



kwaliteitszorgstelsels als voorbeelden werken voor de rest van West-Euro- 

Pa. 

Vooraf moet nog worden opgemerkt dat kwaliteit van hoger onderwijs voor 

1980 geen terra incognita was; slechts de wijzen van controle en verant- 

woording verschilden. Alle Westeuropese landen kennen een pakket van 

'traditionele' vormen van kwaliteitscontrole, die in het algemeen ex ante 

werken, zoals: benoemings- en promotievoorwaarden voor academische staf, 

uitgebreide benoemingsprocedures voor hoogleraren, 'kwaliteitscontrole' 

van studenten - in een aantal landen - door middel van toelatingsexamens, 
goedkeuringsprocedures voor nieuwe studierichtingen, inhoudelijke 

voorschriften voor curricula en examens, nationale curricula, staats- 

examens en jaarlijkse budgettoekenning (line item budgets). Mede in het 

kader van dereguleringsgedachten zijn dergelijke methoden van kwaliteits- 

controle in de jaren tachtig in diverse landen aangevuld met of vervangen 

door 'nieuwe' methoden van kwaliteitszorg. Een element dat in de gebruik- 

te mechanismen niet direct is aan te wijzen, maar dat een belangrijk 

gemeenschappelijk kenmerk is van deze nieuwe methoden is de doelstelling 

bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Tot dan 

toe werd erop vertrouwd dat die kwaliteit goed genoeg, misschien zelfs 

excellent was. Het relatieve gewicht van her oude doe1 van controle (nu 

vaak genoemd accountability) en het nieuwe doe1 van verbetering verschilt 

per land. 

In Europa en Noord-Amerika wordt in het hoger onderwijs een groot aantal .. . 
vormen van kwaliteitsbewaking gehanteerd. D; kwaliteitsbewakingssystemen 

k u ~ e n  worden onderscheiden naar drie dimensies: systeemniveaus, betrok- 

ken typen processen en beoordelingswijzen. Qua systeemniveaus hanteren 

wij een eenvoudige vierdeling in: nationaal niveau, instellingsniveau, 

studierichtings- of programmaniveau en cursus-, vak- of moduleniveau. De 

beschouwde processen kunnen onder meer zijn: onderzoek, onderwijs en 

instellingsmanagement. Beoordelingswijzen worden in eerste instantie 

onderscheiden naar intern dan we1 extern; daaraan zou kunnen worden 

toegevoegd de methode van beoordeling, die ofwel is gebaseerd op alleen 

'objectieve' gegevens ('performance indicators' in ruime zin), ofwe1 

uiteindelijk gebruik maakt van subjectieve beoordeling ('peer review'). 

Als organiserend principe voor deze paragraaf zullen wij het systeemni- 

veau gebruiken. 



Overigens zullen wij ons beperken tot kwaliteitsbewaking van onderwijs en 

voorbij gaan aan die van onderzoek en management. Bet stelsel voor 

onderzoek was in Nederland het VFO-stelsel; over een nieuwe, meer 

omvattende vorm wordt momenteel gediscussieerd. Kwaliteitsbewaking van 

management van hoger-onderwijsinstellingen, het derde mogelijke object 

van kwaliteitszorg, staat in Nederland pas sinds kort in de belangstel- 

ling. 

4.2.1 Nationaal niveau 

In sommige landen speelt de nationale overheid bij de kwaliteitsbewa- 

kingssystemen een belangrijke rol, terwijl in andere landen de rol van de 

overheid veel minder sterk naar voren komt. De plaats die de actoren van 

het hoger onderwijs in een kwaliteitsbewakingssysteem innemen hangt 

veelal samen de wijze waarop in een land het hoger onderwijs in het 

algemeen wettelijk is geregeld (meer decentraal of meer centraal). 

Hoewel kwaliteit als onderwerp in vrijwel geheel West- en Noord-Europa 

hoog op de publieke agenda staat, verkeert de invoering van kwaliteit- 

zorgsystemen in zeer verschillende fasen. Landen die in Europa voorop 

lopen met het invoeren van formele, nationale systemen zijn Groot- 

Brittannie, Frankrijk en Nederland. 

Groot-Brittannie 

Bet streven naar hogere kwaliteit als overheidsbeleid ten aanzien van het 

hoger onderwijs vond zijn wortels in het Verenigd Koninkrijk in de 

bezuinigingsdrang die ontstond direct na het aantreden van de regering- 

Thatcher. Na een eerste, naar algemene overtuiging grotendeels in 

achterkamertjespolitiek bedisselde ' selectiviteitsoperatie ' door de 

geldverdelende instantie voor de universiteiten, het University Grants 

Committee (VGC), in 1981, was het met name de toenmalige minister van 

onderwijs, Sir Keith Joseph, die kwaliteit en bezuiniging aan elkaar 

koppelde: more value for less money. Na de hier en daar als traumatisch 

ervaren UGC-operatie waren openbaarheid en obj ectiviteit echter vereist . 
Vandaar dat het Committee of Vice Chancellors and Principals (CVCP) in 

het Jarratt Report de kant van performance indicators uitging, wat in de 

volgende jaren richtinggevend bleek te zijn. CVCP en UGC publiceerden in 

1987 een eerste lijst met 39 prestatie-indicatoren. die met de nodige 



scepsis  werd ontvangen en mede daarom i n  l a t e r e  ve rs ies  aanzienl i jk  werd 

ui tgebreid  

Het orgaan da t  namens de Bri tse  nationale overheid het  hoger onderwij s 

beoordeelt i s  Her Majesty's Inspectorate (HMI). Deze ins tan t i e  hee f t  t en  

aanzien van de polytechnics en colleges een nogal machtige pos i t i e :  de 

inspecteurs kunnen t o t  i n  het  les lokaal  komen inspecteren. Tot de 

un ivers i t e i t en  hebben EiMI echter  geen toegang. Met name v i a  deze bezoeken 

beoordelen z i j  of ins te l l ingen  voldoen aan bepaalde kwal i te i t se isen,  

zodat deze i n  aanmerking kunnen komen voor extra f inanciering.  Hoe H M I  

aan informatie komen over un ivers i t e i t en  i s  n i e t  bekend; formele procedu- 

res  en exp l i c i e t e  c r i t e r i a  op grond waarvan HMI conclusies trekken z i j n  

trouwens i n  he t  geheel n i e t  bekend, zodat vraagtekens worden gezet b i j  de 

mate van o b j e c t i v i t e i t  van deze oordelen. 

Ook onder premier Major b l i j f t  h e t  roer ig  i n  Br i t se  hoger onderwijs. 

Sinds h e t  white paper, Higher Education: A New Framework, van mei 1991 i s  

he t  de bedoeling de polytechnics op t e  waarderen t o t  un ivers i t e i t en ;  i n  

de zomer van 1992 hebben vele  polytechnics hun naam gewijzigd. D i t  

betekent da t  he t  doek v a l t  voor de sinds 1963 bestaande kwaliteitsbewa- 

kingsins tant ie  voor de polytechnics-sector. D i t  onafhankelijke orgaan, de 

Council f o r  National Academic Awards (CNAA) verleende e e r t i j d s  he t  recht  

bachelor's en master 's diploma's t e  verbinden aan cursussen i n  de 

polytechnics; deze cursussen werden om de v i j f  jaar  gevis i teerd  en 

opnieuw beoordeeld. Later  werd de procedure omgezet i n  'accreditering'  

van polytechnics. De CNAA wordt met ingang van he t  s tudie jaar  1992-1993 

opgeheven; hoe d i t  de taak van de M U  za l  behvloeden, i s  echter  nog 

steeds n i e t  nauwkeurig bekend ( z i e  onder). 

Frankri j k  

Het Franse hoger-onderwi j ssys teem had een s terk  centraal  , overheidsgere- 

guleerd karakter ,  maar i n  de jaren t ach t ig  heeft  een aanta l  operat ies  

plaatsgevonden waardoor ins te l l ingen voor hoger onderwijs meer a c t i e f  

z i j n  betrokken b i j  de ontwikkelingen van he t  hoger onderwijs. Met name 

wordt i n  1985 door president Mitterrand het  ComitC National d 1 ~ v a l u a t i o n  

8 D i t  neemt n i e t  weg dat  op andere niveaus dan het  nationale andere 
beoordelingsmethoden dan pres ta t ie- indicatoren een belangri jke r o l  
spelen i n  Groot-Brittannie; t e  denken va l t  aan de vanouds bestaan- 
de external  examiners. 



gexnstalleerd dat in het daarop volgende jaar begint met evalueren van de 

instellingen voor hoger onderwijs. De locaties voor evaluaties worden in 

praktijk door uitgelokte uitnodiging vastgesteld (het C& suggereert de 

instelfing dat een uitnodiging tot evaluatie niet ongepast zou zijn). 

~fficieel echter worden instellingen ter evaluatie door de commissie zelf 

gekozen. De commissie rapporteert jaarlijks aan de president over de 

stand van zaken van het hoger onderwijs; het ~ t &  heeft geen staatsrechte- 

lijke macht . Tevens kent de ~Nlbprocedure 'horizontale * evaluaties, dat 

wil zeggen evaluaties van alle faculteiten binnen 6th breed gedefinieerd 

disciplinair terrein. 

