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Stellingen

behorende bij het proefschrift 'Vrijheid van wetenschap. Juridische beschou-
wing en over wetenschapsbeleid en hoger onderwijs' van Paul' Zoomjens.

1 Bij het uiten, aan een instelling van bijzonder hager onderwijs, van
een mening die naar objectieve maatstaven als wetenschappelijk moet
worden aangemerkt is geen conflict rnogelijk met de grondslag en de
doelstellingen van de instelling van bijzonder hager onderwijs.

2 De grondslag van de zelfstandige positie van de universiteit ten
opzichte van de overheid is niet gelegen in de vrijheid voor het bijzonder
onderwijs, maar in de vrijheid van wetenschap. Vanuit overheidsoptiek
bezien, is er geen reden de openbare universiteiten anders te benaderen
dan de bijzondere universiteiten.

3 Zelfregulering in het hager onderwijs betreft een vraagstuk van
overheidssturing. Zij kan een zelfstandiger positie van de instelling van
hager onderwijs ten opzichte van de overheid tot gevolg hebben.

4 Op grand van het beginsel van academische vrijheid mag een docent
een student de toegang tot een werkcollege weigeren, als de redenen daartoe
van hetzij didactische aard, hetzij methodische aard dusdanig nauw zijn
verbonden met de inhoud van het onderwijs, dat het niet mogen weigeren
van de student gevolgen heeft voor de inhoud van het onderwijs.

5 Acadernische vrijheid aan de instelling staat in de eerste plaats in
verb and met wetenschappelijk onderzoek, pas in de tweede plaats - als
een afgeleide daarvan - met het onderwijs. De bepaling van artikel 1.6
WHW, vol gens welke aan zowel instellingen van wo als hbo de academische
vrijheid in acht moet worden genomen, is te algemeen en dreigt daardoor
nietszeggend te worden.

cu Het in de WHW verankerde onderscheid tussen wo en hbo betekent
op de korte termijn een bescherming van de positie van vooral de
universiteiten. Op de lange termijn houdt het evenwel geen stand, daar het
juist een bedreiging vormt voor de posities van zowel de universiteit als
de hogeschool. Nietternin is de institutionalisering van een onderscheid
tussen wo en hbo wenselijk.



7 De bevoegdheid van artikeI7.9. tweede lid. WHW van het instellings-
bestuur om een student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving
af te wijzen voor het vervolgen van de opleiding aan de instelling, wanneer
deze daarvoor ongeschikt wordt geacht, roept de noodzaak op van adequate
rechtsbescherming bij de administratieve rechter. De bevoegdheid heeft
duidelijke raakvlakken met die van een adrninistratieve sanctie. Niettemin
lijkt artikel 8.1.1.5, onder e, Awb de student aan een openbare instelling
te beletten zich hiertegen te verweren bij de adrninistratieve karner van de
rechtbank. Voor de student aan een bijzondere universiteit lijkt aileen de
weg naar de burgerlijke rechter open te staan. Dit is een onwenselijke
situatie.

8 De titel Ziehl op wetgeving suggereert - ten onrechte - een instru-
mentele kijk op het verschijnsel wetgeving. Volgens deze nota zal
verbetering van de wetgeving niet in de eerste plaats moeten leiden tot het
verbeteren van het overheidsgereedschap voor de verwezenlijking van
achterliggende beleidsdoelstellingen, maar tot een bezinning op deze
achterliggende doelstellingen zelf. vanuit eisen van rechtsstatelijkheid en
effectiviteit. Bij de burger zal de verbetering van wetgeving vooral moeten
leiden tot een verhoogd besef van de rechtmatigheid en de noodzakelijkheid
van het overheidshandelen. De titel Ziehl door wetgeving zou daarom de
voorkeur hebben verdiend.

[Zieht op wetgeving. Een beleidsplan voor de verdere ontwikkeling en
uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gerieht op de verbetering
van de reehtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van het overheidsbeleid.
M inisterie van J ustitie, Den Haag 1991]

9 Als we met Piet Vroon de ontwikkeling van de beschaving kunnen
afmeten aan de mate waarin het leven zich verheft van de aarde (reptiel-
zoogdier-mens), kan een rechtsstaat worden gedefinieerd als een staat die
recht staat.

[Piet Vroon. Tranen van de krokodil: over de te snelle evolutie van onze
hersenen. 8aarn 1989]

10 Voor de verlevendiging van het onderwijs in het staatsrecht dient het
constitutioneel toetsingsrecht te worden ingevoerd.

11 Samenleving is de hoeksteen van het gezin.
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Vooraf

De invoering in 1983 van het systeem van voorwaardelijke financiering
van universitair onderzoek bracht bij vele onderzoekers in vooral de niet-
beta-wetenschappen een cultuurshock teweeg. Ik was toen nog net niet een
van hen. Plotseling moest onderzoek vooraf worden gepland en geprogram-
meerd en diende hierover externe verantwoording te worden afgelegd.
Gewend als zij waren zich te spiegelen aan waarden van individualiteit,
onafhankelijkheid, originaliteit, gedisciplineerde ambachtelijkheid en zichzelf
opgelegde eenzaamheid, die essentieel werden geacht voor het tot stand
brengen van boeken en artikelen, kon de nieuwe maatregel moeilijk worden
gerijmd met academische vrijheid en vrijheid van wetenschap. In deze
peri ode is het idee ontstaan voor dit boek, maar pas enkele jaren later ben
ik daadwerkelijk met het onderzoek begonnen. Ret idee is hardnekkig
genoeg gebleken om het onderzoek ook af te ronden. Nu ben ik in staat
vast te stellen dat de voorwaardelijke financiering van universitair onderzoek
niet zozeer ingaat tegen, maar in het verlengde ligt van mijn opvatting over
vrijheid van wetenschap. In ieder geval is een groot deel van dit onderzoek
bekostigd op basis van voorwaardelijke financiering.

Ret bestuderen van een onderwerp dat dicht bij de werkplek staat, is
in het algemeen niet aan te bevelen. De korte afstand tot allerlei informatie
die voor het onderwerp relevant kan zijn werkt niet zelden een gevoel van
onzekerheid en onvolledigheid in de hand. De collega's, die zelden begrepen
waar ik mee bezig was, waren me evenwel- en juist daardoor - tot grote
steun. De hartelijke contacten tijdens en tussen het werk vormden steeds
een welkome afleiding. Hetzelfde ondervond ik van familie en vrienden
in de prive-sfeer.

Ret schrijven en gereedmaken van een boek doe je niet alleen. Ik kijk
met veel genoegen terug op de gesprekken met mijn promotor, Ernst Hirsch
Ballin, die - door kritisch en vasthoudend aan te dringen op vooral de
helderheid van kader en betoog - alleszins de vrijheid van wetenschap
respecteerde die voor Vrijheid van Wetenschap benodigd was. Piet Gilhuis,
voorzitter van de vakgroepsectie waarin ik werkzaam ben, gaf van zijn
betrokkenheid blijk door mij gedurende lange tijd vrijheid van onderwijs
in het eerste semester te laten en daarmee de opklimrnende werklaststatistie-
ken buiten mijn blikveld te houden. Boudewijn de Waard schonk bij zijn
binnenkomst als hoogleraar in de vakgroep veel vertrouwen met het
aandringen op en het zekerstellen van een spoedige afronding van de klus.
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Heel bijzonder was de bijdrage van mijn kamergenote Adrienne de Moor-
van Vugt die in de eindfase op zo geruisloze en zwijgzame wijze taken
voor mij opving, dat ik de omvang daarvan nu pas begin te beseffen.
Minstens even bijzonder was het aandeel van Ger en Marion Posthuma
door de vele blikverruimende gesprekken die in een vriendschap van 10
jaar zijn gevoerd en door het gastvrij bieden van onderdak aan mij en de
computer in een peri ode dat mijn gezin in afwachting was van een nieuwe
woning. Angelie de Bie, Jacqueline Bonnes, Jonathan Verschuuren en Nico
Florijn vonden gelukkig aanleiding om bij de (Engelse) tekst vraagtekens
te plaatsen en regelmatig te informeren naar de toestand van de schrijver.
In opmaak en lay-out, maar minder in het tafeltennissen, blijkt Hans Peters
(nog steeds) onnavolgbaar. Aan degenen die mij het meest na stonden en
staan, is dit boek opgedragen.

Breda, april 1993

Paul Zoontjens
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1 Wetenschap en wetenschapsbeoefening

1.1 Het primaat van de wetenschappelijke mening

Wie zich gegriefd voelt door de ontdekking van prof. dr. D. Swaab dat
een bepaald onderdeel van de hersenen, de nucleus suprachiasmaticus of
biologische klok, bij homosexuele mannen groter is dan bij anderen, heeft
naar geldende opvatting de feiten tegen zich.' Wetenschappers spreken
de waarheid. De rechter beoordeelt de wetenschappelijk gefundeerde mening
als een zakelijke en objectieve mening, waaraan in beginsel het karakter
van onrechtmatigheid ontbreekt.? Het laatste ligt slechts anders, als aan
de wetenschappelijkheid van de mening op redelijke gronden kan worden
getwijfeld? of wanneer de wetenschappelijke onderzoeker bij het vormen
van zijn mening niet die bijzondere nauwkeurigheid aan de dag heeft gelegd
die van hem op grond van de algemene eis van maatschappelijke zorgvuldig-
heid mag worden verlangd. 4

De rechtspraak illustreert op twee wijzen het bijzondere karakter van
de wetenschap als vorm van meningsuiting. Wordt de vrijheid van menings-

Van het onderzoek werd voor het eerst melding gemaakt in Het Parool van 5 februari 1989.
Tekenend voor de reacties op het bericht is het volgende citaat uit de Volkskrant van 21
februari 1989: 'Organisaties van homoseksuelen toonden zich zeer bezorgd dat Swaabs
bevindingen opnieuw voedsel zouden geven aan de opvatting dat homoseksualiteit een
medische afwijking is die te 'genezen' zou zijn. De Utrechtse hoogleraar dr. R. Tielman
betwijfelde of Aids-patienten in de toekornst nog wei bereid zouden zijn hun lichaam ter
beschikking te steUen van de wetenschap, nu bekend is dat hun hersenen worden onderzocht
op een mogelijke oorzaak voor homoseksualiteit'.

2 Bedoeld is onrechtmatigheid in zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke zin. Vgl. voor
de civiele rechtspraak onder andere: Rb. Utrecht I juni 1927, NJ 1928, 1115 e.v.; Hof 's-
Gravenhage 9 december 1971, NJ 1971, 139; Pres. Rb. Amsterdam 30 mei 1972, NJ 1972,
436 en Pres. Rb. Utrecht 30juni 1987, KG 1987,309. Een bekende uitspraak van de
strafrechter betreft het arrest inzake de Huizense Veearts, HR 20 februari 1933, NJ 1933,
918 e. v. Zie voor uitspraken van de administratieve rechter inzake het karakter van de
wetenschappelijke mening, onder andere: AR 24 november 1983, AB 1986,53 en VzAR
17 september ]986, AB 1988, 334.

3 Vgl. bij voorbeeld Hof 's-Gravenhage 9 december 1971, NJ 1971, 139.
4 Vgl. Pres. Rb. Utrecht 26 mei 1978, NJ 1979,609.
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uiting van de gewone burger gebaseerd op diens persoonlijke autonomic.
de vrijheid van de wetenschapper vindt haar grondslag in de aard en
kwaliteit van de mening. De wetenschappelijk gefundeerde mening geniet
verder een in vergelijking met de 'gewone' mening hogere status, doordat
zij op een grotere mate vanjuridische bescherming aanspraak kan maken."
De specifieke grondslag en de grote mate van bescherming zijn de principi-
ele redenen om van een zelfstandig normencomplex van vrijheid van weten-
schap te spreken. De vrijheid van wetenschap, opgevat als normencomplex
vormt het centrale thema van dit boek. In het kader van dit normencomplex
is de bescherming van de vrijheid van de persoon van de wetenschapper
het middel tot het doel van bescherming van de wetenschap. De erkenning
en effectuering van de vrijheid van wetenschap als zelfstandig normencom-
plex weerspiegelt zodoende het grote feitelijke belang van de wetenschap.

De wetenschap beheerst ons denken en ons doen. De moderne mens
stelt groot vertrouwen in de wetenschap als een manier om de wereld te
begrijpen. Dit vertrouwen is diep geworteld. In de moderne verhoudingen
kan men met recht spreken van een geloof in de wetenschap. Op wijde
schaal wordt de wetenschap beschouwd als de exclusieve vorm van beheer-
sing van de werkelijkheid. Het geloof in de wetenschap heeft in sterke mate
een proces van uitholling van het religieuze geloof als centraal zingevingska-
der van menselijk handelen tot gevolg gehad.

'Wat aan deze uitholling bijdroeg was niet wetenschap maar scientisme, of
scientistisch rationalisme; in tegenstelling tot de wetenschap zelf is het
rationalisme een filosofische doctrine of een ideologie, die een normatieve
definitie van wetenschap inhoudt. Aileen datgene wat doelmatig aangewend
kan worden bij het voorspellen en het beheersen van natuurlijke fenomenen,
mag kennis genoemd worden. De cognitieve inhoud van een religieus geloof
(en, zo moet opgemerkt worden, volgens het rationalistischecredo is een religie
een geheel van uitspraken) is w gezien aantoonbaar nutteloos of van twijfelachtig
nut en daarom kan religie geen weten zijn in enige ken bare betekenis'."

De centrale waarde die in de samenleving aan de wetenschap wordt toege-
kend, maakt haar tot een maatschappelijk vraagstuk dat zich op verschillende
terreinen van het openbare leven openbaart. In sociale zin wordt wei
gesproken van het proces van 'verwetenschappelijking' van de samenleving.

5 Een hogere status kornt ook toe aan de artistieke mening. Dit aspect blijft bier verder buiten
beschouwing, zie daarover Vlemminx 1992.

6 Leszek Kolakowski, De illusie van de ontmythologisering, 'n Verward en angstig ontwaken,
Van der Leeuw-Iezing, gehouden te Groningen op 2 november 1984, afgedrukt in de
Volkskrant van 3 november 1984.
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Men wijst erop dat dit proces onder andere heeft geleid tot een verandering
van intermenselijke communicatievormen en -normen, tot een sterke vergro-
ting van de afhankelijkheid van individuen en organisaties van technologi-
sche processen en produkten en tot een fundamentele wijziging van de reele
machtsverhoudingen.? In economische zin wordt de nadruk gelegd op de
fundamentele schaarste van de wetenschap. Men wijst onder andere op de
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis tot zelfstandige economische
produktiefactor, g het grote aandeel van technologie in het economische
handelsverkeer" en op de wenselijke produktiekracht van het systeem van
wetenschappelijk onderzoek. IO In culturele zin verdient het creatieve en
persoonlijkheidsvormende proces van wetenschapsbeoefening de aandacht.
Er wordt onder andere gewezen op het gevaar van specialismen-vorrning,
op de betekenis van kennis en het grote aandeel hierbij van de geesteswe-
tenschappen voor het menselijke discours II en op de onafhankelijke,
culturele taak van de universiteit. 12 In politieke zin tenslotte wordt de
wetenschap aIs bijzondere vorm van overheidszorg benaderd. Men stuurt
en ondersteunt de wetenschap actief vanwege haar erkende vermogen tot
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, tot het ondersteunen van
het beleid" en tot het vormen van een hoogopgeleid kader in de samenle-
ving.!"

De maatschappelijke dimensie van de moderne wetenschap leidt de
beoefenaar van het recht tot de constatering dat hier sprake is van een
aangelegenheid waarop een veelheid van belangen is betrokken. In dit
spectrum is het belang van de moderne wetenschapper cruciaaI, daar hij
voor de eerst verantwoordelijke moet worden gehouden als het aankomt
op de totstandkoming van wetenschappelijke kennis en de verbreiding ervan.
Maar toch is het be lang van de wetenschappelijke roeping alleen niet
doorslaggevend voor de reaIisering van wetenschap. Wetenschap is vandaag

7 Alvin Toffler, De derde golf, Utrecht 1981; zie wat betreft het laatste aspect ook P.H.A.
Frissen, De versplinterde staat, over inforrnatisering, bureaucratie en technocratie voorbij
de politiek, Alphen aan de Rijn 1991.

8 Zie de inleidende paragraaf van hoofdstuk 4 over de vorming van het wetenschapsbeleid.
9 Zie Wetenschapsbudget 1984, Karnerstukken II, 1983-1984, 18103, nr. 2, pp. 20 e.v. over

het karakter van het Nederlandse technologiebeleid.
10 Hazeu 1989, m.n. p. 229.
11 Allan Bloom, De gedachteloze generatie: hoe ons onderwijs decultuur bedreigt, Utrecht/ Ant-

werpen 1988.
12 Vgl. K.L. Poll, De allemansgeest en de dorpsgeest, in: J.e. Breman/C.J.M. Schuyt (red.),

De bedreigde universiteit, Leiden 1987, pp. 79-9l.
13 Vgl. Wetenschapsbudget 1981, Kamerstukken II, 1980-1981, 16402, nrs. 1-2, p. 274.
14 Vgl. de doelstellingsbepaling van artikel 1 Wet op het wetenschappelijk onderwijs.
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de dag geen eenmanszaak. Het beoefenen van wetenschap veronderstelt
een aanwezige organisatie, vraagt om de beschikbaarstelling van geld en
faciliteiten en steunt op een reservoir van gekwalificeerde mensen die
daarvoor bovendien zijn vrijgesteld. In het huidige tijdsgewricht vindt de
wetenschapsbeoefening hoofdzakelijk plaats in geinstitutionaliseerde ver-
banden: universiteiten, onderzoekcentra, het overheidsapparaat en het
bedri jfsleven.

Aan deze stand van zaken heeft de persoon van de (top)wetenschapper zich
aangepast. Hij is ambtenaar of werknemer met een goede rechtspositie die af
en toe eens bij klust. Hij is vervangbaar. Hij is manager van een onderzoeksinsti-
tuutof leider van een onderzoekersgroep. H ij plant en programmeert onderzoek.
Hij frequenteert de d irectiekamers van bedrijven of de ambtelijke burelen binnen
een departement om te praten en te onderhandelen over onderzoeksopdrachten.
Hij beraamt strategieen voor het aanboren van nieuwe fondsen. Hij publiceert
veel en hoopt nog meer geciteerd te worden. Hij concurreert met andere
onderzoekers, probeert hen uit de markt te werken of tracht hen voor te zijn
door eerder met gegevens naar buiten te komen. H ij neemt deel in adviesorganen
van de overheid, verkeert met invloedrijkepersonen in desamenleving en bouwt
netwerken op.

In de moderne tijd wordt het probleem van de vrijheid van wetenschap voor
een belangrijk deel bepaald door de vraag naar de vrijheid voor wetenschap.
Deze vraag, die het uitgangspunt vormt van deze studie, luidt: 'In welke
zin biedt het recht waarborgen voor de onbelemmerde ontwikkeling van
wetenschap en stelt het eisen aan de afstemming van de belangen die op
wetenschap betrokken zijn?'

1.2 Wetenschap en vrijheid

In deze studie wordt een formeel begrip van wetenschap gehanteerd. Daarbij
staat voorop de gedachte dat aan het recht de taak toevalt het be lang van
de wetenschap voor de samenleving veilig te stellen. De juridische invals-
hoek brengt aldus een aantal specifieke eisen en beperkingen met zich mee.

1. Een zekere mate van juridische definiering van wetenschap is noodzakelijk,
om deze te doen onderscheiden van andere zaken in de samenleving. De
bijzondere betekenis van het belang van de wetenschap stelt aan het recht de
eis het normenstelsel af te stemmen op juist de wetenschap. Een belangrijke
waarborg is erin gelegen dat de bijzondere belangenafweging die ten grondslag
ligt aan het op wetenschap betrokken normenstelsel onderscheidend dient te
zijn ten opzichte van andere belangenafwegingen.
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2. De inhoudelijke invulling van wat wetenschap is, kan geen zaak zijn van
het recbt. Wetenschap is een zaak van de wetenschap zelf. Het recht mist het
vermogen te treden in de specifieke deskundigheid die voor de beoefening van
wetenscbap benodigd is. Het kan zich verder naar de aard niet mengen in het
onvoorspelbare karakter van het creatieve proces dat tot wetenschappelijke kennis
moet leiden.
3. Het onvermogen te treden in het inhoudelijke proces van wetenschapsbeoefe-
ning steltdeeis aan het recht een onbepaalde pluraliteiten diversiteitvan vormen
van wetenschap en wetenschapsbeoefening te respecteren. Zonder bet belang
van de ontwikkeling van de wetenschap geweld aan te doen, kan geen
onderscheid worden toegestaan tussen bij voorbeeld nuttige en minder nuttige
of profijtelijke of minder profijtelijke wetenschap.
4. Het recht beheerst naar zijn aard de relaties tussen personen. Dit betekent
dat de taak van het recht zich beperkt tot het scheppen van voorwaarden die
zo dicht mogelijk de daadwerkelijke verzekering van bet belang van de
wetenscbap voor de samenJeving te na komen. Vanuit deze optiek is bijzondere
aandacht vereist voor de uitwendig vrije, dat wit zeggen ongebonden positie
van de beoefenaars van wetenschap tot bet bewaken van de procedure van het
beoefenen van wetenscbap.
5. Wetenschap is een veelduidig begrip dat verschillende betekenisniveaus
omsluit. Er kan mee worden bedoeld: de procedure van onderzoek ('hij bedrijft
wetenschap'), het resultaat van het onderzoek ('wetenscbap is een economische
produktiefactor') a1smede de organisatie, de wereld van onderzoekers ('de
overheid praat met vertegenwoordigers van de wetenscbap'). In de juridische
definiering van wetenschap maken deze verscbillende betekenisniveaus onderdeel
uit van een geheel, hetgeen betekent dat elk betekenisniveau naar de wijze
waarop het deelneemt in het geheel de werking ondergaat van het recbt.

De vrijheid van wetenschap als normencomplex vereist dat de wetenschappe-
lijke onderzoeker in een situatie van ongebondenheid ten opzichte van de
omgeving de taak vervult om via een binnen de wereld van wetenschap
en wetenschapsbeoefening getoetste en geaccepteerde procedure te geraken
tot inzichten en gegevens die wetenschappelijk zijn, dat wil zeggen de toets
der wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan, en deze inzichten en
gegevens openbaar te maken. De omschrijving komt voort uit de (h)erken-
ning van het gegeven dat de ontwikkeling van de wetenschap vrijheid van
de wetenschapsbeoefenaar vooronderstelt. Tegelijkertijd echter is het
karakter van de wetenschapsbeoefening als een taak benadrukt, hetgeen
doet uitkomen dat niet enkel belangen van de wetenschap zelf maar ook
wetenschaps-externe belangen van de samenleving als geheel een rol spelen
bij het stellen van eisen ten aanzien van de wetenschap.
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2 Vrijheid van wetenschap

2.1 De gekozen benadering

De voorliggende studie richt zich op de positie van het wetenschappelijk
onderzoek binnen het wetenschapsbestel: het geheel van instellingen van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en van organen van
beleidsbepalende en beleidsadviserende aard, waarmee de overheid bestuur-
lijke betrekkingen onderhoudt. 15 Daarmee treedteen belangrijke beperking
aan het licht. De positie van de wetenschappelijke thuiswerker, de integere
hobbyist, waarvan de geschiedenis heeft uitgewezen dat die belangrijke
impulsen heeft geleverd aan de vooruitgang van de wetenschap en de
modernisering van de universiteiten, blijft buiten beschouwing. Hoewel
hij vaak heeft te vrezen voor gebrek aan erkenning en feitelijke tegenwerking
van de zijde van de 'officiele' wetenschap, vergt de aandacht voor zijn
positie toch een zodanig andere benadering dat daarmee de doelstellingen
van deze studie in verregaande mate zouden worden overschreden. Zijn
aanwezigheid legt niettemin de vinger op een zere plek: de effectuering
van de eisen van de vrijheid van wetenschap binnen het wetenschapsbestel
kan niet de sluitende garantie bieden dat niet buiten dit bestel zich
wetenschappelijk belangrijkere ontwikkelingen voordoen. Naar de mate
waarin het bestel een geslotener karakter verkrijgt en meer toegangswegen
tot dit bestel verstopt raken, zal van een eventuele garantie ook steeds
minder terecht komen. Ret is echter een belangrijk onderdeel van de
verantwoordelijkheid voor het bestel om dit niet te laten gebeuren.

De vrijheid van wetenschap wordt benaderd als een grondrecht. Zij
stelt als grondrecht de positie van de overheid centraal. In de benadering
door de overheid van het belang van het wetenschappelijk onderzoek, dient
een afweging plaats te vinden tussen de belangen van de wetenschapsbeoefe-
naars en de belangen van de samenleving in haar totaliteit, waarvoor de
overheid in moet staan. Ret grondrecht van de vrijheid van wetenschap
wordt naar zijn principiele vorm functioneel opgevat als een catalogus van
overheidsverplichtingen welke dienen om de realisering van met fundamente-
Ie rechtsposities verband houdende belangen en doelstellingen van individuen
en maatschappelijke verbanden in de samenleving mogelijk te maken. Ret
is de uitdrukking van de gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid,
individuele onderzoekers en verbanden van wetenschappelijk onderzoek
in de samenleving tot het realiseren van een onbelemmerde uitoefening van

15 Zie ook paragraaf 6 van boofdstuk 2.
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de taak van wetenschap en een onbelemmerde verspreiding van wetenschap-
pelijke kennis.

2.2 De uitwerking

Deze studie valt uiteen in drie delen, die een zekere thematische samenhang
vertonen.

Deel I, dat de hoofdstukken 2 en 3 omvat, behelst een zoektocht naar
de aard en grenzen van de vrijheid van wetenschap. In hoofdstuk 2 wordt
een poging ondernomen de vrijheid van wetenschap te definieren als een
grondrecht. Gewezen wordt op de bepaling van artikel 15 van het Internatio-
naal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten welke in
het derde lid de bij het verdrag aangesloten staten verplicht de vrijheid te
eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en scheppend werk. Aan de hand van een analyse van deze
verdragsbepaling zal worden betoogd dat dit derde lid naar zijn juridische
betekenis in nauw verband moet worden gebracht met de in de andere leden
verwoorde taakstellende aspecten van de overheid ten aanzien van het
wetenschappelijk onderzoek. Het begrip 'vrijheid' van het derde lid moet
in de Iijn hiervan worden opgevat in een materiele betekenis: de mogelijk-
heid zonder juridische en/of feitelijke belemmeringen wetenschappelijk
onderzoek te verrichten. Voor de specifieke taakopvatting die hieruit
voortvloeit voor het overheidshandelen wordt uitgegaan van de functionele
grondrechtentheorie. In het Kader van deze theorie moet het grondrecht
worden opgevat als een catalogus van overheidsverplichtingen welke dienen
om de realisering van met fundamentele rechtsposities verband houdende
belangen en doelstellingen van individuen en maatschappelijke verbanden
in de samenleving mogelijk te maken. In hoofdstuk 3 vindteen beschrijving
plaats van de bescherming van de vrijheid van wetenschap in het positieve
recht. De kern van dit recht wordt beschreven aan de hand van de positie
van de individuele wetenschappelijke onderzoeker in het onderzoeksproces.
Als basisbestanddelen van dit recht worden onderscheiden: de studievrijheid
(omvattende het recht op onderwijs en het recht op vrije meningsvorming),
de onderzoeksvrijheid (omvattende de vrijheid van keuze van object en
methode van onderzoek en de vrijheid van het bewerken en systematiseren
van onderzoeksgegevens) en de openbaarmakingsvrijheid (omvattende de
vrijheid om over wetenschappelijke gegevens te beschikken, de vrijheid
van meningsuiting en de academische vrijheid). Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een beschrijving van het functionele grondrecht van de
vrijheid van wetenschap.
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In deel 2, dat de hoofdstukken 4 en 5 omvat, wordt een beschrijving
van het wetenschapsbeleid beproefd. Hoofdstuk 4 schetst het ontstaan van
het wetenschapsbeleid, de doelstellingen van het wetenschapsbeleid en een
overzicht van de organen en de instrumenten van wetenschapsbeleid. Onder
andere aan de hand van de informatie die dit oplevert wordt in hoofdstuk
5 een aantal centrale problemen en tendensen in het wetenschapsbeleid
geschetst. Nagegaan wordt hoe de sturende rol van de overheid ten aanzien
van de wetenschap zich feitelijk realiseert en vanuit welke beleidsprincipes
deze rol is vormgegeven. Er worden algemene conclusies getrokken betref-
fende de afstemming van het Nederlandse wetenschapsbeleid op de eisen
van de vrijheid van wetenschap.

Deel 3, omvattende de hoofdstukken 6 tot en met 11, beziet de over-
heidsrol ten aanzien van het hoger onderwijs. In dit deel wordt het Neder-
landse hoger-onderwijsstelsel vergeleken met het stelsel in drie andere
landen en worden conclusies getrokken die van belang zijn voor de toekom-
stige vormgeving van het Nederlandse bestel in het licht van de vrijheid
van wetenschap. Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van de geschiedenis
van het hoger onderwijs in Nederland en een beschrijving van het stelsel
onder de Wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1986 en de Wet op
het hoger beroepsonderwijs van datzelfde jaar. Daardoor kan een overzicht
worden geboden van de problemen die aanleiding zijn geweest het stelsel
fundamenteel te herzien bij de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderwijs (WHW). In hoofdstuk 7 vindt dan een korte beschrijving plaats
van de plannen voorafgaand aan de WHW en een meer uitvoerige beschrij-
ving van de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.
In een slotparagraaf worden voorlopige conclusies getrokken, die recht-
streeks voortvloeien uit de gemaakte beschrijving. Eerst in hoofdstuk 11,
waarin een vergelijking plaatsvindt tussen de stelsels van de in hoofdstukken
8,9 en 10 beschreven landen en het toekomstige Nederlandse stelsel kunnen,
aan de hand van een viertal uitgangspunten dat is vermeld in paragraaf I
van hoofdstuk 6, definitieve conclusies worden getrokken over de feitelijke
en gewenste rol van de overheid in het licht van de vrijheid van wetenschap.
De keuze van de in de hoofdstukken 8 tot en met 10 beschreven landen
is verantwoord in paragraaf 1 van hoofdstuk 6. Daar wordt de noodzaak
besproken van kennisneming van vreemde stelsels, alsmede wordt gemoti-
veerd waarom de keuze is gevallen op de specifieke stelsels van de
Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en de Verenigde Staten
van Amerika. Deze keuze wordt nog eens nader besproken in het rechtsver-
gelijkend hoofdstuk 11. Naar blijkt vloeien de stelsels van de drie landen
voort uit verschillen in staatsopvatting omtrent de rol van de overheid ten
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opzichte van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Deze
verschillen lijken elkaar theoretisch uit te sluiten en vormen aldus mogelijke
modellen van een wijze van overheidssturing.

In hoofdstuk 12 tenslotte worden a1gemeneconclusies getrokken omtrent
de betekenis van de vrijheid van wetenschap voor de vrije ontwikkeling
van de wetenschap en de eisen die daaruit voortvloeien voor de belangenaf-
weging door de overheid.

9





Vrijbeid van wetenscbap





HOOFDSTUK 2

Het grondrecht van de vrijheid van wetenschap

1 InIeiding

Het belang dat de samenleving hecht aan de ontwikkeling van de wetenschap
is tegelijk aanzienlijk en onontkoombaar. De mensheid heeft 'haar gehele
beschavingsbezit' te danken aan het proces van technische en wetenschap-
pelijke vooruitgang. Nu de mens eenmaal van de 'boom der kennis' heeft
gegeten is er geen weg terug naar het 'paradijs van een vegeterend leven".'
Vooral na de Tweede Wereldoorlog is er van overheidswege gewerkt aan
de opzet van een samenhangend wetenschapsbeleid. In het wetenschapsbeleid
staat de stimulering van de ontwikkeling van de wetenschappen in het belang
van vooraI de economische vooruitgang centraal. Verder is er aandacht
voor de gevolgen van wetenschap voor de samenleving en wordt met de
zorg voor de wetenschapsbeoefening ook de bevordering van het belang
van cultuuroverdracht beoogd (zie ook hoofdstukken 4 en 5).

