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Inleiding 
  
Mij is gevraagd een artikel te schrijven over policy governance in het bijzonder in 

relatie tot het governance vraagstuk voor het hoger onderwijs en onderzoek. Dit naar 

aanleiding naar eerdere publicaties van mijn hand over internal governance 

(Strikwerda, 1997:, 1998a:, 1998b:, 2000:, 2003a) en over toezicht en bestuur 

(Adviescommissie Strikwerda, 2003:; Strikwerda, 2002),.  

Als mij gevraagd wordt over de toepasbaarheid van policy governance voor 

het onderwijs en onderzoek te schrijven, dan vat ik die uitnodiging ook op als de 

vraag eens kritisch naar dit Amerikaans begrip te kijken. Immers, vraagstukken van 

bestuur, toezicht en verantwoording moeten steeds beschouwd worden in de context 

van de democratische samenleving. Of, zoals de Amerikaanse auteur Danley het stelt: 

“An approach to corporate responsibility cannot be debated except against the back-

ground of a general political theory” (Danley, 1994:8). Die is in Nederland anders dan 

in de VS. 

Corporate governance gaat over het besturen van vennootschappen  en op het 

toezicht op het bestuur daarvan. Of het leerstuk van corporate governance ook van 

toepassing is of kan zijn op verenigingen, stichtingen, rechtspersonen sui generis, 

organisaties die deel uitmaken van de staat, op activiteiten die buiten de transactie-

economie liggen, moet worden betwijfeld. Immers corporate governance behoort tot 

de instituties van het marktkapitalisme (Williamson, 1985), onderwijs als 
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maatschappelijke institutie dient in het belang van het goed functioneren van het 

marktkapitalisme daar buiten te blijven (Balan, 2003). Dit neemt niet weg dat er juist 

ook in de sfeer van (semi) publieke activiteiten, in welke rechtsvorm dan ook, sprake 

moet zijn van een goed gedefinieerde en functionerende governance (Dahrendorf, 

2002:; Giddens, 1990:; Weber, 1947). Ook voor onderwijsinstellingen geldt dat deze 

onderdeel uitmaken van de samenleving en daarmee ook van het politieke proces van 

die samenleving. In dit artikel wil ik dan ook een poging doen enkele elementen te 

formuleren voor het bestuur van en toezicht op instellingen voor hoger onderwijs en 

onderzoek  

Daartoe zal ik eerst het concept van policy governance kort samenvatten en 

van enkele commentaren voorzien. Vervolgens ga ik in op het eigen karakter van 

instellingen voor hoger onderwijs. Vervolgens formuleer ik de taken van een CvB en 

enkele elementen van het bestuursproces in instellingen voor hoger onderwijs. Ik sluit 

af met een beschouwing die tot strekking heeft dat de nodige liberalisatie van het 

hoger onderwijs en onderzoek en Nederland niet binnen de context van de WHW of 

met aanpassingen daarvan gerealiseerd kan worden, er is een veel radicalere 

verandering nodig.  

 
 

Policy governance  
 
 De term policy governance is geïntroduceerd door John Carver (1997) en 

geniet inmiddels een brede belangstelling binnen Nederland, in het bijzonder in de 

non-profit sector. Carver gaat er vanuit dat het bestuur van een instelling met een 

publieke taak, zoals een stichting voor onderwijs, of voor gezondheidszorg, 

tegelijkertijd representant is van en dienaar is van een (min of meer) anonieme groep 

in de samenleving die belang heeft bij de door die stichting uit te voeren taken 

(Carver, 2004). Het bestuur moet zowel naar de uitvoerende organisatie van de 

stichting het ideaal dat die stichting in de samenleving wil uitdragen vertalen en 

realiseren, en die samenleving dienen en het bestuur moet daaraan verantwoording 

afleggen. Hiermee neemt Carver afstand van besturen op basis van consumentisme 

(en dus ook neemt Carver afstand van het marktmechanisme als alternatieve vorm van 

governance) en kiest in essentie voor het besturen van een (ideële) instelling op basis 
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van een maatschappelijk ideaal, respectievelijk het belang van de samenleving in 

bredere zin en op langere termijn.   