Na circa vijf jaar opereren heeft het nationale evaluatiecomit6 bestaans- 

recht verwonren in Frankrijk en kan het rekenen op stem van de academi- 

sche gemeenschap. De vraag van instellingen voor hoger onderwijs naar 

externe evaluaties was groter dan het comit6 aankon. In 1992 zijn alle 

universiteiten een maal geevalueerd. 

4.2.2 Instellingsniveau 

Verenigde Staten 

De Verenigde Staten worden vaak gezien als land vanwaar de voorbeelden 

voor de ontwikkeling van Europese hoger-onderwijsstelsels worden gehaald, 

zeker voor wat betreft kwaliteitszorg. De kern van de kwaliteitszorg in 

de USA ligt op instellingsniveau. 

Het belangrijkste kwaliteitsbewakingssysteem, dat op instellingsniveau in 

de Verenigde Staten en Canada op grote schaal wordt toegepast, is het 
. . 

%.. 

stelsel van accreditering. De essentie van dit systeem is dat op grond 

van een onafhankelijke beoordeling door externe terzake kundigen, 

voorafgegaan door een zelfstudie, een opleiding hoopt het lidmaatschap te 

verwerven van een associatie van vergelijkbare opleidingen. Heeft een 

opleiding dit lidmaatschap verworven, dan wordt deze gelijkwaardig geacht 

aan de reeds aangesloten opleidingen. Het accrediteren van instellingen 

gebeurt op vrijwillige basis en de gegevens zijn openbaar. Accreditering 

kan overigens zowel op instellings- als op programma-niveau plaatsvinden. 

Instellingsgewijze accreditering geschiedt door zes regionale organisa- 

ties; ettelijke tientallen professionele organisaties verzorgen de 

accreditering voor programma's in hun specialisme. Doordat het aantal 

accrediteringsinstanties sterk groeide is in 1975 een nationaal overkoe- 



pelend lichaam in het leven geroepen, de Council of Post Secondary 

Accreditation, die de accrediteringsactiviteiten coardineert en facili- 

teiten aanbiedt ter ondersteuning. 

Groot-Brittannik? 

In het Verenigd Koninkrijk werd de erkenning van studieprogramma's van 

polytechnics als zijnde van academisch niveau tot nog toe verzorgd door 

de CNAA. Zoals in de vorige paragraaf gememoreerd, wordt de CNAA met 

ingang van herfst 1992 opgeheven, even als de polytectulics als aparte 

sector in het hoger onderwijs ophouden te bestaan. 

Voor de universiteiten bestond tot voor kort geen overkoepelend kwali- 

teitsbewakingssysteem. In 1990 is als onderdeel van de CVCP, de tegenhan- 

ger van de VSNU, de Academic Audit Unit (AM) opgericht, met als belang- 

rijkste taak de kwaliteitsbewakingssystemen van de afzonderlijke univer- 

siteiten te evalueren (een vorm van 'meta-evaluatie*). De AAU, die 

inmiddels haar werkzaamheden heeft aangevangen, opereert onafhankelijk 

van de nationale overheid. 

4.2.3 Programmaniveau 

Verenigde Staten 

Naast het reeds genoemde accrediteringsstelsel worden er in de Verenigde 

Staten op programmaniveau systemen ontwikkeld en toegepast. Een interna- 

tionaal bekend systeem van program review is, dat van de University of 

Tennessee Knoxville (UTK). Doordat werd overgegaan tot gedeeltelijke 

output-financiering in de staat Tennessee konden extra gelden worden 

verkregen als een vijftal performance standards werd gerealiseerd. In de 

loop van 1982 werd aan de UTK besloten een procedure te ontwikkelen om de 

resultaten van de lopende onderwijsprogramma's te beoordelen. 

Andere program review systemen zijn: het American College Testing Program 

en het Northeast Missouri State University's value-added assessment 

program , het program review-proces dat wordt uitgevoerd op Chicago City- 
Wide College, en de universiteit van Florida. 

Recentelijk verschuift de aandacht (in de eerste plaats die van de 

funding agencies) van de vraag 'Wat is de kwaliteit van het aangeboden 

onderwij s?' naar 'Wat leren studenten ervan?' - met andere woorden, van 
program review naar student outcome assessment. 



4 . 2 . 4  Cursusniveau 

Evenals in Nederland zijn stafleden van hoger-onderwijsinstellingen in 

het buitenland sinds jaar en dag betrokken bij evaluatie van hun, 

afzonderlijke, cursussen. Daartoe zijn diverse instrumenten ontworpen, 

zonder tot systematische kwaliteitsbewakingssystemen te evolueren. Mede 

onder invloed van de ontwikkelde kwaliteitsbewakingssystemen op hogere 

systeemniveaus ontstaat nu echter hernieuwde belangstelling voor evalua- 

tie op cursusniveau. 20 wordt, naast vormen van program review, in de 

Verenigde Staten steeds meer aandacht besteed aan het zogenaamde class- 

room research. 

4 . 2 . 5  Total Quality Management 

De groeiende aandacht voor kwaliteit van hoger ondewijs heeft ertoe 

geleid dat recente ontwikkelingen in het bedrij f sleven ten aanzien van 

kwaliteitszorg in het hoger onderwijs weerklank vinden. Met name is er 

sinds het eind van de jaren tachtig sprake van een trend naar total 

quality management, in de eerste plaats in de Verenigde Staten en 

recenter ook in Groot-Brittannig. Deze trend is vooralsnog het duide- 

lijkst waarneembaar in niet-universitaire vormen van hoger onderwijs, te 

weten community colleges in de USA en colleges en polytechnics in Groot- 

Brittannie, maar de beweging naar de universitaire sector is duidelijk 

ingezet. 

4.3 Internationale kwaliteitsvergelijking 

De actualiteit van de kwestie van de kwaliteit van het hoger onderwijs in 

verschillende landen roept de vraag op hoe tot verantwoorde uitspraken 

kan worden gekomen over de kwaliteit van het hoger onderwij s in interna- 

tionaal perspectief. De internationalisering van het hoger onderwij s zal 

naar verwachting in dit decennium een grotere vlucht gaan nemen. Met het 

officieel opengaan van de landsgrenzen in de EG eind 1992, is de kans 

groot dat afgestudeerden de concurrentie met hun buitenlandse collega's 

steeds meer dienen aan te gaan. Nu a1 maken studenten van de mogelijkheid 

gebruik. via Erasmus en dergelijke programma's, een bepaalde periode van 

hun studie in het buitenland door te brengen. Ook de internationale 



uitwis seling van docenten kri j gt steeds meer aandacht . De grenzen worden 
bij dit alles vanzelfsprekend niet gelegd bij de grenzen van de EG: de 

USA is bijvoorbeeld vanouds een land vaarmee vele contacten bestaan in 

het hoger onderwijs. Tevens leiden de ontvikkelingen in Centraal- en 

Oost-Europa tot vernieuwde en vergrote uitwisselingsmogelijkheden, door 

de EG gesteund via het PURE-programma (waarvan TEMPUS deel uitmaakt). 

In de Nederlandse context is in dit verband de volgende vraag van belang: 

hoe verhoudt de kwaliteit yan het Nederlandse hoger onderwijs zich tot 

die van andere landen? Door de Adviesraad Hoger Onderwijs (ARHO) en de 

'Netherlands organisation for international cooperation in higher 

education' (NUFFIC) is deze vraag in adviezen aan de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen aan de orde gesteld. De AREiO toont zich in 

zijn rapport bezorgd over de kwaliteit van het Nederlands hoger onder- 

wijs. Een van de belangrijkste conclusies die naar aanleiding van 

gesprekken met ingewijden .wordt getrokken, is dat het imago van de 

Nederlandse afgestudeerde aan universiteiten in het buitenland niet 

onverdeeld positief is. Het NUFFIC geeft aan dat de diploma's die in het 

Nederlands hoger onderwi j s worden behaald in het buitenland nogal eens 

worden ondergewaardeerd. 

Een pilot study over de mogelijkheden en beperkingen van het vergelijken 

van nationale hoger onderwijssystemen verricht door de Council for 

National Academic Awards (CNAA), het Hochschul-Information-System (HIS) 

en het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs Beleid (CSHOB) van de 

Universiteit Twente is onlangs afgesloten. Door middel van een internati- 

onaal vergelijkend onderzoek is getracht een methode te ontwikkelen die 

inzicht geeft in verschillen en overeenkomsten tussen de kwaliteit van 

hoger-onderwijssystemen in een aantal landen, in dit geval Duitsland, 

Groot-Brittannig en Nederland. Centraal stond hierbij de vraag met behulp 

van welke instrumenten, procedures en additionele middelen nationale 

hoger onderwij ssystemen op een zo valide en betrouwbaar mogelijke wij ze 

met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Het doe1 van het onderzoek was een verantwoorde methodiek te ontwikkelen 

aan de hand waarvan hoger onderwij ssys temen met elkaar kunnen worden 

vergeleken. Er moet worden benadrukt dat het accent van deze studie niet 

is komen te liggen op kwaliteit als zodanig (noch begripsmatig, noch als 

'de' kwaliteit van 'het' hoger onderwijs in Nederland). Deze pilot study 



dient in de eerste plaats te worden gezien als een poging om meer inzicht 

te krijgen in de methodologische mogelijkheden en beperkingen van het 

vergelijken van nationale hoger-onderwij ssystemen. De uitvoering van het 

onderzoek bestond uit twee fasen. In de eerste fase werd de methodiek 

ontwikkeld en is op basis van internationale dataverzameling een verge- 

lijkende beschrijving gemaakt van de drie nationale hoger-onderwijssyste- 

men alsmede van de voor dit project geselecteerde discipline econornie. De 

tweede fase bestond uit het voorbereiden en uitvoeren van een internatio- 

nale peer review. 