Naar huidige opvatting is de wetenschap een zaak van velen. De verant-
woordelijkheid voor de wetenschap is een gedeelde verantwoordelijkheid
van de beoefenaars van wetenschap, de samenleving en de overheid.' Door
het gegeven van gedeelde verantwoordelijkheid is de wetenschap in aanleg
reeds een object waarop verschillende, soms tegenstrijdige belangen zich
concentreren. Het in sommige kringen beleden klassieke wetenschapsideaal
dat uitgaat van het in absolute vrijheid onderzoekende individu dat aIleen
verantwoording verschuldigd is aan de waarheid, lijkt zich daarmee moeilijk
te verenigen. Inderdaad moet worden aangenomen dat het gegeven van een
gedeelde verantwoordelijkheid voor de wetenschap van invloed is op de
visie ten aanzien van de vrijheid van wetenschap. Men kan noch stellen

W.P. Wertheim, Aspecten van vrijheid en gebondenbeid van de wetenschap, bijdrage in
de gebundelde preadviezen ten behoeve van het Congres, uitgaande van de Nederlandse
universiteiten en hogescbolen ter bespreking van het onderwerp: 'Vrijheid en gebondenbeid
der wetenschap' te 's-Gravenhage op 17 en 18 september 1954, pp. 24·25.

2 Met de term gedeelde verantwoordelijkheid wordt bier (slechts) aangegeven dat de
verantwoordelijkheid voor de wetenscbap niet uitsluitend en volledig bij de individuele
beoefenaar van wetenschap of de overbeid berust. Zij vraagt de inzet van aile genoemde
betrokkenen. Met deze term is bij voorbeeld niet bedoeld aan te geven dat er gelijksoortige
verantwoordelijkheden worden gedeeld.
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dat de vrijheid van de beoefenaar van wetenschap volledige ongebondenheid
ten opzichte van de omgeving veronderstelt, noch dat aan de beoefening
van wetenschap en de resultaten van wetenschap geen eisen kunnen worden
gesteld op andere dan wetenschappelijke gronden. Deze stellingen behoeven
een uitgebreide toelichting en uitwerking in een juridisch betoog dat in het
onderstaande en in het volgende hoofdstuk wordt ontvouwd.

2 Het 'materiele' vrijheidsbegrip van Wertheim

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat een karakteristiek van de
vrijheid van wetenschap niet ophoudt bij de schets van wat door Wertheim
in een nog altijd belangrijke beschouwing uit 1954 wordt betiteld als het
formele vrijheidsbegrip. Van een formeel vrijheidsbegrip moet worden
gesproken 'wanneer het de onderzoeker of geleerde is toegestaan, zijn onder-
zoek te verrichten en de resultaten er van te publiceren, en wanneer aan
de toepassing van die resultaten geen rechtstreeks verbod in de weg staat' .3
Vrijheid van wetenschap moet daarentegen worden opgevat in het kader
van het zogenaamde materiele vrijheidsbegrip: 'wetenschap mag, zo gezien,
pas waarlijk vrij heten, wanneer haar de volle kans wordt geboden zich
ten volle te verwerkelijken'. Binnen het materiele vrijheidsbegrip heet weten-
schap gebonden, 'wanneer haar voortgang en zelfverwerkelijking geremd
wordt (worden) door aUerhande factoren, zander dat men de remming kan
verklaren uit de wetenschappelijke problematiek als zodanig'." Wertheim
onderscheidt hier naast juridische verboden een aantal factoren van feitelijke
aard die een belemmering kunnen vormen voor de voortgang van de
wetenschap." Het betoog van Wertheim richt zich vooral op het vraagstuk
van de maatschappeli jke ontwikkelingskansen van de wetenschap. De vraag
welke betekenis de rol van de overheid moet worden toegekend bij de
bescherming van de (materiele) vrijheid van wetenschap wordt door hem
niet expliciet aan de orde gesteld. Deze vraag is evenwel van wezenlijke
betekenis voor de visie op de vrijheid van wetenschap als een grondrecht.
Sinds 1976 ondervindt de vrijheid van wetenschap grondrechtelijke
bescherrning in de Nederlandse rechtsorde. Artikel 15 van het Intemationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) heeft

3 A.w., p. 24.
4 A.w., p. 25.
5 A.w., pp. 28-31. Wertheim bespreekt achtereenvolgens factoren van economische, sociale,

financiele, psychologische en ideologische aard.
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betrekking op de bescherming van cultuur en wetenschap en de vrijheid
van wetenschappelijk onderzoek. Artikel 15 IVESCR luidt:

I. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder:
a. Deel te nemen aan het culturele leven;
b. De voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en

de toepassing daarvan;
c. De voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke

en stoffelijke belangen voortvloeiende uit door hem verricht weten-
schappelijk werk of uit een literair of artistiek werk waarvan hij
de schepper is.

2. De door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag te nemen maatregelen
om tot de volledige verwezenlijking van dit recht te komen houden mede
in die, welke noodzakelijk zijn voor het behoud, de ontwikkeling en de
verbreiding van wetenschap en cultuur.

3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te
eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en scheppend werk.

4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen de voordelen die de
stimulering en ontwikkelingvan internationalecontacten en van internatio-
nale samenwerking op wetenschappelijk en cultureel gebied met zich
brengen.

Volgens verschillende schrijvers moet om nog nader te bespreken redenen
artikel 15, derde lid, IVESCR worden aangemerkt als een individueel, af-
dwingbaar recht. 6 De andere onderdelen moeten daarentegen worden
opgevat als typische sociaalgrondrechtelijke normen, die dus niet afdwing-
baar zijn." In deze voorstelling zou er sprake kunnen zijn van een strikte
tweedeling tussen enerzijds de in het derde lid gewaarborgde 'formele'
vrijheid en anderzijds een aantal sociaalgrondrechtelijke taakstellingen, dat
- bij verwezenlijking - kunnen doen ontstaan. Een goed begrip van het
betoog van Wertheim brengt echter met zich mee, dat onder vrijheid in
het derde lid van artikel 15IVESCR moet worden verstaan 'rnateriele' vrij-
heid. Ret door de schrijvers gesuggereerde onderscheid lijkt daarom het
wezenlijke verb and tussen 15, derde lid, en de andere leden te miskennen
dat daarin bestaat dat het grondrechtelijke vrijheidsbegrip van het derde

6 Vierdag 1978, met name pp. 86 en 102; G.P. KleijnfM. Kroes, Mensenrechten in de
Nederlandse rechtspraktijk , Zwoiie 1986, pp. 213-214; zie de bespreking van dit standpunt
in de volgende paragraaf.

7 Kleijn/Kroes, a.w., p. 213: 'Voor een deel zijn sociale grondrechten met andere woorden
politieke rechtsnormen en normen die een voortgang in het niveau van de implementatie
beogen. Evenals deartikelen 18-23 Grw. zijn ESH en IVESCR afgestemd op een geleidelijke
en toenemende verwezenlijking door middel van wetgeving en andere uitvoeringsrnaatregelen' .
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lid, mede gestalte krijgt door het in de andere leden bedoelde overheids-
optreden. Voor het aan het licht brengen van dit verband is evenwel een
andere kijk op grondrechten noodzakelijk dan die welke gangbaar is. Voor
dit doe! zullen we eerst wat dieper op de hier bekritiseerde mening ingaan
en deze vervolgens confronteren met recentere beschouwingen over de
betekenis van het IVESCR.

3 De rechtswerking van artikel 15 IVESCR: algemeen

De opvatting van de regering met betrekking tot artikel 15 IVESCR is niet
geheel duidelijk, Volgens haar wordt in het derde lid 'gedoeld op het geeste-
lijk klimaat dat de staten dienen te scheppen voor het verrichten van het
wetenschappe!ijk onderzoek en scheppend werk'. Zij vervolgt dan: 'Naar
het oordeel van de ondergetekenden bestaat in Nederland een dergelijk
klimaat' .g Dit is in het licht van de door de regering onderschreven visie
op artike! 2, eerste lid, lVESCR een nogal absoluut klinkend oordee!.
Volgens dit artikel bevat het IVESCR rechtsnormen, waarbij de staten die
partij zijn, worden verplicht om met aile passende middelen (waaronder
wetgeving) 'tot het maximum van de ter beschikking staande nationale
hulpbronnen" steeds nader te komen tot verwezenlijking van de in de ver-
dragsbepalingen neergelegde doelstellingen. Coo mans ziet in deze bepaling
impliciet de hoop en de verwachting uitgesproken 'dat steeds hogere niveaus
van voorzieningen behoren te worden bereikt' . 10 De kwestie dat er, zoals
de regering stelt, een goed klimaat voor wetenschapsbeoefening aanwezig
is, is daarom niet aan de orde. Wei de vraag tot hoever de overheidstaak
strekt tot het in stand houden en zo mogeLijk verbeteren van dit klimaat.
Deze vraag wordt door de regering niet beantwoord. Van een speciale kijk
op artikel 15lVESCR blijkt verder nergens in het regeringsstandpunt. Deze
bepaling lijkt te moeten worden gerangschikt onder het algemene door de
regering gehuldigde uitgangspunt dat de bepalingen van het IVESCR niet
voor rechtstreekse toepassing vatbaar, dus niet afdwingbaar zijn."

Met betrekking tot het laatste wordt een ander standpunt ingenomen
door Vierdag en anderen. 12 Vierdag spreekt met betrekking tot het IVESCR
van 'programmatische rechten' die de aanzet vormen voor de vasts telling

8 MvT IVESCR. p. 57.
9 MvT IVESCR, pp. 45-46.
10 Coomans 1992, p. 36.
II MvT fVESCR. p. 13.
12 Zie de vorige paragraaf.
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van programma's van uitvoeringsmaatregelen. In zoverre met betrekking
tot een bepaald grondrecht moet worden gespraken van een 'programmatisch
recht' Iijkt dit grondrecht niet voor toepassing vatbaar en afdwingbaar. Toch
hoeft het een het ander niet uit te sluiten. In dit verband kan worden
gewezen op twee zaken: 1. een recht dat als programmatisch moet worden
aangemerkt binnen het sociaal-econornische systeem van een bepaald land,
kan onmiddellijk toepasbaar zijn in een ander land en op die grond afdwing-
baar; 2. ongeacht de sociaal-economische situatie van een land kan een
programmatisch recht leiden tot een vorm van overheidsoptreden welke
onmiddellijk gerealiseerd kan worden en tot op die hoogte afdwingbaar
is." Op grand van het tweede criterium kan artikel 15, eerste lid, onder
C,14 en derde lid, IVESCR op gelijke voet met het in artikel 8 IVESCR
beschermde recht van vakorganisatie en stakingsrecht volgens Vierdag als
een afdwingbaar recht worden aangemerkt." Voor de bescherming van
deze rechten is immers overheidsoptreden gemdiceerd dat onmiddellijk
zonder nadere afweging plaats kan vinden."

Wat betekent dit? De vrijheid van wetenschappelijk onderzoek is in
de opvatting van Vierdag afdwingbaar voorzover er sprake is van
overheidsgedragingen of -handelingen, waarmee een rechtstreekse en
concrete inbreuk op de vrijheid van de individuele wetenschappelijke
onderzoeker plaatsvindt. Deze opvatting brengt een belangrijke nuancering
aan op het regeringsstandpunt omtrent artikel 15 IVESCR: er is in dit artikel
een bepaling opgenomen die een positiefrechtelijke grens stelt aan de vrijheid
van de overheid tot het nemen van de maatregelen die in de verschillende
leden van deze bepaling zijn beoogd. Maar (ook) deze opvatting is volstrekt
onvoldoende voor een schets van de betekenis van artikel 15 IVESCR. Het
probleem is net als met het regeringsstandpunt dat de aandacht exclusief
uitgaat naar het vraagstuk van de afdwingbaarheid van grondrechten, terwijl
het recht van het individu slechts een aspect betreft. In de moderne
samenleving, waarbinnen in toenemende mate wederzijdse afhankelijkheids-
relaties zijn gegroeid tussen individuen onderling en tussen individuen en
de staat spelen grondrechten een veel complexere rol dan volgens de
traditionele visie wordt gedacht. 17 Grondrechten blijken zich in het drukke

13 Vierdag 1978, p. 83
14 Op dit aspect wcrdt in verband met het auteursrecht verderop in het betoog nader terug

gekomen,
15 Vierdag 1978, p. 86, noot 61.
16 Vierdag 1978, p. 102.
17 Van Hoof 1984, pp. 105-106. Een nieuwe visie op grondrechten wordt op fundamentele

wijze verdedigd door Vlemminx inVlemminx 1992. Ziediens hoofdstuk3, pp. 81-97, waarin
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maatschappelijke verkeer, waaraan burgers en overheid deelnemen,
gaandeweg te evolueren tot ordenende principes en regels, tot algemene
normatieve uitgangspunten van het handel en van de overheid en van de
burgers. Anders dan te kiezen voor de 'rechten' -kant, laat zich de werking
van grondrechten vanuit deze achtergrond wellicht op vruchtbaarder wijze
beschrijven als een stelsel van fundamentele verplichtingen."

Alston onderscheidt in het kader van het IVESCR een viertal 'dragers'
van verplichtingen: a. staten ten aanzien van hun interne verplichtingen;
b. staten ten aanzien van hun externe verplichtingen; c. individuen en d.
de internationale gerneenschap." Met externe verplichtingen worden
bedoeld de verplichtingen die een staat aangaat met een andere staat bij
voorbeeld in de vorm van de in artikel 2, eerste lid, IVESCR bedoelde
samenwerkingsovereenkomst. Verplichtingen van de internationale
gemeenschap zijn aanwezig wanneer bij voorbeeld in het kader van hetzelfde
artikel 2 IVESCR is gekozen voor multilaterale samenwerking in de
internationale gemeenschap. Voor het doel van dit betoog zijn met name
interessantde door Alston onderscheiden interne verplichtingen van de staat
en de verplichtingen van individuen. Om met het laatste te beginnen: in
artikel 29 van de Universele verklaring van de rechten van de mens",
welke overigens geen verdragsstatus bezit, en de preambules van het
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
en het IVESCR wordt uitgedrukt dat het individu plichten heeft jegens
anderen en de gemeenschap. Op het individu berust de verantwoordelijkheid
te streven naar de bevordering en de inachtneming van de in de Universele
verklaring en beide VN-verdragen geformuleerde grondrechten." In
concreto valt moeilijk aan te geven tot hoever de verplichting strekt van
individuen de grondrechtelijke bescherming van anderen te respecteren en
daarnaar te handelen. Ret vaststellen van deze verplichting irnpliceert steeds
een afweging met aan het individu zelf toekomende grondrechten.f

een zogenaamd 'beginselmatig grondrechtsconcept' wordt ontwikkeld. Met dit concept
verdwijnt een groot deel van het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten naar
de achtergrond.

18 Van Hoof 1984, p. 102 en p. 106; Coo mans 1992, p. 28; Vlemminx 1992, pp. 84 e.v.;
voor een andere opvatting: Burkens 1989, p. 45.

19 Geciteerd bij Coomans 1992, p. 31; zie over het IVESCRook Vlemminx 1992, pp. 205-240.
20 Vergelijk bet eerste lid: 'Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke

de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is'.
21 Coo mans 1992, p. 31.
22 Men zie bij voorbeeld de problematiek van het derde lid van artikel 19 IVBPR, waarin wordt

gesteld dat aan de uitoefening van de in het tweede lid beschermde vrijheden van nieuwsga-
ring. meningsvorming en meningsuiting bijzondere verantwoordelijkheden en plichten zijn
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Niettemin breekt reeds met het stellen dat individuen plichten hebben ten
aanzien van de grondrechtelijke bescherming van anderen een belangrijk
algemeen inzicht door. De respectering van grondrechten, de stimulering
van voorwaarden voor het feitelijk genot van grondrechten wordt niet slechts
gerekend tot de verantwoordelijkheid en de doeleinden van de staat, maar
ook tot die van individuen en de gemeenschap waarbinnen individuen
opereren. In deze opvatting laten grondrechten zich zodoende slechts
begrijpen als uitgangspunten, regels en beginselen, binnen een gecompliceerd
netwerk van betrekkingen tussen individuen binnen de gemeenschap en ten
opzichte van de overheid. Bij de bespreking van de opvatting van Hirsch
Ballin inzake de functionele werking van grondrechten zal hierop nader
worden ingegaan. Met de interne verplichtingen van de staat worden
aangeduid de verplichtingen ten opzichte van de burgers die zich onder
de rechtsmacht van de staat bevinden. Ten aanzien van deze categorie onder-
scheidt Van Hoof vier typen: -'the obligation to respect', -'the obligation
to protect', -'the obligation to ensure' en -'the obligation to promote'. De
'obligation to respect' houdt in het verbod voor de staat met zijn handelingen
inbreuk te maken op erkende rechten of vrijheden. Men kan hier spreken
van de 'obligation of non-interference'. De 'obligation to protect' gaat
verder. Zij dwingt de staat stappen te ondernemen - via wetgeving of
anderszins - waardoor wordt verhinderd of verboden dat derden inbreuk
maken op erkende rechten of vrijheden. De 'obligation to ensure' vereist
verder gaande overheidsmaatregelen tot het actief scheppen van voorwaarden
voor de feitelijke verwezenlijking van rechten en vrijheden. Nog een stap
verder gaan de overheidsmaatregelen in het kader van de 'obligation to
promote'. Het betreft hier enigszins vaag geformuleerde doelstellingen,
die geleidelijk of op lange termijn kunnen worden verwezenlijkt." De
verplichtingen 'to ensure' en 'to promote' lijken slechts die norrnencomple-
xen te omvatten die in de opvatting van Vierdag in het kader van het
IVESCR kunnen worden aangeduid als programmatische rechten. In de
geschetste typologie kunnen zij echter met de verplichtingen 'to respect'
en 'to protect' op een lijn worden gesteld. Zowel voor de bepalingen van
het IVBPR als het IVESCR is deze typologie van toepassing. Van Hoof
signaleert ter adstructie van zijn betoog verplichtingen 'to ensure' en 'to
promote' met betrekking tot de in het IVBPR beschermde vrijheid van
expressie (artikel 19). Deze vrijheid impliceert niet slechts een censuurver-

verbonden.
23 Van Hoof 1984, p. 106; over de laatst onderscheiden verplichting is Coomans van mening

dat zij weinig toevoegt aan de verplichting 'to ensure', Coo mans 1992, p. 32.
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bod, maar tevens verplichtingen voor het scheppen van voorwaarden die
bij voorbeeld aan de uitoefening van het recht op demonstratie dienstig zijn,
zoals politie-escorte en politiebescherming, of dienstig zijn aan de eis van
pluriformiteit van pers en andere media. Verder kan worden gewezen op
de in het IVESCR neergelegde verplichtingen 'to respect' en 'to protect'
met betrekking tot het recht op toereikende huisvesting (artikel 11, eerste
lid). Dit recht zou worden gebruskeerd als het regeringsbeleid in zelfs de
armste landen erop zou zijn gericht de onderkomens van arme lieden op
te ruimen en deze te vervangen door onbetaalbare luxe-woningen, zonder
dat voor hen op redelijke voorwaarden voor andere huisvesting wordt
gezorgd."

De typologie van Van Hoofbestaat uit te onderscheiden, maar moeilijk
te scheiden verplichtingen van de overheid. De verplichtingen 'to protect',
'to ensure' en 'to promote' zijn evenzovele uitingen van de verplichting
'to respect'. Er is een sterke samenhang tussen de verschillende aspecten
aanwezig. Toch ontbreekt er in de theorie van Van Hoof een helder kader,
waarbinnen de aard van die samenhang gestalte krijgt. Ligt aan de basis
daarvan de verplichting om de rechtspositie van het individu te respecteren,
of gaat het er juist in de eerste plaats om de positie van het individu in de
samenleving te bewaken? Er ontbreekt, met andere woorden een visie op
wat als de kern van de gelding van grondrechten moet worden gezien. De
typologie heeft vooral een anaJytische waarde. Als zodanig lijkt zij reeds
een bruikbare invalshoek op te leveren om ook de innerlijke samenhang
van overheidsonthouding met actief overheidsoptreden, om kortom: het
materiele begrip van vrijheid van wetenschap, in artikel 15 IVESCR bloot
te leggen.

4 De grondwettelijke grondrechten

De theorie van Van Hoof heeft naar de letter genomen betrekking op in
internationale verdragen neergelegde grondrechten. Van Hoof haakt aan
bij twee in het verband van de Verenigde Naties tot stand gekomen
grondrechtenverdragen. Het ligt voor de hand zijn theorie mede uit te doen
strekken tot de materie van andere grondrechtenverdragen, zoals het
Europese Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). Vormt deze
theorie ook een adequaat uitgangspunt voor een goed begrip van de in de

24 Van Hoof 1984, p. 106.
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Grondwet neergelegde grondrechten? Burkens vindt van niet. Hij kent
terzake de klassieke grondrechten aan de burgerlijk-rechtsstatelijke
grondrechtstheorie het primaat toe. Deze theorie ligt immers aan onze
traditie ten grondslag. Zijns inziens vormen andere grondrechtstheorieen
slechts nuanceringen op dit uitgangspunt. Ret kiezen van een ander
theoretisch uitgangspunt dan het burgerlijk-rechtsstatelijke zou, aldus
Burkens, een sprong in het duister betekenen." De opvatting van Burkens
raakt twee belangrijke punten. In de eerste plaats de verhouding van de
grondwettelijke tot de internationale grondrechten en in de tweede plaats
de keuze voor de (nationale) traditie bij de visie op grondrechten. Op het
eerste punt wordt in deze paragraaf verder ingegaan. Ret tweede punt komt
in de volgende paragraaf aan de orde.

De grondwettelijke grondrechten lijken het uitgangspunt te vormen voor
de kijk op internationale grondrechten. Daarvoor zijn verschillende
argumenten aan te voeren. In wetsvoorstel 13872 acht de regering de
wenselijkheid van een nationale grondrechtencatalogus om twee redenen
aanwezig: a. een aparte nationale grondrechtencatalogus zou meer
waarborgen verschaffen; b. een nationale grondrechtencatalogus is meer
toegesneden op de nationale verhoudingen." Mede gelet op de betekenis
van artikel 93 Grondwet kan men uit deze opvatting afleiden dat de
rechtswerking van nationale grondrechten die van internationale grondrech-
ten overtreft, althans voor zover zij elkaar overlappen. 27 Voor de ontwikke-
ling van de visie op grondrechten zou dit kunnen betekenen dat met name
aandacht voor de betekenis van de grondwettelijke grondrechten geboden
is. Een ander argument sluit hierop aan. Bepalingen van internationale
verdragen die krachtens artikel 93 Grondwet verbindende kracht bezitten,
vormen onderdeel van de Nederlandse rechtsorde. Zij kunnen daarvan niet
los worden gezien, zodat in beginsel de toepassing van in verdragsrecht
neergelegde grondrechtsbepalingen niet mogelijk is zonder overeenstemming
te bereiken met wat in de nationale rechtsorde als een aanvaardbaar ge-
dragspatroon wordt beschouwd." Een laatste argument kan worden
gevonden in het feit dat ten aanzien van de in de Grondwet vastgelegde

25 Burkens 1989, p. 45.
26 Vgl. Kortmann 1987, pp. 59-60.
27 Kortmann 1987, p. 59, wijst er terecht op clat niet alIe grondwette1ijke grondrechten geacht

kunnen worden een superieure bescherming te bieden. EI' zijn grondrechten in de Grondwet
waarbij de formele wetgever een ongeclausuleerde beperkingsbevoegdheid toekomt. Bovendien
zijn er in diverse verdragen grondrechten opgenomen die niet in de Grondwet voorkomen.
De vrijheid van wetenschap is er een voorbeeld van.

28 D.H.M. Meuwissen, De Europese Conventie en het Nederlandse Recht, diss. Amsterdam,
Leiden 1968, p. 424.
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grondrechten een theoretische verantwoording in de parlementaire stukken
13872 en 13873 plaatsvond. Een zelfde theoretische verantwoording diende
als basis voor de visie op de in het IVBPR en IVESCR neergelegde
grondrechten."

Op grond van het voorgaande zijn er aldus twee aspecten van belang
voor dit betoog. De gelding van internationale grondrechten in de nationale
rechtsorde staat in nauw verb and met de betekenis die men hecht aan in
de Grondwet verankerde grondrechten. 30 Daarnaast Iijkt er reden aanwezig
de betekenis van vooral de grondwetteiijke grondrechten als uitgangspunt
te nemen voor de schets van een grondrechtstheorie. Hoewel de vrijheid
van wetenschap, ondanks suggesties in de literatuur," niet is opgenomen
in de Nederlandse Grondwet, sluit zij ten nauwste aan bij weI in de
Grondwet opgenomen grondrechten. Met name kan hier worden gewezen
op de in artikel 7 geformuleerde drukpers- en uitingsvrijheid en het in artikel
23 gewaarborgde recht op onderwijs. De aan de nationale grondrechten
en andere internationale grondrechten dan artikel 15IVESCR in wetgeving
en jurisprudentie toegekende betekenis is zodoende van groot belang voor
de duiding van de vrijheid van wetenschap. In het volgende hoofdstuk zal
hierop nader worden ingegaan. Eerst wordt echter uitvoerig stilgestaan bij
een nieuwe visie omtrent de betekenis van grondrechten in de Grondwet.
Het betreft hier de theorie van de functionele grondrechten. Uit het
voorgaande mag worden geconcludeerd, dat deze visie mede van betekenis
is voor de waardering van de grondrechten van internationale verdragsbepa-
lingen in onze rechtsorde.

29 Vgl. MvT IVESCR.
30 Zie ook P. Van Dijk, De houding van de Hoge Raad jegens de verdragen inzake de rechten

van de mens, in: Bloembergen e.a. (red.), De plaats van de Hoge Raad in het huidige
staatsbestel; de veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer, Zwolle 1988,
pp. 173-209. Schrij ver betoogt dat de j urisprudentie van de Hoge Raad inzake de interpretatie
en toepassing van intemationale verdragsbepalingen voor 1980 een afhoudende en na 1980
een dynamische periode geeft te zien. Niettemin kiest de Hoge Raad ook bij een meer
dynamische houding over het algerneen voor een interpretatie en toepassing die binnen het
Nederlandse rechtsstelsel past (p. 207).

31 Vgl. A.Ch.M. Rijnen, Niet in de grondwet opgenomen grondrechten, in: Grondrechten,
cornmentaar op hoofdstuk I van de herziene grondwet, aangeboden aan mr. H .1.M.leukens,
Nijmegen 1982, p. 533.
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5 De theorie van de functionele grondrechten

5.1 Grondrechten: een definitieprobleem

In de literatuur zijn weinig pogingen ondemomen de aard van het grondrecht
nader te omschrijven. Een meerderheid van de schrijvers pleegt het onder-
scheid tussen klassieke en sociaJe grondrechten voorop te stellen, dus op
zijn minst twee omschrijvingen te hanteren." Een definitie van grondrech-
ten die zowel de klassieke als sociaJe lijkt te omvatten, is beproefd door
Akkermans, Bax en Verheij:

'Grondrechten zijn (.. ) gepositiveerde grondwettelijke of verdragsrechten die
de handel ingsvrijbeid van de staat begrenzen'. 33

Uit deze formele en abstracte omschrijving blijken vooral twee dingen:
grondrechten zijn in basisregelingen gepositiveerde rechten en zij begrenzen
de vrijheid van de staat. Wat betreft het eerste aspect moet het volgende
worden opgemerkt. Inderdaad moet het aJs eigen aan het karakter van grond-
rechten worden beschouwd dat zij zoveel mogelijk uitdrukking vinden in
de qua juridische status belangrijkste teksten, Grondwet of verdrag, maar
strikt noodzakelijk is dat met. De gelding van het grondrecht is met
afhankelijk van zijn erkenning in de geschreven constitutie."

Mocht, zoaJs in het normaJe geval, een grondrecht zijn neergelegd in
Grondwet ofverdrag, dan moet er met Van der Hoeven van worden uitge-
gaan, dat de formulering van het grondrecht in strikte zin niet de 'macht
heeft de gelding of het geldingsbereik van het grondrecht te bepaJen' .35

Hoewel Van der Hoeven zijn betoog met name lijkt te richten op de
klassieke grondrechten is er vooraJsnog geen reden het met van toepassing
te achten op ook de positie van de sociale grondrechten. De formulering
en de gelding van het grondrecht zijn twee verschillende dingen. Deze stand
van zaken dwingt ons er min of meer toe naar meer materiele maatstaven
uit te zien en aansluiting te zoeken bij het tweede onderdeel van de
hierboven geciteerde definitie. Van der Hoeven zoekt de grotere betekenis
van grondrechten boven andere rechten 'in het directer betrokken zijn van
eerstgenoemde rechten op de actuele visie op de wijze en mate van

32 Hirsch Ballin 1989a, p. 129 en aldaar in noot 2 aangehaalde literatuur.
33 P.W.C. Akkermans, C.J. Bax, L.F.M. Verheij, Grondrechten. Grondrechten en rechtsbe-

scherming in Nederland, Groningeu/Heerlen 1988, p. 9.
34 Van der Hoeven 1988, p. 245.
35 Van der Hoeven 1988, p. 245.
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verwerkelijking van de zedelijke en godsdienstige eis van autonomie der
persoonlijkheid, welke in de samenleving wordt erkend'. 36 Hij verbindt
aan deze zienswijze twee gevolgtrekkingen: 'Ten eerste, dat tussen grond-
rechten en andere rechten meer een gradueel dan een formeel onderscheid
bestaat ( .. ). Ten tweede, dat een bepaald grondrecht en in de mate van
waardering die het geniet en in zijn bestaan zelf niet constant is'. 37 Ret
laatste duidt op de situatie, dat een recht dat aanvankelijk als grondrecht
werd aanvaard niet meer als zodanig wordt erkend en op de algemene con-
statering, 'dat de materiele inhoud van het grondrecht op den duur bepaald
wordt door de in de samenleving bestaande opvattingen omtrent de mini-
mum-eisen, die aan de relatie enkeling-gemeenschap moeten worden ge-
steld' .38 Anders dan in hun afzonderlijke gedaante zijn grondrechten in
hun gezamenlijkheid onveranderlijk en niet anders te zien dan als concreti-
seringen van een en hetzelfde grondbeginsel, 39 te benoemen als het beginsel
van de vrijheid of de rechtsidee.f

In het licht van de geciteerde definitie dringt zich de conclusie op, dat
de plaats en formulering van het grondrecht moeten worden beschouwd
als belangrijke aanknopingspunten, en niet meer dan dat, tot het bepalen
van de mate en wijze van gelding van het grondrecht. In de woorden van
Van der Hoeven: 'het grote gezag der grondrechten (deelt) zich mede (.. )
aan de geschreven grondwetsteksten, welke die grondrechten bedoelen te
erkennen en vast te leggen, niet aldus dat deze wetsformules het grondrecht
zouden kunnen beheersen, maar wel aldus, dat de wetshantering nauw aan
de wetsformule gebonden is, zodat rechtsverfijning bij de wetshantering
een belangrijker plaats inneemt dan formalisering der wettelijke begrip-
pen' .41 Dit belangrijke inzicht kan nader worden uitgewerkt aan de hand
van de problematiek van horizontale werking van grondrechten.

5.2 Grondrechten en privaatrecht

Ret probleem van de werking van grondrechten in privaatrechtelijke
verhoudingen wordt door de regering gezien als een probleem dat zich
beperkt tot de relatie tussen burgers onderling. Daarvoor heeft zij de term

36 Van der Hoeven 1988, p. 244; zie ook p. 198.
37 Van der Hoeven 1988, p. 198; zie ook D.H.M. Meuwissen, Grondrechten, Utrecht/Antwer-

pen 1984, pp. 60-64.
38 Van der Hoeven 1988, p. 200.
39 Van der Hoeven 1988, p. 200.
40 Meuwissen, a.w., p. 63.
41 Van der Hoeven 1988, p. 245.
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horizontale werking gereserveerd. Horizontale werking van grondrechten
betekent dat deze op uiteenlopende wijzen in meer en minder ver gaande
mate in horizontale verhoudingen kunnen doorwerken. Roe ver doorwerking
van het grondrecht plaatsvindt kan verschillen per artikel of onderdeel van
een artikel en per geval. Uiteindelijk gaat het hier om een vraagstuk van
grondwetsinterpretatie. Inzake de mate van doorwerking worden vijf posities
onderscheiden:

a1s opdracht aan de overheid (inclusief wetgever) om een nader geformu-
leerd belang of beginsel ook in particuliere verhoudingen te verwezenJijken;
a1s norm die zich a1s belangrijke waarde tot de wetgever en de rechter
richt en waarmee de rechter rekening moet houden bij de interpretatie van
privaatrechtelijke regels of begrippen;
als gekwalificeerd rechtsbelang dat de rechter bij de afweging van belangen
mede in aanrnerking moet nemen;
a1s uitdrukking van een rechtsbeginsel waarvan de rechter slechts op
zwaarwegende gronden mag afwijken;
als dwingende norm die slechts die afwijkingen toestaat die tot een
grondwettelijke beperkingsclausule herleidbaar zijn."