Het definiëren van de positie en rol van het bestuur van een stichting 

(respectievelijk College van Bestuur van een instelling) zoals door Carver 

geformuleerd, impliceert dat het bestuur zich niet primair concentreert op het belang 

van (de uitvoeringsorganisatie van een nijvere) stichting, maar op het of een 

maatschappelijk (of ideëel) belang dat de stichting geacht wordt te dienen. Daarmee 

onderkent Carver dat de uitvoeringsorganisatie van een instelling met een semi-

publieke of ideële taak over de tijd een eigen belang ontwikkelt ten opzichte van het 

publieke of ideële belang en dat, met volledig respect voor de legitimiteit van het 

belang van de uitvoeringsorganisatie zelf, dit laatste wel steeds ondergeschikt moet 

blijven aan dat publieke of ideële belang. Ter vergelijk: in het Nederlands recht geldt 

dat het bestuur en de RvC van een vennootschap zich steeds richten naar het belang 

van die vennootschap en de met haar verbonden onderneming (Raaijmakers, 

2000:303, 313). 

 Een tweede element in Carver’s model van policy governance is dat vanuit het 

dienen van het publieke belang het bestuur leiderschap uitoefent over de 

uitvoeringsorganisatie en wel in die volgorde. Dit uitgangspunt impliceert voor 

Carver dat uitvoerenden (management, directie) niet zitting mogen hebben in het 

bestuur van een instelling (Carver gaat uit van de one tier board waarbij de CEO niet 

ook de voorzitter van de board zou mogen zijn (Carver, 2002:131))1. Dit is een 

opvatting die haaks staat op de in Nederland levende opvatting, waarin de executieven 

(de directie, CvB) ook tevens het bestuur vormen van de stichting, vereniging of 

coöperatie.  

Ten opzicht van de oudere Nederlandse bestuurstraditie van publieke en ideële 

instellingen is Carver’s opvatting niet nieuw. In essentie volgt Carver hierin Max 

Weber (1947). Carver verzet zich met zijn opvatting van governance tegen de 

dreiging in onze samenleving van wat Burnham (1962(1942)) noemde de managerial 

revolution en wat een oudere, helaas door mij niet terug te vinden auteur, ooit noemde 

le trahison des clercs: dat uitvoerende bestuurders van semi-publieke en ideële 

                                                 
1 Carver veronderstelt dat in het geval er met een RvT wordt gewerkt, de RvT de opdrachtgever is van 
de RvC; deze opvatting moet als een contradictio in terminis worden verworpen: toezicht is toezicht en 
niet het geven van opdrachten. Bovendien is die opvatting in strijd met het geldend recht: het bestuur is 
autonoom behoudens beperkingen in de wet en in de statuten.  
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instellingen de neiging hebben tot autistisch gedrag en denken dat ze ondernemers 

zijn die hun gang maar kunnen gaan.  

 Een derde element in Carver’s opvatting van policy governance is het 

vraagstuk van delegatie. Carver zoekt naar een wijze van aansturing en delegatie die 

enerzijds recht doet aan het uitgangspunt dat het bestuur steeds verantwoordelijk blijft 

voor al het doen en laten in en van een organisatie en anderzijds de medewerkers 

zoveel mogelijk vrijheid en ruimte biedt voor eigen inbreng en creativiteit (en 

voorkomt dat het bestuur zich te veel met details bezig moet houden). Om te 

delegeren hanteert Carver de klassieke doel-middelen dichotomie, waarbij het bestuur 

zou moeten besturen op welk resultaat voor welke begunstigde tegen welke kosten 

gerealiseerd dient te worden door de uitvoerenden, onder het Franse adagium voor 

bestuur: jamais faire, toujours faire faire, jamais laissez passer.  Daartoe introduceert 

Carver ends policies, wat er gerealiseerd moet worden; governance process policies, 

over de relatie tussen het bestuur en het uitvoerend management; executive limitations 

policies, aan welke regels de uitvoerenden zich bij de realisatie van hun taak hebben 

te houden.  

 Wat is de betekenis van Carver’s opvattingen over bestuur in bredere context? 

Hem valt zeker de verdienste toe een meer samenhangende opvatting te hebben 

geformuleerd op het kruisvlak van corporate governance, of beter public governance2 

en internal governance3. Dat zal ook de aandacht verklaren voor zijn werk in 

Nederland. Wat ook zeer valt te waarderen is zijn opvatting over het bestuur van een 

semi-publieke instelling als zowel vertegenwoordiger als dienaar van het publieke 

belang. Daarmee past Carver uitstekend in de Nederlandse democratische traditie en 

die van soevereiniteit in eigen kring en de plicht tegenover die kring verantwoording 

af te leggen als bestuurder en als uitvoerende.  