Momenteel worden meer internationaal vergelijkende studies verricht en 

heef t de VSNU een internationale, meer op programmavergelijking gerichte , 
versie van de visitatieprocedure uitgevoerd (International Programme 

Recognition Electrical Engineering). 

4.4 De Europese dimensie in kwaliteitszorg 

4.4.1 Het hoger-onderwijsmemorandum van de Europese Gemeenschap 

Tot voor kort kon met weinig overdrijving worden gesteld dat de EG geen 

eigen hoger-onderwijsbeleid voerde: onderwijs is een bij uitstek nationa- 

le verantwoordelijkheid, onder andere nauw gelieerd aan het nationale 

culturele beleid. Wat de EG deed, was niet meer dan pogen te komen tot 

regelingen betreffende wederzijdse erkenning van hoger-onderwijskwalifi- 

caties teneinde de bewerkelijke individuele waarderingsuitspraken door de 

narics te vervangen door, of ten minste toch aan te vullen met, cate- 

gorische erkenningen (zie ook secties 144, 145 van het hieronder genoemde 

Memorandum). 

Eind 1991 heeft echter de commissaris belast met onderwijs, mevrouw 

Papandreou, een Memorandum over hoger onderwijs in de Europese Gemeen- 

schap (EG-document COM(91)349) gepubliceerd. Het uitgangspunt van het 

primaat van het nationale beleid blijft hier gehandhaafd, maar als min of 

meer logisch gevolg van de diverse programma's van de EG volgt nu een 

overkoepelende visie. De programma's zijn bekend: Erasmus en Lingua voor 

uitwisseling en talenonderwijs, ICP voor inter-universitaire samenwerking 

en diverse andere die te maken hebben met onderwijs, onderzoek en de 

9 NARIC: nationaal inf ormatiecentrum voor academische erkenning . In 
Nederland treedt het NUFFIC als zodanig op. 



relatie hoger onderwij s-industrie . Expliciet uitgangspunt voor de 

Europese Commissie is dat de pluriformiteit van het hoger onderwijs in de 

lidstaten gehandhaafd blijft. Het refrein in het memorandum is dat de 

Europese dimensie in de opleiding van elke student in het hoger onderwijs 

aanwij sbaar moet zijn. 

Een van de 'horizontale kwestie[s] van fundamenteel belang' betreft *het 

handhaven en vergroten van de kwaliteit van het hoger onderwijs* (sectie 

53). De Commissie constateert dat er een groeiende belangstelling is voor 

kwaliteitszaken in ' de ' lidstaten. Daarbij wordt opgemerkt : 'Ook over de 
algemene kwestie van de vergelijkende kwaliteit . . . is een discussie 
aan de gang* (sectie 53). Dit dient niet alleen te worden opgevat als 

'vergelijking in en tussen* lidstaten (sectie 54). Bovenal dient namelijk 

rekening te worden gehouden met de in 1993 tot stand komende interne 

markt - en misschien met de wijdere Europese Economische Ruimte. Dan zal 
de kwaliteit - hier opgevat op instellingsniveau - een belangrijke rol 
kunnen gaan spelen bij: 

inter-instellingssamenwerking en -netwerken; 

academische erkenning van kwalificaties *en dus bij de vereenvou- 

diging van de mobiliteit'; 

studiekeuze van aanvangende studenten; 

waardering van afgestudeerden op de Europese arbeidsmarkt. 

4.4.2 Op weg naar een Europees kwaliteitsbewakingssysteem 

In het zojuist genoemde memorandum van de EG blijft de rol van de 

Gemeenschap qua activiteiten nog zeer beperkt: er blijkt niets van 

plannen om vanuit Brussel beleidsinitiatieven te ontplooien ter vervan- 

ging van nationaal beleid. Het *aangrijpingspuntt van de EG-initiatieven 

is veeleer de instelling en, aanvullend, het individu. Het zijn immers 

instellingen die participeren in erasmus-netwerken en dergelijke; van de 

instellingen wordt daarom verwacht dat zij zullen komen met praktische 

oplossingen voor wederzijdse erkenning van studieprestaties - in eerste 
instantie binnen hun Erasmus-netwerken, maar de olievlekwerking daarvan 

wordt duidelijk gesuggereerd. Een ander initiatief met effecten in eerste 

instantie op instellingsniveau betreft het European Credit Transfer 

Scheme (ECTS), dat tot 1995 in een proefperiode verkeert en momenteel 80 

instellingen omvat (een uit te breiden aantal). Tevens worden, mede naar 



aanleiding van het Nederlands voorzitterschap van de EG in de tweede 

helft van 1991, diverse initiatieven ondemomen om 'praktische* problemen 

voor verdergaande harmonisatie aan te pakken, bijvoorbeeld betreffende 

het begin, de lengte en de indeling van het collegejaar. 

De rol van de in aggregatietermen lagere systeemniveaus lijkt in de 

Europese ontwikkelingen, kortom, groter te worden. Zou dit ook niet 

moeten leiden tot een Europees kwaliteitsbewakingssysteem op instellings- 

of programmaniveau? In Nederland is recentelijk voor beide gepleit. De 

analogie met het Amerikaanse stelsel van accreditering dringt zich op. 

Ligt in een Europees stelsel van vrijwillige accreditering voor instel- 

lingen en programmafs de toekomst voor de kwaliteitszorg in het hoger 

onderwij s in Europa? 

ONTWIKKELINGEN IN HET NEDERLANDS HOGER ONDERWIJS: EEN 

OVERZ ICHT 

5.1 Drie sectoren 

Het Nederlandse hoger onderwijs is een voorbeeld van een continentaal 

Westeuropees hoger onderwijs-stelsel in de ontwikkelingsfase van het 

'massa-hoger onderwij s ' . In dit hoger-onderwij sstelsel kunnen drie 

sectoren worden onderscheiden: de universiteiten, het hoger beroepsonder- 

wijs en de Open Universiteit. De Open Universiteit, met haar geheel eigen 

positie en taak in het hoger onderwijs (afstandsonderwijs, voornamelijk 

' tweede-kansonderwij s ' en wederkerend onderwij s, zonder toelatingscrite- 

ria), blijft hier verder buiten beschouwing. We1 moet worden opgemerkt 

dat mag worden dat de behoefte aan wederkerend onderwijs zal groeien; 

welke gevolgen dit zal hebben voor de OU in vergelijking tot de andere 

hoger-onderwijsinstellingen is niet bekend. 

De onderlinge relaties tussen de beide andere sectoren zijn aan verande- 

ringen onderhevig; waren universiteiten en hoger beroepsonderwijs (HBO) 

voorheen gescheiden werelden, nu lijkt een beweging naar meer gelijkwaar- 

digheid en gelijkheid te zijn gestart. De Open Universiteit is nog een 

nieuwe verschijning in dit stelsel. 



5.1.1 Universiteiten 

Traditioneel zijn de Nederlandse universiteiten georganiseerd volgens de 

zogenaamde Humboldtiaanse principes. Richtinggevende principes hierbij 

zijn de eenheid van onderwijs en onderzoek en de sterke gerichtheid van 

de academici op hun disciplinaire omgeving. De laatste decennia is 

echter, met name in het hoger-onderwijsbeleid, een verschuiving waarneem- 

baar naar meer Angelsaksische organisatieprincipes in het hoger onder- 

wij s . 
Alle universiteiten, .oak de private (VU, KUB en KUN) vallen onder 

dezelfde wetgeving, momenteel nog de Wet op het wetenschappelijk onder- 

wijs (WWO), in de toekomst te zamen met het HBO de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Volgens de WWO kennen 

universiteiten als algemene randvoorwaarden en doelstellingen: 

wetenschappelijk onderwij s dient op te leiden tot zelfstandige 

wetenschapsbeoefening; 

wetenschappelijk onderwijs dient tevens op te leiden tot profes- 

sies en functies waarvoor een wetenschappelij ke vorming nodig en 

gewenst is. 

De instellingen voor wetenschappelijk onderwijs hebben als taken: 

het uitvoeren van onderwijs en onderzoek; 

het verzorgen van post-doctoraal onderwijs; 

het bevorderen van overdracht van kennis verworven in onderzoek 

naar de samenleving; 

het ontwikkelen van sociaal verantwoordelijkheidsgevoe1. 

In de WWO wordt verder onder andere vastgelegd de procedure van totstand- 

koming van nieuwe studieprogramma's en de wijze van organisatie en 

besturing van de universiteiten. 

5.1.2 Hoger beroepsonderwijs 

Instellingen die vrijwel uitsluitend zijn gericht op het opleiden van 

hooggekwalificeerde arbeidskrachten, zonder (grote) taak op het gebied 

van het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe kennis, passen in de zoge- 

naamde Napoleontische traditie. 