Kobusserr" stelt zich op het standpunt dat aIleen in het laatste geval sprake
is van de werking van het grondrecht. Ret gepositiveerde grondrecht werkt
aIleen in verhoudingen waarin het onverkort van toepassing is. 'Dit zijn
verhoudingen waarin aIle beperkingen tot een wettelijke grondslag herleid-
baar moeten zijn. In aile andere gevallen is er sprake van werking van het
grondrecht als rechtsbeginsel.r" Uit de jurisprudentie zijn haar geen voor-
beelden bekend van de werking van het grondrecht als grondrecht in hori-
zontale verhoudingen," zelfs niet in de situatie dat een particulier een
met de positie van de overheid vergelijkbare machtspositie inneemt ten
opzichte van een andere particulier, alhoewel zich in zo'n situatie
'bijzondere normen' in het privaatrecht blijken te hebben ontwikkeld."
Deze bijzondere normen kunnen onder omstandigheden de uitdrukking zijn
van het 'beginsel achter het grondrecht' dat in de jurisprudentie een rol
speelt als belang of zwaarwegend belang dat de rechter dient af te wegen
tegen andere belangen." In dit opzicht kan worden gewezen op bij

42 Grondwetsherziening ia, pp. i5-i6.
43 Kobussen 1991, p. 178.
44 Zie ook het advies van Raad van State Grondwetsherziening 1a, p. 57.
45 Kobussen 1991, p. 178.
46 Kobussen 1991, pp. 69-70.
47 Kobussen 1991, p. 178.
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voorbeeld HR 10 december 1982, NJ 1983,687 (Binderen-Kaya), en HR
30 maart 1984, AB 1984, 366 (De Venhorst BV-Hayriye Inan). In het eerste
arrest oordeelde de Hoge Raad dat de RK Woningbouwvereniging Binderen
te Helmond onrechtmatig had gehandeld tegenover Kaya door hem zonder
specifieke motivering geen woning toe te wijzen. Deze motiveringslast achtte
de Hoge Raad gerechtvaardigd nu uit statistisch materiaal was gebleken
dat Binderen ten opzichte van andere woningbouwverenigingen in Helmond
cijfermatig achterbleef bij het toewijzen van woningen aan buitenlanders.
Hier was het gelijkheidsbeginsel, cq. het discriminatieverbod in het geding.
In het tweede geval werd uitgemaakt dat een werkgever een werknemer
slechts op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen een snipperdag mag
weigeren wanneer deze wordt gevraagd voor de viering van een voor hem
belangrijke godsdienstige feestdag. Uiteraard speelde hier de vrijheid van
godsdienst een belangrijke ro!. Over deze arresten merkt Hirsch Ballin op
'dat de bijzondere verantwoordelijkheid van verhuurders en werkgevers,
die als zodanig buiten de prive-sfeer opereren, meebrengt dat zij zich in
de motivering van hun beslissingen tot op zekere hoogte moeten verantwoor-
den, hetgeen overigens nog niet impliceert dat zij daarbij aan precies
dezelfde normen als overheidsorganen onderworpen zijn' .48

Een overkorte toepassing van grondrechten wordt door de regering
bepleit in privaatrechtelijke verhoudingen waarin de overheid partij is.
Hierop is weinig kritiek gekornen."? Koekkoek wil evenwel de opvatting
van de regering afhankelijk stellen van de soort rechtsbetrekking waarin
de overheid partij is. Aileen als de overheid gebruik maakt van het privaat-
recht voor de uitoefening van de publiekrechtelijke taak, zou er voor de
onverkorte gebondenheid van de overheid aan grondrechten plaats zijn.:"
Kobussen bestrijdt dit stand punt principiee!. De dienende functie van de
overheid brengt met zich mee dat de overheid slechts mag handelen ter
behartiging van de publieke taak. 'De overheid vindt haar bestaansrecht
immers in die taak. Hieruit voigt dat iedere rechtsbetrekking van de overheid
in het teken van die publieke taak moet staan en dat de overheid onder aile
omstandigheden onverkort aan grondrechten gebonden blijft'. 51

48 Hirsch Ballin 1988, p. 8; zie ook p. 25 e.v.
49 Kobussen 1991, p. 174.
50 A.K. Koekkoek , De betekenis van grondrechten voor het privaatrecht, in: WPNR 5743

(1985), p. 406.
51 Kobussen 1991, p. 176; voor een uitvoerige en overtuigende onderbouwing van dit standpunt

vergelijke men pp. 57-77.
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5.3 Grondrechten en ongeschreven recht

Volgens de moderne rechtstheorie zou kunnen worden gesteld dat de gelding
van het k1assiekegrondrecht zich niet uitputtend manifesteert in de geformu-
leerde regel, maar ook in sterke mate betrekking heeft op, verwijst naar
beginselenrecht. 52 Uitdrukkelijk moet worden vastgesteld dat de sociale
grondrechten, waaraan het karakter van directe toepasbaarheid naar de aard
in abstracto ontbreekr" en die dus geen regels zijn, verwijzingen naar
beginselen kunnen inhouden. In de visie van Alexy zijn beginselen te defini-
eren als 'optimaliseringsgeboden': normen die gebieden dat iets met betrek-
king tot het aanwezige juridische of feitelijke potentieel in zo hoog mogelijke
mate wordt verwezenlijkt. Beginselen, opgevat aIs 'optimaliseringsgeboden'
kunnen zowel op individuele rechten aLscollectieve goederen betrekking
hebben. A1s algemeen erkende en gepositiveerde rechten verwijzen ook
de sociale grondrechten naar rechtsbeginselen."

Ret inzicht dat k1assieke grondrechten ook in sterke mate betrekking
hebben op beginselenrecht, dat zich niet laat uitbannen, wint in recente
publikaties veld, hoewel er tijdens de grondwetsherziening van 1983 alIes
aan is gedaan het regelkarakter van de grondrechtsbepalingen zoveel mo-
gelijk te benadrukken. Naar de opvatting van de regering, zoals neergelegd
in de parlementaire stukken van de grondwetsherziening, hebben de grond-
rechtsbepalingen vanwege de daarin lirnitatief geformuleerde beperkings-
clausules tot doel dwingend recht te scheppen. Slechts in uitzonderingsgeval-
len zouden afwijkingen van de 'voorgestelde rechtsregels' tot ontwikkeling
kunnen komen. Deze uitzonderingsgevallen zijn evenwel naar aantal beperkt.
De regering denkt daarbij aan situaties die betrekking hebben op de
ontwikkeling in de tijd van een andere rechtsovertuiging en van nieuwe
rechtsnormen en op datgene wat in een concrete situatie a1gemeen als apert
onredelijk wordt ervaren." Geheel in de lijn van de visie op grondrechten

52 Alexy 1986, pp. 71 e.v ..
53 Vgl. het standpunt van de regering in Grondwetsherziening Ia, pp. 257 e.v.
54 Alexy 1986, pp. 75 e. v. en p. 99: 'Die gemeinsamen logischen Eigenschaften beider Prinzi-

pienarten, auf die Dworkin mit seiner Begriff des 'principle in the generic sense' anspielt
und die bei Prinzipienkollisionen deutiich hervortreten, lassen einen weiten Begriff des
Prinzips als angemessen erscheinen'. Zie ook de verschillende bijdragen in het r~htstheore-
tisch deel van: Rechtsbeginselen, uitgave Ars Aequi, oktober 1991, Nijmegen 1991, pp.
7-80.

55 Grondwetsherziening la, pp. 21-22. Zie ook Burkens 1989, p. 221: 'Ooze grondrechten
zijn Dietbedoeld als beginselverklaringen, die eerst in hun toepassing tot normatieve werking
komen; zij zijn geen 'common law' in de zin van algemene fundamenten van de rechtsorde;
zij zijn integendeelconcrete rechtsregels'. Burkens lijkt eraan voorbij te gaan dat grondrechten
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als rechtsregels, worden de voornaamste implicaties van de leer van de
algemene beperkingen door de regering afgewezen. Algemene beperkingen,
in de parlementaire stukken gedefinieerd a1s 'beperkingen, welke niet, zoals
de zogenaamde bijzondere beperkingen, met het oog op een bepaald grond-
recht zijn vastgesteld':", zijn - voorzover zij niet berusten op een
uitdrukkelijke grondwettelijke beperkingsclausule- ontoelaatbaar. 57 Deze
zienswijze ontmoette reeds in 1978 kritiek van Kortmann. Zijn tegen-
werpingen hebben betrekking op de onderiiggende gedachte dat de wetgever
de meest aangewezen instantie zou zijn om de bescherming van de
grondrechten maximaal te realiseren. Het grote vertrouwen in de wetgever
dat hieruit spreekt, staat of valt met de houdbaarheid van een tweetal prernis-
sen: a. dat de wetgever in staat is binnen redelijke termijn de vereiste
implementatiewetgeving tot stand te brengen; b. dat de wetgever in staat
is het' terrein dat door de betreffende grondrechten wordt bestreken zodanig
te overzien dat aan de wetgeving een optimale belangenafweging vooraf
kan gaan." Geen van beide premissen is echter houdbaar gebleken. In
1990 stelt Vermeulen vast dat een groot deel van de uitvoeringswetgeving
niet op tijd" kon worden gerealiseerd.f Het is verder onmogelijk om
te veronderstellen dat de wetgever de gehe1e door de betreffende grondrech-
ten bestreken problematiek kan overzien. In de praktijk blijken de gewone
en administratieve rechters zich meermalen genoodzaakt te zien grondrech-
tenbeperkingen toe te laten die niet tot een clausulering te herleiden zijn."
Voor een deel heeft dit te maken met het ontbreken van uitvoeringswetge-
ving, zodat een wettelijke basis voor beperking van het grondrecht
voorshands ontbreekt. Soms echter houdt het verband met de specifieke
geaardheid van de problematiek, zoals het gemeentelijk noodrecht van de
artikelen 219 en 220 gemeentewet. Vermeulen" verwijst naar twee uit-

naast regels ook beginselenrecht bevatten. Zie verderop in het betoog.
56 Vgl. Algehele grondwetsherziening ; eerste lezing, a.w., p.20.
57 Vgl. Kortmann 1987, p. 52.
58 C.A.J.M. Kortmann, Algemene en bijzondere beperkingen van grondrechten, NJB 1978,

p. 924; zie ook Vermeulen 1990, p. 82.
59 Volgens de verschillende additionele artikelen van de Grondwet moet uiterlijk vijf jaar na

inwerkingtreding van de Grondwet -dat wil zeggen 17 februari 1988- de uitvoeringswetgeving
tot stand zijn gebracht.

60 Vermeulen 1990, p. 82. De auteur wijst op dejaren te laat tot stand gekomen artt. 125a
e. v. Ambtenarenwet 1929 en 12a Militaire Ambtenarenwet. Daarnaast is de behandeling
van het voorstel van Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen en van het voorstel
van een Algemene wet op het binnentreden nog niet afgerond. Tenslotte wijst hij erop dat
een adequaat gemeentelijk noodrecht nog ontbreekt.

61 Burkens 1989, pp. 125-138; Vermeulen 1990, pp. 80-81.
62 Vermeulen 1990, p. 81.
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spraken van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad. van
State, waarin wordt aanvaard dat een betoging (artikel 9 Grondwet) bij een
bevel ingevolge artikel 219 gemeentewet verboden wordt. Opvallend is
daarnaast een uitspraak van de Hoge Raad van 11 februari 1986, (NJ 1986,
673) waarbij het Hinderbesluit, dat ook aan drukkerijen de eis stelt dat ze
over de door de Hinderwet vereiste vergunning beschikken, niet in strijd
werd geoordeeld met artikel 7, eerste lid, Grondwet op de enkele grond
dat het Hinderbesluit niet beoogt de vrijheid van drukpers aan te tasten,
maar slechts gevaar, schade of hinder buiten de inrichting wil voorkomen.
Men moet vaststellen dat in deze laatste uitspraak algemene beperkingen
zijn aanvaard, nu de ontsnappingsroute van een redelijke uitleg van
grondrechten had opengestaan maar niet is benut. 63 Vermeulen, en met
hem Burkens,?' trekt uit de jurisprudentie evenwel niet de conclusie dat
de onverkorte aanvaarding van algemene beperkingen ten aanzien van
grondrechten nu vereist of gewenst is. Het betekent intussen wei dat onder
bepaalde voorwaarden algemene beperkingen door de beugel zouden kunnen,
maar dan moet men het wel over deze voorwaarden eens zien te worden. 65

Tot zover moet de conclusie luiden, dat de rechtswerking van de grond-
rechtsbepalingen niet in die mate in een systeem van wettelijke beperkingen
is te 'vangen' dat voor het ongeschreven beginselenrecht in deze slechts
een rol bij hoge uitzondering zou zijn weggelegd. De klassieke grondrechten
zijn regels en beginselen tegelijk," maar de beginselenkant is er de oorzaak
van dat grondrechtelijke narmen, waaronder ook moeten worden begrepen
de sociaal-grondrechtelijke narmen, in aanleg open van karakter zijn. Juist
door het in aanJeg open karakter van de grondrechten moet worden aanvaard
dat deze naar hun aard doorwerken in, uitstralen naar bij voorbeeld privaat-
rechtelijke verhoudingen. Tegenover Kobussen'" kan worden gesteld, dat
niet slechts sprake is van 'de werking van het grondrecht' in de situatie

63 Vermeulen 1990, p. 81; Burkens 1989, p. 133; de opvatting van Zwemstra wijkt hiervan
nauwelijks af, vgl. S. Zwemstra, Bescherrning van uitingsrechten door administratieve
rechters, (diss. KUB Tilburg), Zwolle 1992. pp. 370-372.

64 Burkens 1989. p. 136.
65 Vermeulen 1990, p. 83; tot dezelfde eonclusie geraakte S.c. den Dekker-van Bijsterveld,

Algemene beperkingen van grondrechten en jurisprudentiele belangenafwegingen, TvO 15
juni 1990, pp. 270-273.

66 Vgl. Alexy 1986, pp. 104-125. Deze auteur betoogt overtuigend dat ten aanzien van
grondrechten noeh een zuiver beginsel- noeh een zuiver regelmodel gehanteerd kan worden.
Grondrechtsbepalingen vestigen tweeerlei soorten normen: regels en beginselen. Ook eehter
grondrechtsnormen kunnen dubbel van karakter zijn.

67 Kobussen 1991, p. 178.
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dat het zich aandient als een (grondwettelijke) regel, maar ook in de gevallen
dat het (door)werkt als rechtsbeginsel in privaatrechtelijke verhoudingen.

5.4 Grondrechten en functies: de theorie van Hirsch Ballin

Het open karakter van grondrechten leidt tot de noodzaak de in de Grondwet
en verdragen neergelegde grondrechtsbepalingen in verbinding met elkaar
te bezien. Daarvoor is een samenhangende, constitutioneelrechtelijke visie
op grondrechten noodzakelijk, een grondrechtstheorie. De (nog) heersende,
door Burkens als burgerlijk-rechtsstatelijke visie gekarakteriseerde theorie
waarbij wordt uitgegaan van een structurele scheiding tussen klassieke en
sociale grondrechten, lijkt niet aan deze eigenschappen te voldoen. Zij past
niet binnen de uitgangspunten en karakteristiek van de sociale rechtsstaat
waarmee we vandaag de dag te maken hebben.

Volgens Hirsch Ballin is het model van de rechtsorde en van de daarin
geordende samenleving met aan de ene kant de overheid en aan de andere
kant individuen te simpel. Het is van belang er ook de middelende rol van
instituties bij te betrekken die wezenlijk meer zijn dan 'hulpconstructies' .68

Niet de overheid alieen, maar de overheid tezamen met in de samenleving
ontwikkelde verbanden is verantwoordelijk voor taken ter bereiking van
van sociale rechtvaardigheid. (:f) In het voorgaande is er reeds op gewezen
dat het door Alston verwoorde inzicht dat ook individuen als dragers van
verplichtingen in het kader van het IVESCR moeten worden beschouwd,
op deze visie goed aansluit." 'De rechtsstaat kan worden begrepen als
de staatsvorm waarin het algemene (.. ) is verbonden met de individueel
en in sociale verbanden gearticuleerde belangen en inzichten. Die verhouding
tussen de beslissingen inzake de doeleinden waardoor de leden van de
samenleving zich laten leiden, en het doel van de staat is vervat in
staatsrechtelijke rechtsbetrekkingen: democratische zeggenschapsrechten,
constitutioneel gewaarborgde vrijheden in eigen kring, en constitutioneel
gewaarborgde aanspraken op overheidszorg"." Hirsch Ballin spreekt hier
van het 'netwerkparadigma"." Het netwerkparadigma brengt een andere
kijk op grondrechten met zich mee. Grondrechten, zowel klassieke als
sociale grondrechten zijn nu gericht op de waarborging en realisering van
'rnogelijkheden van de mensen om aileen en in samenwerkingsverbanden

68 Hirsch Ballin 1989a. p. 130.
69 Hirsch Ballin 1989a. p. 139.
70 Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk,
71 Hirsch Ballin 1989a, p. 138.
72 Hirsch Ballin 1989a. pp. 137 e.v.
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gestalte te geven aan de mogelijkheden tot sociale vormgeving ( .. )' .73 Voor
de sociale grondrechten betekent dit dat zij naast het aspect van taakstelling
voor het overheidshandelen een garantie bieden voor de mogelijkheden tot
het functioneren van velerlei verbanden in de samenleving. 'Het komt dan
veeleer aan op de wetgeving die het werk van de samenleving ondersteunt
en daaraan bestaansvoorwaarden garandeert'. Een groei van het normatief
gehalte van sociale grondrechten is daarbij niet uit te sluiten 'in die zin
dat een afschaffing van de ter verwerkelijking van sociale grondrechten
gegeven wettelijke regelingen wordt opgevat als schending van de rechtspo-
sitie van de belanghebbenden' .74 Een belangrijk gevolg van het netwerkpa-
radigma is zodoende dat het onderscheid tussen klassieke en sociale grond-
rechten dient te worden gerelativeerd.

Hirsch Ballin ziet hierin reden een nieuw onderscheid te introduceren
tussen de rechtsorde structurerende grondrechten enerzijds enjunctionele
grondrechten anderzijds. Dit onderscheid loopt dwars door dat tussen sociale
en klassieke grondrechten heen. De rechtsorde structurerende grondrechten
betreffen de infrastructuur van een vrije samenleving en zijn weinig expliciet
in de Grondwet tot uitdrukking gebracht. Zij veronderstellen een principiele
beperktheid van de staatstaak, waarbij niettemin '(a) de elementaire existen-
tiele belangen van fysieke bestaanszekerheid en overlevingsmogelijkheden'
moeten worden beschermd, en '(b) de daartoe vereiste betrouwbaarheid
van het recht moet (.. ) (worden gegarandeerd), in het bijzonder inzake
ingrepen in rechten en vrijheden zonder wettelijke grondslag, het verbod
van willekeur, de aanspraak op gelijke behandeling, en de beschikbaarheid
van organen van rechtspleging'. 75 De functionele grondrechten 'geven
aan de staatsdoeleinden inhoud doordat ze de fundamentele waarborgen
omschrijven welke - hetzij door staatsonthouding, hetzij door overheids-
bemoeienis - de vervulling van de diverse sociale functies in onze samen-
leving mogelijk maken'. Hoewel deze optiek vergelijkbaar is met de in-
stitutionele grondrechtstheorie gaat het meer om sociale functies dan om
instituties."

Het door Hirsch Ballin geintroduceerde onderscheid roept enige vragen
op. Het kan niet zo zijn dat met dit onderscheid een rangorde tussen
(groepen van) grondrechten wordt aangebracht die van invloed is op de
toepassing in het concrete geval. Deze gedachte is niet zonder grond, alleen

73 Hirsch Ballin 1989b, p. 35.
74 Hirsch Ballin 1989a. p. 139.
75 Hirsch BaIlin 1989a, pp. 140-141.
76 Hirsch Ballin 1989a. p. 142.
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al vanwege het feit dat juristen onderscheidingen plegen te maken om
verschillen in rechtsgevolgen aan te tonen. De terminologie waarin het
onderscheid is uitgedrukt zou daarnaast het misverstand kunnen wekken
dat het bij de rechtsorde structurerende grondrechten om zeer basale
waarden en normen gaat waarvan de gelding steeds bij het bestaan en de
toepassing van functionele grondrechten wordt voorondersteld. Op deze
wijze komt men dicht in de buurt van een veronderstelde waardenhierarchie.

De theorie heeft echter als grote verdienste dat zij een min of meer
omvattende, functionele visie op grondrechten biedt. Grondrechten zijn
functioneel te noemen naar de wijze waarop zij de realisering van doelstel-
lingen van individuen en maatschappelijke verbanden in de samenleving
mogelijk maken. Bij de realisering van deze doelstellingen is ondersteuning
van de zijde van de overheid noodzakelijk. In de functionele visie moet
de overheidstaak steeds worden beoordeeld naar de mate waarin deze
dienstig is aan de fundamentele rechtsposities van individuen en maat-
schappelijke verbanden in de samenleving.

5.5 Grondrechten enfuncties: resume ring

De structuur van grondrechten is niet simpel en eenduidig. De voorstelling
van grondrechten als regels die aanspraken verschaffen aan individuele
burgers tegenover de overheid en corresponderende verplichtingen bevatten
voor de overheid ten opzichte van burgers is, hoewel wenselijk en in zeker
opzicht zelfs geboden, bepaald niet uitputtend. Vastgesteld kan worden,
dat de voorstelling van grondrechten als regels niet opgaat voor de proble-
matiek van de horizontale werking van grondrechten. Verder strookt zij
niet met de constatering dat in de rechtspraktijk de redelijke interpretatie
van grondrechten in relatie tot de problematiek van niet op de beperkings-
clausule herleidbare beperkingen niet ophoudt bij uitzonderingsgevallen.
De voorstelling van grondrechten als regels gaat in genen dele op voor de
karakteristiek van sociale grondrechten. Sociale grondrechten kunnen begin-
selenrecht" omvatten, dat voor de wijze waarop grondrechtsnormen wor-
den toegepast in concrete gevallen grote structuurverwantschap vertoont
met het in klassieke grondrechten uitgedrukte beginselenrecht. Als beginse-
len interfereren grondrechten met elkaar en zijn zij geschikt voor de
vestiging van regels, waarvan de varieteit in theoretisch opzicht oneindig
groot is.78

77 Zie ook Burkens 1989, pp. 57-61.
78 Van belang is hier de door Alexy 1986, p. 84, geformuleerde collisiewet: de voorwaarden
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Grondrechten betreffen zodoende steeds een ingewikkeld complex van
normen, waarvan de omvang en de betekenis van de beschermende kracht
niet zelden eerst is vast te stellen in concrete gevallen of groepen van
gevallen. Dit maakt een meer dynamische, vooral op het bestuursrecht
geinspireerde benadering van grondrechten mogelijk: niet de grondrechts-
bepaling vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van beschermenswaar-
dige belangen, maar het beschermenswaardige belang vormt het uitgangspunt
voor de beschrijving van het in een of meer (onderdelen van) grondrechts-
bepalingen tot uitdrukking komend grondrecht. De gedachte dat het bestaan
van grondrechten aileen kan worden gerechtvaardigd in het licht van de
feitelijke waarborg die zij mede mogelijk maken ofbieden voor het concrete
geval, maakt zo'n benadering wellicht ook noodzakelijk. De voorwaarden
voor deze dynamische benadering van de betekenis van grondrechten zijn
in de door Hirsch Ballin voorgestane functionele opvatting volop aanwezig.
Grondrechtsbepalingen kunnen in deze opvatting niet op zichzelf worden
beschouwd, zij verkrijgen betekenis naar de mate waarin zij de realisering
van met fundamentele rechtsposities verband houdende belangen en doelstel-
lingen van individuen en maatschappelijke verbanden in de samenleving
mogelijk maken. Ten opzichte van de theorie van Van Hoof bestaat er grote
verwantschap, voor zover in beide visies de samenhang zichtbaar wordt
tussen de verschillende soorten van overheidsverplichtingen. In beide visies
staat de 'verplichtingen' -kant van grondrechten centraal. Niettemin moet
toch aan de visie van Hirsch Ballin boven die van Van Hoof de voorkeur
worden gegeven, nu daarin een helder doel is geformuleerd waarop de
verschillende overheidsverplichtingen zich richten en krachtens hetwelk
deze hun betekenis verkrijgen.

6 Algemene karakteristiek van de vrijheid van wetenschap als
functioneelgrondrecht

Wat betekent het nu, als wordt gezegd dat de vrijheid van wetenschap moet
worden opgevat als een functioneel grondrecht? Deze vraag vloeit
noodzakelijkerwijs voort uit het voorgaande. Men kan de vraag in het licht

waaronder in de afweging aan het het ene beginsel meer gewicht toekomt dan het andere
beginsel vormen het bestanddeel van een regel die de rechtsgevolgen uitdrukt van het beginsel
dat voorrang kreeg, Beginselen VOTlDenaldus de grondslag van regels en staan uit dien hoofde
in rechtstreeks verband met regels. De weg van het beginsel als 'prima facie' recht naar
de status van definitief recht verloopt langs de vaststelling van een .Praferenzrelation' , welke
de vastelling van een regel oplevert.
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van artikel 15 IVESCR ook anders formuleren. Op welke wijze vormt de
vrijheid van de individuele onderzoeker tot het beoefenen van de wetenschap
de kern van de vrijheid van wetenschap? Reeds oppervlakkige lezing van
artikel 15 IVESCR !eidt tot de constatering dat de betekenis en reikwijdte
van de vrijheid van wetenschap nauw samenhangen met de feitelijke
waardering van het maatschappelijke belang van wetenschap. Op dit
maatschappelijke belang is al ingegaan in de eerste twee paragrafen van
het vorige hoofdstuk. Ret zwaartepunt van de beschermingsomvang van
het te beschrijven grondrecht moet daarom worden geplaatst aan de basis
en binnen de kaders van wat kan worden omschreven als het onderzoeks-
of wetenschapsbestel. Daaronder zou kunnen worden verstaan het geheel
van instellingen van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
waarmee de overheid bestuurlijke betrekkingen onderhoudt", het systeem
van arbeidsverdeling en de voorzieningen binnen deze insteUingen en de
reeks beleidsadviserende en beleidsbepalende organen op het terrein van
wetenschap en onderzoek. "

Artikel 15, derde lid, lVESCR luidt, zoals reeds vermeld: 'De Staten
die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die
onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en
scheppend werk'. Zoals gesteld, komt de betekenis van deze bepaling tot
uitdrukking in de directe relatie met enige andere leden van artike\ 15
IVESCR, waarin taakstellende aspecten van het overheidshandelen zijn
verwoord. Voor de positie van de wetenschappelijke onderzoeker !evert
dit op, dat diens vrijheid van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
niet alleen overheidsonthouding maar ook actieve overheidsondersteuning
verlangt. Met vrijheid van de individuele onderzoeker wordt hier gedoeld

79 Vgl. memorie van toelichting bij het voorstel van Wet hoger onderwijs en wetenscbappelijk
onderzoek, Kamerstukken II, 1988-1989,21073, nr. 3, p. 36 e.v.: onderscheiden worden
de

a. bekostigde universiteiten, hogescbolen en de Open Universiteit
b. de aangewezen universiteiten en bogescbolen
c. academiscbe ziekenhuizen bij bekostigde universiteiten
d. KoninklijkeNederlandse Akademie van Wetenscbappen, de KoninklijkeBibliotheek
en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek inclusief'de instituten
waarmee deze organisaties bestuurlijke relaties onderbouden.

Ook echter een organisatie als TNO moet tot bet bestel worden gerekend; zie Hazeu 1989,
p.43.

80 Over bet laatste expliciet Hazeu 1989, pp. 43 e.v., zie ook diens onderscheid van niveaus
binnen het onderzoeksbestel in boofdstuk 4, paragraaf 3 .1. Op bet terrein van beleidsadvise-
ring denke men vooral aan de Wetenscbappelijke Raad voor bet Regeringsbeleid, de KNA W
(tevens beherende functies), de sectorraden en de Raad van Advies voor het Wetenscbapsbe-
leid. Op het terrein van de beleidsbepaling aan minister(s), regering en parlement.
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op geestelijke ongebondenheid ten opzichte van de omgeving." Deze
vrijheid staat in het teken van de taak via een binnen de wereld van weten-
schap en wetenschapsbeoefenaars getoetste en geaccepteerde procedure te
geraken tot inzichten en gegevens die wetenschappelijk zijn, dat wil zeggen
de toets der wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan. Met het benaderen
van de vrijheid van wetenschap vanuit enkel de positie van de individuele
onderzoeker is echter nog niet het laatste woord gezegd. Dit komt, omdat
we deze vrijheid als een functioneel grondrecht moeten opvatten. De kern
van de functionele grondrechtstheorie is het inzicht dat de positie van het
individu steeds in een afstemmingsrelatie moet worden beoordeeld met de
hem omringende samenleving en de overheid. De vormgeving van deze
afstemmingsrelatie is in eerste instantie een verplichting van de overheid.
De overheid heeft naar de tekst van artikel 15 IVESCR een afweging te
maken tussen het belang van de individuele vrijheid 'die onontbeerlijk is
voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek' en het belang van
het 'recht van een ieder de voordelen te genieten van de wetenschappelijke
vooruitgang en de toepassing daarvan'. Deze belangenafweging dient te
resulteren in het nemen van overheidsmaatregelen 'om tot volledige
verwezenlijking' van het laatstgenoemde recht te komen. Deze verplichting
behelst in ieder geval overheidsmaatregelen te nemen 'welke noodzakelijk
zijn voor het behoud, de ontwikkeling en de verbreiding van wetenschap'.
Ret belang van de individuele vrijheid van de wetenschappelijke onderzoeker
is zo bezien een belang dat in het teken staat van het hogere be lang van
behoud, ontwikkeling en verbreiding van wetenschap. De specifieke
bescherming van de positie van de individuele onderzoeker is een middel
tot het doel van bescherming van wetenschap. Deze middel-doel verhouding
is de weerspiegeling van het feitelijke gegeven dat van het bestaan van
wetenschap geen sprake kan zijn als het proces van totstandkoming van
wetenschap niet in vrijheid geschiedt. In de functionele opvatting van het
grondrecht van vrijheid van wetenschap verricht de wetenschappelijke onder-
zoeker dus een taak in het kader van doelstellingen die de individuele optiek
verre overstijgen. Er vloeit echter de eis uit voort de feitelijke verrichting
van deze taak zoveel mogelijk te doen aansluiten bij zijn fundamentele
rechtspositie als individu.