Carver’s opvatting hoe te delegeren is in zijn intentie toe te juichen, maar in 

zijn uitwerking onnavolgbaar. Hoe te delegeren is wel degelijk in de oudere literatuur 

goed uitgewerkt (Dale, 1960:; Drucker, 1973:; Schroeff, 1968:; Sloan, 1962/1986), 

maar inderdaad is het zo dat die wetenschap en praktijk in Nederland nooit goed is 

toegepast. Het kerninstrument voor delegatie is steeds het door het bestuur 

goedgekeurde (integrale) budget, dat de houder daarvan machtigt te doen en te laten 
                                                 
2 Ik begrijp van de heer Maas (mondelinge mededeling) die Carver’s ideeën als adviseur hanteert, dat 
Carver zelf achteraf liever de term public governance voor zijn publicaties zou hebben gekozen.  
3 Internal governance is het leerstuk over de bestuurlijke verhouding tussen de RvB en het management 
van de divisies of andere operationele eenheden (shared service centers bijvoorbeeld) en stafafdelingen.  
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wat deze denkt te moeten doen en te laten om gestelde doelen te realiseren, 

respectievelijk een gesteld taak uit te voeren, (Schroeff, 1968) zij het dat voor een 

aantal beslissingen of afwijkingen vooraf toestemming nodig is van het bestuur (het 

principe van executive action (Tricker, 1984)).  

Waar Carver stelt dat hij een complete theory heeft geformuleerd (Carver, 

2004) claimt hij iets wat niet kan. Het vraagstuk van bestuur en organisatie kan 

nimmer vanuit een dogmatisch en daarmee monistisch standpunt of model worden 

beschreven, laat staan uitgeoefend. De mens heeft niet het vermogen van volledige 

kenbaarheid van zijn eigen wereld, steeds is er sprake van nieuwe inzichten en 

bewustwording van impliciete assumpties in gehanteerde modellen en opvattingen. 

Ook de claim van Carver dat zijn model universeel toepasbaar is, is aanvechtbaar. De 

praktijk van zowel corporate governance als internal governace leert dat management 

modellen in hun toepassing toch altijd weer afhankelijk zijn van locale wetten, 

normen, waarden, sociale tradities e.d.  

 

Wat is eigenlijk de aard van een instelling voor hoger 
(wetenschappelijk) onderwijs en voor wetenschappelijk 
onderzoek?  
 
Voorafgaand aan de vraag welke voor instellingen van hoger onderwijs en onderzoek 

een aantal nuttige modellen, inzichten of uitgangspunten kunnen zijn voor bestuur en 

toezicht, is het van belang het specifieke karakter van dit type organisaties te 

onderkennen. Onder invloed van het neo-liberale marktdenken valt er een neiging te 

bespeuren om ook in het hoger onderwijs opvattingen over bestuur en toezicht uit het 

bedrijfsleven te kopiëren. Zeker zal het zo zijn dat daar een aantal principes, normen 

en technieken uit het vakgebied corporate governance gebruikt kunnen worden. 

Echter, instellingen voor onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek verschillen zo 

fundamenteel van ondernemingen dat in het algemeen gesteld moet worden dat 

opvattingen, normen en technieken voor corporate governance niet van toepassing 

zijn in wat door het ministerie van OC&W al genoemd wordt educational 

governance.  

Welke zijn deze verschillen? In de eerste plaats behoren instellingen voor 

onderwijs tot de instituties in de samenleving, terwijl bedrijven tot de categorie van 

productieorganisaties worden gerekend. Bij productieorganisaties gaat het om 
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efficiency en effectiviteit, of zoals Weber dat aanduidde Zweckrationalität, ook wel 

genoemd de doel-middel rationaliteit. Efficiency en effectiviteit zijn voorbeelden van 

waarden in onze samenleving, het is waardevol om efficiënt en effectief te zijn, geen 

verspilling van materiaal of energie, geen onnuttige dingen doen, maar het zijn in 

moreel opzicht dunne waarden (Zijderveld, 2000:35).  

Productieorganisaties bestaan gemiddeld zo’n dertig tot veertig jaar. Instituties 

daarentegen zijn historisch, het zijn overleveringen van vroegere generaties, ze 

bestaan voor je geboorte en na je overlijden. Instituties zijn dragers van 

(fundamentele) waarden in de samenleving. De universiteit is zo’n institutie. De 

universiteit staat voor ‘dikke’ waarden zoals (Zijderveld, 2000:36): academische 

vrijheid (geen ideologische beperkingen, geen beïnvloeding door financiers), 

academische eerlijkheid (geen plagiaat, geen manipulatie van gegevens), de hogere 

vorming van jongere generaties, een niet-aflatend streven naar waarheid door middel 

van onderzoek, het onophoudelijk vervangen van vooroordelen door kennis, etc. Bij 

universiteiten staat de Wertrationalität voorop.  