De HBO-sector is gegroeid van een onduidelijke status ergens in of naast 

het secundaire onderwij s naar een eigen positie in het hoger onderwij s, 



'anders maar gelijkwaardig' t en  opzichte van de univers i te i ten .  20 werd 

i s  1963 de Wet op he t  Voortgezet Onderwijs van kracht ,  waarin de beroeps- 

opleidingen voor het  e e r s t  een eigen p o s i t i e  innamen. I n  1986 volgde de 

Wet op he t  hoger beroepsonderwijs (WHBO), d i e  de HBO-instellingen u i t  he t  

secundaire onderwijs nam en  i n  het  t e r t i a i r e  onderwijs p laats te .  I n  de 

t u s s e n t i j d  was veel veranderd. De belangr i jks te  gebeurtenis in recente 

t i j d e n  daarb i j  was de operat ie  'schaalvergroting, taakverdeling en 

concen t ra t i e '  (STC)  i n  1983-1987 lo. 

I n  de WHBO van 1986 z i j n  onder meer de volgende algemene randvoorwaarden 

en doelen voor het  HBO omschreven: 

theoretische en praktische t ra in ing  t e  geven voor het  uitoefenen 

van professies en funct ies  waarvoor een hogere opleiding nodig en 

gewenst i s ;  

HBO-instellingen hebben daartoe a l s  taken: 

onderwijs t e  verzorgen: (toegepast) onderzoek zou ook t o t  de taken 

van HBO-instellingen kunnen behoren; 

mede t e  werken aan de ontwikkeling van de professies waarvoor z i j  

ople iden; 

pos t - i n i t i e e l  onderwij s t e  verzorgen. 

De WHBO i s  van toepassing op a l l e  HBO-instellingen, ook a1 z i j n  deze voor 

h e t  merendeel geen r i jks ins te l l ingen .  Een belangri jk verschil  tussen de 

WWO en de WHBO be t r e f t  de mate van regulering van de interne organisat ie:  

waar i n  de WWO taken en bevoegdheden van besturen, functionarissen en 

raden op de diverse niveaus v r i j  gedeta i l leerd  z i j n  omschreven, wordt de 

HBO-instellingen veel  ruimte gelaten op d i t  gebied ll. 

5 .2  Democratisering: 'Hoger onderwijs voor velen' en WUB 

De groe i  van het aan ta l  studenten sinds de Tweede Wereldoorlog maar 

voora l  s inds de jaren z e s t i g  i s  zowel een gevolg van demografische 

ontwikkeling (geboortegolf) ,  van autonome maatschappelijke processen 

(g ro t e r e  vraag naar hoger onderwijs door aspirant-studenten),  a l s  van 

bewust overheidsbeleid. I n  dat  overheidsbeleid was het  verkrijgen van 

hoog-ontwikkelde arbeidskrachten een van de doelstel l ingen.  Middelen t e r  

10 Zie verder paragraaf 5.6.  

11 Zie verder paragraaf 5.7.4.1. 



stimulering van participatie in het hoger onderwij s daarbij waren onder 

andere vergroting van het aanbod van studieplaatsen: het oprichten van 

nieuwe instellingen (Eindhoven, Twente, in zekere zin Rotterdam, Maas- 

tricht), het ontwikkelen van niet-universitair hoger onderwij s (de groei 

van de HBO-sector). Verder werd de vraag naar studieplaatsen gestimuleerd 

door de prijs ervan laag te houden: lage collegegelden en in het begin 

van de jaren zestig invoering van studiebeurzen en -1eningen. 

Kernwoorden ter karakterisering van deze ontwikkeling waren 'toegang' en 

'gelijkheid', of 'externe democratiseringl: niet alleen qua aantallen 

diende het hoger onderwijs van elitair naar massaal over te gaan, maar 

vooral ook diende de participatiegraad te worden verhoogd van die groepen 

die voorheen weinig deelnamen aan het hoger onderwijs: lagere sociale 

klassen en vrouwen. Met het oog op zo groot mogelijke deelname aan het 

hoger onderwij s werden de f inanciele drempels , zoals gesteld, zoveel 

mogelijk weggenomen. Haar laatste prominente vermelding kreeg deze 

ontwikkeling in de nota Hoger onderwijs voor velen in 1978. De studenten- 

aantallen bleven inmiddels groeien, jaarlijks sneller dan in de prognoses 

voorzien. Aan de universiteiten van 37.000 studenten in 1959 tot 180.000 

in 1990; voor het HBO zijn overeenkomende aantallen 38.000 en 220.000 

(voltijds- en deeltijdsstudenten). 

Een gevolg van de toenemende participatie in het hoger onderwijs is 

toenemende pluriformiteit van de studentenpopulatie. Dit geldt zowel de 

bekendheid met en inpassing in de lstudentencultuur ' van de eerste j aars- 
studenten als - vooral - ook hun doelstellingen ten aanzien van de 

opleiding in combinatie met de vraag van de arbeidsmarkt en hun voorken- 

nis. Een mogelijk antwoord hierop is het aanbieden van pluriform hoger 

onderwi j s . Een met de Twee-Fasenwet beeindigd experiment op dit gebied 
betrof de korte baccalaureaatsopleiding die werd mogelijk gemaakt door de 

WWO 1960 12. De opkomst van het HBO is een andere ontwikkeling in dit 

kader . 
Daarnaast kwam in de tweede helft van de jaren zestig de beweging van de 

'interne democratisering': de bestuursstructuur waarin via senaat en 

curatoren de academische oligarchic het in de universiteiten voor het 

12 Feitelijk bestond alleen een experimentele Baccalaureus-opleiding 
voor technische wetenschappen aan de TH Twente. Later wordt de 
titel baccalaureus voor internationaal gebruik toegekend aan alle 
hbo-afgestudeerden. 



zeggen had, werd vervangen door een stelsel van meer democratisch 

bestuur, waarbij de studenten en het niet-wetenschappelijke personeel een 

vertegenwoordiging verkregen in diverse raden en besturen. Dit werd 

vastgelegde in de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) van 1970. 

5.3 Teruglopende overheidsmiddelen 

Door de eerste oliecrisis (1973-1974) en de daarop volgende internationa- 

le recessie werd duidelijk dat 'de bomen niet tot in de heme1 groeien' . 
Beheersing van de collectieve sector en terugdringing van het financie- 

ringstekort worden sinds het eind van de jaren zeventig daarom steeds 

meer centrale strevingen in het Nederlandse regeringsbeleid. 

Daarnaast is sprake van een herbezinning op de rol van de overheid in de 

samenleving. Daarbij staan de ef f icigntie, de ef f ectiviteit en het 

sturend vermogen, maar ook de legitimiteit en de vraag naar de grenzen 

van de overheidsbemoeienis in de aandacht. Op diverse wijzen wordt 

gepoogd te komen tot een beter functioneren van de overheid. In dit kader 

worden in de jaren tachtig diverse 'grote operaties' uitgevoerd in het 

overheidsapparaat: de deregulerings- en privatiseringsoperatie, de 

heroverwwegings-,de decentralisatie- en 2 procent-operatie. 

Tegen deze summier geschetste achtergrond kunnen de ontwikkelingen van 

het Nederlandse hoger-onderwijsbeleid in de jaren tachtig worden gezien. 

De overkoepelende noemer voor het hoger-onderwij sbeleid in de j aren 

tachtig is verhoging van de efficientie. Via twee strategieen is hiernaar 

gestreefd: de bezuingings- en hervormingsmaatregelen van de eerste helft 

van de jaren tachtig en de nieuwe * sturingsfiliosofie * van deregulering 

en institutionele autonomie sinds 1985. In de volgende paragrafen zullen 

de 'grote operaties* van de jaren tachtig in het hoger onderwijs in 

chronologische volgorde de revue passeren. 

5.4 Herstructurering: Tweefasenstructuur 

Zeker a1 sinds het begin van de jaren zeventig richtten politieke 

discussies over het hoger onderwijs zich op de lage efficientie van de 



universiteiten die men ervoer 13. De combinatie van groeiende s tudenten- 

aantallen, vij f - of soms meerjarige studieprogramma * s 14, onbeperkte 

inschrijvingsduur lS en hoge studiestakingspercentages (drop out van 

rond 50%) leidde tot een steeds groter beslag van het hoger onderwijs op 

het niet meer zo sterk stijgende overheidsbudget, zonder evenredige 

stijging van de maatschappelijke baten. In vele andere landen was de duur 

van studieprogramma's vier jaar of minder. 

Een in 1971 ingediend wetsontwerp leidde in 1975 tot parlementaire 

goedkeuring van een wet ter verkorting van de studieprogramma*~ (Wet 

Herstructurering). In het wetsontwerp komen diverse nieuwe elementen naar 

voren: een selecterende en orienterende propaedeutische fase van &en 

jaar, totale duur tot het doctoraalexamen vier en bij uitzondering vijf 

jaar, vervallen van kandidaats- en baccalaureaatsexamens, assistent- 

onderzoekersposities voor wie zich na het doctoraal in zelfstandige 

wetenschapsbeoefening wil bekwamen, postdoctorale beroepsopleidingen voor 

artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers en psychologen en invoering 

van postacademisch onderwijs. Ook wordt beperking van de inschrijvings- 

duur voorgesteld tot een totaal van de cursusduur plus 6th jaar. Een deel 

van deze voorstellen komt, gewijzigd door twee nieuwe ministers en door 

de Kamer, terecht in de uiteindelijke wet. 