81 in navoiging van Van der Yen moet bij de beoefening van wetenschap een onderscheid worden
aangebracht tussen een interne en externe vrijheid. De ware vrijheid is volgens deze schrijver
een innerlijke, 'un qualite d'ame'. De uitwendige vrijheid is die van 'un clirnat social
favorable ala poursuite de la verite'. Een rechtsstelsel kan aileen de uitwendige voorwaarden
scheppen en beschermen om de innerlijke vrijheid tot ontplooiing te laten komen; vgl. Van
der Yen 1980, pp. 633-634.
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In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de rechtspositie
van de individuele wetenschappelijke onderzoeker aan de hand van een
beschrijving van de vrijheid van wetenschap in het geldende recht. Alsdan
kan worden bekeken hoe daarin de grondpatronen van de afstemmingsrelatie
met de hem omringende samenleving en de overheid zichtbaar worden.
De algemene conclusies die hieruit volgen, aan het slot van het volgende
hoofdstuk, zullen de bouwstenen vormen voor de in deel2 (wetenschapsbe-
leid) en deel 3 (hoger onderwijs) van deze studie te ondernemen exercities.
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De vrijheid van wetenschap in het geldende recht

1 InIeiding: aanknoping bij het positieve recht

Indien we de betekenis van grondrechten kunnen aflezen aan de mate waarin
zij, door de toedeling van verplichtingen aan de overheid en aan individuen
in de samenleving, de realisering van met fundamentele rechtsposities
verband houdende belangen en doelstellingen van individuen en maat-
schappelijke verbanden in de samenleving mogelijk maken, dienen we voor
de hierbedoelde schets aan te knopen bij de fundamentele rechtsposities
die met het vrij beoefenen van wetenschap in verband staan. We knopen
aan bij drie elementen die voor het vrij beoefenen van wetenschap relevant
zijn en die op verschillende wijze bescherming ondervinden: de vrijheid
van het kennisnemen, vergaren en het ordenen van resultaten van
wetenschappelijk onderzoek (studievrijheid; paragraaf 2), de vrijheid van
het bepalen van het object en de methode van het wetenschappelijk
onderzoek en de vrijheid van het bewerken en systematiseren van onder-
zoeksgegevens (onderzoeksvrijheid; paragraaf 3), en de vrijheid over de
resultaten van het onderzoek te beschikken en deze te verkondigen en te
publiceren (openbaarmakingsvrijheid; paragraaf 4). In de slotparagraaf zullen
conclusies worden getrokken met betrekking tot het karakter van het
functionele grondrecht van vrijheid van wetenschap volgens het positieve
recht.

2 Studievrijheid

2.1 Introductie

De studievrijheid duidt op de mogelijkheden om in vrijheid wetenschappelijk
relevante informatie te vergaren, daarvan kennis te nemen en deze
ongestoord te verwerken en te ordenen. De bestanddelen van de studievrij-
heid worden gevormd door het recht op onderwijs en het recht op vrije
meningsvorming.
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2.2 Recht op onderwijs

Het aspect van onderwijs speelt bij de studievrijheid een belangrijke rol,
daar we ervan uit mogen gaan, dat vrijwel niemand zich zelfstandig, zonder
intensieve begeleiding door derden, tot het niveau van wetenschappelijk
onderzoeker zal kunnen bekwamen. I Het recht op onderwijs heeft een plaats
gekregen in verschillende grondrechtelijke bepalingen, te weten artikel 2
van het Eerste Protocol van het Europese Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRMl), artikel
13 IVESCR en artikel 23 Grondwet. In de artikelen 2 EVRM 1; 18, vierde
lid, IVBPR en 13, derde lid, IVESCR is expliciet het recht erkend van
ouders voor hun kinderen zich van dat onderwijs te verzekeren, welke
overeenstemt met hun eigen godsdienstige, filosofische of zedelijke
overtuigingen. Van deze verdragsartikelen heeft aileen 2 EVRMI ruime
aandacht gekregen van de nationale en internationale rechter. Naar geldende
rechtsopvatting geeft artikel 2 EVRM I de ouders tegenover de staat een
fundamentele aanspraak op eerbiediging van hun keuze voor onderwijs van
een bepaalde, met hun godsdienstige en filosofische overtuigingen over-
eenstemmende richting. Dit artikel schept niet een recht van ouders tot
toelating van hun kinderen tot het onderwijs van een particuliere instelling
die met hun godsdienstige en filosofische overtuigingen overeenstemt. 2

Ook kan uit dit artikel niet een aanspraak worden afgeleid jegens de staat
tot het beschikbaar stellen van onderwijs dat met de godsdienstige en filoso-
fische overtuigingen overeensternt." WeI leidt men uit het bepaalde van
artikel 2 EVRM I een algemeen recht op onderwijs af. Volgens juris-
prudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens is de staat
ingevolge dit artikel verplicht tot het instandhouden van een minimum aan
onderwijsvoorzieningen. Een verder gaande eis kan worden gelezen in
artikel 13, tweede lid, IVESCR.4 Uit de jurisprudentie van de Nederlandse

I Steenbeek 1975, p. 280.
2 Vgl. HR 9 april 1976, NJ 1976,409 (Terheijden) en laatstelijk HR 22januari 1988, AB

1988,96 m.nt. F.H. v.d. Burg; AA 1988, p. 391 e.v. m.nt. P.W.C. Akkermans; NJ 1988,
891 m.nt. E.A. Alkema; NJCM-Bulletin 13-3 m.nt. R. de Winter (Maimonides).

3 Vgl. Akkermans, noot onder het Maimonides-arrest, AA 1988, p. 394.
4 Artikel 13 IVESCR bevat in het tweede lid de erkenning van de bij het Verdrag aangesloten

lidstaten, dat a. het primaire onderwijs voor allen verplicht en kosteloos beschikbaar dient
te zijn; b. het secundair onderwijs in zijn verschillende vormen, waarbij inbegrepen het
secundaire technische onderwijs en het beroepsonderwijs, door middel van aile passende
maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs alge-
meen beschikbaar en voor allen toegankelijk dient te worden gemaakt; c. het hoger onderwijs
door middel van aile passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering

38



De vrijheid van wetenschap in het geldende recht

rechter blijkt tot nag toe niet, dat beroep op deze bepaling door burgers
tegenover de overheid kan plaatsvinden.' De bepaling speelt echter een
belangrijke rol bij de vorming van het onderwijsbeleid."

Uit artikel 2 EVRMI wordt in de jurisprudentie ook een verplichting
van de overheid afgeleid om aan degene die een bepaalde vorm van
onderwijs met goed resultaat heeft gevolgd, daarvoor enigerlei vorm van
officiele erkenning te geven.? Artikel 2 EVRMI waarborgt verder 'in
beginsel een recht (..) op toelating tot elk type en ieder niveau van onderwijs
dat het desbetreffende land kent', inclusief het hoger en wetenschappelijk
onderwijs. Zie ook artikel 13, tweede lid, IVESCR. Dit recht kan slechts
beperkt worden door toelatingseisen die betrekking hebben op een objectieve
vaststelling van het niveau van het onderwijs of die hun oorzaak vinden
in de beperkte beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten op een bepaald
moment. 8 In de Nederlandse situatie wordt terzake het hoger onderwijs
in beginsel een recht op toelating erkend voor alle studenten die zich
aanmelden. Deze erkenning heeft tot gevolg dat de instellingen van hager
onderwijs niet zelf, wat de toelating betreft, mogen selecteren naar de mate
van geschiktheid. 9

In artikel 23 Grondwet wordt nergens met zoveel woorden een
rechtstreeks aan burgers toekomend recht op onderwijs erkend, niettemin
draagt het grondwetsartikel in vele opzichten aan de verwezenlijking daarvan
bij. In het tweede lid van het grondwetsartikel is neergelegd dat het geven
van onderwijs vrij is, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat
bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar
de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en
ander bij de wet te regelen. De vrijheid van het geven van onderwijs houdt
drieerlei in. In de eerste plaats is men vrij het beroep van leerkracht te

van kosteloos onderwijs voor een ieder op basis van bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk
dient te worden gemaakt; d. ( ... ); e. de ontwikkeling van een stelsel van scholen van alle
niveaus met kracht dient te worden nagestreefd, een passend stelsel van studiebeurzen in
het leven dient te worden geroepen en materiele omstandigheden van het onderwijzend perso-
neel voortdurend dienen te worden verbeterd.

5 Vgl. HR 14 mei 1989, AB 1989, 207; AA 1989, pp. 578 e.v. m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin
(Harmonisatiewet).

6 Vgl. Coo mans 1992, pp. 272; Drop 1985, p. 262.
7 P. van Dijk, G.1.H. van Hoof, De Europese conventie in theorie en praktijk, derde herziene

druk, Nijmegen 1990, p. 517.
8 A.w., p. 518.
9 Vgl. MvT-WHW, p. 87; deze verplichting is volgens de regering 'het resultaat van

maatschappelijke consensus over het hoger onderwijsbeleid van de laatste decennia'.
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kiezen en uit te oefenen'? of - als sequeel daarvan - scholen te stich-
ten. II In de tweede plaats leidt men hieruit af het - voorwaardelijke-
recht van ouders om zich voor hun kinderen van dat onderwijs te verzekeren
waarnaar hun voorkeur uitgaat. 12 In de derde plaats ten slotte, verbindt
men hieraan het verbod voor de overheid om zich in strikt opvoedkundige
zin te bemoeien met de inhoud van het onderwijs aan zawel openbare als
bijzandere scholen." De vrijheid van onderwijs, begrepen aJs het recht
van ouders om zich voor hun kinderen van dat onderwijs te verzekeren
waarnaar hun voorkeur uitgaat, heeft een solide uitwerking gekregen in
de andere leden van artikel 23 Grondwet en de daarmee in verb and staande
wetgeving enjurisprudentie. Zo bepaaJt het vierde lid, dat in elke gemeente
van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs
wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen; volgens bij de wet te
stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot
het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. Hier vindt
uitdrukking de gedachte dat het openbaar onderwijs, dat aan wettelijk vast-
gelegde kwaliteitsmaatstaven voldoet en waarop toezicht van rijkswege
plaatsvindt, voor een ieder zander onderscheid naar geloof of levensbeschou-

10 Zie reeds de toelichting op deze bepaling namens de Staatscommissie tot herziening van
de Grondwet (van 1848) van de hand van Thorbecke, die ook verantwoordelijk was voor
de eindredactie: 'Publiek onderwijs is dat, hetwelk van overheidswege wordt gegeven. Dit
mag echter het algemene recht om anderen te onderrichten niet hinderen, onder voorwaarde
slechts, dat hij die van onderwijs zijn beroep wil maken, aan die proeven van bekwaamheid
en aan zodanig toezicht onderworpen zij, welke aan het publiek enige zekerheid schenken,
dat de hoogste belangen van het opkomend geslacht niet aan onwaardige hand en worden
toevertrouwd', zie L.W.G. Scholten, Thorbecke en de Vrijheid van Onderwijs tot 1848,
Utrecht 1928, p. 128; zie bij voorbeeld ook HR 10 december 1957, NJ 1958, 176 (Goudse
rijschoolhouder) en HR 5 mei 1959, NJ 1959,361 (Sittardse danslessen).

II Zie Drop 1985, p. 180 e.v.
12 Vergelijk reeds de toelichting bij het regeringsontwerp van 1848 van het -thans- tweede lid

van artikel 23: "Tegenover dat openbaar onderwijs van het gezag uitgaande, zaloverstaan
het regt der ouders, om naar hunne begrippen de opvoeding hunner kinderen te regelen,
en de ontwikkeling van hun verstand toe te vertrouwen aan hen, die geheel onafhankelijk
van het gezag, met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid tot het geven
van onderwijs hebben verkregen. Dit vrij onderwijs blijft echter onderworpen aan een billijk
toezigt der overheid, en zoo is inderdaad gewaakt en voor het regt van den Staat, om te
zorgen voor de ontwikkeling der jeugd, en voor het regt der ouders, om in het kiezen van
leermeesters aan geen dwang onderworpen te zijn'; geciteerd in J.T. Buijs, De Grondwet,
deel II, p. 760 e. v. en Scholten, a. w., p. 126 e. v. Zie principieel over de onderwijsvrijheid
als een recht van ouders: P.W.c. Akkermans, Onderwijs als constitutioneel probleem, Alphen
aan de Rijn 1980.

13 Akkermans, a.w., p. 119, zie ook p. 68; zie verder W.G.J.M. Gielen, De openbare school
en de vrijheid van onderwijs, in: Socialisme en Democratie 1977, p. 505 e.v.
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wing toegankelijk behoort te zijn". In het derde lid wordt dit nog eens
onderstreept door de inhoudelijke eis aan het onderwijs binnen de openbare
school te stellen, dat deze plaatsvindt met eerbiediging van ieders godsdienst
of levensovertuiging. In de onderwijswetgeving is expliciet de regelvermeld
dat de openbare school geen leerlingen mag weigeren op grond van
godsdienst of levensbeschouwing. 15 Tevens is daarin neergelegd de bepaling
dat het openbaar onderwijs bijdraagt

'aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse
samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van
die waarden"."

Ten slotte dient in dit verband vermelding dat de stichting van een openbare
basisschool in een gemeente sinds de wijziging van de Lager-onderwijswet
1920 in 1964 binnen het kader van een aantal objectieve, voora! getalsmatige
stichtingsnormen, door particulieren kan worden afgedwongen." In de
!eden vijf tot en met zeven van artikel 23 is de positie van het bijzonder
onderwijs verankerd. Ret recht van ouders om hun kinderen te verzekeren
van dat onderwijs waarnaar hun voorkeur uitgaat, impliceert het recht om
door particulieren gestichte bijzondere scholen te bezoeken, waarvan de
deugdelijkheid op even afdoende wijze is gewaarborgd als het openbaar
onderwijs. Dit recht is niet onbeperkt, zoals reeds bij de bespreking van
artikel 2 EVRMI werd geconstateerd. Grondwettelijk is het recht het onder-
wijs aan de bijzondere school vanuit de eigen religieus of levensbeschouwe-
lijk geaarde identiteit vorm te geven, de zogenaamde vrijheid van richting,
niet een recht van de ouders van de aan de school verbonden kinderen,
maar van de collectiviteit van de rechtspersoon die de school in stand

14 Drop 1985, pp. 209-210.
15 Bij voorbeeld artikel 29, tweede lid, Wet op het basisonderwijs: 'Openbare scholen zijn

toegankelijk voor aile kinderen zonder onderscheid van godsdienst of Ievensbeschouwing":
zie ook artt. 48, eerste lid, Wet op het voortgezet onderwijs; 39, tweede lid, lnterimwet
op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; 74, tweede lid, Wet op het
hoger beroepsonderwijs, etc.

16 Artikel 29, tweede lid, Wet op het basisonderwijs; artikel39, eerste lid, lnterimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs; artikel 74, eerste lid, Wet op het
hoger beroepsonderwijs; een andere fonuulering kent artikel 42 Wet op her voortgezet
onderwijs: 'Het onderwijs bevordert de algehele ontwikkeling van de leerlingen door het
doen verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt bij tot hun vorming op
grondslag van waarden, in de Nederlandse traditie met name door christendom en humanisrne
erkend' .

17 Zie Drop 1985, pp. 211 e.v.
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houdt. 18 Ret bestuur van de school van bijzonder onderwijs komt daarom
in beginsel het recht toe kinderen de toegang te weigeren op basis van
argumenten die zijn ontleend aan de vrijheid van riehting. Op dezelfde gron-
den kunnen kinderen van de school worden verwijderd;"

Resumerend kan worden gesteld dat in de Nederlandse rechtsorde het recht
op onderwijs wordt erkend. Het recht omvat een aantal aspecten.

1. Er is een grondrechtelijke verplichiing van de staat om een samenhan-
gend stelsel van scholen op te richten, in te richten en in stand te houden.
De overheid waarborgt via wetgeving en toezicht de kwaliteit van het
onderwijs aan deze scholen, zij het dat de overheid niet mag treden in de
pedagogische vrijheid van ouders en leerkrachten. De overheid financiert
het wettelijk erkende onderwijs en garandeert door de wettelijk ingevoerde
leerplicht, dat een ieder deelneemt aan het - kosteloze - onderwijs in
de basisschool en de eerstejaren van het voortgezet onderwijs. De overheid
dient in het algemeen de toegankelijkheid van het onderwijs in maxim ale
zin te waarborgen door te streven naar het kosteloos aanbieden van aile
onderwijsvormen en door een stelsel van studiebeurzen in het Leven te
roepen.

2. Er is een aan een ieder toekomend recht op toelating tot het openbaar
onderwijs. Beperkingen op dit recht kunnen slechts worden aangebracht
aan de hand van objectieve criteria en kunnen slechts verband houden met
eisen omtrent de geschikiheid. van de leerling of student dan wei met de
onvoldoende capaciteit van het onderwijsaanbod op een bepaald moment.
Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse hoger onderwijsbeleid is
dat alle studenten die zich aanmelden in beginsel recht op toelating hebben.
Dit betekent, dat de instellingen van hoger onderwijs niet zelf met het oog
op toelating mogen selecteren volgens de mate van geschiktheid. Het
openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst
of levensovertuiging.

18 Laatstelijk HR 22januari 1988, AB 1988,96 m.nt. F.H. v.d. Burg; AA 1988, p. 391 e.v.
m.nt. P.W.c. Akkermans; NJ 1988,891 m.nt. E.A. Alkema; NJCM-BuLletin 13-3 m.nt.
R. de Winter (Maimonides). Een bijzondere school is naar de geldende wetgeving een school
die in stand wordt gehouden 'door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die
zich blijkens de statuten of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij
het maken van winst te beogen', vergelijk artt. 35 Wet op het basisonderwijs; 49 Wet op
het voortgezet onderwijs; 44lnterimwet speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
89 Wet op het hoger beroepsonderwijs; 131, eerste lid, Wet op het wetenschappelijk
onderwijs.

19 Vergelijk de casus van het arrest Terheijden, HR 9 april 1976, NJ 1976,409.
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3. De staat respecteert het recht van ouders te kiezen voor dat onderwijs
voor hun kinderen da: overeenstemt met hun religieuze of levensbe-
schouwelijke opvattingen. Deze keuzevrijheid beperkt zich tot het aanbod
van bestaande scholen en instellingen. Voor zover het betrejt het basisonder-
wijs vindt zij ook uitdrukking in - wanneer aan vooral getalsmatige oprich-
tingsnormen wordt voldaan - het recht van ouders tot oprichting van een
nieuwe bijzondere of openbare school.

4. Er is niet een algemeen recht op toelating tot het bijzonder onderwijs.
Op gronden ontleend aan de vrijheid van richiing, waarvan de rechtspersoon
die de bijzondere school in stand houdt de drager is, kunnen leerlingen
of studenten de toelating geweigerd worden dan wei kunnen zij van de school
worden verwijderd.

2.3 Recht op vrije meningsvorming

Om zich te verzekeren van de gegevens die voor een vruchtbare studie
relevant zijn, is het vaak niet genoeg dat men onderwijs geniet of genoten
heeft. Hoe noodzakeIijk ook, het onderwijs beperkt zich in de regel tot de
overdracht van gegevens die algemeen bekend of algemeen toegankeIijk
zijn. Bij de beoefening van wetenschap dient daarentegen de mogeIijkheid
aanwezig te zijn zich te orienteren op niet algemeen toegankelijke gegevens.
In hoeverre zijn beperkingen te stellen aan de verkrijgbaarheid van gegevens
aanvaardbaar?

Artikel 10, eerste lid, EVRM waarborgt het recht van een ieder een
mening te koesteren en, wat hier van belang is, het recht om inlichtingen
of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van
overheidswege en ongeacht grenzen. Artikel 19, tweede lid, IVBPR is
nagenoeg van gelijke strekking als artikel 10, eerste lid, EVRM. Artikel
19, tweede lid, IVBPR beschermt echter ook het recht inlichtingen en
denkbeelden 'van welke aard ook' te garen. ArtikellO, eerste lid, EVRM
verschaft een bijzondere positie aan de pers en de media, wier controlerende
taak niet alleen een recht is, maar evenzeer beschouwd kan worden als een
'duty and responsability' in een democratische samenleving. 2°Dit betekent,
dat de informatie afkomstig van de pers en de andere nieuwsmedia een
hogere graad van bescherming geniet dan normaal het geval is. Aan de
woorden 'duty and responsability' , die voorkomen in de beperkingsgronden
van het tweede lid van artikel 10 EVRl'v1, is in de jurisprudentie de moge-
lijkheid verbonden om bij de beoordeling van de noodzaak van beperking

20 Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 459 en p. 463.
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van de vrijheid van meningsuiting te differentieren naar gelang 'the
particular situation of the person exercising freedom of expression and the
duties and responsabilities attaching to that situation'. Terzake de informatie
afkomstig van uitgevers en journalisten kunnen de beperkingsmogelijkheden
van het tweede lid zodoende enger worden geinterpreteerd." Via de
beschermde positie van de uitgever is indirect ook de positie van de weten-
schappelijke informatie beschermd, hetgeen met name voor het voor de
wetenschapsbeoefening typerende internationale verkeer en de daarmee
verbonden internationale rechtsorde van belang is. Hoewel naar de letter
genomen de bescherming van artikel 10, eerste lid, EVRM omvangrijker
is dan die van artikel 7 Grondwet en hetzelfde opgaat voor artikel 19
IVBPR, geldt ten aanzien van deze verdragsbepalingen een groter aantal
beperkingsmogelijkheden. Beide bepalingen bevatten een c1ausule die
beperkingen toelaat op het grondrecht voor zover 'bij de wet voorzien' .22

Onder wet worden hier verstaan wet in materiele zirr", het ongeschreven
recht" maar ook beleidsregels." Uit artikel 7, eerste en derde lid,
Grondwet volgt voor de nationale verhoudingen reeds dat de openbaring
van gedachten en gevoelens niet aan voorafgaande censuur kan worden
gebonden. Onder gedachten en gevoelens moet ook feitelijke informatie
worden begrepen, zij het met uitzondering van handelsreclame." Beperking
van de openbaringsvrijheid kan alleen achteraf en bij wet in formele zin.
Op basis van de op dit grondrecht geente verspreidingsjurisprudentie van
de Hoge Raad" kan de verspreiding van informatie ook door lagere
regelgeving worden beperkt in het belang van de openbare orde, 'bepaalde-
lijk ter beveiliging van het openbaar verkeer'. De mogelijkheden van
beperking zijn evenwel begrensd tot waar een middel tot verspreiding van
enige betekenis moet overblijven." Van belang voor de vrije meningsvor-
ming zijn de arresten inzake het Vestigingsbesluit Leesbibliotheek 1958
en het Vestigingsbesluit Boekverkopersbedrijf 1958.29 Bij deze besluiten

21 Van Dijk/Van Hoof, a.w., p. 466.
22 'Prescribed by law'; het eerste lid van artikel 19 TVBPR dat luidt: 'Een ieder heeft het recht

zonder inmenging een mening te koesteren', is Diet aan een beperking onderworpen.
23 HR 25 juni 1963, NJ 1964,239.
24 EHRM, 26 april 1979, NJ 1980 (Sunday Times).
25 AR IO januari 1983, AB 1983,306.
26 Grondwetsherziening la, p. 194; zie ook 1.M. de Meij, Uitingsvrijheid, de vrije informatie-

stroom in grondwettelijk perspectief, Amsterdam 1989, p. 97.
27 Aangevangen met HR 28 november 1950, NJ 1951, 137 (Til burg) en 138 (Sittard).
28 HR 17 maart 1953, NJ 1953,389 (Nuth).
29 HR 29 november 1960, NJ 1961,206 m.nt. B.V.A.R. en HR 22 maart 1960, NJ 1960,

274, m.nt. W.P.
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werd de uitoefening van deze bedrijven verboden, zander vergunning van
de Kamer van Koophandel, respectievelijk de Sociaal Economische Raad.
Bij het leesbibliotheekbedrijf spreekt de Hoge Raad van een wijze van
verspreiding van boeken, welke 'geschikt is' om de in artikel 7 Grondwet
beschermde vrijheid 'te dienen'. Het boekverkopersbedrijf acht de Hoge
Raad zelfs 'bij uitstek' daartoe 'geschikt'. De Hoge Raad spreekt dan uit
dat beide bedrijven aan geen andere regeling mogen worden onderworpen
dan die 'welke de vervulling van die dienende taak onverlet laat', en dat
is niet het geval als voor vestiging van een bedrijf, gelijk deze twee, een
voorafgaand verlof is voorgeschreven.

Uit artikel 10, eerste lid, EVRM voigt naar de opvatting van de
Nederlandse regering niet een verplichting van het overheidsorgaan om
op een verzaek om informatie tot het verschaffen daarvan over te gaan.
Een door de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa in 1970
aangenomen resolutie, waarin impliciet een zadanige verplichting in artikel
10 wordt gelezerr'? heeft in deze opvatting geen verandering kunnen
brengen. Ook bij en na het van kracht worden van artikel 19, tweede lid,
IVBPR in 1977, waarin expliciet een recht om informatie te garen wordt
erkend, is een daarmee corresponderende verplichting van de overheid om
deze te verschaffen afgewezen." Bij de laatste grondwetsherziening stelde
de regering zich op het standpunt dat de verplichting van de overheid tot
openbaarheid van informatie niet (rechtstreeks) voIgt uit een grondrecht,
maar eerst ontstaat door een wettelijke regeling. Het sinds 1983 geldende
artikel 110 Grondwet bevat het beginsel van openbaarheid en een verplich-
ting tot het opstellen van een openbaarheidsregeling. Het artikelluidt: 'De
overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens
regels bij de wet te stelleri'." Reeds voordat deze grondwetsbepaling in
werking trad, kwam de Wet openbaarheid van bestuur (Wet van 9 november
1978, Stb. 581) tot stand. In deze wet is de verplichting vastgelegd voor
overheidsorganen om een verzoek om informatie, voor zover vervat in over-
heidsdocumenten, in te willigen tenzij daartegen bezwaar bestaat op een
van de in de wet omschreven gronden. Daarnaast is in de wet een
verplichting geformuleerd tot het verschaffen door overheidsorganen van
informatie uit eigen beweging 'over het beleid, waaronder begrepen de

30 Van Dijk/Van Hoof, a.w. p. 462.
31 Vgl. memorie van toe1ichting bij de Goedkeuringswet van het IVBPR, Kamerstukken Il ,

1975-1976, 13932 (R1037), nr. 3, p. 29 en de memorie van antwoord, idem, nr. 8, p. 18;
zie verder HR 25 juni 1965, NJ 1966, 115 (Televizier) en HR 23 oktober 1987, AA 1988,
p. 461 e.v. m.nt. Cohen Jehoram (NOS-KNVB).

32 Kortmann 1987, p. 304.
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voorbereiding en de uitvoering daarvan zodra dit in het belang is van een
goede en democratische bestuursvoering' . Deze verplichting is van belang,
omdat het informatie kan betreffen waarvan men het bestaan niet vermoedt
met als gevolg dat men er niet om zal verzoeken. Met name is van belang
de regel dat adviezen met het oog op het te vormen centrale beleid aan de
centrale overheid uitgebracht door niet-ambtelijke adviescommissies zo
mogelijk met toelichting worden openbaar gemaakt. Beers vermeldt het
standpunt van de regering, dat onder de niet-ambtelijke adviescommissies
niet vallen de instanties die op contractuele basis adviseren of onderzoek
verrichten. 'Hier kan met name worden gedacht aan onderzoeksrapporten
en adviezen die op grond van overeenkomsten door wetenschappelijke
instellingen of particuliere advies- en onderzoeksbureaus aan bestuursorganen
zijn uitgebracht'. Beers bepleit een wettelijke verplichting tot actieve
openbaarmaking van zodanige adviezen tot stand te brengen. De auteur
wijst op de tendens, dat door overheidsorganen steeds meer advieswerk
aan onderzoeksinstellingen en advies- en onderzoeksbureaus wordt uitbesteed
ten koste van het werk van de van overheidswege ingestelde advies-
commissies waarvan er steeds meer worden opgeheven." Beers' argumen-
tatie betreft vooral het democratische belang van de openbaarheid van dit
soort adviezen. Daarnaast is er een duidelijk wetenschappelijk belang van
openbaarheid, in ieder geval voor zover het althans adviezen betreft van
een wetenschappelijk karakter. Uit jurisprudentie van de Afdeling recht-
spraak van Raad van State blijkt dat bij overheidsdocumenten met een
wetenschappelijk karakter het belang van openbaarheid zeer zwaarwegend
is. In een tweetal uitspraken heeft de Afdeling zich gebogen over het inge-
steld beroep tegen de weigering van een overheidsorgaan om externe
adviezen te verstrekken die als wetenschappelijke rapporten waren aan te
merken. In beide gevallen werd het besluit van het overheidsorgaan vernie-
tigd. In de eerste uitspraak werd het objectieve karakter van de weten-
schappeli jke beschouwingen benadrukt, wat verhindert dat het overheidsor-
gaan hier de weigeringsgrond van artikel I, tweede lid, onder a, Wet
openbaarheid van bestuur" kan opvoeren:

33 A.A.L. Beers, Commentaar op bet voorstel voor een nieuwe Wet openbaarbeid van bestuur,
Zwolle 1987, p. 52.

34 Dit artikeldeel, inclusief aanbef, luidt als voigt: 'Een verzoek om infonnatie, vervat in
documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt ingewilligd beboudens
voor zover bet betrekking beeft op: a. gegevens, die nog in bewerking zijn of die, boewel
gereed, op zichzelf een onvolledig en daardoor vertekend beeld zouden geven'.
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'De omstandigheid dat omtrent het rapport nog discussie zal plaatsvinden met
andere deskundigen, noch ook de omstandigheid dat niet is uitgesloten dat in
de toekomst omtrent de onderhavige problematiek wellicht nieuwe of andere
inzichten en gegevens bekend zullen worden, vermag aan het vorenstaande af
te doen. Een en ander is immers in het algemeen inherent aan wetenschappelijke
beschouwingen' .35

In de tweede uitspraak werd informatie geweigerd op de grond van artikel
4, aanhef en onder i Wet openbaarheid van bestuur, vanwege het vertrouwe-
lijke karakter van het advies."

De Afdeling overweegt dat, nu het gaat om documenten van wetenschappelijke
aard, uit de adviezen niet blijkt dat vertrouwelijkheid van de advisering is
beoogd. Als nu bij de adviesaanvraag door het overheidsorgaan geen vertrouwe-
lijkheid is bedongen en ook niet naar aanleiding van het verzoek om openbaar-
making aan de opstellers de vraag is voorgelegd of zij bezwaar hebben tegen
publikatie van deze stukken, is er geen sprake van onevenredige benadeling
van de opstellers van de adviezen."

Uit de laatste uitspraak leidt de annotator H.J. de Ru af, dat in het geval
dat de openbaarheid van een wetenschappelijk advies wordt gevraagd het
argument van benadeling, als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder i., Wet
openbaarheid van bestuur vrijwel kansloos is."

De Wet openbaarheid van bestuur bevat regels die aan elke burger in
gelijke mate aanspraken verschaffen. Is er daarnaast nog sprake van een
speciale positie van de wetenschappelijk onderzoeker bij de toegang tot
bronnen die onder het beheer van een overheidsorgaan staan? Volgens
Steenbeek zal de toegang tot bronnen feitelijk in sterke mate afhangen van
enerzijds het doel waartoe men toegang wenst en anderzijds de mate van
bekendheid die aan de resultaten daarvan zal worden gegeven. In dat opzicht
is er een duidelijk verschil tussen de positie van de wetenschapsbeoefenaar
en de journalist.

35 Vgl. AR 15 juli 1983, AB 1986,52.
36 Dit artikeldeel, inclusief aanhef, luidt: 'Het verstrekken van de informatie ingevolge de

artikelen 1-3 vindt ook niet plaats indien en voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen de volgende belangen: i. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wei van
derden'.

37 AR 24 november 1983, AB 1986,53 m.nt. HJdR.
38 In dezelfde zin: H.R.B.M. Kummeling, Advisering en bekendmaking, in: Praktijkboek

Administratief Recht, p. IV -28.
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'Studeren brengt op zich zelf immers niet tevens publiciteit mee van de
uitkomsten van de studie. In zoverre is het dus denkbaar dat de toegang tot
bronnen eerder bereikbaar is voor stud iedoeleinden dan voor de pers'. 39

Resumerend kan worden gesteld dat het recht op vrije meningsvorming van
de wetenschapsbeoeJenaar een redelijke bescherming geniet, zeker voor
zover het betreJt het kennisnemen van informatie van wetenschappelijke
aard.

1. Bij de uitleg van artikel 10 EVRM worden de beperkingsgronden
van het tweede lid eng uitgelegd, wanneer het de positie van de uitgever
en de daarmee verbonden 'responsability and duty' voor de meningsvorrning
in een democratische staat betreJt. Via de bescherming van de positie van
de uitgever is indirect ook de positie van de wetenschappelijke informatie
beschermd, hetgeen met name voor het voor de wetenschapsbeoefening type-
rende intemationale verkeer en de daarmee verbonden intemationale
rechtsorde van belang is.