In termen van (bedrijfs) corporate governance is daarbij de paradox dat om de 

samenleving de kunnen dienen, de universiteit zich steeds onafhankelijk en 

zelfstandig ten opzichte van die samenleving moet kunnen opstellen, respectievelijk 

ten opzicht van vigerende machtsverhoudingen en opvattingen. De vraag of middelen 

efficiënt worden ingezet is aan deze Wertrationalität ondergeschikt. Omdat de 

universiteit als institutie een functie vervult in en terwille van de ontwikkeling van die 

samenleving, kent de universiteit per definitie geen meetbare output, hooguit een in 

utopisch en in historisch perspectief intellectueel te beschrijven outcome.4 Het in 

stand houden van de waarden waar de universiteit voor staat en de symbolen en 

rituelen waarmee die waarden worden uitgedrukt, is even belangrijk zo niet 

belangrijker dan het aantal afgestudeerden, gepromoveerden of aantal publicaties.  

Een tweede belangrijk verschil tussen productieorganisaties, waarvoor de 

gangbare opvattingen over corporate governance zijn geschreven, en instellingen voor 

hoger onderwijs is dat er niet sprake is van productie of van dienstverlening, maar van 

transformatie van individuen tot democratische burgers, dragers van de hiervoor 

genoemde waarden, die zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien, een rol kunnen 

spelen in het doen functioneren van de samenleving en de ontwikkeling daarvan, van 

                                                 
4 Hierbij zij aangeketend dat er bij de ondersteunende diensten in de regel wel sprake is van output. 



J. Strikwerda Pagina 7 16-05-04 

cultuur weten te genieten en zich cultureel weten te uiten. Daarmee vervullen 

instellingen van (hoger) onderwijs ook een rol in de reproductie van de samenleving. 

Onderwijs behoort niet tot de transactie-economie, waarbij er sprake is van overdracht 

van een goed, van eigendomsrechten en van betaling daarvoor. Dat de student tijdens 

zijn studie een sociaal netwerk opbouwt is voor die student en voor de samenleving 

van even groot belang als het doorworstelen van duizend bladzijden tekst over 

economie.   

Een derde verschil tussen instellingen van hoger onderwijs en 

productieorganisaties (alhoewel steeds meer bedrijven in dit opzicht richting 

universiteiten opschuiven (Drucker, 1988)) is dat er gewerkt wordt met 

persoonsgebonden kennis. In een traditionele fabriek wordt met gecodificeerde, 

eenvoudig overdraagbare kennis gewerkt, waarbij de werknemer tegen niet al te hoge 

kosten vervangbaar is door een andere. Persoonsgebonden kennis is eigendom van de 

persoon, niet van de werkgever. Een wetenschapper die productief is en een 

(internationale) reputatie weet op te bouwen, bouwt daarmee ook een 

onderhandelingspositie op tegenover de universiteit als werkgever. Die 

onderhandelingsmacht kan gebruikt worden ten gunste voor het persoonlijk inkomen, 

maar ook in het spel om de budgettaire middelen voor onderwijs en onderzoek. In het 

systeem voor corporate governance wordt er vanuit gegaan dat de RvB van een 

onderneming de beschikbare middelen voor investering en exploitatie optimaal weet 

te alloceren en daarover op grond van het eigendomsrecht ook bevoegd is (Weihrich 

& Koontz, 1993/1955), daarover legt de RvB verantwoording af aan de ava en staat 

met betrekking tot deze allocatie in concurrentie met de kapitaalsmarkt.5  

Zo werkt dat bij universiteiten niet (Masten, 2000). In het geval van een 

universiteit geeft het College van Bestuur leiding aan een onderhandelingsproces hoe 

beschikbare middelen verdeeld zullen worden. Wanneer deze in dat 

onderhandelingsproces de onderhandelingsmacht van hoogleraren met een 

vooraanstaande internationale reputatie niet respecteren, verliest de universiteit deze 

hoogleraren.  