Wegens de volgens de politiek onbevredigende reacties uit de universitai- 

re wereld moest echter in 1980 een nieuw wetsvoorstel worden ingediend: 

van de mogelijkheid om bij uitzondering vijf- in plaats van vierjarige 

programrnafs in te dienen werd op zo ruime schaal gebruik gemaakt dat er 

van verkorting van de studieprogrammafs geen sprake meer was. Deze 

'sabotage' door de universiteiten maakte in 'Den Haag* de tijd rijp voor 

radicale, centraal opgelegde oplossingen. De belangrij ks te kenmerken van 

deze Wet Tweefasenstructuur Wetenschappelijk Onderwijs zijn de volgende: 

13 Paragraaf in hoofdzaak gebaseerd op: R.J. Bijleveld, J.V. Buissink 

en H.N. Scholtens, 'Bestuurskundig eindrapport', in: SCOICSHOB, 
Evaluatie-onderzoek Wet Tweefasenstructuur; Den Haag, Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, 1987; R.J. Bijleveld, 'The Two 
Tier Structure in University Education', in: P.A.M. Maassen & F.A. 
van Vught (eds.): Dutch Higher Education in Transition; Culemborg, 
Lemma, 1989. 

14 De gemiddelde lengte van studieprogramma's in 1970 was 5.23 jaar 

(minimaal 4 en maximaal 6% j aar) . 
1s De gemiddelde studieduur in 1982 was 7.2 jaar (CBS, 1983: 13). 



e e r s t e  fase :  een uniforme v i e r j a r i g e  cursusduur (6 th  j a a r  se lec te -  

rende , orienterende en verwi j zende propaedeuse en dan d r i e  j a ren  

t o t  h e t  doctoraalexamen); 

s e l e c t i e f  toegankeli jke tweejarige tweede fase  bestaande u i t  

medische en beroepsopleidingen, lerarenopleidingen en v i e r j a r i g e  

onderzoekersopleidingen (onderzoekers-in-opleiding ( a i o ) ) .  Selec- 

t i e  v i n d t  p l a a t s  door de f a c u l t e i t ,  op bas is  van studiepakket en 

- r e s u l t a t e n ,  u i t  afgestudeerden u i t  de e e r s t e  fase  en - op bepaal- 

de voorwaarden - afgestudeerden u i t  h e t  HBO; 

maximale inschrijvingsduur a l s  student zes j a a r  (uitzonderingen 

mogeli jk);  invoering van inschr i jv ing a l s  extraneus of toehoorder 

voor wie langer w i l  studeren; koppeling van maximale i n s c h r i j -  

vingsduur a l s  student aan beeindiging van s tudief inancier ing  en 

verhoging van collegegeld nadien. 

De drop out  zou moeten worden teruggebracht t o t  20 procent i n  de propae- 

deuse en i n  de l a t e r e  jaren 1 0  procent van de oorspronkelijke instroom 

(dus 12 .5% van de D-instroom) . Studierendement (tegengaan van drop ou t )  

en -voortgang (wegens de maximale inschri jvingsduur)  s taan  sindsdien hoog 

op de agenda i n  de u n i v e r s i t a i r e  wereld. Een evaluatieonderzoek van CSHOB 

en SCO i n  1987 toonde aan da t  de u i t v a l  onder de e e r s t e  genera t ie  

tweefasenstudenten weliswaar was teruggelopen, maar da t  de doe l s t e l l ingen  

n i e t  werden gehaald. Gegevens verzameld i n  rapportages van v is i ta t iecom- 

miss ie s  tussen  1989 en 1992 wijzen erop dat  de problemen van rendement en 

studievoortgang nog s teeds  n i e t  z i j n  overwonnen. De gemiddelde studieduur 

i s  e c h t e r  we1 beduidend teruggedrongen. 

Tevens opende de Tweefasenwet de mogelijkheid t o t  invoering aan de 

u n i v e r s i t e i t e n  van kor te re  programmafs dan v i e r  j aa r .  Van deze mogelijk- 

he id  werd door s l ech t s  66n f a c u l t e i t  gebruik gemaakt. De ve rk la r ing  

h iervoor  i s  we1 e r i n  gezocht d a t  de beschikbare energie werd gestoken i n  

h e t  ontwikkelen van de v i e r j a r i g e  programmafs en i n  de t w i j f e l  over de 

s t a t u s  van de kor te re  opleidingen (we1 een diploma, maar geen bekende 

t i t e l ) .  D i t  l a a t s t e  mede i n  het  kader van de waarden en doelen van 

univers  i t a i r  onderwi j s : moet daarin worden vas tgehouden aan t r a d i t i o n e l e  

academische waarden of i s  e r  (ook) p laa t s  voor beroepsgerichte ople id in-  

gen? 



Een ander aspect in de Wet Tweefasenstructuur betrof de uniforme vast- 

stelling van de studielast per studiejaar. Voordien varierend van circa 

1400 tot 1700 uur, werd deze nu uniform vastgesteld op 1700 uur. 

De wet kende verder voorzieningen voor verdergaande samenwerking tussen 

universitaire en HBO-opleidingen. Van deze eerste mogelijkheid tot een 

zekere mate van integratie van het hoger-onderwijssysteem in Nederland 

werd slechts op zeer bescheiden wijze gebruik gemaakt. 

De invoering van tweede-faseopleidingen vond eveneens slechts op beschei- 

den schaal plaats. Leraren- en medische opleidingen bestonden reeds. 

Aio's waren directe opvolgers van promotie-assistenten en wetenschappe- 

lijke assistenten; specifieke aio-opleidingen (in onderzoeksmethoden en 

in het disciplinaire onderwerp) werden na enkele jaren ontwikkeld (aio- 

netwerken, na 1990 onderzoekscholen). Juist de nieuwe postdoctorale 

beroeps- en ontwerpersopleidingen lieten echter het meest op zich 

wachten . 

Herstructurering via bezuiningingen in de universitaire 

sector: TVC en SKG 

5.5.1 Taakverdeling en Concentratie 

Nog voor de invoering van de wet Tweefasenstructuur, namelijk eind 1981, 

worden de Nederlandse universiteiten geconfronteerd met de aankondiging 

van een grootscheepse bezuinigingsoperatie onder de noemer taakverdeling 

en concentratie in het wetenschappelijk onderwijs 16. Bedragen van 

66 miljoen gulden in 1984, oplopend tot een totaal van tot 258 miljoen in 

1987 worden in de definitieve nota van 1982 als doelstelling genoemd. De 

'kaasschaafmethode' van bezuinigen wordt daarin afgewezen, het onderzoek 

diende buiten schot te blijven. De medische faculteiten en academische 

ziekenhuizen dienden 35 tot 40 procent van genoemde bedragen op te 

brengen. Nevendoelen waren dat de kwaliteit van het wetenschappelij k 

16 Paragraaf in hoofdzaak gebaseerd op: T. Grondsma, TVC-proces en 

speltheorie; Delft, TH Delft, 1983; W.J.N. Ligthart, e.a., Het 
proces van taakverdeling en concentratie in het Wetenschappelijk 
Onderwijs; Den Haag, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
1986; F.A. van Vught, 'Collective Rationality and Retrenchment', 
in: P.A.M. Maassen, en F.A. van Vught (eds.);, Dutch Higher Educa- 
tion in Transition; Culemborg, Lemma, 1989. 



onderwijs en onderzoek gehandhaafd diende te blijven en dat vernieuwingen 

tot stand dienden te worden gebracht ('vernieuwingsgelden'). 

De universiteiten krijgen de kans - en accepteren deze - om gezamenlijk 
te de taakverdeling en concentratie te bexnvloeden via een codrdinatie- 

orgaan in het kader van de Academische Raad: de TVC-commissie. De TVC- 

commissie stelt in 6 maanden een rapport op dat door alle universiteiten 

wordt gesteund over de te bereiken bezuinigingen en de verdeling daarvan; 

alleen de medische sector maakt geen deel uit van deze overeenstemming. 

Het ministerie van Onderwij s en Wetenschappen bewerkt voorjaar 1983 de 

resultaten van dit rapport tot enigszins ervan afwijkende concept- 

beleidsvoornemens, die 'na een langdurig een taai proces' l7 van bi- en 

multilaterale onderhandelingen in de zomer van 1983 uitmonden in TVC- 

overeenkomsten tussen de minister van Onderwij s en Wetenschappen en elf 

van de dertien universiteiten (niet: UVA en TH Delft) 18. Eind 1983 

zendt de minister zijn definitieve TVC-voorstellen naar de Tweede Kamer, 

waarmee aan het politieke proces rond deze operatie een einde komt. We1 

moeten dan nog vertegenwoordigers van de verschillende disciplines hun 

taakverdelingsvoorstellen in 1984 opstellen; de beleidsvoorstellen en de 

overeenkomsten tussen de universiteiten en het ministerie van Onderwijs 

en Wetenschappen vormen daarvoor de randvoorwaarde. In de sector genees- 

kunde worden gedurende het hele TVC-proces vrijwel geen vorderingen 

gemaak t . 

