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en opleidingscommissies niet alleen op papier, maar ook in praktijk te versterken door - onder 
meer - betere facilitering en ondersteuning. Bovendien zullen minimaal één student en één 
medewerker zitting nemen in advies- of sollicitatiecommissies voor nieuwe bestuurders. 
Daarnaast onderzoekt deze universiteit mogelijkheden om studenten en medewerkers eerder 
bij de besluitvorming te betrekken. Er wordt een digitale tool ontwikkeld waarmee de mening 
van de universitaire gemeenschap gemakkelijk gepolst kan worden. Ook worden stukken met 
beleid en besluiten van de besturen en de medezeggenschap op een vindbare website on-
dergebracht.  
Het model is – net als het oranje model – gebaseerd op samenwerking tussen autonome en 
aangestelde bestuurders en de medezeggenschap. In het oranje model heeft de medezeg-
genschap veel meer bevoegdheden en wordt er veel meer geïnvesteerd in de communicatie 
met de achterban. 
Geen van de waarden die hiervoor zijn besproken komt in dit model goed aan zijn trekken.  
 
 
In afbeelding 5.3 heeft de commissie D&D een schetsmatig overzicht gemaakt hoe vanuit de 
drie modellen gedacht wordt over een aantal belangrijke issues binnen de huidige organisatie- 
en bestuursstructuur, maar ook ten opzichte van voorstellen die in dit rapport worden gedaan, 
zoals de instelling van een senaat nieuwe stijl. 
 
Afbeelding 5.3 Bestuurlijke modellen en actuele kwesties 
 
 Groen Geel  Oranje 
De huidige 
vorm van be-
sturing van de 
universiteit 

De modellen stemmen overeen in de overtuiging dat de huidige situatie drastisch ver-
anderd moet worden om de universiteit democratischer te maken met meer autonomie 
voor de medewerkers, studenten en uitvoerende eenheden om zelf de werkzaamhe-
den te regelen. 

Het alternatief In model Groen vormen 
instituten voor onderwijs & 
onderzoek de basis van de 
organisatie. Personeel en 
studenten bepalen per in-
stituut hoe het wordt be-
stuurd en geleid. Instituten 
werken in federatief ver-
band samen. Eventueel 
verdwijnen op termijn de 
huidige faculteiten. 

Geel vervangt de huidige 
zeggenschapsvorm door 
gekozen bestuursraden, 
waarin studenten en per-
soneel samen het beleid 
bepalen. Op het werkni-
veau komt er per afdeling 
ook een raad. Beroepsbe-
stuurders zijn uitvoerend 
en aan de raden onderge-
schikt.  

Oranje wil dat de bestaan-
de medezeggenschap en 
het bestuur beter en de-
mocratischer gaan functio-
neren. 

Opvatting 
over (me-
de)zeggen-
schap 

Groen schaft de bestaan-
de vorm van medezeg-
genschap af. Medezeg-
genschapsorganen zijn te 
veel verstrikt in het veilig-
stellen van de eigen be-
voegdheden en ze werken 
belangentegenstellingen in 
de hand in plaats van deze 
te overbruggen. 

Medezeggenschapsorga-
nen hebben weinig in te 
brengen tegen het college 
van bestuur, ze kosten 
veel geld en het is niet 
vreemd dat het draagvlak 
klein is. Hun rol bij de ver-
sterking van de bestuurs-
kracht die er ten tijde van 
de instelling van de MUB 
aan werd toegeschreven is 
niet uitgekomen. 
 

Oranje: De huidige vorm is 
goed, maar de bevoegd-
heden moeten worden uit-
gebreid en er komen meer 
faciliteiten voor de mede-
zeggenschap.. 
Vertegenwoordigers krij-
gen meer vrijstelling van 
hun reguliere werk,  
en scholing. Op werk-
niveau komt er ook mede-
zeggenschap.  
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Wie zou het 
binnen de 
universiteit 
voor het zeg-
gen moeten 
hebben 

Volgens Groen bestaat de 
universiteit idealiter uit 30 
à 40 zelfstandige instituten 
waarbinnen medewerkers 
zijn aangesteld en onder-
wijs en onderzoek wordt 
gedaan. De betrokken 
medewerkers en studen-
ten bepalen samen hoe 
het instituut wordt georga-
niseerd en bestuurd. Er 
zijn minder bestuurders en 
deze hebben een dienen-
de functie. 
Vertegenwoordigers van 
de instituten buigen zich 
de komende jaren over de 
vraag hoe het centrale en 
facultaire niveau uit komt 
te zien.  