Het principal-agent model zoals dat veelal in modellen voor corporate 

governance wordt gebruikt gaat niet op voor universiteiten, eenvoudig om dat met 

                                                 
5 Dit heeft altijd het wetenschappelijk personeel gegolden, als gevolg van toenemende 
professionalisering in de zakelijke dienstverlening begint het fenomeen van persoonsgebonden kennis 
zich ook te doen gelden in een aantal van de ondersteunende diensten.  
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universiteiten een ideaal wordt nagestreefd; de universiteit heeft geen eigenaar6. Het 

CvB is rentmeester van het hem toevertrouwde ideaal en de bijbehorende middelen en 

bevoegdheden. Een CvB zal wel luisteren naar wat de omgeving van een universiteit 

wil of verwacht, maar het CvB zal altijd een onafhankelijke positie daar tegenover 

moeten innemen. Hieruit vloeit een eerste beginsel voort voor governance van 

universiteiten: zelfbestuur met toepassing van het beginsel van rentmeesterschap. 

Tegelijk geldt dat een CvB niet bevoegd is precieze instructies aan een docent 

te geven met betrekking tot het onderwijs. Immers de docent is gekwalificeerd èn om 

onderwijs te geven en weet (als één van de weinige) wat de inhoud van het onderwijs 

moet zijn. Wel kan uiteraard het CvB aangeven welk nieuw onderwijs/onderzoek er 

moet komen en welk onderwijs/onderzoek uit de tijd is en daartoe docenten 

aantrekken.  Hieruit vloeit voort een tweede beginsel van governance voor het (hoger) 

onderwijs: eerbiediging van de professionele autonomie (WHW 1:6). Deze 

professionele autonomie sluit niet uit de plicht van accountability: maar deze 

accountability heeft primair betrekking op de kwaliteit van het onderwijs, zoals te 

beoordelen door (potentiële) studenten en peer groups.7 Deze accountability is een 

derde beginsel voor educational governance. 

In termen van rechtspersonen is een universiteit meer een kruising van een 

(protestante) kerk en een maatschap, dan dat een universiteit of hogeschool 

vergeleken kan worden met een onderneming. In dit verband moge er aan herinnerd 

wordt dat de universiteit in zijn oorspronkelijk opzet ‘maatschappen’ waren van 

studenten en docenten. Studenten en docenten benoemden zelf hun rector. Deze8 

‘maatschappen’ werd door pausen, keizers en koningen het privilege van zelfbestuur 

gegund en daarmee onafhankelijkheid, in ruil waarvoor ze voor hun eigen 

financiering moesten zorgen. Een belangrijk governance mechanisme in die tijd was 

dat ontevreden studenten naar een andere plek konden trekken om een nieuwe 

                                                 
6 Dit geldt in het Nederlands recht trouwens ook de vennootschap, die is “van zichzelf”. Ik ga hier 
gemakshalve voorbij aan de contradictie dat openbare universiteiten geen eigen rechtspersoon hebben; 
net als bij de markt moet de universiteit in het belang van de staat ook onafhankelijk zijn ten opzichte 
van de staat.  
7 Zie hierover ook de opvattingen en het werk van Charles F. Sabel van de Columbia Law School, die 
in opdracht van de WRR werkt aan een achtergrondstudie over alternatieve governance modellen voor 
de publieke sector in Nederland.  
8 (Rijk, 1977:126-127). In de dertiende eeuw waren universiteiten, als handswerklieden in de gilden, 
corporatief georganiseerd. De corporatieve ordening betekende ook een sterke reglementering naar 
binnen. De Rijk: er was in die figuur toen geen academische vrijheid, de universiteit was hoofdzakelijk 
een instituut voor beroepsopleidingen. De verstarring die dit tot gevolg had werd in de 15e en 16e eeuw 
doorbroken met de specialistische Akademies (Rijk, 134, 137).   
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universiteit op te richten, zo is in 1209 Cambridge ontstaan doordat een aantal 

ontevreden studenten uit Oxford zich daar vestigde. Dit brengt ons dan ook op een 

vierde beginsel voor governance voor instellingen voor het hoger onderwijs: 

keuzevrijheid en keuzemogelijkheid voor studenten (ook tijdens de studie) die 

consequenties heeft voor de bekostiging van het onderwijs en voor de aanstelling van 

individuele docenten.9 (De figuur van de Privat-dozent (Adam Smith, Immanuel 

Kant) was een vorm van zelfregulerend governance-mechanisme: de docent werd 

direct betaald door de studenten die zijn colleges bezochten: geen studenten, geen 

inkomen).  