5 . 5 . 2  Selectieve Krimp en Groei 

Terwijl de universiteiten bezig waren de ooit door een bewindspersoon 

eenmalig genoemde TVC te implementeren, werd in 1986 een nieuwe bezuini- 

gingsoperatie aangekondigd onder de naam Selectieve Krimp en Groei. Een 

nieuwe algemene bezuinigingsronde in het kabinet en onvrede over de wijze 

van uitvoering van de TVC in enkele disciplines noopten de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen daartoe. De SKG-operatie bleef in hoofdzaak 

beperkt tot een klein aantal disciplinaire gebieden, te weten geneeskun- 

de, tandheelkunde, letteren en sociale wetenschappen. Daarnaast was de 

Ligthart e.a. . 1986. blz. 52. 
18 In 1984 komt de UvA. gelokt door de 'vernieuwingsgelden' , toch tot 

ondertekening van de voorstellen. 



operatie voor alle universiteiten gericht op ontbureaucratisering 

(afslanking van het administratieve apparaat en van de centrale niet- 

wetenschappelijke diensten van de instellingen). In totaal zou 130 

miljoen gulden moeten worden bezuinigd. In tegenstelling tot de TVC- 

operatie zagen de universiteiten ervan af zelf de procescobrdinatie ter 

hand te nemen. De relaties tussen het ministerie en het veld waren niet 

bepaald op een hoogtepunt. 

Over zijn voorstellen vroeg de minister na een debat in de Tweede Kamer 

advies van externe deskundigen 19. Dezen reageerden zoals gevraagd 

binnen ruim Ben maand, op basis waarvan het ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen de bezuinigingsplannen opstelde. Voor een deel van de 

terreinen stelde de minister plannen op gebaseerd op deze adviezen. Voor 

twee terreinen, onderwijskunde & pedagogiek en sociologie, politicologie 

& bestuurskunde, stelde de minister 'landelijke, onafhankelijke, snelwer- 

kende' visitatiecommissies in die op basis van hun kwaliteitsoordelen 

betreffende de diverse faculteiten een verdeling van de bezuinigingen 

moesten aangeven. Onder deze dreiging kwamen enkele faculteiten tot de 

door de minister gewenste nauwe samenwerking, en werden enkele .studie- 

richtingen gesloten volgens reeds gemaakte afspraken in onderhandelingen 

tussen het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de betrokken 

CvBs. Anderzijds zijn dreigende sluitingen wegens de adviezen van de 

visitatiecornmissies niet doorgegaan. 

5.5.3 Een nieuwe basis voor financiering van onderzoek: VFO 

Bet eerste beleidsterrein binnen het hoger onderwijs waar 'kwaliteit' op 

systematische wijze een hoofdrol ging spelen betrof niet het wetenschap- 

pelijk onderwijs, maar het onderzoek. De voorwaardelijke financiering van 

onderzoek (VFO)  werd in 1983 ingevoerd ter verhoging van de kwaliteit van 

het onderzoek en om systematische afweging mogelijk te maken van priori- 

19 Zie onder andere: Verkenningscommissies tussen veld en overheid, 

door B.J.R. van der Meulen, D.F. Westerheijden, A .  Rip; Zoeter- 
meer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1991; m.n. 
b l z .  235-241 en 264-273. 



teiten en gebruik van de financigle middelen *O. Centrale doelstellingen 

van het VFO-systeem waren: 

verantwoording ten opzichte van bekostiger, de overheid, over de 

relatie tussen omvang, kwaliteit en ef f icigntie van fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de gebruikte middelen 

anderzijds; 

kwaliteitsverbetering; 

verbetering van het beleid ten aanzien van onderzoek (programme- 

ring). 

Bet beleid betrof tot 60 procent van de totale onderzoeksinspanning van 

de faculteiten (het zgn. B-deel van het onderzoek). De overige delen 

bleven gefinancierd volgens de bestaande procedures: studentenaantal- 
. ; .- 

afhankelijk ( 'A-deel' van het onderzoek) dan we1 uit de tweede geldstroom 

(via ZWO en KNAW) en derde geldstroom (contractonderzoek). Een belangrijk 

begeleidend principe bij de invoering van het stelsel was dat men a1 

doende zou leren: de ervaringen zouden moeten leiden tot verf ijningen of 

aanpassingen van het systeem. 

De voor de eerste ronde vastgestelde procedure was, in grote lijnen, dat 

f aculteiten hun onderzoek (wij beperken ons verder tot het B-deel) 

bundelden in vijfjarige programma's met een zekere minimumomvang. Deze 

programma's werden ex ante beoordeeld door externe deskundigen. Onvol- 

doende beoordeling van een programma zou leiden tot reallocatie van de 

vrijkomende middelen. Zulke beoordelingen kwamen nauwelijks voor, van 

reallocatie van middelen is dan ook nauwelijks sprake geweest. Bovendien 

is het hoger-onderwijsveld erin geslaagd de beoordelingen voor de 

beleidmakers vrij on-informatief te houden: het enige onderscheid dat 

werd gemaakt was tussen onvoldoende en voldoende; de mogelijkheid om 

excellent onderzoek te identificeren en eventueel extra te belonen werd 

daardoor teniet gedaan. 

De belangrijkste verandering in de tweede ronde van de VFO was dat de ex 

ante beoordelingen werden vervangen door ex post oordelen (prestaties in 

20 Paragraaf gebaseerd op: Evaluatie van vijf jaar voorwaardelijke 

financiering: De moeizame relatie tussen beleid en onderzoek, door 
J.B. Spaapen, C.A.M. van Suyt en A.A.M. Prins; Den Haag, Ministe- 
rie van Onderwijs en Wetenschappen, 1988; R.J. Bijleveld, L.C.J. 
Goedegebuure, 'The Paralysing Effects of a Balanced Power System', 
in: Dutch Higher Education in Transition, P.A.M. Maassen, F.A. van 
Vught (red.); Culemborg, Lemma, 1989. 



p l a a t s  van be lo f t e s ) .  Tot een derde ronde z a l  b e t  waarschi jn l i jk  n i e t  

komen, omdat momenteel over de invoering van een nieuw, v r i j w e l  a l l e  

onderzoek omvattend beoordelings- en bekostigingssysteem wordt gesproken. 

Een be langr i jk  e f f e c t  van de VFO i s  d a t  kwaliteitsbeoordelingen hiermee 

i n  de academische wereld een geaccepteerd onderdeel van de dage l i jkse  

p r a k t i j k  z i j n  geworden. 

Tussen e f f i c i f n t i e  en nieuwe s tur ingsf i losof ie :  Schaalver- 

grot ing  HBO 

~ l s  voorbode van de nieuwe aanpak d i e  in de volgende paragraaf aan de 

orde komt, kan de opera t ie  t o t  schaalvergroting, taakverdeling en 

concen t ra t i e  (STC) i n  h e t  HBO worden gezien 21. 

Het HBO was ui tgegroeid t o t  een vorm van hoger onderwijs d ie  v i e 1  onder 

de wet op h e t  voortgezet  onderwijs. De ruim 300 HBO-instellingen waren, 

mede door da t  v r i j  d e t a i l l i s t i s c h e  we t t e l i jk  kader, hoofdzakelijk 

r e l a t i e f  k le ine ,  mono-sectorale scholen. Ter versterking van de HBO- 

s e c t o r ,  waar ruim de h e l f t  van a l l e  studenten i n  h e t  hoger onderwijs z i j n  

ople id ing volgde, en t e r  bezuiniging (68 miljoen gulden i n  1988). werd i n  

1983 de STC-operatie ges ta r t .  Hoofddoelstellingen van deze opera t i e  

waren: 

vergrot ing  van de ins te l l ingen  door middel van onderlinge f u s i e s ;  

vergrot ing  van autonomie van de ins te l l ingen  met betrekking t o t  

f inancign,  personeel en vormgeving van het  onderwijs; 

verhoging van de e f f  i c i g n t i e  door schaalvoordelen (onderwi j s voor 

grotere  groepen, concentrat ie  van apparatuur, e .d . ) .  

Nieuw aan de opzet van de STC was dat  e r  geen gedetai l leerde voorschr i f -  

t e n  waren van h e t  minis ter ie  van Onderwijs en Wetenschappen aan de 

i n s t e l l i n g e n  over, bijvoorbeeld, wie met wie zou dienen t e  fuseren. I n  

p l a a t s  daarvan werden randvoorwaarden ges te ld  ten aanzien van he t  minimum 

a a n t a l  van 600 studenten van de gefuseerde i n s t e l l i n g ;  e r  diende een 

bes t u u r l i  j ke eenheid t e  ontstaan en de fuserende ins te l l ingen diende op 

2 1 Paragraaf mede gebaseerd op: L . C . J .  Goedegebuure, H . J .  Vos. 

Hers t ruc turer ing  van h e t  Boger Beroepsonderwijs: De opera t i e  
STCIHBO; Zoetermeer, Minister ie  van Onderwijs en Wetenschappen, 
1988; L . C . J .  Goedegebuure. ' I n s t i t u t i o n a l  Mergers and Systems 
Change', i n :  Dutch Higher Education i n  Transi t ion,  P . A . M .  Maassen, 
F.A. van Vught ( r e d . ) ,  Culemborg, Lemma, 1989. 



redelijke afstand van elkaar te liggen. Tevens was een strak tijdschema 

opgesteld, zodanig dat de fusies in augustus 1986 hun beslag dienden te 

hebben gekregen. Uitzonderingen ten aanzien van de minimum studentenaan- 

tallen waren mogelijk voor landelijk unieke opleidingen en voor pedagogi- 

sche academies voor het basisonderwijs. In deze laatste sector bleek de 

verzuiling en de parlementaire steun daarvoor belangrijker dan de doelen 

van de STC. De aangegeven minimum omvang van 600 studenten betekende dat 

meer dan 60 procent van de instellingen diende te fuseren. 

De koepelorganisatie van de HBO-instellingen, de in 1975 opgerichte HBO- 

Raad, nam de co6rdinatie van het proces op zich, op verzoek van het 

minis terie van Onderwij s en Wetenschappen. Het ministerie wilde zich 

namelijk uitdrukkelijk afstandelijk opstellen in dit proces. 