2. Ingevolge artikel 7Grondwet kan geen vooraJgaande censuur plaats-
vinden op de openbaarmaking van informatie. Beperkingen daarop kunnen
slechts achteraf worden geeffectueerd en moeten zijn voorgeschreven bij
wet in formele zin. Ruimere mogelijkheden tot beperking zijn aanwezig ten
aanzien van de verspreiding van informatie voor zover de beperking is
gesteld in het belang van de openbare orde. De vooraJgaande beperking
van een middel van verspreiding dat geschikt is de in artikel 7beschermde
vrijheid te dienen is evenwel strijdig met het grondrecht. Als middelen van
verspreiding die geschikt worden geacht de in artikel 7Grondwet bescherm-
de vrijheid te dienen, worden aangemerkt het leesbibliotheekbedrijf en het
boekverkopersbedrU{.

3. Noch in artikel l O EVRM, noch in artikel19 IVBPR is een recht op
informatie erkend, waarmee een verplichting van de overheid correspondeert
om inJormatie te verschaffen. De informatieplicht van de overheid steunt
op artikel 110 Grondwet die de grondwettelijke basis legt voor de Wet
openbaarheid van bestuur. In de jurisprudentie op basis van deze wet lijkt
een bijzondere positie te worden erkend voor de in documenten vervatte
informatie van wetenschappelijke aard, voor zover in verband hiermee een
zwaarwegend belang van openbaarmaking moet worden erkend.

39 Steenbeek 1975, p. 283.
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3 Onderzoeksvrijheid

3.1 Introductie

De studievrijheid omvat een aantal waarborgen tot het ongestoord
verzamelen en ordenen van informatie en kennis. Ret betreft hier een schets
van een fase in het proces van wetenschapsbeoefening die moeilijk los kan
worden gezien van de fase van de onderzoeksvrijheid. De onderzoeksvrijheid
omvat de vrijheid van het bepalen van het object en de methode van het
wetenschappelijk onderzoek en de vrijheid van het bewerken en syste-
matiseren van onderzoeksgegevens. Ook in deze fase is er sprake van studie,
van het verzamelen en ordenen van informatie en kennis, hetgeen de
waarborgen van de studievrijheid ook tot deze fase doet uitstrekken. Met
de onderzoeksvrijheid wordt aan de studievrijheid evenwel een belangrijke
dimensie toegevoegd. De onderzoeksvrijheid begint daar waar het
verzamelen en het ordenen van informatie en kennis zijn gekoppeld aan
een vooropgesteld doel, een expliciete vraagstelling. Eerst in deze fase van
het proces van wetenschapsbeoefening is er eigenJijk sprake van de
beoefening van wetenschap, daar hier het begin wordt gemaakt met de
selectie van feiten, het kiezen van de methode en de ordening van gegevens
met het oog op het bereiken van een specifiek resultaat. In deze fase eerst
doet zich de werking van de wetenschappelijke autonomie gevoelen, maar
worden ook eisen gesteld vanuit de wetenschap en vanuit de daarmee
verbonden maatschappelijke zorgvuldigheid.t"

3.2 De vrijheid van keuze van object en methode

Wanneer we ons tot de situatie beperken van het ongebonden individu, volgt
uit diens a1gemene studievrijheid rechtstreeks het recht om voor zichzelf
in vrijheid het object en de methode te bepalen van verdere wetenschappe-

40 Vgl. Pres. Rb. Utrecht, 26 mei 1978, NJ 1979,609: O. dat bet toch ongetwijfeld in strijd
met de in het maatscbappelijk verkeer passende zorgvuldigheid jegens een anders persoon
moet worden geacbt, wanneer een mededeling als de onderhavige ( .. ) is geschied in strijd
met betgeen in werkelijkheid is geschied en betgeen bij een verder onderzoek in de archieven
van bet Rijksinstituutvoor Oorlogsdocumentatiewelke Mulder mede als bron bebbengediend
had kunnen worden ontdekt (mijn cursivering, PZ) en nu ook enkele weken geleden is ontdekt;
O. dat de gegrondbeid van het verwijt dat eiser tot gedaagden beeft gericbt temeer klernt,
enerzijds nu van een wetenscbappelijk onderzoeker een bijzondere nauwkeurigbeid mag
worden verlangd, uitgaaode boven de eisen, welke aao scbrijvers kuonen worden gesteld,
die met de door actualiteitgeboden spoed hun geestesprodukt moeten publiceren en anderzijds
aaogezien een suggestie van in oorlogstijd te bebben "geprofiteerd" zeer zwaar treft'.
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lijke verdieping. Immers, indien het recht op vrije meningsvorming zou
worden erkend met uitzondering van het recht om in vrijheid uit de
gevormde mening voor zichzelf (voorlopige) conclusies te trekken is de
vrijheid van meningsvorming zinloos te achten, want dan leidt zij nergens
toe. We zagen reeds dat in artikel 15 IVESCR de vrijheid van onderzoek
zelfstandige bescherming ondervindt. Volgens deze bepaling wordt evenwel
de vrijheid van de individuele onderzoeker door de grenzen van het
wetenschaps- of onderzoeksbestel geconditioneerd. De individuele onder-
zoeker is niet meer dan het onderdeel van een groter geheel: lid van een
onderzoeksteam zoals in veeI disciplines gebruikelijk is, of participant in
een onderzoekprogramma dat bij voorbeeld krachtens artikeI 87 Wet op
het wetenschappelijk onderwijs wordt vastgesteld door de vakgroep aan
de universiteit waarvan hij of zij deeI uitmaakt.

De vrijheden van keuze van het object en van bepaling van de methode
van onderzoek zijn sterk met elkaar verweven. Naar geldende rechtsopvat-
ting heeft de onderzoeker niet in alle omstandigheden de vrijheid zelfstandig
het onderwerp van onderzoek te kiezen." Aan de wijzewaarop en de
methode volgens welke de wetenschappelijke onderzoeker het vakgebied
uitdiept, kan de eis zijn gesteld van overeenstemming met de wetenschappe-
lijke leiding van het werkverband waarin deze deelneemt. Ook kan er sprake
zijn van - naar wetenschappelijke maatstaven bepaald - toezicht. 42 Aan
de keuze van de methode kunnen vervoIgens beperkingen zijn gesteld, voor
zover daarbij sprake is van proeven met dieren en mensen? of voor zover
daartegen ethische bezwaren kunnen worden ingebracht." Verder kunnen
ten aanzien van de keuze van object en methode regels worden gesteld die
de verplichting opleggen hieromtrent interne en externe verantwoording

41 Naast de reeds vermelde beperking die het verplichte vakgroepslidmaatschap van de universi-
taire onderzoeker met zich meebrengt kan worden gewezen op het a1gemene punt dat de
wetenschappelijke onderzoeker slechts gerechtigd is het vakgebied uit te diepen dat in het
aanstellingsbesluit is venneld; vgl. artikel 31 Rechtspositiereglement Wetenschappelijk
Onderwijs (Stb 1987, 393); krachtens artikel 132 Wet op het wetenschappelijk onderwijs
moet de regeling van de rechtspositie van het personeel aan bijzondere universiteiten zoveel
mogelijk plaatsvinden overeenkomstig het Rechtspositiereglement.

42 Over de werkverhoudingen van deze aard op natuurwetenschappelijke laboratoria: Casimir
1975; zie verder artikel 86 Wet op het wetenschappelijk onderwijs over de verdeling van
de taken van de vakgroep en artikel95 dat hetzelfde bepaalt ten aanzien van een onderzoeksin-
stituut.

43 Vgl. de recent totstandgekomen Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, Stb. 1992,585.
In de lijn van artikel 7, laatste volzin, IVBPR is er een Wetsvoorstel inzake medische
experimenten bij de Tweede Kamer ingediend.

44 Vgl. Ethiek-Onderzoek 1991.
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af te leggen." De vrijheid van de keuze van object en methode van weten-
schappelijk onderzoek is derhalve niet absoluut. In de kern houdt zij in,
dat de onderzoeker niet tegen diens wil kan worden gedwongen een bepaald
onderwerp ter hand te nemen en dat op een bepaalde wijze en volgens een
bepaalde methode te onderzoeken."

Resumerend kan worden gesteld dat de vrijheid van keuze van object en
methode van onderzoek slechts in bepaalde mate bescherming geniet.

1. De vrijheid van de individuele onderzoeker wordt door de grenzen
van het wetenschaps- en onderzoeksbestel geconditioneerd.

2. Noch wat betreft het bepalen van het object van onderzoek, noch
wat betreft de keuze van de methode is er daarom van een volledige vrijheid
sprake. In verschillende situaties worden beperkingen van onderscheiden
gradaties op deze vrijheid toelaatbaar geacht.

3. De kern van de vrijheid van keuze van object en methode van weten-
schappelijk onderzoek houdt in, dat de onderzoeker niet tegen diens wit
kan worden gedwongen een bepaald onderwerp ter hand te nemen en dat
op een bepaalde wijze en volgens een bepaalde methode te onderzoeken.

3.3 De vrijheid van het bewerken en systematiseren van onderzoeks-
gegevens

Het spreekt welhaast vanzelf dat de vrijheid van het bewerken en systemati-
seren van onderzoeksgegevens heeft te delen in de vrijheid de methode van
wetenschappelijk onderzoek te bepalen. Toch is aparte aandacht op zijn
plaats." Het betreft hier de fase dat de onderzoeker gegevens onder zich
heeft waarvan het belang voornamelijk op de goede voortgang van het
onderzoek betrekking heeft en die om die reden (nog) niet voor publikatie
geschikt worden geacht. Twee mogelijkheden doen zich voor. De reeds

45 BUOZ, p. 15 e.v.; zie ook Be1eidsnotitie Voorwaardelijke financiering universitair onderzoek,
Kamerstukken II, 1981-1982, 17499.

46 MvT-WWO, pp. 49-50; C.H. van Alderwegen, luridische aspecten van de academische
vrijheid onder de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970, in: Grenzen aan de vrijheid
van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, deel2, Leiden 1975, p. 35/36; I.M. Polak,
Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970,
preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. i7, Deventer 1974,
p. 10; H.l.M. Jeukens, De onafhankelijkheid van de wetenschap, rede uitgesproken bij de
opening van het vijftigste studiejaar van de Katholieke Hogeschool Tilburg op 5 september
1977, Tilburg 1977, p. 9.

47 Vergelijk reeds de hierboven in een noot geciteerde uitspraak van de Pres. Rb. Utrecht,
26 mei 1978, NJ 1979,609.
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verzamelde gegevens kunnen van belang zijn voor de buitenwereld die
daarop invloed zou willen uitoefenen, hetzij door op publikatie of juist op
vernietiging daarvan aan te dringen. De reeds verzamelde gegevens kunnen
verder de onderzoeker, die als lid van een onderzoeksteam fungeert en dus
(slechts) een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderzoek bezit, in
de verleiding brengen deze voortijdig naar buiten te brengen aI of niet op
grond van een gewetensconflict (,whistle blowing').

Een gevaI waarin van buitenaf aangedrongen werd op de openbaarmaking
van onderzoeksgegevens, betrof een verzoek op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur ten aanzien van het Rijksinstituut voor Oorlogsdo-
cumentatie en dr. L. De long (formeeI: de minister van Onderwijs en
Wetenschappen). Gevraagd werd informatie te verschaffen over de
commentaren van mede-lezers van het concept-manuscript van een deel
van de serie 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' .
Tevens werd verzocht informatie te verschaffen over de namen en adressen
van deze mede-lezers en over de discussie-nota's met betrekking tot het
manuscript, aIsmede de verslagen van de op basis van deze nota's in de
begeleidingsgroep gevoerde discussie. Op aIle verzoeken volgde een
afwijzing. De Voorzitter van de Afdeling rechtspraak, bij wie men terzake
om oplegging van een voorlopige voorziening verzocht, achtte in aIle
gevallen de weigering van informatie gerechtvaardigd. In de voor dit betoog
relevante overweging gaat de Voorzitter ervan uit dat in het voorliggende
geval het belang aan de orde is van een vanuit wetenschappelijk oogpunt
bezien, verantwoorde totstandkoming en fundering van een geschiedkundig
werk.

'Dit impliceert (.. ) de eerbiediging van de autonomie van de auteur van het
werk om zelfte bepalen naar de ter zake in de wetenschappelijke kring waartoe
hij behoort, geldende normen, op welke wijze en in welke mate hij publiekelijk
verantwoording behoort af te leggen omtrent het proces dat hem tot de in de
definitieve tekst neergelegde oordelen en opvattingen heeft geleid. Bij dit proces
spelen de aanvankelijke opvattingen van de auteur, de meningen van person en
wie hij om commentaar heeft gevraagd, alsmede de inhoud van de discussie
die daarover is gevoerd een belangrijke rol, ( ... ) Naar Ons oordeel betekent
het van overheidswege verstrekken van de namen van de personen aan wie om
commentaar is gevraagd, en van de stukken betreffende de discussie die daarover
is gevoerd, een inbreuk op eerdergenoemde autonomie, waaruit, naar moet
worden aangenomen, beperkingen voortvloeien voor de werkwijze van de auteur
bij diens verdere 0nderzoek voor het resterende gedeelte van het gesch iedkund ig
werk. ( ... ) Gelet op het vorenoverwogene zijn Wij van oordeel dat het belang
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van openbaarmaking van de h ier aan de orde zij nde gegevens niet opweegt tegen
de nadelen die aan zodanige openbaarmaking kleven'."

In de in deze uitspraak aan de orde zijnde afweging tussen het beginsel
van autonomie en dat van openbaarheid wordt aan het beginsel van
autonomie een dermate absolute betekenis toegekend dat het niet snel zal
voorkomen dat dit zal moeten wijken voor dat van de openbaarheid.

Het verschijnsel 'whistle blowing"? gaat vaak gepaard met een inbreuk
op de aanspraken van het onderzoeksteam tot het niet voortijdig openbaren
van gegevens die door gezamenlijke inspanning zijn verkregen. Voor deze
inbreuk wordt dan ter rechtvaardiging een beroep gedaan op de ethische
eis om gegevens van wetenschappelijk onderzoek die bedreigend zijn voor
het a1gemeen welzijn van de mens en de menselijke samenleving naar buiten
te brengen. Hier zijn belangrijke problemen aan de orde, waarvoor niet
een eenduidige juridische oplossing voorhanden is. Het is mogelijk in het
arbeidscontract een geheimhoudingsplicht op te nemen die de individuele
onderzoeker aan banden legt. Een geheimhoudingsbepaling bestaat er in
ieder geval in het kader van een publiekrechtelijk dienstverband. Artikel
59, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement bepaa1t: 'De
ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn ambt
is ter kennis gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak
voIgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd'. Deze bepaling geldt ook ten aanzien
van het personeel aan rijksuniversiteiten en is van overeenkomstige
toepassing voor het personeel aan de bijzondere universiteiten." Uit de
formulering (bij voorbeeld 'aard der zaak') valt af te leiden dat hier steeds
per geval zal moeten worden bezien of doorbreking van de geheimhou-
dingsplicht gerechtvaardigd is. Daarbij kan de aard van de onderzoeksgege-
vens van belang zijn. De cornmissie-Casimir acht het uitgangspunt van
geheimhouding in beginsel niet gerechtvaardigd voor louter op zuiver
wetenschappelijk onderzoek gerichte onderzoeksinstituten, maar bij
voorbeeld wei wanneer op toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek
in het geding is." Naar nog zal blijken, is dit onderscheid in haar
a1gemeenheid niet gemakkelijk te handhaven. 52 Met name niet a1shet gaat
om wetenschappen waarvan het object een facet van de maatschappelijke
werkeli jkheid betreft, zoals rechtsgeleerdheid en de sociale wetenschappen.

48 VzAR, 17 september 1986, AB 1988,334, m.nt. HJdR.
49 Vgl. Casimir 1975, p. 13 en de daarin beschreven casus.
50 Vgl. artt. 5 en 8 RWWO.
51 Casimir 1975, p. 15.
52 Zie boofdstuk 5, paragraaf 3.2.
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Is het onderzoek naar de supergeleider trouwens fundamenteel te noemen,
omdat het het inzicht in de aard der dingen vergroot, of op toepassing
gericht, gezien de bruikbaarheid ervan voor (super)chips, computers en
elektronische schakelingen in het aJgemeen? Bij bij voorbeeld het Aids-
onderzoek is het zowel het een aJs het ander. Mede gezien deze stand van
zaken is het niet verwonderlijk dat de zakelijke belangen van opdrachtgevers
zich vaak ook uitstrekken tot onderzoek, dat aJs fundamenteel kan worden
aangemerkt. Toch is daarvoor nog een ander argument beschikbaar. In de
discussienota Naar een wetenschapsbeleid voor de jaren negentig wordt
opgemerkt dat het bedrijfsleven in toenemende mate moet worden betrokken
bij onderzoeksprojecten binnen de universiteiten en TNO. 'Hierbij is een
belangrijke factor dat het kennistraject van fundamenteel onderzoek naar
toepassing korter is geworden, waardoor de interesse van bedrijven voor
fundamenteel onderzoek is vergroot' .53 Het onderscheid van de commissie-
Casimir lijkt niet te voldoen. Er zaJ een sterkere differentiatie moeten
plaatsvinden naar aard, type en gerichtheid van het onderzoek in kwestie.
Wellicht is een onderscheid van onderzoek naar functie in relatie tot
maatschappelijke behoeften en problemen, zoaJs voorgesteld door Snellen
en te bespreken in paragraaf 4.4 van hoofdstuk 5, een verbetering te
noemen.

Resumerend kan worden gesteld dat de vrijheid van het bewerken en
systematiseren van onderzoeksgegevens zelfstandige aandacht behoeft, omdat
in deze fase reeds de buitenwereld maar ook de participerende individuele
onderzoeker er belang bij kunnen hebben dat gegevens wel oj niet worden
geopenbaard. Aldus is van beinvloeding van het nag lopende onderzoekspro-
ces sprake. Naar blijki, moet de hier bedoelde vrijheid beginselmatig worden
opgevat. Steeds zal per geval deze vrijheid moeten worden aJgewogen
tegenover andere beginselen die met openbaarheid zijn gediend.

4 Openbaarmakingsvrijbeid

4.1 Inleiding

De openbaarmakingsvrijheid is onder te verdelen in de vrijheid over de
resultaten van het onderzoek te beschikken en deze te verkondigen en te

53 Minister van Onderwijs en Wetenscbappen, Den Haag 1988, p. 17. Zie ook Hazeu 1989,
pp. 70 e.v.
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publiceren. Immers, het recht van de wetenschapsbeoefenaar om de
onderzochte gegevens te openbaren veronderstelt achtereenvolgens: dat hij
gerechtigd is zelfstandig over deze gegevens te beschikken, en verder dat
aan het recht om de beschikbare gegevens te publiceren geen juridisch
beletsel in de weg staat. De openbaarmakingsvrijheid is het logische sluitstuk
van de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap laat zich niet
denken zonder openbaarheid, op te vatten als de mogelijkheid om - zoals
het heet in de even hiervoor vermelde overweging van de Voorzitter van
de Afdeling rechtspraak - over de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek 'publiekelijk verantwoording' af te leggen en deze openlijk ter
discussie te stellen. In verschillende beschouwingen over de wetenschapsvrij-
heid wordt op het aspect van openbaarheid dan ook sterk de nadruk
gelegd.r'

4.2 Vrijheid om over wetenschappelijke gegevens te beschikken

Artikel IS, eerste lid, onder c IVESCR bevat het recht van een ieder de
voordelen te genieten van de bescherming van geestelijke en stoffelijke
belangen voortvloeiende uit door hem verricht wetenschappelijk werk of
uit een literair of artistiek werk waarvan hij de schepper is. Voor zover
met deze bepaling het de overheid verboden is inbreuk te maken op het
geformuleerde recht van intellectuele eigendom geldt zij als individueel
en afdwingbaar. 55 Ten behoeve van de bescherming van de schepper van
een wetenschappelijk of artistiek werk tegenover anderen dan de overheid
zijn evenwel uitvoeringsmaatregelen vereist waarbij een zekere beleidsruimte
moet worden verondersteld, zodat in dit opzicht de bepaling niet als indivi-
dueel en afdwingbaar kan worden beschouwd. Inzake de problematiek van
artikel IS, eerste lid, onder c IVESCR is op internationaal niveau vooral
van belang het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van
5 oktober 1973 en op nationaal niveau de Rijksoctrooiwet en de Auteurswet
1912. De aandacht zal in verband met de lengte van het betoog overwegend
worden geconcentreerd op het systeem van de nationale wetgeving dat
goeddeels aansluit bij het internationale recht. De meeste aandacht wordt
dan nog besteed aan de Auteurswet 1912, omdat er, behoudens op nader
aan te duiden onderdelen, bij de gegevens die voor dit betoog van belang

54 Vgl. bij voorbeeld J.G. Steenbeek 1975, p. 283; Casimir 1975, p. 14 e.v.; Sociaal-
wetenschappelijk onderzoek op tafel, Rapport van de Comrnissie Publikatie Onder-
zoekresultaten, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Sociaal-Wetenschap-
pelijke Raad, werkdocurnenten nr. 6, Amsterdam 198J.

55 Vierdag 1978, p. 86.
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zijn vaak geen ingrijpend onderscheid met de Rijksoctrooiwet aanwezig
IS.

Volgens artikel I van de Auteurswet 1912 (voortaan: Aw) komt het
uitsluitend recht een werk van letterkunde, kunst en wetenschap openbaar
te maken en te verveelvoudigen toe aan de maker of aan diens recht-
verkrijgenden. Er kunnen evenwel beperkingen worden gesteld bij de wet.
Het auteursrecht is de wettelijk verleende - maar zakenrechtelijke over-
draagbare - waarborg aan een auteur van zeggenschap over het door hem
gemaakte werk. Het is de erkenning van het recht van de maker van een
werk, dat deze met uitsluiting van anderen beslist over wat er met zijn werk
gebeurt. Op deze wijze komen de (financiele) revenuen die verbonden zijn
met de eventuele exploitatie van het werk in de eerste plaats aan de maker
toe. 56 In de artikelen 15 tot en met 25 Aw is een aantal beperkingen van
het auteursrecht opgenomen. Voor het hier aan de orde zijnde onderwerp
zijn, naast het verderop te bespreken artikel 25 Aw, daarbij van belang
artikel15a, dat het voorwaardelijke recht bevat tot het onbelemmerd citeren
uit een werk van Ietterkunde, kunst of wetenschap", artikel 16, dat het
voorwaardelijke recht bevat tot het overnemen van gedeelten van de
bedoelde werken in publikaties of geluids- of beeldopnamen ten behoeve
van het onderwijs" en artikel 16b, dat een tot enkele exemplaren beperkt

56 N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Alphen aan de Rijn 1987, p. 17.
57 'A1s inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt

niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of
wetenschappelijke verhandeling, mits:

1° het werk waaruit is geciteerd rechtmatig openbaar gemaakt was;
2° het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het

maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en ornvang der
geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;

3° de bepalingen van artikel 25 (de zg. persoonlijkheidsrechten, zie verderop in
het betoog, PZ) in acht worden genomen, en

4° de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de
maker, indien deze in de bron voorkomt'.

(..)
58 A1s inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt

niet beschouwd: a. het overnemen van gedeelten van werken in publikaties of geluids- of
beeldopnamen die gemaakt zijn om te worden gebruikt als toelichting bij het onderwijs,
mils:

1°
2°

het werk waaruit is overgenomen rechtmatig openbaar gemaakt was;
het overnemen in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het
maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is;
de bepalingen van artikel 25 in acht worden genornen;
de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de
maker, indien deze in de bron voorkomt, en
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recht tot verveelvoudiging bevat van de bedoelde werken ten dienste van
eigen oefening, studie en gebruik."

Ingevolge artikel 30 van de Rijksoctrooiwet (Row) behoort het tot het
wezen van het octrooi dat de octrooihouder met uitsluiting van anderen
het recht heeft het geoctrooieerde voortbrengsel, de uitvinding te exploite-
ren.60 Anders dan bij het auteursrecht is niet automatisch de schepper recht-
hebbende, maar de aanvrager. 61 De schepper heeft ten aanzien van het
geoctrooieerde werk geen speciale rechten, behoudens een recht op
naamsvermeldingf Om voor octrooiering in aanmerking te komen dient
een uitvinding te voldoen aan vier vereisten: a. zij moet iets nieuws bren-
gen'"; b. de uitkomst moet op het gebied van de nijverheid liggen, zij
moet met andere woorden 'op het gebied der stoffelijke produktie tot een
praktisch resultaat kunnen leiden'; 64 c. het openbaar worden van de
uitkomst mag niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
d. de uitkomst moet bestaan in een 'voortbrengsel' of een 'werkwijze"."
Naar huidig inzicht kan de verhouding tussen de beschermingsregeling van
de Aw en die van de Row niet zonder meer worden betiteld als algemeen
ten opzichte van bijzonder, hoewel er een tendens in die richting aanwezig

5° aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding wordt betaald'.
(..)

Zie ook W.E. Pors, Het auteursrecht in het onderwijs, School & Wet 1991, pp. 134-138.
59 'Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt

niet beschouwd de verveelvoudiging, welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend
dient tot eigen oefening, studie of gebruik van degenen die de verveelvoudiging vervaardigt
of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft'. C··)

60 VgJ. A. van Oven, Handelsrecht, leerboek ten gebruike bij universitaire en daarmee
overeenstemmende studie, m.m.v. M. van Bruining-Volmer, Zwolle 1981, p. 352.

61 W .H. Drucker en G .H. C. Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffendede intellectuele
eigendom, zesde druk, bewerkt door L. Wichers Hoeth, Zwolle 1984, p. 25.

62 A.w., p. 28/29, zie ook art. 12A Row.
63 VgJ. artikel 2, eerste twee leden, van de Rijksoctrooiwet: -Voortbrengselen of werkwijzen

worden aileen dan niet als nieuw aangemerkt, wanneer zij reeds deel uitmaken van de stand
van de techniek. -De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen v66r de dag
van indiening van de aanvrage door een beschrijving of op enige andere wijze openbaar
toegankelijk is geworden.

64 Van Oven, a.w., p. 353; de schrijver wijst erop dat dit criterium zo ruim als mogelijk is
opgerekt in de jurisprudentie.

65 Betreft de uitvinding een werkwijze, dan wil dat zeggen dat zij als een nieuwe methode van
menselijk handel en geldt, waardoor in de natuur enige verandering wordt gebracht. Het
begrip voortbrengsel omvat zowel individualiseerbare voorwerpen als materies die 'voor
praktische doeleinden homogeen zijn', met andere woorden 'stoffen'. vgl. Van Oven, a. w.,
p.354.
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lijkt te zijn." De regelingen staan in het teken van een verschillend doel.
Zoals nog zal worden uiteengezet beschermt de Aw van rechtswege de
geestelijke prestatie van Ietterkunde, kunst of wetenschap voor zover die
op een bepaalde wijze in een waarneembare vorm gestalte heeft gekregen.
De Row beschermt, zoals hierboven is uiteengezet, nieuwe 'technische'
produkten en werkwijzen die op het gebied van de nijverheid tot onmid-
dellijke toepassing kunnen Ieiden. De positie van de octrooihouder volgens
de Row is ten opzichte van de buitenwereld sterk: het onterecht ge-
bruikmaken door anderen van een beschermde uitvinding, waaronder het
zonder toestemrning van de octrooihouder gebruikmaken van onderdelen
van het geoctrooieerde werk, Ieidt tot een rechtens aan te vechten inbreuk
op het octrooi. De aanvraag voor een octrooi, welke een betrouwbare en
gedetailleerde beschrijving van de uitvinding of werkwijze moet bevatten,
wordt zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden na de indiening
bij de Octrooiraad, of zoveel eerder als de wet het toelaat, openbaar gemaakt
door rniddel van ter inzagelegging bij het Bureau voor de industriele
eigendom. De openbaarmaking van de octrooi-aanvraag is essentieel, nu
als ratio van het octrooirechtelijk systeem moet worden aanvaard, dat de
openbaarmaking van nieuwe kennis gestimuleerd wordt, terwiji de
rechthebbende commercieel voordeel behoudt. 67 Deze ratio komt onder
andere tot uitdrukking in de opvatting dat niet als een inbreuk op het octrooi
wordt beschouwd het op basis van het octrooi verrichten van handelingen
in het beIang van de wetenschap. Immers, de aan de octrooihouder
voorbehouden rechten beperken zich tot handelingen 'in of voor een
bedrijf' .68 Openbaarmaking kan achterwege blijven, als de aanvraag onder
de geheimhoudingsbepalingen van de artikelen 29 A tot en met 29 GRow
moet worden gebracht. (:f) Men kan stellen dat hier een probleem ligt voor
de informatievrijheid ten behoeve van de wetenschapsbeoefening. In dit
licht blijkt de openbaarmakingsplicht zelf in de praktijk een nog veeI groter
probleem te veroorzaken, doordat men om deze reden niet zeIden besIuit
van de indiening van een octrooiaanvraag af te zien en de gegevens geheim
te houden. Geheimhouding is nietternin soms aanvaardbaar, als octrooiering

66 Vgl. A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, de auteursrechtelijke bescherming van
het technisch aspect van industriele vormgeving en computerprogrammatuur, Zwolle 1987.

67 M.C.F. Gravelotte en C. Ie Pair, Kennishandel, U&H jrg. 35, 1988-1989, aflevering 2,
2 december 1988, p. 75.

68 Drucker/Bodenhausen, a.w., p. 32.
69 Deze artikelen geven voorschriften voor het geval de inhoud van een octrooiaanvrage in

het belang van de verdediging van het Koninkrijk of van zijn bondgenoten geheim moet
blijven. Na een mededeling van de Minister van Defensie blijven de terinzagelegging en
openbaarmaking van de aanvraag gedurende drie jaar achterwege.
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niet mogelijk of onvoldoende zinvol is, omdat inbreuk bij voorbeeld toch
nauwelijks te bewijzen zal zijn. Geheimhouding kan evenwel niet meer
dan een tijdelijke oplossing bieden.

'Deze besehermingswijze is ( .. ) riskanter en kan aanleiding geven tot frietie
tussen de publieatielust van de wetensehapper en het winststreven van de
ondernemer. Maar geheimhouding is wei veel goedkoper dan octrooieren"."

Een zonder meer bedenkeJijke tendens is ingezet met de in bepaalde landen
geboden mogelijkheid om octrooi op kennis te verkrijgen.

'Op de zogenaamde DNA-probe, in feite een soort van teststrookje waarmee
de analyse moet worden uitgevoerd rust een patent. De ontdekker van deze
methode van onderzoek, de Engelse bioloog Alex Jeffreys, heeft de exclusieve
rechten voor het gebruik van de DNA-probe verkoeht aan ICI. En ICI geeft
de probe niet uit handen. Volgens drs. H. Loehtenberg van het gereehtelij k
laboratorium remt het patent de opmars van de nieuwe onderzoekteehniek in
de gerechtelijke geneeskunde (.. ). De moleculair bioloog en Nobelprijswinnaar
Walter Gilbert, medeopriehter van de biotechnologiseheonderneming Bioehem,
loopt rond met het idee een eatalogus te vervaardigen van alle mensel ijke genen.
Die worden vervolgens in een databank opgeslagen. ledereen die dat wil kan
gegevens uit de databank opvragen - maar wei tegen betaling. Gilbert is van
mening dat de kennis over het menselijk DNA patenteerbaar is. Op de DNA-
sequentie (de specifieke volgorde van de bouwstenen A, C, G, en T in de DNA-
keten) kan volgens hem auteursrecht worden genomen. Maar de intrede van
het cornmerciele denken in het DNA-onderzoek zal het einde betekenen van
een tijdperk, waarin wetensehappel ijkeonderzoekers vrijel ijk en onbekornmerd
hun gegevens en testmateriaal uitwisselen. '71

Ret ontstaan van het auteursrecht is, anders dan het octrooi, aan geen enkele
formaliteit gebonden. Ret is er met het creeren van een werk. Met 'werk'
wordt bedoeld de geestelijke prestatie van letterkunde, kunst of wetenschap

70 Gravelotte/le Pair, a.w., p. 75; W.R. Cornish, Intellectual property: patents, copyright,
trade marks and allied rights, London 1989, p. 79, resp. 84 e.v., wijst op 'informational
objectives' in een ander verband, namelijk dat het -geregistreerde- octrooi onvoldoende
informatie bevat over de theoretische achtergronden van de uitvinding. 'There is an obvious
temptation to any patentee to omit from his specification information that may seem incidental
but is in fact useful or important to commercial success. When this effect can be achieved.
the patent system is reduced to an index of sources from which further information may
be had on application and payment. This leaves the policy maker, whether legislator, patent
office administrator or judge, with a choice: either to recognise that the system cannot hope
to provide more information, or to insist that it should by declaring such patents invalid'.