Het voorgaande impliceert ook een antwoord op de vraag of de universiteiten 

verder geliberaliseerd dienen te worden. Wanneer onder liberalisatie wordt verstaan 

vrijheid van staatsinmenging en staatsvoorschriften, dan is het antwoord volmondig 

ja, uitgedrukt in het beginsel van self governance. Echter, de universiteit als 

gemeenschap dient zich wel te realiseren dat deze liberalisatie daarom nog niet 

betekent dat universiteiten ook automatisch de waarden van academische vrijheid en 

waarheidsvinding kunnen realiseren. Immers het beginsel van self governance 

impliceert ook zelf-financiering. Deels zal die financiering gerealiseerd worden 

doordat de staat als het ware studies en onderzoek “inkoopt”, deels ook zal die 

financiering gerealiseerd moeten worden via betaalde beroepsopleidingen (die van 

accountants bijvoorbeeld), contract research (van ondernemingen) en daarnaast van 

sponsoren, legaten e.d. Het paradoxale hierbij is dat om onafhankelijk te kunnen zijn 

een universiteit rijk moet zijn, maar het is schipperen om rijk te worden zonder de 

academische idealen geweld aan te doen.10 Deze paradox geldt ook het vraagstuk van 

het intellectuele klimaat (zie ook verderop). Een intellectueel klimaat dat 

aantrekkingskracht heeft op topwetenschappers en de beste studenten wordt vaak 

vertaald in selectie van studenten. Echter, een intellectueel klimaat vergt ook ruime 

middelen en dus veel studenten. Hiervoor is geen andere oplossing dan het definiëren 

van een strategische portfolio van verschillende activiteiten waarbij kruissubsidiëring 

wordt toegepast in de wetenschap dat daar inhoudelijke kruisbestuiving tegenover 

staat waardoor uiteindelijk alle partijen (ook de externe) beter af zijn). 

                                                 
9 In zijn technische uitwerking hiervan schuilen wel valkuilen: zo blijkt in de Verenigde Staten dat het 
systeem van vouchers niet werkt (mondelinge mededeling van prof. Sabel tijdens een bijeenkomst op 
het ministerie van OC&W, 11 mei 2004, (Balan, 2003)). In het bijzonder blijkt dat inputfinanciering 
averechts werkt.  
10 Zie voor een verdere uitwerking hiervan: (Strikwerda, 2003b) 
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Uiteraard kan als gevolg van het nijvere karakter van de moderne universiteit 

en de grotere aantallen studenten, het governance-model uit de dertiende eeuw 

vandaag de dag niet zondermeer worden toegepast. Gelet op de hiervoor genoemde 

verschillen tussen een onderneming en de universiteit, moet wel worden 

geconcludeerd dat voor het bepalen van het bestuursmodel van een universiteit en in 

essentie ook de hogeschool, de figuur van de maatschap, van de coöperatie,  

uitgangspunt moet zijn, inclusief het beginsel van zelfbestuur. Dus niet van de 

(institutioneel opgevatte) vennootschap. Welke consequenties dit heeft voor de  taken 

van het CvB en het interne bestuursproces (Carver’s policy governance), wordt hierna 

uitgewerkt.  

 

De bestuurstaken voor de instelling van hoger onderwijs 
 
Gegeven dat de universiteit het karakter heeft van een maatschap, van een coöperatie, 

een samenwerkingsverband tussen studenten en docenten, en gegeven de doelstelling 

en maatschappelijke functie van universiteit en hogeschool, wat is dan de taak van het 

College van Bestuur, van de Raad van Toezicht (de andere organen van de universiteit 

worden hier buiten beschouwing gelaten) en wat zijn de instrumenten door middel 

waarvan de doelstellingen van de universiteit worden gerealiseerd?  

 De hoofdopdracht van het College van Bestuur is om een intellectueel klimaat 

en ambitie te creëren en in stand te houden waardoor en waarbinnen faculteiten, 

instituten, individuele studenten en hoogleraren zich optimaal kunnen ontplooien en 

hun ambities realiseren, zowel doordat dit klimaat stimuleert als faciliteert.  

  Vanwege het nijvere karakter van de moderne universiteit en hogeschool 

(aantallen werknemers, bezittingen, omvang van de budgetten) is het toch wel zaak 

voor de uitwerking van de taken van het bestuur aansluiting te zoeken bij de moderne, 

internationale opvattingen van bestuur. De taken van het bestuur kunnen in de 

international opvatting in drie hoofdtaken worden onderscheiden (Strikwerda, 2002:; 

Theisen, 1991:; Tricker, 1994): de formative role, de performance role en de 

conformance role. Deze drie hoofdtaken kunnen dan, volgen de internationaal meest 

gangbare op vatting daarover, waarvoor de grondslag is gelegd door Henry Fayol 

(1918/1999) worden omgewerkt voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen:  
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• De formative rol (richtinggevend en inspirerend leiderschap): 