Voor wat betreft de fusies waren de gevolgen van de STC-operatie duide- 

lijk. Van 348 instellingen in 1983 waren er in 1987 nog 85 over. Daarvan 

waren 51 nieuwe instellingen, ontstaan uit fusies van in totaal 314 HBO- 

scholen. De overige 34 bleven vooralsnog op de oude voet voortbestaan; 

dit waren vooral pedagogische academies en grote HEAO's. Onderzoek toont 

aan dat het deels positief ervaren doe1 (meer gelijkwaardigheid aan de 

universiteiten, meer autonomie) en het beleidsarrangement succesvol was. 

Het beleidsarrangement bestond uit een combinatie van positieve prikkels 

(zeer grote HBO-instellingen zouden 'nieuwe taken' kunnen krijgen als 

toegepast onderzoek) en negatieve prikkels (bijv. de randvoorwaarde van 

600 studenten), de vrijheid in uitvoering door de HBO-Raad gecombineerd 

met incidentele , lokale interventie door het minis terie van Onderwij s en 
We tenschappen. 

5 . 7  Sturing op afstand: HOAK, HOOP en WHW 

5.7.1 De nieuwe sturings-'filosofie': HOAK 

Een van de belangrijkste gebeurtenissen voor het hoger-onderwijsbeleid in 

de jaren tachtig was het verschijnen van de nota Hoger Onderwijs: 

Autonomie en Kwaliteit (BOAK) in 1985. Na de danig verkoelde verhoudingen 

met de universiteiten ten gevolge van TVC en SKG kon een nieuwe start 

worden gemaakt. Aanzetten voor een nieuwe aanpak konden worden gevonden 

in de VFO- en STC-operaties. Bovendien paste die nieuwe start in de 



beweging van deregulering en in de nog steeds noodzakelijke bezuinigin- 

gen. 

Sturing van het hoger-onderwijsstelsel zou niet langer vanuit 4th 

centraal punt moeten worden ondernomen; het hoger-onderwijsstelsel wordt 

gezien als een in relatief hoge mate zelf-regulerend stelsel. Betere 

aanpassing aan de steeds sneller optredende veranderingen in de maat- 

schappij is nodig. Hoger-onderwijsinstellingen die zichzelf reguleren, 

produceren - is de achterliggende gedachte - in onderwijs en onderzoek 
een hogere kwaliteit dan wanneer de gedetailleerde centrale planning 

wordt voortgezet. Een grotere mate van institutionele autonomie dan 

voorheen het geval was en een meer afstandelijke sturing door het 

minis terie van Onderwij s en Wetenschappen zi jn daarom de belangri j kste 

kenmerken van de nieuwe strategie. 

5 .7 .2  Uitwerking van HOAK: het HOOP 

In het kader van de nieuwe sturingsfilosofie is in het najaar van 1987 

een begin gemaakt met een bijpassende nieuwe vormgeving van de planning 

van het hoger onderwijs door de introductie van het eerste ontwerp-HOOP 

(Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) 22.  In dit plan stelt de overheid 

zich niet op als de architect van de toekomst, maar deelt zij de verant- 

woordelijkheid voor de vormgeving van het hoger onderwijs in de toekomst 

met de andere actoren in het systeem, met name de hoger-onderwij sinstel- 

lingen. Daamoor is nodig een uitwisseling van inzichten en argumenten, 

opvattingen en attitudes, van wilsuitingen en voorspellingen. Die 

uitwisseling wordt in het HOOP aangeduid met de term 'dialoog'. Deze 

planningsvorm wordt in het eerste ontwerp-HOOP getypeerd als 'communica- 

tieve planning'; aan de voorwaarden voor 'herrschaftsfreie Kommunikation' 

wordt in het hoger-onderwijssysteem echter evenmin als in enig ander 

sociaal systeem voldaan, bijvoorbeeld wegens de (financieel) dominante 

positie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

De HOOP-procedure bestaat uit een tweejarige cyclus: in jaar 1 publiceert 

de minister van Onderwij s en Wetenschappen zijn voorspellingen, be leids- 

voornemens, enzovoort, voor de komende (minstens) vier jaar in het HOOP. 

2 2 Paragraaf in hoofdzaak gebaseerd op: Hoopvol perspectief of ijdele 
hoop?, door P.A. Binsbergen, H.F. de Boer, H.P. Potman, e.a.; 
Zoetermeer, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1991. 



In jaar 2 reageren de instellingen daarop via hun ontwikkelingsplan- 

nen 23, die eveneens een minimaal vierjarige periode bestrijken. Deze 

documenten vormen de basis voor de dialoog tussen instellingen. overheid 

(m.n. ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en Tweede Kamer) en 

samenleving. In beide documenten dient te worden ingegaan op de eigen rol 

van de auteur in het hoger-onderwijsstelsel en tegelijkertijd moet worden 

gereageerd op de uitspraken van de 'bestuurlijke tegenspeler'. Gecombi- 

neerd met de uitwisseling van de plandocumenten vindt de dialoog ook 

plaats in diverse overlegvormen, met name het multilaterale overleg in de 

ho-kamer en het bilaterale overleg tussen het ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen en de individuele -instellingen. Reacties worden door het 

ministerie uitgelokt in jaar 1 van de plancyclus: de reacties leiden tot 

bijstellingen van het ontwerp-HOOP tot de definitieve vorm van het HOOP. 

5 . 7 . 3  Uitwerking van HOAK: kwaliteitsbewaking 

Een belangrijk uitvloeisel van de HOAK-nota is de vergrote autonomie voor 

de hoger-onderwijsinstellingen. In ruil voor die autonomie eist de 

overheid echter af leggen van verantwoording : wordt inderdaad de (betere) 

kwaliteit geleverd die nu mag worden verwacht? Voor wat betreft onderzoek 

kan worden teruggevallen op de VFO. Voor het andere primaire proces, 

onderwijs, bestaat nog geen kwaliteitscontrole. Oorspronkelijk beoogt de 

minister van Onderwijs en Wetenschappen daartoe de Inspectie Hoger 

Onderwijs (IHO) in het leven te roepen, als uitbreiding van de bestaande 

inspectie op het HBO. In de discussies in de hoger onderwijs-kamer in 

1986 bedingen de instellingen echter dat de IHO buiten de deur blijft; 

liever organiseren zij zelf een kwaliteitsbewakingsprocedure - zij zijn 
immers als autonome eenheden zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit? De 

rol van de IHO wordt daarop hoofdzakelijk beperkt tot 'meta-evaluatiet: 

j aarli j ks wordt een rapport gepubliceerd over de rapporten in het kader 

van de kwaliteitsbewakingsprocedure. Als aparte taak vat de IHO her op om 

na te gaan wat de 'bestuurlijke hantering' is van de uitkomsten van de 

kwaliteitsbewakingsprocedures. 

2 3 Alleen de universiteiten hebben de plicht een ontwikkelingsplan op 
te stellen; hogescholen worden we1 aangespoord via een ontwikke- 
lingsplan een bijdrage te leveren aan de dialoog. 



Als resultaat van de overeenkomst in de hoger onderwijs-kames starten de 

VSNU in 1988 en de HBO-Raad in 1990 met hun respectieve stelsels van 

discipline-, of sectorgewijze kwaliteitsbeoordeling. De HBO-Raad kende 

voordien enkele experimenten met instellingsgewijze kwaliteitszorg, maar 

in 1990 werd overgegaan op een systeem dat veel overeenkomsten vertoont 

met dat van de VSNU, zij het dat het accent mogelijk meer ligt op 

onderwijskundige aspecten dan bij de universiteiten. 

De kern van het VSNU kwaliteitsbeoordelingsstelsel vormen de facultaire 

zelfstudies. Deze rapporten worden onder verantwoordelijkheid van het 

faculteitsbestuur opgesteld met, in de ogen van de VSNU, drie doelstel- 

lingen: 

interne kwaliteitszorg; 

informatievoorziening aan de externe visitatiecommissie; 

ter voorbereiding van de faculteit op de komende visitatie. 

Een zelfstudie wordt geacht een analyse te bevatten van de sterke en 

zwakke punten van de faculteit. Alle zelfstudies van de faculteiten op 

een gegeven disciplinair gebied worden door de VSNU voor de visitatiecom- 

missie verzameld, waarna de commissie deze faculteiten bezoekt. De 

visitatiecommissie bestaat uit academische experts op het betreffende 

terrein (zo min mogelijk met directe belangen bij de te visiteren 

f aculteiten) uit binnen- en buitenland, terwij 1 ook M n  onderwij sdeskun- 

dige van de commissie deel uitmaakt. De commissieleden worden benoemd 

door het bestuur van de VSNU, op voordracht van vertegenwoordigers van de 

betrokken faculteiten. 

In de gesprekken van de visitatiecommissie met alle geledingen van de 

faculteit gedurende de ruim twee etmalen dat de visitatie duurt, is de 

zelfstudie het belangrijkste uitgangspunt. Deze informatie wordt (zo 

nodig ter plaatse) aangevuld met andere schriftelijke en mondelinge 

informatie, inclusief tentamens en papers van studenten. Aan het slot van 

de visitatie geeft de voorzitter van de commissie een mondelinge samen- 

vatting van de indrukken van de commissie, mede in het licht van haar 

informatie over de zusterfaculteiten. 