Voor Geel moeten be-
stuursraden op het niveau 
van de afdeling, faculteit 
en universiteit het beleid 
bepalen. Deze gekozen 
raden vormen de besturen. 
De raad kiest een dagelijks 
bestuur dat besluiten 
voorbereidt en uitvoert.  
Essentieel is een doelma-
tige verdeling van de be-
voegdheden over raden op 
verschillende niveaus. Dit 
om te voorkomen dat dub-
bel over onderwerpen 
wordt vergaderd.  
De dagelijks besturen 
moeten beschikken over 
voldoende vertrouwen. 
Raden houden zich dan  
bezig met de hoofdlijnen.  

Oranje gelooft in de heil-
zame uitwerking van de 
strijd tussen professionele 
bestuurders en even pro-
fessionele leden van de 
medezeggenschap. Een 
goed fungerende mede-
zeggenschap heeft een 
heilzame uitwerking op het 
doen en laten van be-
stuurders en uiteindelijk op 
de totstandkoming van een 
doelmatig bestuur. Deel-
name aan medezeggen-
schapsorganen mag dus 
tijd kosten. De medezeg-
genschap speelt een rol bij 
de verkiezing van de pro-
fessionele bestuurders. 

Wat is het be-
lang van het 
facultaire ni-
veau 

Instituten zullen op termijn 
in gezamenlijk overleg be-
palen hoe de universitaire 
organisatie eruitziet. Hierin 
is waarschijnlijk geen rol 
weggelegd voor de huidige 
faculteiten. Wel is denk-
baar dat enkele instituten 
een aantal gemeenschap-
pelijke voorzieningen in 
het leven roepen. Dit kun-
nen bijvoorbeeld geza-
menlijke instituten voor in-
terdisciplinair onderwijs en 
onderzoek zijn.  

Voor Geel kan de invoe-
ring van de radenstructuur 
op zich makkelijk worden 
doorgevoerd onder de 
WHW, maar de rechten 
moeten worden uitgebreid 
(o.a. met het recht van ini-
tiatief). In eerste instantie 
heeft de afschaffing van 
het top-downbeleid priori-
teit. Ook dat is een manier 
om het bestuur efficiënter 
te maken.  

Volgens Oranje zijn facul-
teiten een goed tegenwicht 
tegen te veel macht op het 
centrale niveau. Decanen 
vormen een effectieve 
contramacht tegen het col-
lege van bestuur. Het is 
goed dat decanen profes-
sionele voltijdse bestuur-
ders zijn die veel energie 
stoppen in de organisatie 
van het management bin-
nen de faculteit. 

Wat is het be-
lang van een 
universitaire 
gemeenschap 

De universiteit is thans al-
les behalve een gemeen-
schap. Medewerkers en 
studenten moeten zich 
meer dan nu gaan realise-
ren dat zij niet in afzonde-
ring van elkaar en van de 
samenleving als geheel 
opereren. Het is van cruci-
aal belang dat er op uni-
versitair niveau een forum 
komt dat bijdraagt aan het 
ontstaan van een universi-
taire gemeenschap. 

Volgens Geel is de essen-
tie van de universitaire 
gemeenschap dat haar le-
den op alle niveaus actief 
bijdragen aan de be-
sturing, gericht zijn op ge-
meenschappelijke doelen 
en waarden, en recht doen 
aan de plaats van publieke 
universiteiten als maat-
schappelijke instellingen 
voor publieke taken. 

Voor Oranje bestaat er 
aan de universiteit een 
veelheid van individuen en 
groepen met zeer verschil-
lende belangen, en ook 
gemeenschappelijke. Die 
laatste maken de universi-
teit een gemeenschap 
waarin geprobeerd wordt 
verschillen te overbruggen 
in werkbare en adequate 
verhoudingen. 

Voorstander 
van gedeelde 
of ongedeelde 
zeggenschap 

Groen voelt zich tot geen 
van beide principes aange-
trokken.  

Ongedeelde medezeggen-
schap accentueert te veel 
dat medewerkers en stu-
denten eventuele verschil-
len in belangen samen 
moeten oplossen.  

