
Universitaire bestuurders zijn
losgeraakt van de wetenschap

De opening van het acade-
misch jaar was weer even
het moment om aan de

buitenwacht duidelijk te maken
hoe Nederlandse universiteiten
groeien en waarom de onderwijs-
minister met meer euro’s over de
brug moet komen. Dat het hoger
onderwijs beter kan, vindt minis-
ter Plasterk (PvdA) ook. Hij schets-
te een toekomstig stelsel met vier
soorten en doorstroming daartus-
sen.

Echter, hij zou er goed aan doen
eerst een onbalans in de inrichting
van de universiteit aan te pakken.
Nu ligt de macht vooral bij de
voorzitter van het college van be-
stuur, die benoemd wordt door de
raad van toezicht en vaak als voor-
naamste kwaliteit heeft naam te
hebben gemaakt buiten de wereld
van onderwijs en onderzoek. De
rector magnificus vertegenwoor-
digt de wetenschap, maar is onder-
geschikt aan deze bestuurder. Het
wordt hoog tijd dat de macht te-
rugkeert naar de wetenschap.

De minister kan eenvoudig de
orde van de zelfstandige universi-
taire gemeenschap herstellen.
Maak de rector magnificus hoofd
van de universiteit. En ontneem de
raad van toezicht – vaak gevuld
met leden zonder wetenschappe-
lijke verdiensten – het recht de rec-
tor magnificus te benoemen. Geef

dat recht aan de leden van de we-
tenschappelijke staf in vaste dienst
van alle faculteiten. De raad van
toezicht behoudt het recht om de
tweede persoon van het college
van bestuur te benoemen, de pro-
voost. Die geeft leiding aan de za-
kelijke en organisatorische kant
van de universiteit. De rector is
verantwoordelijk voor de koers en
staat voor de wetenschappelijke
normen en ambities van de univer-
sitaire gemeenschap.

Ons voorstel richt zich tegen de
bedrijfsmatige aanpak die de ziel
uit de universitaire beroepsuitoe-
fening aan het snijden is. Het gaat
steeds meer over geld, over rende-

ment, over het binnenhalen van
onderzoeksgelden en wereldwijde
concurrentie, en steeds minder
over de inhoud, over de weten-
schap. Als onderdeel van deze be-
drijfsmatige aanpak worden de
leiders van de universitaire ge-
meenschap, de rectores magnifi-
cus dus, maar ook de decanen, als
managers benoemd om vooral op
getallen te sturen.

Bestuurders met dergelijke ma-
nagementfuncties lopen het risico
losgezongen te raken van de we-
tenschappers aan wie zij leiding
moeten geven (zoals bleek bij de
beslissing van de bestuurders van
de Erasmus Universiteit om de is-
lamgeleerde Ramadan te ontslaan
zonder consultatie en professione-
le beoordeling). De taal die men
gebruikt in de media is tekenend.
Die is niet langer ontleend aan

eeuwenoude academische mores,
maar aan de nieuwste mode in de
bedrijfskunde en de adviesbu-
reaus. De redes die deze week in
het hele land werden gehouden bij
de opening van het academisch
jaar bevestigden het primaat van
strategische managementoverwe-
gingen boven academische denk-
beelden. We zien een bovenlaag
aan het werk die zelf nauwelijks
gecontroleerd wordt, maar wel de
rest van de universiteit de maat
neemt.

Krachtige wetenschappelijke
instellingen zijn van levensbelang
voor een ontwikkelde samenle-
ving. Zeker in het huidige tijdsge-

wricht van meervoudige crises zijn
kennis, bezinning en oordeelsver-
mogen meer dan ooit nodig en die-
nen samenleving en politiek haar
universiteiten serieus te nemen.
Dat zou betekenen dat universitei-
ten geen centraal geleide oplei-
dings- en researchfabrieken moe-
ten zijn, maar vrijplaatsen voor
onafhankelijke en geoefende gees-
ten die elkaar kritiek geven. Het
kan en moet in dit opzicht beter.
Daarvoor is leiderschap nodig dat
breekt met de preoccupatie met de
marktwerking en bedrijfsmatige
besturing, leiderschap dat niet
weer vervalt in de eerdere cultus
van Marxwerking (politieke voor-
ingenomenheid), en boven alles is
gericht op de kwaliteit van vrij we-
tenschappelijk onderzoek en on-
d e r w ij s.

Een veerkrachtige universitaire

gemeenschap heeft leiders nodig
die het respect genieten van dege-
nen aan wie ze leiding geven. Die-
genen onder de professoren die
een dergelijke leider willen zijn,
kunnen ons daarvan overtuigen in
een gepaste campagne. Of wij kun-
nen iemand ervan overtuigen die
leider te zijn. En wil iemand na een
periode van vier jaar als leider aan-
blijven, dan moet hij of zij dat nog
eens doen. Op die manier heeft de
rector magnificus draagvlak en
mandaat. Zo wordt ook de betrok-
kenheid bij bestuur en organisatie
gewaarborgd van degenen in de
collegezaal en het seminar die de
ziel van universiteit keer op keer
dienen te voeden en te onderhou-
den.

Het is onze wens de universiteit
te herstellen als eigen cultuur-
kring waarin studenten onder lei-
ding van geïnspireerde weten-
schapsbeoefenaren zich laven aan
alle kennis die de wetenschappen
te bieden hebben, waar de onder-
zoekers zich betrokken voelen bij
het wel en wee van ‘hun universi-
teit’, en waar de rector gestalte
geeft aan een gemeenschap van ge-
talenteerde en eigenzinnige waar-
heidszoekers. Daarom dient hij of
zij het gekozen hoofd van de uni-
versiteit zijn.

Jos de Beus is hoogleraar politi-
cologie aan de Universiteit van
Amsterdam en oud-decaan en
oud-afdelingsvoorzitter, Arjo Kla-
mer is decaan van de Academia
Vitae te Deventer en hoogleraar
culturele economie aan de Eras-
mus universiteit en Harmen Ver-
bruggen is decaan van de facul-
teit der economische weten-
schappen en bedrijfskunde van
de Vrije Universiteit.

Universiteiten worden te
veel bestuurd als een bedrijf
waar vooral het rendement
telt. De rector magnificus
moet snel weer de baas
worden, vinden
Jos de Beus e.a.

De nu machtige voorzitters van colleges van
bestuur stellen wetenschappelijk weinig voor
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