De gezamenlijke visitaties resulteren in een rapport van de visitatiecom- 

missie met een algemeen deel over de stand van zaken in het onderwij s in 

de discipline in Nederland, en met afzonderlijke commentaren voor de 

individue le f aculteiten. De bedoeling is dat die laats te vervolgens 

overgaan tot verbetering van de (door de faculteit enlof door de commis- 



sie geconstateerde) zwakke punten. In de volgende zelfstudie (zes jaar 

later) zou over de kwaliteitsverbetering moeten worden gerapporteerd. 

Een van de grootste verschillen tussen procedures van de VSNU- en de HBO- 

Raad is dat in de laatste tevens de instelling van verkenningscornmissies 

mogelijk is, die een bepaalde problematiek in een disciplinair gebied 

landelijk onderzoekt. Een dergelijke verkenning gaat vooraf aan de 

'kwaliteitsspiraal' van zelfstudies en visitatiecommissie. 

5 .7 .4  Een nieuw wettelijk kader: de WHW 

De nieuwe besturingsfilosofie diende een wettelijk kader te krijgen. Ter 

vervanging van zeventien wetten, waaronder de WWO 1986 en de WHBO, is 

daarom begin 1989 het wetsvoorstel ingediend voor de Wet op het Hoger 

Onderwi js en Wetenschappeli jk Onderzoek (Utl lJ)  . Door de parlementaire 

behandeling en door de kabinetswisseling die in de tussentijd plaatsvond, 

ziet de wet zoals die in het voorjaar van 1992 door de Tweede Kamer is 

aangenomen er op een aantal punten anders uit dan het eerste voorstel; 

een schoonheidsprij s is voor het uiteindelijke produkt niet wegge- 

legd 2 4 .  Op enkele onderdelen is de oorspronkelijk bedoelde grote mate 

van autonomie op een andere wijze ingevuld, dan we1 (gedeeltelijk) 

teruggedraaid. Een van de veranderingen betreft het instellen van een 

commissie die, in plaats van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap- 

pen, zal toetsen of voorgestelde nieuwe studierichtingen 'macrodoelmatig' 

zijn, lettend op spreiding van aanbod en profiel en tevens de vraag 

beantwoordend of de voorgesteld opleiding in het wo dan we1 het HBO 

thuishoort (criteria niet en dCtail bekend) . Verder krij gen instellingen 
geen vrijheid zelf toelatingseisen te stellen; het vaststellen van 

verplichte eindexamenvakken blij ft de minister voorbehouden 25. Andere 

zaken zijn naar de toekomst verwezen, zoals de bestuursorganisatie (zie 

onder) en samenwerking tussen WO en BBO. Wat dat laatste betreft blijft 

het huidige binaire stelsel vooralsnog gehandhaafd. 

Zie: VSNU berichten, mei 1992 (35). 

2 s De plannen tot invoering van 'doorstroomprofielen' in het voortge- 
ze t onderwij s kunnen ten aanzien van dit onde rwerp moge lij k 
ve randering brengen. 



Met de Tweede Kamer is de minister van Onderwijs en Wetenschappen 

- overeengekomen dat de WtIW vijf jaar na de invoering ervan zal worden 

gegvalueerd . 

5.7.4.1 Verstandig besturen: nieuwe bestuursautonomie ook voor de 

universiteiten? 

In het kader van de invoering van de WHBO kregen de besturen van de 

hogescholen een grote mate van vrijheid ten aanzien van de inrichting van 

hun bestuurlijke organisatie. Een van de resultaten van de expert- 

conferenties in het najaar van 1990 was de wens dat ook universiteiten 

meer ruimte zouden-.-. krij gen voor de vormgeving van .bun bestuurlij ke 

organisatie. Wegens de vergrote autonomie in de nieuwe besturingsfiloso- 

fie dienen niet alleen de hogescholen, maar ook de universiteiten immers 

flexibel en slagvaardig op hun (turbulente) omgeving te kunnen reageren. 

Het slotdocument van de conferenties stelt daarom voor charters, ofte we1 

bestuursstatuten, mogelijk te maken voor iedere individuele instelling. 

Een commissie ad hoc onder voorzitterschap van prof.dr. A. van der Zwan 

krijgt begin 1991 de taak dit idee verder uit te werken en te bezien hoe 

dit in de wetgeving (de WHW ligt dan nog in ontwerp bij de Tweede Kamer) 

kan worden verwerkt 26. De commissie hanteert drie uitgangspunten: 
- 

vrijheid van inrichting, omdat de voor iedere instelling verschil- 

lende externe en interne omgevingen en de veranderingen daarin 

verschillende eisen stellen aan de verschillende instellingsbestu- 

ren; 

publieke verantwoording, omdat het hoger onderwijs uit publieke 

middelen wordt bgtaald; 

vri j heid van wetenschap, die zou moeten worden gegarandeerd door 

wettelijke verankering van de vakgroep en de faculteit als organi- 

satorische thuisbases voor de onderzoekers en onderwijsgevenden in 

het wetenschappelijk onderwijs. 

26 Gebaseerd op: Tijdelijke adviescommissie bestuursorganisatie w.o., 
Zelfstandig besturen: Op weg naar universitaire charters; Zoeter- 
meer, ~inisterie van Onderwijs en Wetenschappen, 1991; D.F. 
Westerheijden, A.M. Bruggert en M.T.E. van Buchem, De praktijk van 
bestuurlijke organisatie van universiteiten; Enschede, CSHOB, 
1991. 



De commissie stelt voor de universiteiten inderdaad de vrijheid te geven 

e,igen bestuursstatuten te ontwerpen waarin van een bepaalde verzameling 

artikelen uit de bestaande wetgeving mag worden afgeweken; zonder 

regeling in het bestuursstatuut blijven de wettelijke regelingen van 

kracht voor de instelling. Ter controle van de ingediende bestuursstatu- 

ten dient een zware autorisatieprocedure in het leven te worden geroepen; 

aan de hand van een verzameling criteria dienen de statuten door een 

onafhankelijke, deskundige commissie te worden getoetst op wetmatigheid, 

doelmatigheid en redelijkheid. Tevens zou omwille van de publieke 

verantwoording een periodieke management audit dienen te worden inge- 

voerd 27.  

-De voorstellen zijn niet verwerkt in de WHW; we1 zullen ministeriele 

beleidsvoornemens in een later stadium leiden tot een wetswijzigingsvoor- 

stel. De voorkeuren van de minister van Onderwij s en Wetenschappen zijn 

midden 1992 onder andere: 

universiteiten krijgen de mogelijkheid een bestuursstatuut op te 
. . 

stellen; 

de positie van de faculteit blijft wettelijk vastgelegd: de 

'basiseenheden' van het hoger-onderwijsbestel zullen daarom 

gegarandeerd voortbestaan; 

versterking van de positie van de studierichtingscommissies (en 

van de studentleden daarin); 

beheersbevoegdheden van het centrale niveau kunnen misschien aan 

decentrale eenheden (faculteiten) worden overgedragen, via mandaat 

dan we1 delegatie; 

meer analogie tussen de regeling van bestuursstructuren van 

wetenschappelijk onderwijs en HBO, hetgeen aan HBO-zijde betekent: 

- meer rechten voor de medezeggenschapsraden van de hogescho- 

len, 

- wettelijke verankering van het decentrale niveau van hoge- 

scholen ('sectoren' e.d., te vergelijken met faculteiten), 

- verplichting van medezeggenschapsraden op het decentrale 

niveau (met studentleden), 

2 7 Een management audit kan tevens worden gezien als het sluitstuk 
van de kwaliteitszorgprocedures in het hoger onderwijs, zoals 
aangegeven in paragraaf 5.7.3. 



- hogescholen leggen de bevoedgheidsverdeling tussen hun 

bestuursorganen en medezeggenschapsraden vast in bestuurs- 

reglementen. 

De genoemde goedkeuringsprocedure en de periodieke management audits 

maken eveneens deel uit van de plannen van het ministerie van Onderwij s 

en Wetenschappen. 

5.7.4.2 En verder? 

Hier eindigt thans het relaas over de ontwikkeling van het hoger onder- 

wijsbeleid in Nederland. Er liggen nog diverse vraagstukken die om 

discussies en standpuntbepalingen vragen. Hoe zal het verder gaan met de 

stelseldiscussie (we1 of niet een binair systeem)? Hoe zal de vergrote 

bestuurlijke autonomie op het instellingsniveau worden ingevuld? Welke 

zal de invloed zijn van de consumenten van hoger onderwijs? Hoe dient aan 

de relaties met het voortgezet onderwijs te worden vormgegeven? Welke 

consequenties moeten worden verbonden aan de concepten 'recurrent 

education* en 'life long learning*? Is een nauwere relatie met de 

arbeidsmarkt mogelijk en wenselijk? Is ingangsselectie een mogelijkheid? 

Kan de s tudieduur worden gedif ferentieerd? Kunnen alternatieve bekosti- 

gingsbronnen worden gevonden? Hoe kunnen de kwaliteitszorgsystemen op 

elkaar worden afgestemd? Hoe past het Nederlandse hoger onderwijs in het 

Europese kader? 

Het is verheugend dat de WRR zich inspant om deze en verwante vragen aan 

de orde te stellen. Het Nederlandse hoger onderwijs kan daar alleen maar 

voordeel van ondeminden. 