Gedeelde medezeggen-
schap stelt de belangrijk-
ste partijen (studenten en 
personeel) in staat hun ei-
gen belangen zo goed 
mogelijk te behartigen. 
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Gezamenlijke 
diensten 

Volgens Groen worden zo 
veel mogelijk ondersteu-
nende medewerkers be-
noemd op het niveau van 
de instituten. Dit geldt ze-
ker voor studieadvisering 
en onderwijs- en onder-
zoeksondersteuning en ca-
tering. Universiteitbrede 
samenwerking is aan de 
orde waar hiervan eviden-
te voordelen zijn te beha-
len.  

Voor Geel is de aanwezig-
heid van goed functione-
rende ondersteunende 
diensten van levensbelang 
voor het goed functione-
ren. Tussen de eenheden 
in de faculteiten en de 
diensten komt een scher-
pere taakverdeling en sa-
menwerking. De interne 
democratisering binnen 
diensten moet beter gere-
geld, met name op werkni-
veau.  

Voor Oranje is concentra-
tie van ondersteunende 
diensten op universitair ni-
veau een belangrijk middel 
om deze diensten een 
machtsbasis te geven die 
afdoende is voor een pro-
fessionele uitvoering van 
de ondersteuning van het 
werk van iedereen. 

Senaat Groen staat positief ten 
opzichte van de instelling 
van een senaat nieuwe 
stijl. Dit adviserende li-
chaam is een wezenlijke 
aanvulling op het federa-
tieve bestuur vanuit de in-
stituten.  

Volgens Geel ligt de waar-
de van een senaat erin dat 
ze een adviesorgaan is 
voor het langetermijnbeleid 
en de functie van ‘gewe-
ten’ van de instelling als 
geheel vervult tegenover 
de raden die moeten be-
sturen.   

Ook Oranje staat positief 
ten opzichte van de instel-
ling van een senaat nieu-
we stijl. Dit adviserende 
lichaam is een wezenlijke 
aanvulling op gedeelde 
medezeggenschap, waar 
meer nadruk zal liggen op 
de behartiging van belan-
gen. 

Raad van toe-
zicht 

Groen vindt dat de minister 
namens de samenleving 
toezicht mag houden op 
de wijze waarop de instel-
ling invulling geeft aan 
haar wettelijke taken en 
daarover aan de minister 
rapporteert. De raad van 
toezicht moet zich niet ac-
tief bemoeien met het be-
leid en evenmin betrokken 
dienen te zijn bij interne 
benoemingen. 

Geel is net als Groen van 
mening dat een raad van 
toezicht geen beleidsvoor-
bereidende of uitvoerende 
rol dient te spelen. Bestu-
ren dienen door raden te 
worden benoemd, waarbij 
de raad van toezicht, in-
derdaad, toezicht houdt en 
de minister tijdig waar-
schuwt, mochten de zaken 
naar hun mening uit de 
hand lopen. 

Volgens Oranje is de aan-
wezigheid van een raad 
van toezicht die topbe-
stuurders benoemt, inhe-
rent aan een systeem dat 
een belangrijke rol toekent 
aan professionele be-
stuurders. Maar ze zou 
zich meer gelegen moeten 
laten liggen aan de opvat-
tingen van personeel en 
studenten over beleid, in-
clusief benoeming van col-
legeleden.  

5.4 Conclusie hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 5 bouwt voort op de vijf waarden met betrekking tot een democratisch bestuurde 
universiteit die in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden. Dit hoofdstuk heeft als vertrekpunt geno-
men een korte samenvatting van de belangrijkste motieven om een democratisch bestuur te 
willen. Daarna is de commissie ingegaan op de vraag welke rol de genoemde waarden spelen 
bij de invulling van zo'n universiteit. Een belangrijke vaststelling daarbij was dat omarmen van 
elk van deze waarden niet tot één ontwerp leidt, omdat tussen alle waarden afzonderlijk 
spanningsvelden bestaan die om aanvullende keuzen vragen. De commissie heeft daarbij 
een aantal centrale thema's onderscheiden en laten zien tot welke keuzen het accentueren 
van bepaalde waarden leidt. Afbeelding 5.2 geeft een samenvatting van deze keuzen. Deze 
keuzen kunnen tot een aanzienlijk aantal combinaties leiden en een even zo groot aantal 
ontwerpen opleveren die elk het democratisch gehalte van de universiteit versterken. De 