71 M. Rodenburg, De ondememende universiteit mag geen ondememing worden, U&H, jrg.
34, 1987-1988, aft. 4, 4 april 1988. p. 167.
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die op een bepaalde wijze in een waarneembare vorm gestalte heeft
gekregen: een boek, een schilderij of een film, maar ook een voordracht,
een muzikale improvisatie of een cornputerprogramrna." Niet de waar-
neembare vorm ondervindt auteursrechtelijke bescherrning, maar het geestes-
produkt, het creatieve idee, de originele gedachte, voor zover belichaamd
in deze waarneembare vorm. 73 De artistieke of wetenschappelijke kwaliteit
van een werk speeit voor de vraag naar auteursrechtelijke bescherming geen
rol. Het werk moet weI een eigen karakter en een zekere mate van oorspron-
kelijkheid bezitten." Bij 'maker' denke men in de eerste plaats aan de
feitelijke schepper van het werk. De rechtsverkrijgenden van de maker,
dat wil zeggen degenen die het auteursrecht overgedragen krijgen, kunnen
in diens plaats treden, voor zover het betreft de exploitatie van het auteurs-
recht. Ingevolge artikel 25 Aw behoudt de maker een aantal rechten, zelfs
nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen. Men spreekt hier weI van
de persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten omvatten naar het
bepaalde van artikel25 Aw ondermeer het recht van de maker zich te ver-
zetten tegen openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de
zijne, het recht zich op redelijke gronden te verzetten tegen wijzigingen
in het werk en het recht zich te verzetten tegen elke rnisvorming, verminking
of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen
aan de eer of de naam van de maker. ArtikeI25 Aw is niet limitatief gefor-
muleerd. Tot de persoonlijkheidsrechten rekent men ook weI het (voorwaar-
delijke) recht van de maker om openbaarmaking te verbieden van een werk
waar hij niet langer achterstaat", respectievelijk om openbaarmaking te

72 Van Lingen, a.w., pp. 42-47; F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat, Deventer 1986, pp.
189-194, m.n. p. 192.

73 Van Lingen, a.w., p. 23.
74 A.w., p. 43. Ingevolge artikellO Auteursrecht 1912 vallen evenwel alle soorten geschriften

onder de werking van de wet, ook indien zij oorspronkelijkheid missen en van een schepping
geen sprake is. De bescherming is in dat geval beperkt 'tot ontlening aan het geschrift zelf,
mits dit is bestemd om openbaar gemaakt te worden; a.w., pp. 49-50.

75 Vgl. S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Arnhem 1988, p. 295 die
verwijst naar de zaak tussen Geesink en Terra Nostra: Pres. Rb. Amsterdam, 27 augustus
1963, NJ 419; Hof Amsterdam, 14 mei 1964, NJ 453: Geesink had voor Terra Nostra in
1944 tekeningen gemaakt onder de verzameltitel 'Sprookjesparade' en de volledige auteurs-
rechten daarop overgedragen. Negentien jaar later, in 1963 pas, gaat Terra Nostra over
tot openbaarmak.ing op een in de handel gebrachte speelgoeddoos. De stelling van Geesink
dat zijn opvattingen sinds 1944 zijn geevolueerd en het derhalve onoirbaar is zijn naam aan
de uitgave te verbinden tenzij met vermelding van het jaar 1944 wordt door Pres. Rb. en
Hof gehonoreerd op grond van de goede trouw. Feitelijk komt dit neer op een publikatiever-
bod, daar Terra Nostra van oordeel is dat vermelding van het jaartal het 'werk praktisch
onverkoopbaar zou waken'.
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eisen, als het werk voor openbaarmaking bestemd is en openbaarmaking
door de exploitant van het auteursrecht niet of nog niet plaatsvindt." Het
recht van de maker om openbaarmaking te eisen wordt wei afgeleid uit
HR I juli 1985, NJ 1986, 692; A.A. 1986, p. 125 e.v. (Frenkel-KRO).

Volgens de heersende mening komen de persoonlijk.heidsrechten niet
toe aan de 'fictieve makers' van artikelen 7 en 8 Aw. Op deze problematiek
zal hieronder nader worden ingegaan, voor zover het betreft artikel 7, dat
voor het hier gevoerde betoog van zeer groot belang is. Het luidt:

'Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen
van bepaalde werken van letter kunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij
tusschen partijen anders is overeengekomen, als de maker van die werken aange-
merkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd"."

Meermalen is in de literatuur de vraag aan de orde gesteld of op basis van
dit wetsartikel de universiteit als maker moet worden aangemerkt van het
door een hoogleraar, die in haar dienst is, vervaardigd werk, indien niet
anders is overeengekomen. In 1986 nog kreeg een departementaal ontwerp
van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs een zeer kritisch
onthaal. Dit ontwerp bevatte twee bepalingen waarbij het auteurs- en octrooi-
recht van hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel aan de universi-
teit, zouden toekomen aan het bevoegd gezag, indien niet anders is over-
eengekomen." De kritiek leidde tot het schrappen van de twee bepalingen
in het per I oktober 1987 in werking getreden rechtspositiereglement. 79

Daarmee is echter geen eind gekomen aan het debat over artikel 7 Aw en
de universitaire onderzoeker. Omdat dit debat en de daarbij gebezigde

76 D.W.F. Verkade, Een nog net nietverboden artikel, de onaanvaardbaarheid van de
auteursrecht- en octrooibepalingen in het ontwerp-rechtspositiebesluit wetenschappelijk onder-
wijs, NJB 1986, p. 1237; Gerbrandy, a.w., pp. 292-293.

77 Van gelijke strekking is artikel 10, eerste lid, Rijksoctrooiwet dat, voor zover van belang,
luidt: 'Ingeval het voortbrengsel of de werkwijze, waarvoor octrooi wordt aangevraagd,
is uitgevonden door iemand, die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, welker
aard meebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van
dezelfde soort als die, waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, heeft de werkgever
aanspraak op octrooi' .

78 Zie hierover de reeds geciteerde bijdrage van D.W.F. Verkade in NJB 1986; verder:
C.A.J. M. Kortmann, Het einde van de wetenschappelijke vrijheid van drukpers?, NJB 1986,
p. 1311 en dezelfde: Goochelen met de wetenschappelijke vrijheid van drukpers, NJB 1987,
p. 892; tenslotte: J. Seignette en A. van Hoek, De AlO en het Auteursrecht: art. 7 revisited,
NIB 1991, pp. 1503-04.

79 Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, Kb 7 juli 1987, Stb 393.
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argumenten alles te maken hebben met de kernwaarden van de vrijheid
van wetenschap, is het zaak er langer bij stil te staan.

Als de universiteit kan worden aangewezen als auteursrechthebbende
van werken die zijn vervaardigd door het bij haar in dienst zijnde weten-
schappelijk personeel, heeft dit dan consequenties voor de vrijheid van het
onderzoekend personeel om zelf over de resultaten van het onderzoek te
beschikken: de zeggenschap over publikatie, de zeggenschap over de wijze
van publikatie, de keuze van het middel van publikatie en de vrijheid de
gegevens eventueel voor zichzelf te houden? Naar blijkt, is dit voor een
deel het geval. Buiten beschouwing kan hier blijven het ingevolge de reeds
vermelde artikelen 15a, 16 en l6b Aw gegarandeerde recht om van
gegevens, waarop auteursrechtelijke bescherming berust, onbelemmerd
kennis te nemen. In de recente literatuur lijkt men het erover eens te worden
dat in kwesties van artike17 Aw de persoonlijkheidsrechten bij de feitelijke
maker blijven, dus niet toekomen aan de werkgever, maar lange tijd is dit
betwist geweest. 80 Indien men dan meegaat met de heersende opvatting,
komen de maker rechten toe van het verbieden, respectievelijk eisen van
publikatie van het werk. Niet duidelijk is evenwel of deze in de jurispruden-
tie gevormde rechten dezelfde sterke werking bezitten als de in artikel 25
Aw geformuleerde persoonlijkheidsrechten." De maker behoudt in het
kader van zijn persoonlijkheidsrechten evenwel niet de principiele zeggen-

80 VgJ. S. Gerbrandy, a.w., p. 290; eveneens ontkennend: Van Lingen, a.w., p. 88.
81 De reeds geciteerde uitspraak omtrent het verbieden van een publikatie is in laatste instantie

door het Hof gedaan. Het gaat bier niet om een principiele uitspraak, maar een die tot effect
heeft dat een verbod op publikatie plaatsvindt. Wat betreft het recht publikatie van het werk
te eisen, moet op grand van de jurisprudentie worden vastgesteld, dat de mogelijkheid tot
algehele overdracht daarvan, tezamen met het auteursrecht, niet is uitgesloten. Daartoe het
volgende. In het arrest Frenkel-KRO is sprake van een overeenkomst tussen een zendgemach-
tigde en een free-lance auteur, tot bet vervaardigen van een voor uitzending geschikte
documentaire. Deze overeenkomst bevat een (algemene) voorwaarde, welke onder andere
inhoudt dat de KRO niet tot uitzending via televisie van de vervaardigde documentaire is
verpLicbt. Het Hofwas van oordeel dat ook zonder deze voorwaarde geen contractuele ver-
pLichting tot uitzending lOU kunnen worden aangenomen. Zelfs een bevoegd gedane toezegging
tegenover Frenkel dat lOUworden uitgezonden kan daaraan niets veranderen, deze toezegging
ontbeert het karakter van een (zelfstandige) overeenkomst. De Hoge Raad komt tot een ander
oordeel omtrent de uitleg van de toezegging, omdat de aard van de overeenkomst tussen
Frenkel en de KRO een tegenovergestelde strekking heeft dan het Hof daarin wil lezen:
'een zodanige overeenkomst (is) niet C .. ) uitgewerkt wanneer het produkt is afgeleverd en
het honorarium betaald, zodat ook nadien met betrekking tot de uitzending, waarbij niet
alleen de belangen van de zendgemachtigde, maar ook de belangen en morele rechten van
de auteur betrokken zijn, rechten en verplicbtingen uit de overeenkomst tussen pp. blijven
bestaan ' .
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schap over de wijze van publiceren of de keuze van het middel van publi-
katie.

Volgens de heersende mening onder de schrijvers is artikel 7 Aw niet
op de relatie tussen de universiteit en het wetenschappelijk personeelslid
van toepassing. Daarbij kunnen drie typen van argumenten worden
onderscheiden. Reeds in 1950 werd door E.D. Hirsch Ballin naar voren
gebracht dat voor het in artikel 7"Aw bedoelde dienstverband steeds, ook
als deze een publiekrechtelijk karakter heeft, een gezagsverhouding is
vereist.

'Ongekunsteld kan m.i. gezegd worden, dat bij een benoeming tot hoogleraar
beide partijen het erover eens zijn, dat het Rijks- of Gemeentegezag daar
ophoudt, waar de wetenschappelijke arbeid van den komenden hoogleraar
begint"."

In het citaat komt tot uiting dat niet de speciale status van de hoogleraar
tot het ontbreken van een gezagsverhouding leidt, ook niet de bijzondere
aard van de aanstelling, maar de zelfstandigheid van de functie die is
benodigd voor de activiteit van de beoefening van de wetenschap. 83 Voor
Hirsch Ballin geven derhalve de bijzondere eisen die de wetenschap stelt
aan haar beoefenaar de doorslag voor het antwoord op de vraag of er van
een gezagsverhouding en dus van toepasselijkheid van artikel 7 Aw op de
verhouding universiteit en hoogleraar sprake is. Het standpunt van Verkade
en Spoor sluit hier nauw op aan:

'Ten aanzien van hoogleraren en ook ten aanzien van wetenscbappelijke mede-
werkers, van wie zelfstandig wetenschappelijk werk, waarvoor zijzelf verant-
woordelijkheid dragen, wordt verwacht, achten wij een zeggenschap van de
universitaire bestuursautoriteiten voor een taakstelling met voldoende bepaaldheid
in de zin van art. 7 Aw niet aanwezig. Het komt ons voor dat, zo at een
specifiek onderzoeksthema opgedragen kan worden, zeker geen zeggenschap
bestaat ten aanzien van de - auteursrechtelijk relevante - wijze van vormge-
ving van de uitkornsten van het onderzoek, laat staan ten aanzien van de opvat-
ting die verdedigd zou moeten worden'. 84

82 E.D. Hirscb Ballin, Auteursrecbt der boogleraren, NIB 1950, pp. 550-557, m.n. p. 556;
zie diens discussie met C. Croon in NIB 1950, pp. 625-626,730,828 en 893 en diens bespre-
king van de inaugurale rede van Croon, R.M. Tbemis 1964, pp. 295-312: Croon betwijfelt
of in bet kader van artikel 7 Aw aan bet dienstverband de eis mag worden gesteld van een
gezagsverbouding.

83 Zie ook E.D. Hirscb Ballin, bespreking van de inaugurale rede van Croon, in: RM Tbemis
1964, p. 302 e.v.

84 D.W.F. Verkade en J.H. Spoor, Auteursrecbt, Deventer 1985, p. 34; zie ook D.W.F.
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Een ander argument wordt naar voren gebracht door Veegens. Deze wijst
er in een noot onder HR 19januari 1951, NJ 1952, 37 op dat de Staat (i. c.
de rijksuniversiteit, PZ) sinds de inwerkingtreding van de Auteurswet nooit
aanspraak heeft gemaakt op enig auteursrecht van professorale oorsprong.
Naar zijn opvatting zou hier kunnen worden gesproken van de 'afschaffende
kracht van de gewoonte' .Tenslotte kan worden gewezen op het argument
volgens hetwelk de regel van artikel 7 Aw in zijn algemeenheid principieel
aanvechtbaar is. Verkade en Spoor wijzen erop dat het uitgangspunt dat
het auteursrecht aan de werkelijke maker van het werk toekomt niet kan
worden losgelaten zonder dringende rechtsgrond. Die dringende rechtsgrond
is er niet, hetgeen reeds blijkt uit het feit dat in een aantal landen, zoals
Duitsland, Frankrijk, Italie en Oostenrijk het systeem van artikel 7 Aw
niet voorkomt. 85

Het standpunt van Veegens is in hoge mate pragmatisch. Het biedt geen
antwoord op de vraag waarorn hier zou moeten worden besloten tot het
bestaan van een gewoonte die een de wettelijke regel afschaffende kracht
bezit. Als zodanig moeten de opvattingen van Hirsch Ballin en Verkade
relevanter worden geoordeeld. Een expliciet andersl uidend standpunt wordt
ingenomen door het Hof 's-Gravenhage 14 oktober 1987, inzake Rooijak-
kers-Rijksuniversiteit Leiden." Anders dan Verkade en Spoor acht het
Hof een dienstverband met een taakstelling van voldoende bepaaldheid niet
alleen denkbaar bij het vervaardigen van werken van wetenschap," maar
in casu ook aanwezig nu het onderzoeksresultaat gezien kan worden als
een in de aansteLling van Rooijakkers beoogd, specifiek, gevolg van zijn
tijdelijk dienstverband. Dit criterium roept in zijn algemeenheid een aantal
vragen op. Sommigen hebben zich de vraag gesteld of het naar de letter
bij voorbeeld van toepassing is op de aanstelling en het dienstverband van
de assistent in opleiding (aio) aan de universiteit", maar ook in situaties

Verkade, a.w., NJB 1986, p. 1237.
85 A.w., pp. 29-30.
86 NJ 1989,220; IER 1988, pp. 70 e.v.; zie hieroverook Herman J. Woltring, Wetenschapsbe-

oefening: Bepaald of Onbepaald?, IER 1988, pp. 67-69.
87 Vgl. ook Pres. Rb. Zutphen, 28 april 1981, KG 1981,58; BIE 1982, p. 182: geen

auteursrecht van de universiteit op het rapport van de wetenschappelijk medewerker nu de
opstelling geen gevolg was van een 'rechtstreekse opdracht'.

88 Zie de verwijzing in de volgende noot; principieel over deze problematiek: J. Seignette,
A. van Hoek, a.w., pp. 1503-04; men vergelijke artikel 35, eerste en tweede lid, van het
Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs (RRWO; Kb 7 juli 1987, Stb. 393):
'1. Deassistent inopleidingwordtaangesteld intijdelijkedienst ter verdere wetenschappelijke
opleiding en vorming. 2. In de akte van aanstelling legt her bevoegd gezag, op voorstel van
het bestuur van de meest gerede vakgroep of van het onderzoekinstituut, dat daarover overleg
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van contract-onderzoek. 89 Gezien de mate van eigen initiatief, van zelfstan-
digheid en eigen verantwoordelijkheid die de aio behoeft voor het maken
van het wetenschappelijke werkstuk (een proefschrift of een daarmee gelijk-
waardig technologisch ontwerp) is het evenwel twijfelachtig of bij de
aanstelling en het tijdelijke dienstverband kan worden gesproken van het
'beogen' door of namens de universiteit van een 'specifiek' werkstuk.
Immers, het schrijven van een proefschrift geldt volgens artikel15, tweede
lid, onder b, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs - dat in deze
niet meer dan de gebruikelijke academische formulering weergeeft - als
een 'proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de
wetenschap'. Ten aanzien van het contract-onderzoek ligt de zaak niet
anders. Het contract tussen bij voorbeeld de universitaire onderzoeker en
de externe opdrachtgever is in ieder geval geen basis om een gezagsverhou-
ding aan te nemen, er is naar de uitgangspunten van het contractenrecht
principieel sprake van wederkerigheid in prestaties. In deze relatie berust
het auteursrecht bij de onderzoeker. Hij beslist over de vorm en de wijze
van publikatie, tenzij in het contract het auteursrecht uitdrukkelijk wordt
overgedragen aan de opdrachtgever. Is de opdrachtgever een universiteit
die een onderzoeker tijdelijk in dienst neemt voor het doen van of meedoen
aan specifiek onderzoek dan is er, omdat en voor zover wetenschappelijke
arbeid wordt verricht, geen gezagsverhouding aanwezig. Artikel 6 Aw luidt:

'Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder
diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt' .

Volgens Verkade en Spoor is de toepasselijkheid van artikel 6 Aw op de
relatie tussen onderzoeker en onderzoeksleiding in het algemeen niet
uitgesloten te achten.?" In alle gevallen dat er bij het doen van onderzoek
sprake is van een 'zelfstandige proeve van bekwaamheid', achten deze
schrijvers artikel 6 Aw niet toepasselijk. Als voorbeeld van een geval waarin
dit wetsartikel wel toepasselijk wordt geacht, noemen de schrijvers de
situatie van een student die een deelonderzoekje uitvoert volgens een spe-
cifiek ontwerp van een docent en onder diens nauwlettende leiding en

pleegt met de toekomstige assistent in opleiding, zo concreet mogelijk de doelstellingen van
de aanstelling vast'. (Cursiveringen van mij, PZ). Uit de opvolgende leden van voormeld
artikel blijkt dat de aanstelling van de aio kan geschieden met het oog op de vervaardiging
van een proefschrift of een proefontwerp. Voorts kan aansteUing plaatsvinden voor het werken
aan een onderzoekproject dan wei voor de vervaardiging van een beperkt technologisch
ontwerp.

89 Vgl. Woltring, a.w., p. 68.
90 A.w., p. 34.
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toezicht, terwijl het ook duidelijk was dat dit deelonderzoekje deel zou
uitmaken van een publikatie van de docent zodat die de eindverantwoorde-
lijkheid zou houden. Men denke aan het maken van een register 'volgens
nauwkeurige instructie'. In het algemeen achten deze schrijvers de verhou-
ding tussen de student die een scriptie schrijft en diens docent, en die tussen
promovendus en promotor van de werking van artikel6 Aw uitgesloten."
In vergelijking met deze opvatting, die reeds vanwege de eisen die de
wetenschap zelf stelt aan de beoefenaar, als juist moet worden aanvaard,
is het Hof in Rooijakkers-Rijksuniversiteit Leiden ten onrechte een andere
mening toegedaan."

Resumerend kan worden gesteld, dat de vrijheid om over de via eigen
onderzoek verkregen wetenschappelijke gegevens te beschikken en deze voor
de openbaarheid te bestemmen uitgebreide vermogensrechtelijke bescherming
ondervindt in de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet.

1. Het recht van de auteur volgens de Aw betreJt, voor zover hier van
belang, het recht een werk van wetenschap openbaar te maken en te ver-
veelvoudigen. Het recht ontstaat van rechtswege met het creeren van het
werk. Niet het werk als zodanig is voorwerp van het auteursrecht, maar
het erin belichaamde idee, de achterliggende gedachte. Het recht is, gelijk
het octrooi overigens, vermogensrechtelijk overdraagbaar. Niettemin blijven
bij de maker van het werk van wetenschap de zg. persoonlijkheidsrechten
van artikel 25 Aw berusten, rechten die onvervreemdbaar zijn en die de
maker beschermen tegen verminking, het publiceren onder een andere naam

91 Vgl. a.w., p. 24.
92 Deze mening van het Hof kan ook worden weer1egd aan de hand van elementen die in de

uitspraak zelf voorkomen en die steeds een graad van zelfstandigheid bij het doen van het
onderzoek verraden. Vol gens het arrest van het Hof treedt Rooijakkers voor bepaaIde tijd
in dienst en aanvaardt hij daarbij een zeer specifieke opdracht tot het uitvoeren van een
onderzoeksproject, te subsidieren door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Officieel luidt de opdracht: 'Het voortzetten van een onderzoek naar de kosten en baten
van Nederlandse sociaaIwetenschappelijke dissertaties en het vastleggen van de resultaten
daarvan in een rapport'. Feitelijk, naar het Hofvaststelt, houdt deze taak het volgende in:
'het interviewen van 26 in Nederland gepromoveerden, het bewaken van het proces van
tijdige beoordeling en terugzending van beoordelingsformulieren door de beoordelaars, het
bestuderen, analyseren en verwerken van de binnenkomende evaluatiegegevens, alsmede
he! vastleggen en beschrijven van de onderzoeksresultaten in een rapport (mijn cursivering),
zulks onder supervisie van het hoofd van het COMT, als projectleider, en in samenspraak
met de voor dit project ingestelde begeleidingscommissie'. Naar verder blijkt, is het rapport
uitgegeven door het instituut, maar met vermelding van de naam van Rooijakkers. De
weergegeven elementen maken duidelijk, dat een eventuele onderbouwing van's Hofs arrest
met behulp van artikel6 Aw moet worden afgewezen. Hetzelfde heeft overigens te gelden
ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 7 Aw.
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dan de zijne en tegen wijziging van het werk zonder toestemming, Tot de
persoonlijkheidsrechten moeten volgens de jurisprudentie ook worden
gerekend het recht zich onder bepaalde omstandigheden te verzetten tegen
openbaarmaking, en het recht om onder bepaalde voorwaarden openbaarma-
king te eisen. Het recht van oetrooi komt toe aan de aanvrager bij verlening
van octrooi na een speciale aanvraagproeedure. Anders dan bij het auteurs-
recht is niet automatiseh de sehepper rechthebbende, maar de aanvrager
(art. 6Row). De sehepper bezit in de situatie dat hij niet de aanvrager is,
slechts een recht op naamsvermelding. Octrooi wordt verleend indien sprake
is van een rniddel van techniek, dat nieuw is en zich leent tot onmiddellijke
toepassing in de praktijk. Het octrooi is een reeht om met uitsluiting van
anderen een geoetrooieerd produkt of procede te exploiteren. Door de eis
van openbaarheid van de octrooi-aanvraag kan hij het (wetensehappelijke)
gebruik van de gegevens niet in de weg staan. De gang van zaken in de
praktijk dat om deze reden de gegevens vaak niet ter octrooiering worden
aangeboden maar geheim worden gehouden vormt een belangrijke beperking
van de mede ten behoeve van de wetensehapsbeoefening strekkende
informatievrijheid. Zeer bedenkelijk is in dit licht de in bepaalde Landen
toegestane mogelijkheid om octrooi op kennis te verkrijgen.

2. De positie van de auteursreehthebbende is niet onaantastbaar en
onbeperkt. In de Aw is een afstemming bereikt tussen de positie van de
auteursrechthebbende en anderen, die voor studie cf onderzoek onbelemmerd
kennis willen nemen van de beschermde gegevens. Artikelen 15a, 16 en
16b Aw beschermen het reeht van anderen om uit het werk te citeren, van
het werk gedeelten over te nemen ten behoeve van het onderwijs en het werk
op beperkte schaal te verveelvoudigen ten behoeve van eigen oefening en
studie. De voomaamste betekenis van het octrooi ligt in het aan de octrooi-
houder toegekend reeht anderen de toepassing van het octrooi te beletten.
De rechten van de octrooihouder met betrekking tot het octrooi zijn evenwel
aileen aan hem voorbehouden voor zover de daaruit voortvloeiende
handelingen worden verrieht 'in of voor een bedrijf'. Op deze wijze wordt
ten aanzien van het belang van wetenschappelijke proefnemingen de werking
van het oetrooi beperkt.

3. Een belangrijke vraag met betrekking tot de positie van de maker
van het werk (en op gelijke wijze tot die van de sehepper van de uitvinding
welke mogelijk geschikt is voor octrooi) betreJt de vraag of het maken van
een wetenschappelijk werk (het doen van een wetenschappelijke uitvinding)
in dienstverband, tot gevolg kan hebben dat de intellectuele eigendom
daaromtrent toekomt aan de werkgever, indien niet anders is overeengeko-
men. Een bevestigende beantwoording van deze vraag zou tot gevolg hebben
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dat de makerlschepper geen zeggenschap toekomt omtrent publikatie en
de wijze van publikatie van het werk, waaronder moeten worden begrepen
het recht het middel van publikatie te bepalen en het recht de gegevens
zonodig voor zichself te houden. De vraag moet evenwel naar geldend inzichi
ontkennend worden beantwoord. De zelfstandigheid van de functie die is
benodigd voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, belet in de zin
van artikelen 7 Aw en 10 Row een dienstverband aan te nemen. Een
gezagsverhouding ontbreekt.

4. De zeggenschap over het scheppend werk in het kader van contract-
onderzoek komi auteursrechtelijk aan de onderzoeker toe, tensij contractueel
anders is overeengekomen. Omdat en voor zover er sprake is van weten-
schappelijk onderzoek kan tussen de onderzoeker en de (universitaire)
instelling , die zijn algemene opdrachtgever is, geen gezagsverhouding
worden aangenomen. Artikel7 Aw is dus niet van toepassing. am de laatste
reden is dit artikel oak niet van toepassing in de relatie tussen de aio of
oio en de universiteit.

4.3 Vrijheid van meningsuiting

Aan de verschillende aspecten van artikel 7 Grondwet en artikelen 10
EVRM en 19 IVBPR is reeds aandacht besteed in het kader van het
vraagstuk van de vrije meningsvorming. Artikel 7 Grondwet bevat
belangrijke waarborgen voor het openbaren van gedachten en gevoelens.
Ret eerste lid, dat een ongewijzigde voortzetting is van het oude artikel
7 Grondwet, beschermt de openbaring van gedachten en gevoelens via de
drukpers. Op grond van reeds onder het oude grondwetsartike1 gevormde
jurisprudentie zijn echter ook andere uitingsvormen dan geschriften onder
de bescherming van het eerste lid gebracht, zoals op een gebouw aange-
brachte neonletters'" en sandwich-borden." Door de inwerkingtreding
van het nieuwe artikel 7 Grondwet, waarin in vier artikelleden een uit-
splitsing is gemaakt naar verschillende uitingsmiddelen valt een verdere
oprekking van het drukpersbegrip niet te verwachten. Ret derde lid van
artikel 7 Grondwet beschermt meningsuitingen via andere middelen dan
in het eerste lid zijn bedoeld. Voor het derde lid geldt de verspreidingsjuris-
prudentie in beginsel niet, maar het is verder onduide1ijk hoe de betekenis
van dit artikellid zich zal ontwikkelen." Bij de middelen die onder te

93 HR 24 januari 1967, NJ 1967, 270 (,Nederland Ontwapent').
94 HR 30 mei 1967, NJ 1968,4 (Vietnam).
95 F.H. Kistenkas, Vrije straatcommunicatie, ArnhemlDeventer 1989, p. 70.
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brengen zijn bij het derde lid denke men aan film, toneel, exposities, concer-
ten, ballet, cabaret en het optreden van een chansonnier, maar ook de
produktie, verkoop en uitleen van films, banden, grammofoonplaten,
compact discs en dergelijke ." Ook de verkoop van video's valt hieron-
der." Beperkingen op het openbaren van de inhoud van de mening kunnen
slechts achteraf worden geeffectueerd en moeten zijn voorzien bij wet in
formele zin. In dit verband bepleit Steenbeek een extensief gebruik van
de in de Grondwet beschermde meningsvrijheid ten aanzien van wetenschap-
pelijk werk, zodra de verantwoordelijkheid volgens de wet moet worden
gemeten. Volgens deze schrijver is restrictieve toepassing van de beperkings-
mogelijkheden ten aanzien van de openbaring van wetenschappelijk werk
te rechtvaardigen, als men ervan uit gaat dat deze meer omvat dan het geven
van een eigen mening.

'Men zou dan kunnen stell en dat het objectiviteitsgehalte van de wetenschap-
pelijke bevindingen deze onttrekt aan het subjectieve karakter van de eigen
mening, een constructie die bij art. 5, lid 3, van de Westduitse grondwet
past'."

Naar blijkt, is voor deze gedachte ook in de jurisprudentie steun te vinden.
Zelfs bij felle wetenschappelijke kritiek is de rechter niet snel geneigd
belediging of onrechtmatige daad aan te nemen. Een voorbeeld vormt Rb.
Utrecht, 1 juni 1927, NJ 1928, p. 1115-1117. In casu ging het om een
vernietigende bespreking door de privatist J. Eggens, toentertijd repetitor
te Utrecht, van een boek van een collega-repetitor te Groningen, C. Russel,
dat was getiteld: 'Verbintenissen en Contractenleer'. Een van de bekriti-
seerde passages van Eggens' bespreking luidt: 'de schrijver heeft te hoog
gegrepen. Hij mist de scherpte van denken, en de scherpte van zeggen,
die noodig zijn, de eerste beginnenden te kunnen voorlichten op het veeltijds
zoo moeilijke terrein der verbintenissen'. Verderop wordt opgemerkt:
'(w)ant tenslotte vindt slordigheid van zeggen hare oorzaak in slordigheid
van denken. Treedt zij zoo veelvuldig en in zoo hevige mate op als hier,
dan verraadt zij een onvermogen tot uiting, dat ook door meerdere
inspanning van den schrijver niet zou kunnen worden overwonnen'. De
Rechtbank achtte deze bespreking niet de grenzen te buiten gaan 'die bij
besprekingen van wetenschappelijke geschriften hier te lande plegen te
worden in acht genomen'. Uit latere jurisprudentie kan worden afgeleid

96 A.w., p. 191; zie ook pp. 193 e.v.
97 VzAR 9 maar! 1984, AB 1985, 192.
98 Steenbeek 1975, p. 285.
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dat wetenschappelijke kritiek in beginsel niet als een belediging of ruimer:
een onrechtmatige daad kan worden aangemerkt." In het licht van de vrije
meningsuiting en daarop aan te brengen beperkingen neemt het werk van
wetenschap werk ten opzichte van andere meningsuitingen een speciaal
beschermde positie in die slechts kan worden aangetast door de wetenschap
zelf. 100 Deze speciale positie van de wetenschap komt haar niet toe omdat
zij wetenschap is, maar lijkt te volgen uit het meer algemene criterium dat
de in een wetenschappelijk werk opgesloten opinie als in aanleg zakelijk
en objectief van karakter moet worden beoordeeld, waarbij niet in de eerste
plaats de bedoeling of de opzet voorzit personen onnodig te grieven.'?'
Waar de vereiste graad van objectiviteit ontbreekt, doordat de in een weten-
schappelijk werk vermelde feiten en opinies op onzorgvuldige (lees: met
algemeen geaccepteerde eisen inzake de wetenschappelijke onderzoeksmetho-
de strijdige) wijze zijn verkregen of gerangschikt kan alsnog een beperking
worden gesteld vanwege strijd met artikel 6: 162 BW, het onrechtmatige
daadsartikel. 102 Wat betreft de wijze waarop de wetenschappelijke opinie
wordt geuit komt, zoals reeds mocht blijken uit de boven geciteerde
uitspraak inzake de gewraakte bespreking van Eggens van een werk van
een colIega, aan de betrokkene een duidelijke beoordelingsmarge toe,
waarbinnen de rechter niet treedt. 103 AI met al komt aan de wetenschap
vanuit het recht en de rechtspraak een respectvolle benadering toe. In de
verschillende uitspraken hieromtrent worden het beginsel van de wetenschap-
pelijke autonomie en de resultaten van wetenschappelijke arbeid met eerbied
tegemoet getreden. Bij de beoordeIing van wetenschappelijke resultaten
stelt de rechter niet zelf een onderzoek in. 104

99 Dit uitgangspunt vindt men terug in Hof 's-Gravenhage, 9 december 1971, NJ 139: het
handhaven van een gewraakte passage bij het trefwoord 'Jood' in de ge druk van 'Van Dale'
werd niet onrechtmatig geoordeeld, 'nu niet anders is bedoeld dan het registreren van een
taaigebruik in de laatste honderd jaar en niet voorshands aannemelijk is gemaaki, dat hierbij
duidelijk onwetenschappelijk en/oj discriminerend te werk is gegaan':

100 Vgl. de volgendeoverweging van Rb Utrecht, 1juni 1927, NJ 1928, l l l S e.v.: 'dat iemand,
die een leerboek van wetenschappelijken aard over een rechtsgeleerd onderwerp schrijft,
zich daarover niet kan beklagen, daar hij door zijn pennevrucht te publiceeren zich daardoor
tevens aan in het openbaar geuite critiek blootstelt'.