• Het vertalen van de missie en de identiteit van de instelling in het te geven 
onderwijs en onderzoeksactiviteiten en een te realiseren of vast te houden 
internationale of nationale positie wat betreft aanzien en reputatie; 

• Het waarborgen van de zelfstandigheid, de onafhankelijkheid, de academische 
vrijheid, de integriteit en het waarheidsstreven van de universiteit of hogeschool; 

• Prévoyance: het zien wat er op de universiteit afkomt en hoe daarop te prepareren; 
• De performance role: 

• Het organiseren van onderhandelingsprocessen met betrokkenen uit de 
universitaire gemeenschap over te geven onderwijs, formulering van meer 
operationele doelen, allocatie van middelen; 

• Het onderwijs realiseren, o.m. door het aantrekken van de juiste 
wetenschappers en leerkrachten, bepalen van typen onderwijs e.d., openen, 
samenvoegen, splitsen en sluiten van onderwijsactiviteiten, respectievelijk 
onderzoeksactiviteiten, als voorstellen voor het hiervoor genoemde 
onderhandelingsproces; 

• Het realiseren en onderhouden van de nodige infrastructuren voor onderwijs 
en onderzoek:  
• Kennis-infrastructuur (Bibliotheek, toegang tot digitale bronnen e.d.) 
• Sociale infrastructuur 
• Studentenvoorzieningen 
• Fysieke infrastructuur (gebouwen, ICT e.d.) 
• Juridische infrastructuur 
• Financiële en administratieve infrastructuur 

• Het presenteren van de onderwijs- en onderzoeksinstelling op de “markt” van 
onderwijszoekenden en op de markt van aanbod van leerkrachten en naar 
andere relevante instellingen 

• Het direct en indirect verwerven van de financiële middelen ten behoeve van 
onderwijs en onderzoek;11 

• Het beheren van de waarden van de onderwijsinstelling, materiële en 
immateriële, als ook het zorgen voor de veiligheid van leerlingen, leerkrachten 
en medewerkers 

• Het voeren van de financiële en niet-financiële administratie van de 
onderwijsinstelling 

• Het afleggen van verantwoording (aan de leden van de maatschap/coöperatie) 
over aanwending van middelen, gebruik van bevoegdheden en de gerealiseerde  
outcome (de conformance role), het laten zien aan donateurs dat gelden 
overeenkomstig de aan de donateurs voorgespiegelde doelen en waarden zijn 
besteed.  

 
 
Het voorgaande zijn taken waarop het bestuur van een instelling zichzelf steeds dient 

te toetsen en waarop het door de toezichthouder getoetst dient te worden.  

  

                                                 
11 Dit te verstaan in de meest ruime zin: collegegelden, contractresearch, opbrengsten uit publicaties, 
inkomen uit bezittingen, donaties, legaten, subsidies, etc.  
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De consequenties van het voorgaande voor toezicht is dat door de universiteit 

als maatschap/coöperatie zelf een toezichthoudend orgaan wordt ingesteld en dat die 

gemeenschap zelf de leden daarvan benoemt. De RvT legt ook weer verantwoording 

af aan de universiteit als gemeenschap.12 Dit laat onverlet dat het CvB 

verantwoording aflegt aan de leden van de universiteit als maatschap/coöperatie, en 

daarnaast maakt het CvB aan donoren duidelijk dat hun geld goed wordt besteed, in 

de zin van de Wertrationalität en de maatschappelijke functie van de universiteit.  

De minister van onderwijs (be)houdt toezicht op het onderwijs (art. 23 Gw) 

dat door universiteiten wordt verzorgd, de staat houdt geen toezicht op (het bestuur 

van) private instellingen. Waar het gaat om de verhouding van het door de overheid 

bekostigde onderwijs en de kwaliteit er van, heeft het toezicht van de overheid in 

principe het karakter van contract policing: als het onderwijs naar oordeel van de 

overheid niet aan gestelde eisen voldoet dan heeft de overheid slechts één 

bestuursmiddel maar dat ook het enige juiste is: de bekostiging beëindigen.  