101 Vgl. Pres. Rb. Amsterdam, 30 mei 1972, NJ 1972,436; Pres. Rb. Utrecht, 30juni 1987,
KG 1987, 309; zie ook de overweging van de in noot 99 vermelde uitspraak inzake het
element van discriminatie.

102 Vgl. Pres. Rb. Utrecht, 26 mei 1978, NJ 1979,609; zie ook Pres. Rb. Amsterdam, 17
januari 1991, AB 1991,222.

103 Expliciet: Pres. Rb. Utrecht, 30 juni 1987, KG 309.
104 Vgl. J.A. Peters, Het primaat van de vrijheid van meningsuiting, Vergelijkende aspecten

Nederland-Amerika, Nijmegen 1981, pp. 105- 106; zie ook Rb. Amsterdam, 10 november
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De artikelen 10 EVRM en 19 rvBPR lijken minder bescherming te
bieden dan artikel 7 Grondwet. In het kader van bij voorbeeld artikel 10
EVRM is de mogelijkheid aanwezig om preventieve beperkingen te stellen
aan de in deze bepalingen opgesomde communicatieve handelingen.'?'
Daarnaast zijn de mogelijkheden om beperkingen aan te brengen op het
geformuleerde normencomplex van respectievelijk het eerste lid van artikel
10 EVRM en het tweede lid van artikel 19 IVBPR ruimer dan bij artikel
7 Grondwet. Volgens het tweede lid van artikel 10 EVRM en het derde
lid van artikel 19 rvBPR kunnen beperkingen berusten op een wet in
materiele zin en zelfs op het ongeschreven recht en beleidsregels. Toch
overheerst in de literatuur een positieve kijk op met name artikel 10 EVRM
dat een flexibeler karakter kent dan artikel 7 Grondwet. De Meij acht in
het verdragsartikel een in vergelijking met artikel 7 Grondwet 'meer verfijnd
toetsingssysteem' aanwezig. Artikel 10EVRM kent dan wei' geen speciale
verboden voor preventieve beperkingen, maar de uitgewerkte beperkings-
voorwaarden van het tweede lid en vooral de eis van de noodzakelijkheid
van concrete beperkingsmaatregelen in een democratische samenleving
bieden wei een beter afwegingskader dan artikel 7 lid 1 Grw., dat meer
een alles of niets benadering hanteert'. 106 Gelijk reeds werd opgemerkt
in verband met de in artikel 10 EVRM beschermde vrijheid van meningsvor-
ming worden de beperkingsgronden ten aanzien van uitgevers en journalisten
enger geinterpreteerd, Net zo min als bij artikel 10 EVRM kan ingevolge
artikel 19 IVBPR onderscheid gemaakt worden tussen repressieve en preven-
tieve beperkingen. Er zijn in dit verdragsartikel echter minder eisen gesteld
aan de beperkingsgronden dan in artikel 10 EVRM. Zo ontbreekt de toets
van de noodzakelijkheid van concrete beperkingsmaatregelen in een
democratische samenleving.

Bij een schets van de reikwijdte van de bescherming van de vrijheid
van meningsuiting in verband met openbaarmaking van wetenschappelijk
onderzoek kan uiteraard niet worden geabstraheerd van de maatschappelijke
positie die wetenschappelijke onderzoekers bekleden en de beperkingen
die daaruit voortvloeien. Immers, hier grijpen twee zaken in elkaar die beide

1936, NJ 1938,349: 'dat het inderdaad een typisch beroepsbelang is voor medici, of een
medicus in een boek, waarin hij wetenschappelijke voorlichting wenscht te geven, de dingen
mag noemen zooals hij ze ziet - hetgeen naar het oordeel der Rechtbank in het algerneen
het geval is - en terecht gedaagde in de brieven van eischeres een poging moest zien hem
dit recht te betwisten . ."; Rb. Utrecht, 26 mei 1978, NJ 1979, 609, en VzAR, 17 september
1986, AB 1988,334.

105 Vgl. De Meij, a.w., pp. 89-91.
106 A.w., p. 91.
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verband houden met de vrijheid van wetenschap: de vrijheid van meningsui-
ting enerzijds en de garantieverplichting van de overheid inzake het
doelmatig functioneren van instituties van wetenschapsbeoefening anderzijds.
Bij het doen functioneren van de bedoelde instituties moet - voor zover
hier van belang - ook worden gedacht aan garanties inzake de mate van
beschikbaarheid, de toegankelijkheid en wijze van verdeling van publieke
arbeidsfuncties en de regeling van het rechtspositierecht ten aanzien van
de wetenschappelijke arbeid in functioneel verband. Twee aspecten zullen
in het kort nader worden belicht. Omdat veel onderzoekers tevens ambtenaar
zijn in de zin van de Ambtenarenwet 1929 is aparte aandacht op zijn plaats
voor de problematiek van de vrije meningsuiting in ambtenaarrechtelijke
verhoudingen. 107 Omdat daarnaast veel onderzoekers juist moeten worden
beschouwd als werknemers in de zin van het Burgerlijk Wetboek en omdat
veel wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt op basis van een concrete exter-
ne opdracht zal daarnaast aandacht worden besteed aan de doorwerking
van de grondrechtelijke bescherming in contractuele verhoudingen.

Artikel l25a, eerste lid, Ambtenarenwet 1929, ingevoerd bij wet van
20 april 1988 (Stb. 229) luidt:

'De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten en
gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering
en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling
van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover
deze in verb and staat met zijn functievervulling, niet in redelijlcheid zou zijn
verzekerd' . lOR

Uit dit wetsartikel blijkt dat aan de ambtenaar net als aan elke andere burger
het genot van grondrechtelijke bescherming toekomt. De bijzondere
rechtsverhouding evenwel, waarin de ambtenaar tot de overheid staat dwingt
tot de aanvaarding van specifieke beperkingen op deze grondrechtelijke
bescherming. Deze beperkingen kunnen feitelijk censuur tot gevolg hebben,
daar de leiding van het werkverband waarbinnen de ambtenaar functioneert
consequenties van rechtspositionele aard in het vooruitzicht kan stellen.
De kern van de mogelijkheid tot grondrechtsbeperking wordt gevormd door
het belang van de bescherming van de goede functionering van de overheid,

107 In deze paragraaf wordt slechts ingegaan op de algernene aspecten van de rechtspositie van
ambtenaren en werknemers. Zelfstandige aandacht verdient de positie van het personeel
aan de universiteit, Daarvoor zij verwezen naar de volgende paragraaf omtrent de academische
vrijheid.

108 Gelij kIuidend zijn de eveneens in 1988 ingevoerde artikelen 12a van de Mili taire Ambtenaren-
wet 1931 en 2a van de WeI rechtstoestand dienstplichtingen.
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terwijl 'de toepassing van de norm met de in ontwikkeling zijnde rechtsover-
tuiging kan meegroeien' .109 Een probleem is dat de vage wettelijke norm
niet lijkt te voldoen aan de beperkingsclausule 'behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet' die een duidelijke beperking in de wet zelf
eist. 110 Zij lijkt ook het censuurverbod van artikel 7 Grondwet te kunnen
ondergraven. De norm sluit evenwel nauw aan bij de jurisprudentie van
de hoogste ambtenarenrechter, die is ontwikkeld op basis van de veel vagere
norm van artikel 50 ARAR.III De norm van artikel 125a Ambtenarenwet
1929 heeft betrekking op zowel het ambtelijk als persoonlijk functioneren
van de ambtenaar!", beslissend is of de goede vervulling van de functie
of de goede functionering van de openbare dienst in redelijkheid verzekerd
blijft. Er is aanleiding met betrekking tot de openbaarmaking van weten-
schappelijke opvattingen door ambtenaren aan te nemen dat hierbij niet
gemakkelijk het belang van vervulling van de ambtelijke functie of het
belang van de openbare dienst zal prevaleren, wanneer het conflict zich
althans beperkt tot de kwestie van vermeende vertrouwelijkheid van
gegevens. Voor deze opvatting kan even wei niet worden verwezen naar
jurisprudentie van de ambtenarenrechter, maar naar die van de Afdeling
rechtspraak inzake openbaarmaking van overheidsdocumenten op grand
van de Wet openbaarheid van bestuur. In AR 15 juli 1983, AB 1986, 52
werd het argument van het overheidsorgaan dat de gevraagde gegevens
nog in bewerking zijn, dus nog dienden voor interne meningsvorming met
het oog op te formuleren beleid afgewezen met de overweging:

'De omstandigheid dat omtrent het rapport nog discussie zal plaatsvinden met
andere deskundigen, noch ook de omstandigheid dat niet is uitgesloten dat in
de toekomst omtrent de onderhavige problematiek wellicht nieuwe of andere
inzichten en gegevens bekend zullen worden, verrnag aan het vorenstaande af
te doen. Een en ander is irnrners in het algemeen inherent aan wetenschappelijke
beschouwingen' .

109 Geciteerd uit de memorie van toelichting bij De Meij, a.w., p. 53.
110 Grondwetsherziening l a, p. 23.
111 Zie ook het gelijkluidende artikel 61 RRWO. De bepaling houdt in dat een ambtenaar is

gehouden 'zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt'. Voor een voorbeeld uit
de jurisprudentie: CRvB 21 september 1979, AB 1980, 90 (KaIma); voor andere voorbeelden:
De Meij, a.w., p. 55 e.v.

112 Vgl., terecht, De Meij, a.w., p. 54: 'interessant is juist te vernemen wat ambtenaar A
persoonJijk meent over een bepaalde kwestie waarvan hij door zijn functie meer weet dan
anderen! Vandaar het verschijnsel van de publikaties van ambtenaren 'op persoonlijke titel".
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Naar aanleiding van deze en andere uitspraken van de Afdeling en haar
Voorzitter kan worden opgemerkt, dat het door de objectiviteit van weten-
schappelijke informatie moeilijk wordt gemaakt voor overheidsorganen om
op basis van argumenten van vertrouwelijkheid, van het nog niet gereed
zijn van informatie voor extern gebruik, etc. de verschaffing van deze
informatie tegen te houden. 113 Situaties waarin beperkingen in het kader
van artikel 125a Ambtenarenwet 1929 op te \eggen aan een op basis van
wetenschappelijk onderzoek publicerende ambtenaar aanvaardbaar zullen
zijn, zijn moeilijk op voorhand te schetsen. Kan een ambtenaar van het
ministerie van lustitie die in een onder auspicien van het ministerie
verschijnend wetenschappelijk tijdschrift op wetenschappelijke granden voor
invoering van de doodstraf pleit, daarvoor ter verantwoording worden
geroepen? Moet een ambtenaar op het rninisterie van Onderwijs en Weten-
schappen die, vlak voor een belangrijk kamerdebat over dit onderwerp,
aan de hand van een zorgvuldige bestuurskundige analyse aantoont dat de
dienst die is belast met de uitvoering van de Wet studiefinanciering volstrekt
niet op haar taak is berekend, serieus met ambtenaarrechtelijke consequenties
rekening houden? In dit soort gevallen kan iemand die zeer principieel de
kwestie van vrijheid van wetenschappelijk onderzoek vooropsteit, op
moeilijkheden rekenen. Hij doet er goed aan te benadrukken dat de
publikatie op persoonlijke titel is geschreven, maar dat is nog geen absolute
vrijbrief om eventuele consequenties op rechtspositioneel vlak te ontlopen.
Van een ambtenaar mag worden verwacht dat hij de belangen ingevolge
artikel 125a Ambtenarenwet 1929 zeer serieus bij zichzelf afweegt. Van
de leiding van het ambtelijk werkverband mag worden verwacht dat men
zeer serieus een liberale en consistente aanpak in dit soort zaken na-
streeft. 114 De aandrang bij het overheidsorgaan tot het stellen van beperkin-
gen kan onder omstandigheden sterk zijn. Met name in de sfeer van het

113 Zie ook de noot onder AR 24 november 1983, AB 1986, 53 van H.J. de Ru.
114 Vooral wetenschappelijk onderzoek dat in de relatie tot maatschappelijke problemen en

behoeften een politiekefunctie vervult lijkt in het licht van artikel 125a Ambtenarenwet 1929
een kwetsbare positie in te nernen. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 4.4, waarin Snellen ter sprake
komt die betoogt dat wetenschappelijk kennis tenminste drie wezenlijk verschillende functies
heeft in de relatie tot maatschappelijke behoeften en problemen:

- een verlichtende functie die ons het begrip van natuurverschijnselen en sociale
verschijnselen doet toenemen of verbeteren
- een technologische functie die een (nieuw) licht werpt op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van bestaande technologische en sociale voorzieningen, en
- een poli tieke functie die heeft te maken met de ongelijke verdeling van baten en lasten
van beleid tussen verschillende groepen en sectoren van de bevolking, hetgeen
uiteindelijk in verband staat met de verdeling van macht in de samenleving.
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voor het overheidsbeleid gevoeiig geachte minderhedenonderzoek is er op
gewezen dat de centrale overheid een zeer bemoeizuchtige houding aan
de dag legt en op systematische en ongedifferentieerde wijze vrij onderzoek
blokkeert dan wei aan banden legt. 115 In het aigemeen echter zijn be-
perkingen vooraf op te leggen aan de publikatie van wetenschappelijk
onderzoek onaanvaardbaar. lets anders is het, wanneer aan de betreffende
ambtenaar of arbeidscontractant ingevolge artikel 59 van het ARAR of
artikel38 van hetArbeidsovereenkomstenbesluiteen geheimhoudingsplicht
is opgelegd. Naast mogelijke ambtenaarrechteiijke sancties staat op
schending van het geheim de sanctie van artikel 272 Wetboek van Strafrecht.
De commissie-Casimir neemt het standpunt in, dat het uitgangspunt van
geheimhouding in beginsel niet gerechtvaardigd is voor op fundamenteei
onderzoek gerichte werkzaamheden. In deze gevallen kan niet sprake zijn
van een 'te objectiveren en te motiveren redelijk belang van de werkge-
ver' . 116 Hierbij lijkt te worden verondersteld dat er ailerwegen duidelijk-
heid of overeenstemming bestaat over de vraag wat ais fundamenteel
onderzoek kan worden aangemerkt. Dat is niet aitijd het geval. 117 Het
criterium van de commissie-Casimir geeft niettemin aan dat er een belang
bij geheimhouding van het betreffende onderzoek door de organisatie zou
moeten worden gesteld en aannemelijk gemaakt.

Voor de onderzoekende niet-ambtenaar, de werknemer binnen een instel-
ling of een bedrijf ligt de problematiek van vrijheid van publikatie, die
horizontaie werking van het grondrecht verondersteit, ingewikkelder. Hier
is evenwel enige differentiatie op zijn plaats. Bij de grondwetsherziening
is reeds duideiijk gemaakt dat de overheid onverkort gebonden is aan de
grondrechten in het geval van privaatrechtelijk handelen met particulieren.
Dit betekent dat ingevolge het onderzoekscontract met de overheid de
grondrechtelijke vrijheden van de onderzoeker tot openbaarmaking van het
werk van wetenschap niet meer kunnen worden aangetast dan in de strikt

115 Vgl. Will Tinnemans, Minderhedenonderzoek - Meer politiekdan wetenschap, lntermediair
29 maart 1991, pp. 45-53.

116 'Anders ligt de situatie naar het oordeel van de commissie t.a. v. werknemers in dienst van
TNO -de relaties met de opdrachtgevers kunnen een objectiveerbaar en motiveerbaar redelijk
belang van de werkgever bij geheirnhouding opleveren- en van researchlaboratoria van
ondernemingen, waar het bedrijfsbelang zodanige rechtvaardiging kan opleveren. Te dien
aanzien vol staat de commissie ermee op te merken, dat zoveel mogelijk gewaakt zal dienen
te worden tegen qua inboud en tijdsduur zeer ruim en onbepaald geformuleerde geheimhou-
dingsverplichtingen ( .. ) en dat het naar haar mening aanbeveling verdient beroeps- of
arbitragemogelijkheden te creeren in geval van conflicten over een dergelijke geheirnhoudings-
plicht', Casimir 1975, p. 15 en p. 19.

117 Zie hierboven, paragraaf 3.2.
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publiekrechtelijke verhouding. Nog een tweede kanttekening moet worden
aangebracht. Er is een niet onaanzienlijk aantal instellingen die op privaat-
rechtelijke basis werknemers in dienst hebben en voor de instandhouding
waarvan de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Men denke
aan de erkende en/of gesubsidieerde onderwijsinstellingen en aan de ver-
schillende met overheidsgelden functionerende particuliere onderzoeksinstel-
lingen, zoals de verschillende onder de hoede van of in relatie met de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
opererende stichtingen. Gesteld moet worden dat terzake van deze soort
van instellingen de overheid in beginsel de verplichting heeft via het stellen
van eenzijdige beschikkings- en financieringsvoorwaarden zodanige condities
te scheppen voor werknemers aan deze instellingen, dat zij 'zoveel mogelijk'
op gelijkwaardige wijze bescherming genieten in hun rechtspositie, als ze
zouden hebben ten opzichte van de overheid zelf. Met name bestaat deze
verplichting als er klassieke of sociale grondrechten in het geding zijn. 118

Het 'zoveel mogelijk' slaat op een belangrijke nuancering die de situatie
van gelijkwaardige bescherming in de weg kan staan. Wanneer de realisering
van de grondrechten van de werknemer in de relatie tot de instelling afbreuk
doet aan de grondrechtsbescherming van anderen dient een afweging plaats
te vinden die tot een andere invulling van de positie van de werknemer
kan leiden dan in publiekrechtelijke verhoudingen het geval is. De
voormelde overheidsverplichting kan vereisen, hetgeen in de praktijk met
ongebruikelijk is, dat voorwaarden worden gesteld die niet alleen de
(gesubsidieerde) instelling tegenover de (subsidierende) overheid binden,
maar ook tegenover derden.!" in dit geval tegenover werknemers, am
op gelijke voet met een overheidsorgaan terughoudendheid te betrachten
bij de uitoefening van het recht op openbaarmaking van wetenschappelijk
werk.P" Voor de relatie tussen particulieren, waarbij de overheid met

118 Zoontjens 1990, pp. 39-40.
119 Een voorbeeld vormt artikel22, eerste lid, sub e, van de Rijksbijdrageregeling maatschappe-

lijke dienstverlening fase I (Stb. 1981, 679), waarin is neergelegd dat de gemeentelijke
subsidieverordening in ieder geval voorscbriften bevat op het terrein van toegankeLijkheid,
democratisering en openbaarheid van instellingen: 'de beroepskrachten, clienten en
vrijwilligers worden bij het beleid van de instelling of groep betrokken. Onze minister kan
hieromtrent regelen steLlen'; zieook E. M.H. Hirsch Ballin, Subsidieringvan het identiteitsge-
bonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving; confrontatie met de eisen van
een democratische rechtsstaat, Tva 1987, p. 353, alwaar een overzicht van ingrijpende
subsidievoorwaarden in de jurisprudentie van de (Voorzitter van de) Afdeling rechtspraak
van de Raad van State.

120 Een bepaling als het in het rapport van de commissie-Casimir geciteerde artikel 6 sub 2
van de Arbeidsvoorwaarden van de Stichting FOM, waar ten aanzien van publikatie van
onderzoeksresultaten wordt bepaald: 'betreffende de wijze en het tijdstip van publikatie van

76



De vrijheid van wetenschap in het geldende recht

op enigerlei specifieke wijze betrokken is moet worden vastgesteld dat de
mate van doorwerking van de grondrechtelijke norm van vrije meningsuiting
naar omstandigheden verschilt. Grondrechten komen in privaatrechtelijke
verhoudingen tot uitdrukking via het privaatrechtelijk begrippenkader, de
werking wordt bepaald door de rechterlijke afweging tussen het beginsel
van partij-autonomie en het daarmee conflicterende grondrechtelijke
rechtsbeginsel.!" Noch artikel 7 Grondwet, noch artikel 10 EVRM is
rechtstreeks geschreven voor rechtsbetrekkingen in horizontale verhou-
dingen. Bij artikellO EVRM wordt evenwel 'indirecte' horizontale werking
aangenomen: wordt een burger door een andere burger in een civiele
procedure in zijn uitingsvrijheid beperkt, en wordt die beperking door de
nationale rechter toegelaten, dan is de betrokken staat daarvoor aansprakelijk
en kan daaromtrent bij het EHRM in Straatsburg geklaagd worden. 122

Naar geldende opvatting is van onverkorte horizontale werking sprake bij
artikel19 IVBPR, waar in vergelijking met artikellO EVRM de formulering
'zander inmenging van overheidswege' ontbreekt. De beperkingsgronden
van het derde lid van dit verdragsartikel lenen zich krachtens hun
formulering ('goede naam of rechten van anderen') echter tot een soort
belangenafweging die ook recht doet aan de eigen aard van horizon tale
verhoudingen, zeker nu deze naast de wet in rnateriele zin ook kunnen
steunen op het ongeschreven recht. 123

Resumerend kan worden gesteld dat in de rechtspraktijk de omvang van
de in de Grondwet en intemationale verdragen beschermde vrijheid om
resultaten van wetenschappelijk onderzoek te openbaren groot is.

1. Voor zover het betreJt de jurisprudentie met betrekking tot het
censuurverbod van artikel 7 Grondwet kan worden geconcludeerd dat het
wetenschappelijk werk ten opzichie van andere meningsuitingen een speciaal

deze resultaten is voorafgaande goedkeuring van de werkgever vereist' moet in strijd worden
geoordeeld met de hier geschetste overheidsverplichting. Het gevolg van deze strijdigheid
is niet dat de bepaling ongeldig of vernietigbaar moet worden geoordeeld, maar weI dat
voor de overheid de verplichting aanwezig is aan de financiering zodanige voorwaarden
te verbinden dat deze bepaling terzijde wordtgesteld of aan zodanige grenzen wordtgebonden
dat een recht op vrije openbaarmaking in de praktijk aanwezig is. Deze verplichting moet
rechtens afdwingbaarworden geacht in het kader van (bezwaar enlofberoep tegen) het besluit
waarbij de voorwaarden worden opgelegd,

121 Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 5.2.
122 D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid, Deventer 1990,

p. 18; Van Dijk/Van Hoof, a.w., pp. 16-22.
123 Vgl. Manfred Nowak, UNO-Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte und Fakultativproto-

koll, CCPR-Kommentar, KeW am Rhein/StraBburgl Arlington 1989, p. 365 e. v.
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beschermde positie inneemt die slechts lijkt te kunnen worden aangetast
door de wetenschap ze/f. Deze speciale positie komt de wetenschap niet
toe omdat zij wetenschap is, maar lijkt te volgen uit het meer algemene
criterium dat de in een wetenschappelijk werk opgesloten opinie als in
aanleg zakelijk en objectieJ van karakter moet worden beoordeeld. De
beschermde positie ten aanzien van de wetenschap leidt tot erkenning van
de wetenschappelijke autonomie van de wetenschapsbeoeJenaar bij de
vormgeving van de publikatie.

2. Hoewel door de afwezigheid van een censuurverbod in de artikelen
10 EVRM en 19 IVBPR van een minder beschermende werking sprake lijki
te zijn ten aansien van meningsuitingen dan bij artikel 7 Grondwet, is dit
allerminst het geval. De verdragsbepalingen kennen eenflexibeler karakter
dat tot een meer concreet kader van ajweging blijkt te leiden tussen de geJor-
muleerde norm van het grondrecht en de beperkingsgronden. De resultaten
zijn daarbij in vergelijking tot het grondwetsartikel niet zoveel anders. Net
als bij het grondwetsartikel blijken bij de afweging , voor zover het betreJt
wetenschappelijk werk, de beperkingsgronden restrictiefte worden uitgelegd.

3. Bij de schets van de openbaarmakingsvrijheid kan niet worden
geabstraheerd van de maatschappelijke positie die de wetenschappelijke
onderzoekers in de samenleving innemen en de effecten die daaruit
voortspruiten. De openbaarmakingsvrijheid is gediend met de arbeids- en
ambtenaarrechtelijk beschermde positie van de wetenschapsbeoefenaar,
daar deze positie onderzoekers van andere bezigheden die de beoeJening
van wetenschap belemmeren, effectieJvrijstelt. Tegelijkertijd verandert door
deze positie de bescherming van de vrijheid van openbaarheid enigszins.
Er dient een ajweging plaats te vinden van het belang van openbaarmaking
van wetenschappelijk werk ten opzlchte van het arbeidsorganisatorische
belang. Voor zover het betreft het dienstverband van de werknemer bij de
overheid worden niet snel beperkingen op de openbaarmakingsvrijheid
aanvaardbaar geacht, als het conflict zicn toespitst op de enkele vertrouwe-
lijkheid van wetenschappelijke gegevens. Niettemin kan een beperking in
het kader van artikel 125a Ambtenarenwet 1929 in sommige situaties
aanvaardbaar zijn. Een feitelijke censuur ten aanzien van wetenschappelijke
publikaties moe! in beginsel onaanvaardbaar worden geacht. Een geheim-
houdingsplicht is in beginsel niet gerechtvaardigd voor op Jundamenteel
onderzoek gerichte werkzaamheden. Anders ligt dit bij het meer toegepaste
onderzoek voor zover daarbij een te objectiveren en te motiveren redelijk
belang van de werkgever aanwezig is. Niettemin dient erkend te worden
dat het onderscheid tussen Jundamenteel en toegepast onderzoek onder
omstandigheden vaag kan zijn.
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4. De problematiek van de vrijheid van publikatie is ten opzichte van
de onderzoekende werknemer in dienst van een particuliere instelling of
ondememing geheel eigen van aard. Draagt de overheid een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van deprivaatrechtelijke instel-
ling, tot uitdrukking komend in bij voorbeeld bekostiging ofkwaliteitsbewa-
king, dan heeft deze de verplichting via het stellen van eenzijdige voorwaar-
den zodanige condities te scheppen voor werknemers binnen deze instellin-
gen, dat zij zoveel mogelijk op gelijkwaardige wijze bescherming genieten
in hun rechtspositie, als ze zouden hebben ten opzichte van de overheid
zelf. Met name bestaat deze verplichting als er klassieke of sociale grond-
rechten in het geding zijn. Het grondrecht van vrijheid van meningsuiting
komt tot uitdrukking via het privaatrechtelijk begrippenkader. De werking
wordt bepaald door de rechterlijke afweging tussen het beginsel van de
partij-autonomie en het daannee conflicterende grondrechtelijke rechtsbegin-
sel.

4.4 Academische vrijheid

In het kader van de bespreking van het recht op onderwijs, als het recht
om te studeren, is reeds het een en ander gezegd over de vrijheid om te
doceren. Het in artikel 23 Grondwet beschermde recht om onderwijs te
geven omvat het recht van het individu het beroep van leerkracht te kiezen
en omvat het recht om los van de overheid scholen te stichten. Naar
geldende opvatting verschaft het in artikel23 Grondwet beschermde aspect
van de vrijheid om onderwijs te geven niet in de eerste plaats eenjuridische
basis voor de individuele doceervrijheid in de school of instelling van hoger
onderwijs. Daaraan gaat vooraf de erkende vrijheid van het bevoegde gezag
tot het bepalen van de inhoud en methode van het onderwijs: individuele
leerkrachten zijn in dit opzicht ondergeschikt aan het bevoegd gezag. Niette-
min komt aan individuele docenten bij de uitoefening van de door het
bevoegd gezag van een openbare school omlijnde onderwijstaak de onverkor-
te bescherming van artikel 7 Grondwet toe. In de relatie met de school van
bijzonder onderwijs is er sprake van een permanente spanning tussen het
grondrecht van artikel 23 Grondwet dat in de eerste plaats geldt ten aanzien
van de rechtspersoon waarvan de school uitgaat, en van artikel 7 Grondwet
voor de individuele docent voor zover werking van dit grondrecht in
horizontale verhoudingen wordt aangenomen. Deze verhouding tussen ener-
zijds schoolbestuur en individuele leerkracht in het bijzonder onderwijs
ondervindt globaal regeling in het arbeidscontract. Dit betekent dat de
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uitingsvrijheid van de individuele werknemer in het bijzonder onderwijs
afhankelijk is gesteld van de contractuele relatie met het schoolbestuur. 124

Anders dan de situatie binnen het basis-, voortgezet en hoger beroepson-
derwijs, welke in hoge mate wordt beheerst door de krachtens artikel 23
Grondwet te onderscheiden uitgangspunten is de individuele doceervrijheid
van de universitaire docent een basisgegeven binnen zowel de openbare
als bijzondere universiteit. Belangrijke opmerkingen met betrekking tot
de vrijheid van doceren, begrepen als de vrijheid am wetenschappelijke
opvattingen te verkondigen, zijn gemaakt in verband met de in artikel 6
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) beschermde academische
vrijheid. Artikel 6 WWO luidt:

'Aan de instellingen van wetenschappelijk onderwijs wordt de academische
vrijheid in acht genornen. '

Deze bepaling, gerangschikt onder de algemene bepalingen van de wet,
geldt zowel rechtstreeks voor het openbaar als het bijzonder wetenschappe-
lijk onderwijs. Volgens de memorie van toelichting op de WWO is de acade-
mische vrijheid een recht dat ten nauwste samenhangt met de vrijheid van
meningsuiting en meningsvorrning. Het is specifiek gericht op de individuele
positie van docenten en onderzoekers, maar ook op die van studenten. De
kern van dit recht, aldus de toelichting, wordt gevormd door de vrijheid
eigen wetenschappetijke inzichten te volgen en daarbij niet afhankelijk te
zijn van bepaalde politieke, filosofische of wetenschapstheoretische in-
zichten.!" Zo kunnen aan de academische vrijheid drie aspecten worden
onderscheiden: de vrijheid tot het geven van onderwijs, de vrijheid onderwijs
te ontvangen en de vrijheid wetenschap te beoefenen. De vrijheid tot het
geven van onderwijs heeft betrekking op de vrijheid van de docent 'am
op zijn vakgebied die wetenschappelijke opvattingen te verkondigen die
naar zijn mening de juiste zijn en vervolgens op zijn bevoegdheid inhoud
en methode van het door hem te geven onderwijs te bepalen'. De vrijheid
tot het ontvangen van onderwijs duidt op de vrijheid van de student 'om
niet te worden gedwongen bepaalde wetenschappelijke opvattingen aan te
hangen of te verkondigen'. 126 De vrijheid tot het beoefenen van de
wetenschap ten slotte, houdt in de vrijheid 'om zelf het onderzoeksthema

124 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 3.
125 MvT-WWO, p.49. In het voorontwerp van Wet op het wetenschappelijk onderwijs, Den

Haag 1981, p. 108 werd slechts melding gemaakt van 'bepaalde politieke opvattingen'; reer
kritisch hierover Van der Ven 1980, p. 634.