Afsluiting 
In het voorgaande is niet de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 

Onderzoek (WHW) (1992/2003) gevolgd. Evenmin werd verwezen naar het rapport 

van de commissie Tabaksblat of dat van de commissie Glasz over governance voor 

het hoger onderwijs. In de WHW is op meerdere punten wel degelijk rekening 

gehouden met institutionele functie van de instellingen voor hoger onderwijs en 

onderzoek, de academische vrijheid, de academische ethiek en de zelfstandige positie 

van de hoogleraar worden expliciet benoemd. Overigens, en dat is ook heel 

begrijpelijk, is de systematiek van de wet gebaseerd op het uitgangspunt dat de 

openbare universiteiten geen zelfstandige rechtspersonen zijn, maar onderdeel zijn 

van de staat, zoals in 1815 besloten. Vervolgens is de organisatie van het bestuur en 

het toezicht op het bestuur van de instelling voor hoger onderwijs uitgewerkt door 

elementen van bestuursrecht en vennootschapsrecht toe te passen: dat wringt.  

 Bij een verdere ontwikkeling van onze samenleving en de economie daarvan, 

zal er sprake zijn van een verdere differentiatie van producten, diensten en andere 

economische activiteiten. Steeds meer domeinen van de samenleving worden geregeld 

door marktmechanismen. Het marktmechanisme is steeds beperkt in zijn 

toepasbaarheid en is afhankelijk van staat, instituties en intermediaire structuren om te 

                                                 
12 Dus niet zoals nu benoemd door de minister, verslag aan de minister van onderwijs. 



J. Strikwerda Pagina 13 16-05-04 

kunnen functioneren. Des te sterker wordt dan de noodzaak voor domeinen buiten het 

marktmechanisme eigen governance principes te definiëren, waarbij in het bijzonder 

ruimte wordt geboden voor moreel handelen. Immers de mens is maar beperkt een 

rationeel-economisch wezen, toch altijd ook is een mens een moreel wezen en wil die 

moraliteit kunnen uitoefenen (Etzioni, 1988). 

Het marktmechanisme kan omgekeerd niet zonder moraliteit functioneren en 

de instellingen voor hoger onderwijs hebben tot taak die moraliteit over te dragen op 

nieuwe generaties. Tegelijk zal de student meer keuzevrijheid hebben welke richting, 

niveau en kwaliteit van onderwijs hij of zijn wil genieten. Dit impliceert dat 

instellingen voor hoger onderwijs meer vrijheid moeten hebben hoe zij de beginselen 

van academische vrijheid, en andere hiervoor genoemde “dikke” morele waarden 

invulling geven. Terecht stelt de grondwet dat de staat tot taak heeft er op toe te zien 

dat er goed onderwijs is, maar dat impliceert niet meer dat het ook de staat is die zelf 

het benodigde onderwijs dan ook organiseert en geeft. Financiering door de staat van 

door –particuliere– instellingen gegeven onderwijs en uitgevoerd onderzoek zal zo 

gezien moeten worden dat de staat dit onderwijs als het ware koopt. Als de staat 

beleid wil voeren welk type onderwijs meer of minder wordt gegeven, dan maakt de 

staat dit kenbaar door voor het ene type onderwijs meer en het andere minder geld ter 

beschikking te stellen. Als de staat het niet eens is met de kwaliteit van het gegeven 

onderwijs of uitgevoerd onderzoek, dan moet de staat zich beperken tot het onthouden 

van financiering. De consequenties daarvan zijn voor rekening van de instellingen. 

Financiering of niet-financiering is een veel duidelijker en directer mechanisme voor 

governance.  

 De valkuil die voor de komende jaren openstaat is dat de nodige verdere 

liberalisatie van het hoger onderwijs en onderzoek gezocht wordt door aanpassingen 

van de WHW. De nodige liberalisatie kan alleen dan gerealiseerd worden wanneer 

geheel andere uitgangspunten, volledig los van de bestaande WHW worden 

geaccepteerd. Omdat het maatschappelijk verkeer en de werking van het 

marktmechanisme altijd zekere waarborgen vergt blijft er altijd een rol van de staat 

met betrekking tot onderwijs, conform art. 23 van de grondwet. De staat zal toezicht 

moeten blijven houden op de kwaliteit en de deugdelijkheid van het onderwijs. Als de 

staat in het belang van de samenleving sturing wil geven aan welk onderwijs er wordt 

gegeven, dan moet de staat die onderwijs capaciteit maar kopen (en studiebeurzen 

differentiëren naar richting). Overigens kan de staat zich beperken tot het licentiëren 
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van instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Dat creëert een kader 

waarbinnen dan met vrucht het in dit artikel geschetste beeld van educational 

governance kan worden uitgewerkt door de instellingen en toegepast, de bestaande 

WHW leent zich daarvoor niet.  
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