126 MvT-WWO, p. 49.
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te initieren en bij het verrichten van onderzoek eigen inzichten te vol-
gen'.127 Uiteraard zijn deze vrijheden niet onbeperkt. De vrijheid van
de docent tot het geven van onderwijs wordt uitgeoefend in het kader van
het onderwijsprogramma dat met tussenkomst van de vakgroep door de
faculteitsraad wordt vastgesteld. Het onderwijs zal ook moeten voldoen
aan bepaalde didactische criteria. De vrijheid tot het ontvangen van
onderwijs duidt hier slechts op de 'vrijwaring van indoctrinatie'. Ze is niet
de vrijheid om naar tijd en plaats onbeperkt onderwijs te ontvangeri.F'

Wat opvalt in het stand punt van de opstellers van de WWO is dat voor
de karakterisering van de academische vrijheid aansluiting wordt gezocht
bij bestaande grondrechten, met name de vrijheid van meningsvorming en
meningsuiting en de onderwijsvrijheid. In het rapport 'Gewubd en gewogen'
wordt aangegeven dat daarmee wordt voorkomen dat de academische
vrijheid geldt als een 'uitzonderlijk privilege voor gekwalificeerde
beoefenaars en docenten van wetenschap' .129 Van der Ven zegt het zo:

'De professoren mochten immers (nog in de vorige eeuw, PZ) vergeetachtige
zonderlingen en de studenten vrijgevochten plaaggeesten van de burgerij zijn.
Door nu de academische vrijheid tot een uitvloeisel van ieders grondrecht op
vrije meningsvorming en meningsuiting te verklaren heeft men een eindstreep
gezet onder een wei grappig en kleurrijk, maar vaak lastig en zelfs onrechtmatig
optreden' .130

Toch moet de academische vrijheid bewust van de bedoelde, bestaande
grondrechten worden onderscheiden. Dit, om verschillende redenen. In
de eerste plaats verschilt de grondslag ten opzichte van de bestaande
grondrechten. Nietde autonomie van het zich manifesterende individu geldt
als basis voor de academische vrijheid, maar de waarde van de onafhan-
kelijke wetenschapsbeoefening. 131 In de tweede plaats staat de academische
vrijheid voor een rechtencomplex dat door de mate waarin het geleid heeft
tot de afgrenzing en institutionalisering van zeggenschapsverhoudingen
binnen de universiteit zo eigen van karakter is, dat een verwijzing naar
bestaande grondrechten niet meer dan algemene patronen van gelijkenis
te zien geeft. De academische vrijheid beheerst de interne verhoudingen

127 MvT-WWO, p. 50.
128 MvT-WWO, p. 49.
129 Gewubd en gewogen, p. 106.
130 Van der Ven 1980, p. 631.
131 Vgl, Steenbeek 1975, p. 285 en Van der Ven 1980, pp. 632 e.v.
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binnen de universiteit. 132 Er wordt bescherming geboden tegen invloeden
afkomstig van bestuursorganen of van individuele personeelsleden of
studenten die binnen de instelling op de onderzoeker, de docent of de student
worden uitgeoefend. Hoewel de academische vrijheid gericht is op en haar
rechtvaardiging ontleent aan bescherming van de rechtspositie van het
individu in diens hoedanigheid van docent, onderzoeker of student aan de
universiteit, is er niet aileen sprake van rechtstreekse bescherrning door
de concrete toedeling van een 'aanspraak op een uitspraak' bij feitelijke
inbreuk op de vrijheid van het individu.F" maar is er ook en vooral een
indirecte beschermende werking doordat de academische vrijheid fungeert
als rechtsgrond voor een structuur binnen welke de positie van het individu
is ingebed in de grotere gehelen van de academische organisatie. De
academische vrijheid fungeert indeze zin als principe van arbeidsverdeling
en als universitair-academisch organisatieprincipe. 134 In de eerste betekenis
moet de academische vrijheid worden opgevat als de rechtsgrond voor de
regeling van de rechtspositie op arbeids- of ambtenaarrechtelijk terrein"
en als uitgangspunt voorde professionele verhoudingen binnen de organisa-
tie. 136 Als organisatieprincipe weerspiegelt de academische vrijheid van

132 In de WHW is het beginsel van de academische vrijheid uitgebreid tot aile instellingen van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, dus ook het hoger beroepsonderwijs, vgl.
artikel 1.6: 'Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in acht genomen'. Over de
problemen daaromtrent zie hoofdstuk 7, paragraaf 4.2.

133 Vgl. Jeukens, a.w., p. 9; in de memorie van toelichting bij de WWo wordt de academische
vrijheid behandeld onder het paragraafhoofd: 'rechtsbescherming'; vgl. MvT-WWO, p.
49 e.v.

134 Vgl. Malcolm Tight, So what is academic freedom?, in: Malcolm Tight (red.), Academic
freedom and responsability, Suffolk 1988, pp. 116 e.v .. Tight onderscheidt ten aanzien van
de werking van de academische vrijheid vier waardenniveaus: het persoonlijke niveau, het
professionele niveau, het institutionele niveau en het maatschappelijke niveau, waarvan de
eerste drie met dit betoog corresponderen. Het maatschappelijke niveau van de academische
vrijheid komt in het gedeelte over het hoger onderwijs aan de orde; voor het professionele
en institutionele niveau van bet beginsel van academische vrijheid ook aandacht bij C.H.
van Alderwegen. a.w., p. 24 e.v.

135 Er is een apart Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs ten behoeve van het
personeel aan de rijksuniversiteiten. Krachtens artikel 132, tweede lid, WWO moet terzake
de regels die de besturen van de bijzondere universiteiten hebben vastgesteld ten aanzien
van hun personeel, zoveel mogelijkovereenkomstighet RR WO zijngehandeld.ln het RRWO
is in artikel 30, eerste lid, in de titel die bijzondere bepalingen bevat voor de weten-
schappelijke staf en voor het overig wetenschappelijk personeel, de academische vrijheid
expliciet beschermd.

136 In dit opzicht kunnen o.a. artikel86 WWO, omtrent de verdeling van de taken in de vakgroep
(zie ook artikel 95 WWO, inzake verdeling van de taken in het instituut) en artikel III,
eerste lid, WWO, dat zegt dat hoogleraren bij uitstek verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van de hen binnen de vakgroep toegewezen onderwijs- en onderzoekstaken,
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de individuele onderzoeker zich achtereenvolgens in de positie van de
vakgroep ten opzichte van de faculteit en universiteit, in de positie van de
faculteit ten opzichte van de universiteit en van de universiteit ten opzichte
van de overheid. 137 De academische vrijheid opgevat a1s rechtsgrond van
de academische structuur betekent intussen niet dat uit dit beginsel
noodzakelijkerwijs een bepaalde structuur voortvloeit. Het geeft, als
beginsel, slechts de noodzaak aan van structuur. In navolging van het Duitse
constitutionele hof zou kunnen worden gesteld dat de keuze voor een
bepaalde interne organisatie van de universiteit nog vele andere mogelijke
keuzen openlaat. De academische vrijheid stelt in het kader van de vorrnge-
ving van de bestuursorganisatie de eis dat daarin, ten behoeve van het veilig
stellen van het belang van vrije wetenschapsbeoefening, een zekere
afstemming wordt bereikt tussen de 'eigen' belangen van verschillende
geledingen en de voorwaarden worden gecreeerd voor de mobilisering van
zakelijke verstandhouding.!"

Resumerend kan worden gesteld dat het recht wetenschappelijke inzichten
te verkondigen anders moet worden benaderd voor docenten en medewerkers
binnen het wetenschappelijk onderwijs dan voor die binnen de andere
sectoren van het onderwijsbestel.

1. De leerkracht aan de school voor basis-, voortgezet of hoger
beroepsonderwijs is ondergeschikt aan het bevoegd gezag dat de bevoegdheid
toekomt tot het bepalen van de methode en de inhoud van het onderwijs.
De leerkracht binnen de openbare school geniet de bescherming van artikel
7 Grondwet bij de uitoefening van de door het bevoegd gezag omlijnde
onderwijstaak. De leerkracht aan de bijzondere school opereert binnen de
spanning van het recht uit artikel 23 Grondwet dat het bevoegd gezag in
de eerste plaats toekomt en zijn recht op vrije meningsuiting in de
privaatrechtelijke relatie.

2. Voor de positie van de docent en de onderzoeker binnen de universiteit
geldt als uitgangspunt de zelfstandigheid die hij behoeft voor het beoefenen
van wetenschap en het verkondigen van de resultaten daarvan. De
academische vrijheid van artikel 6 WWO, die ook van betekenis is voor

als kembepalingen worden aangemerkt.
137 Vgl. Tolner/Zoontjens 1991, p. 129 e.v.; de bcpaling van artikel 6 wwa vormt niet de

grondslag voor de autonomie van de universitaire instelling ten opzichte van de overheid,
niettemin wordt door de regering erkend dat zij leidt tot de 'zelfstandigheid van de universiteit'
in een bepaalde opvatting; zie vooral, a.w., p. 130.

138 Bundesverfassungsgericht, Hochschulurteil, BVerfGE 35, 79 (125). Zie ook hoofdstuk 8,
paragraaf 4.6.
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de positie van de student, geldt onverkort zowel ten aanzien van de openbare
als bijzondere universiteit. De academische vrijheid houdt in dat een docent
vrij is de op zijn vakgebied geldende wetenschappelijke insichien te verkondi-
gen en daarbij de methode en de inhoud van het onderwijs te bepalen.
Verder houdt zij in de vrijheid van de docent en student om niet te worden
gedwongen bepaalde wetenschappelijke opvattingen aan te hangen of te
verkondigen. Tenslotte houdt zij de vrijheid om zelf het thema van onderzoek
te initieren en bij het verrichten van onderzoek eigen inzichten te volgen.
De academische vrijheid is ingekaderd in het gegeven van het onderwijspro-
gramma, over de totstandkoming en inhoud waarvan de individuele docent
niet aileen zeggenschap heeft. Zij is verder afhankelijk van de feitelijke
mogelijkheden die mede het aanbod van onderwijs bepalen.

3. De bescherming van de academische vrijheid heeft raakvlakken met
die van de bestaande grondrechten, zoals vrijheid van meningsvorming ,
meningsuiting en onderwijs. Toch moet zij daarvan worden onderscheiden.
In de eerste plaats omdat er een objectieve grondslag; namelijk de waarde
van de onafhankelijkheid van de wetenschap, voor de academische vrijheid
moet worden aangenomen. In de tweede plaats omdat de werkingsomvang
van de academische vrijheid zicb niet beperkt tot de bescherming van
individuen, maar zich op professioneel en institutioneel niveau manifesteert
als een structuurprincipe. In dit opzicht is de bescherming van de acade-
mische vrijheid slechts op basis van algemene uitgangspunten vergelijkbaar
met die van bestaande grondrechten.

5 Het functionele grondrecht van de vrijheid van wetenschap

Het is tijd met betrekking tot het bovenstaande conclusies te trekken. In
15 IVESCR is de bescherming van het individuele en maatschappelijke
belang en de zorg voor de vrije ontwikkeling en verbreiding van de
wetenschap primair tot een taak van de overheid bestempeld. De overheid
eerbiedigt daarbij de vrijheid die onontbeerlijk is voor het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek. Artikel 15 IVESCR is, zoals reeds betoogd
in de slotparagraaf van het vorige hoofdstuk, een functioneel grondrecht.
De vrijheid van de wetenschappelijke onderzoeker staat in het teken van
de taak wetenschap tot stand te brengen. Deze taak moet worden opgevat
als een publieke taak, daar zij beantwoordt aan fundamentele behoeften
in de samenleving en tot uitdrukking komt in doelstellingen van overheidsbe-
leid.
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De betekenis van de verdragsbepaling voor de Nederlandse situatie moet
worden bezien tegen de achtergrond van wat in onze nationale rechtsorde
als een aanvaardbaar gedragspatroon wordt aangemerkt. Een schets van
de vrijheid van wetenschap naar ge1dend recht is noodzake1ijk om te bezien
hoe de grondpatronen van de verdragsbepaling tot uitdrukking zijn gebracht.
In deze schets is uitgegaan van de positie van de wetenschappelijke
onderzoeker en is een opbouw gekozen die volgens de lijnen van het verloop
van de procedure van wetenschappelijk onderzoek is vormgegeven. De kern
van de vrijheid van wetenschap betreft immers diens positie. Daarbij moet
de relatie duidelijk worden met de belangen van de overheid die de
wetenschap betreffen en die zijn individuele belangen verre overstijgen.

De vrijheid van wetenschap, als functioneel grondrecht, is de uitdrukking
van de gedee1de verantwoordelijkheid - van verschillende aard - van
de overheid en actoren in de samenleving voor de ontwikkeling, de
verbreiding en de produktie van wetenschap. Zij vormt de grondrechtelijke
basis voor een samenhangend gehee1 van overheidshandelen dat een
verstrengeling van actief presteren met afzijdigheid ten aanzien van de
vrijheid van de wetenschapsbeoefenaar omvat. Beide aspecten van het
overheidshandelen staan in het teken de vrijheid van de individuele
onderzoeker tot het beoefenen van wetenschap te dienen. De zorg voor
de wetenschap als doelstelling van overheidsbeleid vormt een ondersteuning
van de vrijheid van de wetenschapsbeoefenaar door de bescherming die
daardoor wordt geboden tegen processen in het maatschappelijke krachten-
veld, die schadelijk kunnen zijn voor het belang van vrije wetenschap. De
actieve overheidsbemoeienis via regelgeving, financiering en kwaliteitsbewa-
king 'verruimt' daarnaast de vrijheid van de wetenschapsbeoefenaar in
zoverre hij daardoor feite1ijk in staat wordt geste1d onderzoek te verrichten.
Zij 'beperkt' diens vrijheid voor zover het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek onderdee1 uitmaakt van de mede vanuit be1angen van overheids-
zorg vormgegeven taak wetenschap tot stand te brengen, deze verder te
ontwikkelen en te verbreiden. De beperkende kant van het overheidshandelen
heeft echter een duidelijke ondergrens. Het overheidshandelen dient op een
zodanige wijze te zijn gestructureerd en geinstitutionaliseerd dat op
berekenbare en duurzame wijze de rechtstreekse inmenging van externe
zijde in het proces van wetenschapsbeoefening zoveel mogelijk is uitgeslo-
ten.

De vrijheid van wetenschap omvat naar het geidend recht de volgende
elementen.

85



Hoofdstuk 3

1. De overheid bezit een bijzondere verantwoordelijkheid voor de vrije
kennisneming en uitwisseling van informatie binnen de samenleving, welke
noodzakelijk is voor het met het oog op wetenschapsbeoefening verrichten
van orienterende en verdiepende studies. Binnen het onder overheidszorg
staande onderwijsstelsel dat algemeen toegankelijk is, wordt daarbij een
zeker rninirnum-niveau van pluraliteit van opvattingen van informatievragers
en informatiedragers, dat de heersende stromingen op religieus en levensbe-
schouwelijk terrein in de samenIeving weerspiegelt, gerespecteerd en
gegarandeerd.

De studievrijheid veronderstelt een grondrechtelijke verplichting voor de overheid
tot het in stand houden van een samenhangend stelsel van scholen, waarvan
de kwaliteit, de pluriformiteit van richting en inrichting en de a1gemene
toegankelijkheid op voldoende wijze worden gewaarborgd. Binnen de kaders
van het bestaande scholenaanbod, dat zoveel mogelijk een weerspiegeling behoort
te zijn van de in de samenleving levende opvattingen omtrent de religieuze en
levensbeschouwelijke richting en pedagogische signatuur van het onderwijs,
respecteert de overheid het recht van ouders om te kiezen voor dat onderwijs
voor hun kinderen dat overeenstemt met hun rei igieuze oflevensbeschouwelijke
opvattingen. De taak tot het bevorderen van de vrije uitwisseling van informatie
buiten het onderw ijs berust voor een deel op eerbiediging van in de samenJeving
levende initiatieven tot het vrij uitwisselen van informatie, hetgeen onder andere
ondersteuning behoeft en ondervindt door de instandhouding en bekostiging
van het aanbod van bibliotheekvoorzieningen'" en een adequaat mediabe-
stel.:" Voor een ander deel berust deze overheidstaak op stimulering van
de informatiestroom door middel van het in beginsel betrachten van openbaarheid
ten aanzien van overheidsdocumenten.!"

2. De overheid bezit een bijzondere verantwoordelijkheid voor het feitelijk
en juridisch mogelijk maken van onderzoeksvrijheid. Deze vrijheid wordt
echter in bijzondere mate geconditioneerd door de kaders en de grenzen
van het wetenschapsbestel. In de kern betekent de vrijheid van onderzoek
dat de onderzoeker niet tegen diens wil door zijn omgeving kan worden
gedwongen om een bepaald onderwerp ter hand te nemen en dat op een
bepaalde wijze en volgens een bepaalde methode te onderzoeken.

Als uitgangspunt moet worden aanvaard dat er een permanente spanning
aanwezig is tussen het individuele en algemene belang met betrekking tot de

139 Vgl. de Wet op de bibliotheekraad en de Wet op de openbare bibliotheekvoorzieningen.
140 Vgl. de Mediawet.
141 Vgl. de Wet openbaarheid van bestuur, het openbaarheidsbeginsel inzake het werk van de

volksvertegenwoordiging en de rechterlijke instanties, etc.
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vrijheid van onderzoek. Vanuit het algemeen belang kunnen eisen voortvloeien
ten aanzien van het onderwerp van onderzoek, de methode en de publieke verant-
woordingsplicht van de onderzoeker. Deze eisen zijn naar de aard globaal, zij
dienen uitdrukking te geven aan het respect voor de vrije ruimte welke is
benodigd voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

3. De openbaarmakingsvrijheid berust heel in het algemeen op de overheids-
taak tot het verschaffen van voorwaarden voor en het respecteren van de
vrijheid om over de gegevens die men uit eigen onderzoek heeft verkregen
te beschikken en deze te verspreiden.

De overheid dient krachtens artikel 15, eerste lid, onder c, IVESCR het recht
op intellectuele eigendom van de schepper van het werk te eerbiedigen. Door
middel van wetgeving, de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet, is het principe
veilig gesteld dat de individuele onderzoeker tegenover de omgeving het recht
op openbaarmaking en exploitatie van de op eigen kracht verkregen gegevens
kan effectueren. Dit recht kent noodzakelijke beperkingen. De onderzoeker
dient bij de uitoefening van het recht de informatievrijheid van anderen ten
behoeve van stud ie, onderwijs en wetenschap (Aw) en bet wetenschappelijke
experiment (Row) te respecteren. De eventuele erkenning van de mogelijkbeid
octrooi op kennis te verkrijgen is onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar is ook de
artikelen 7 Aw en 10 Row van zo ruime strekking te achten dat het maken van
een wetenschappelijk werk, respectievelijk het doen van een wetenschappelijke
uitvinding in dienstverband, tot gevolg kan hebben dat de intellectuele eigendom
daaromtrent toekomt aan de werkgever, indien niet anders is overeengekomen.
De zelfstandigheid van de functie die is benodigd voor het doen van weten-
schappelijk onderzoek, belet in de zin van artikelen 7 Aw en 10 Row een
dienstverband aan te nemen. Een gezagsverhouding ontbreekt.

4. De beschermde positie van wetenschappelijke informatie leidt tot
erkenning en ondersteuning door de overheid van de wetenschappelijke
autonomie van de wetenschapsbeoefenaar bij het openbaren daarvan. Zelfs
kan dit als uitgangspunt overeind gehouden worden voor de wetenschapsbe-
oefenaar die in een bijzondere rechtsverhouding staat tot de overheid of
die werkzaam is in een privaatrechtelijke instelling.

In het kader van het ambtelijk dienstverband is een afweging op haar plaats
tussen het belang van openbaarmaking van wetenscbappelijk werk en het belang
van de organisatie waarbinnen het dienstverband gestalte krijgt. Van de
individuele ambtenaar mag worden geeist dat hij deze afweging op zorgvuldige
wijze voor zichzelf maakt. Van het overheidsorgaan mag worden geeist dat
deze handelt uit respect voor het wetenschappelijk werk en een consistent beleid
ontwikkelt in het stell en van beperkingen aan dit wetenschappelijk werk. Een
geheimhoudingsplicbt ten aanzien van de ambtenaar of arbeidscontractant is
in beginsel nietgerechtvaardigd voor onderzoekswerkzaamheden, waarbij geen
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objectiveerbaar en aantoonbaar belang van geheimhouding aanwezig moet worden
geacht. Anders ligt het bij onderzoek waarbij wei een te objectiveren en te
motiveren redelijk belang van de overheid aanwezig is. Binnen de sfeer van
de particuliere onderneming moet voor de vraag naar de reikwijdte van de
openbaarmakingsvrijheid onderscheid wordengemaakt tussen pri vaatrechtel ijke
instellingen, ten aanzien waarvaneen bijzondereoverheidsverantwoordelijkheid
geldt en blote particulieren. Ten aanzien van de eerste categorie moet een
verplichting worden aangenomen voor de overheid om via het stell en van
eenzijdige voorwaarden zodanige condities te scheppen voor werknemers-
onderzoekers binnen deze instellingen, als ze zouden hebben ten opzichte van
de overheid zelf. Ten aanzien van de tweede categorie geldt het uitgangspunt
van de partij-autonomie volgens het privaatrecht, Onder ornstandigheden moet
dit beginsel worden afgewogen tegenover het grondrechtelijke beginsel van
vrijbeid van openbaarmaking. Een bijzondere vorm van vrijheid van
openbaarmaking en verspreiding van informatie is vervat in de academische
vrijheid. De academische vrijheid is een recht dat in verb and staat met het
universitaire onderwijs en onderzoek. Voor de positie van de docent en de
onderzoeker binnen de universiteit geldt als uitgangspunt de zelfstandigheid
die bij behoeft voor het beoefenen van wetenschap en het verkondigen van de
resultaten daarvan. De academische vrijbeid van artikel 6 WWO, die ook van
betekenis is voor de positie van de student, geldt onverkort zowel ten aanzien
van de openbare als bijzondere universiteit. De academische vrijheid houdt in
dat een docent vrij is de op zij n vakgebied geldende wetenschappel ijke inzichten
te verkondigen en daarbij de methode en de inhoud van bet onderwijs te bepalen.
Verder houdt zij in de vrijheid van de docent en student om niet te worden
gedwongen bepaalde wetenschappelijke opvattingen aan te hangen of te ver-
kondigen. Tenslotte houdt zij de vrijheid om zelf het thema van onderzoek te
initieren en bij het verrichten van onderzoek eigen inzichten te volgen. De
academische vrijheid is ingekaderd in hetgegeven van hetonderwijsprograrnma,
over de totstandkoming en inhoud waarvan de individuele docent niet alleen
zeggenschap heeft. Zij is verder afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden
die mede het aanbod van onderwijs bepalen. De bescherming van de academische
vrijbeid heeft raakvlakken met die van de bestaande grondrechten, zoals vrijheid
van meningsvorming, meningsuiting en onderwijs. Toch moet zij daarvan worden
onderscbeiden. In de eerste plaats omdat er een objectieve grondslag, namelijk
de waarde van de onafhankelijkheid van de wetenschap, voor de academische
vrijheid moet worden aangenomen. In de tweede plaats omdat de werkings-
omvang van de academische vrijheid zich niet beperkt tot de bescberming van
individuen, maar zicb op professioneel en institutioneel niveau manifesteert
als een structuurprincipe. In dit opzicbt is de bescherming van de academische
vrijheid slechts op basis van algemene uitgangspunten vergelijkbaar met die
van bestaande grondrechten.

88



ITJ)®®Il nn
Wetenschapsbeleid





HOOFDSTUK4

De organisatie van bet wetenscbapsbeleid

1 Inleiding

Het tijdstip waarop men in ambtelijke en politieke kringen in Nederland
voor de eerste maal systematisch spreekt van 'wetenschapsbeleid' moet
worden gezocht in de jaren zestig. I Oat betekent niet dat er voorheen niets
was dat zich laat plaatsen in een bepaalde opvatting over wetenschapsbeleid.
Zoals we nog zullen zien, zijn met de oprichting van de organisatie voor
Toegepast Natuurkundig Onderzoek (TNO) in 19322 en van de organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) in 195()3reeds belangrijke
instrumenten voor de stimulering en sturing van de nationale weten-
schapsbeoefening gecreeerd. Ook met de gedachtenvorming binnen de
commissie Reinink" over een nieuw stelsel van wetenschappelijk onderwijs,
die vlak na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond en niet ongeschonden is
uitgemond in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 zijn
belangrijke ontwikkeLingen in gang gezet. Men kan zelfs verder teruggaan
en zijn startpunt kiezen bij de oprichting van de verschillende weten-
schappelijke genootschappen, waarvan de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW, 1808) de belangrijkste is gebleken.
Nog verder terug zal men wellicht willen aanhaken bij de eerste tekenen
van institutionalisering van de wetenschapsbeoefening door de oprichting
van de universiteiten van Leuven (1425) en Leiden (1575). Een puur histori-
sche benadering is in het kader van deze studie evenwel niet aan de orde."

Vgl. Brookman 1979, p. 285. Deze merkt op dat de term voor de eerste maal officieel is
gebruikt in een regeringsdocument van 17 juni 1952 van de hand van minister Rutten.

2 Wet tot rege1ing van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek van 30 oktober 1930,
Stb. 416, laatstelijk vervangen door de Wet van 19 december 1985, houdende regeling van
de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, Stb. 762, waarin
TNO een nieuwe organisatiestructuur heeft gekregen.

3 Wet op het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, 5 januari 1950, Stb. K 5, vervangen door
de per 1 januari 1988 in working getreden Wet, houdende herziene regeling van de
Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (Wet NWO), van 7 juli
1987, Stb. 369.

4 Rapport van de Staatscommissie tot Reorganisatie van bet Hoger Onderwijs, ingesteld bij
Kb. van II april 1946, or. I, 's-Gravenhage 1949.

5 Daarvoor uitgebreid het in noot I geciteerde werk; zie evenwel ook de tweede paragraaf

91



Hoofdstuk 4

Immers, eerst betrekkelijk recent zijn de contouren getrokken van het
overheidsbeleid ten aanzien van de universitaire wetenschapsbeoefening.
We zullen ons beperken tot de ontwikkelingen die na 1963 zijn ingezet.
Hoewel er sinds het aantreden van het eerste kabinet Lubbers in 1982 een
splitsing heeft plaatsgevonden tussen het wetenschapsbeleid en technologiebe-
leid," zal vanwege de bijzondere betekenis voor de positie van het
fundamentele onderzoek de aandacht vooral uitgaan naar het wetenschapsbe-
leid.

2 De noodzaak van beleid

In 1963 publiceerde de intemationale Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO) een rapport, waarin een eerste aanzet
wordt gegeven voor de ontwikkeling van een wetenschapsbeleid.? Nog
in datzelfde jaar organiseert deze organisatie een ministersconferentie over
dit onderwerp, waarin ook Nederland is vertegenwoordigd." Centraal in
het rapport staat de nadruk op het economisch belang van het wetenschap-
pelijk speur- en ontwikkelingswerk (R & D: research and development):
'Investment in science (... ) is investment in growth' .9 Omdat wetenschap
en techniek explosief stijgende kosten met zich brengen is het noodzakelijk,
gegeven het grote belang ervan, dat er keuzen worden gemaakt, prioriteiten
gesteld. Ben nationaal wetenschapsbeleid is volgens het rapport noodzakelijk
voor de beheersing van de kosten en de bewaking van het evenwicht.

De reactie komt vrij snel daarna. In 1964 wordt het rapport van de
gespreksgroep voor de organisatie van het Wetenschapsbeleid in Nederland
gepubliceerd. 10 In dit stuk van een ambtelijke gespreksgroep onder voorzit-
terschap van dr. A.J. Piekaar wordt in de eerste plaats gewezen op het
tempo waarin universiteiten en hogescholen zich ontwikkelen. Dit maakt

van hoofdstuk 6 en de eerste paragraaf van de boofdstukken 8 tot en met 10.
6 Zie paragraaf 3.2.7 van dit hoofdstuk,
7 Science and tbe policies of governments; the implications of science and technology for

national and international affairs, publicatie van de Organisation of Economic Cooperation
and Development (OECDIOESO), sept. 1963, Paris 1963. Het rapport wordt naar de
voorzitter van de werkgroep die biervoor verantwoordelijk was ook wei bet rapport-Piganiol
genoemd.

8 Brookman 1979, pp. 330 e.v ..
9 OESO-rapport, p. 16.
10 Bijlage Memorie van Toelicbting, beborende bij bet voorstel van Wet tot instelling van de

Raad van advies voor bet wetenscbapsbeleid, Kamerstukken [I, 1965-1966,8355, nr. 4,
pp.3-17.
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investeringen noodzakelijk, maar daarmee ook een kader waarin deze
investeringen kunnen worden afgewogen tegen andere nationale belangen.
In de tweede plaats wijst men op het belang van de opleiding van goede
onderzoekers die in grote aantallen voor de industriele laboratoria in ons
land benodigd zijn. Tenslotte wordt gewezen op het belang van intemationa-
le wetenschappelijke samenwerking voor ons land. Ook dit vereist een
duidelijk, nationaal beleid."

De gespreksgroep formuleert een ruime opvatting omtrent wetenschaps-
beleid, zowel wat de aard als de reikwijdte betreft. Zo houdt, volgens de
gespreksgroep, het wetenschapsbeleid de zorg in voor de ontwikkeling van
de wetenschap, maar ook voor de gevolgen van deze ontwikkeling voor
de samenleving. Voor het wetenschapsbeleid is een brede basis gewenst,
die niet alleen de economisch en sociaal belangrijke B-wetenschappen omvat,
maar ook de A-wetenschappen. De A-wetenschappen worden vooral van
belang geacht om de relatie tussen de wetenschap en de samenleving te
bestuderen. Gezien de woordkeuze heeft men hier kennelijk bij het gebruik
van de term 'wetenschap' het oog op alleen de niet-A-wetenschappen. Een
bijzondere positie in het voorgestelde wetenschapsbeleid bekleedt het zuiver
wetenschappelijk onderzoek. Hiervan wordt erkend dat dit het beste gedijt
in de sfeer van wetenschappelijke vrijheid van onderzoekers. In navolging
van het OESO-rapportl2 wordt ervoor gepleit de overheidsfinanciering
van zuiver-wetenschappelijk onderzoek niet aan economische criteria te
binden, maar hiervoor een vast percentage van de totale uitgaven te
reserveren. Tenslotte ziet de gespreksgroep het nationaal wetenschapsbeleid
zich ook uitstrekken over de industriele research en het industriele
ontwikkelingswerk. Men erkent hierbij evenwel dat de autonomie van de
industriele research de regering in bepaalde gevallen tot complementair
beleid zal kunnen noodzaken.

Het rapport van de gespreksgroep mondt uit in een drietal aanbevelingen:

1. toedeling van een coordinerende rol aan de minister van O.K.& W inzake
het wetenschapsbeleid van de regering, naast diens a1gemene verantwoorde-
lijkheid voor de vooruitgang van de wetenschapsbeoefening
2. instell ing van een Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid van beperkte
omvang
3. de jaarlijkse opzet van een wetenschapsbudget door de minister van O.K.
& W. in samenspraak met andere ministers, in de vorm van een opsomming,

II A.w., p. 5.
12 OESO-rapport, p. 27.
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een overzicht van aile uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek die in de
nationale begroting voorkomen. 13

Al deze aanbevelingen worden opgevolgd door de regering. In 1966 wordt
de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid ingesteld bij wet. 14 De
Raad heeft een onafhankelijke status, zowel tegenover de wereld van de
wetenschapsbeoefening als de regering." De dubbele onafhankelijkheid
is een belangrijk punt. Het betekent dat men om deze reden niet heeft willen
aansluiten bij reeds bestaande organisaties op het terrein van de wetenschaps-
beoefening, zoals TNO, ZWO en KNAW. 16

Met de instelIing van de Raad werd een belangrijke stap gezet op weg
naar de institutionalisering van wetenschapsbeleid aIs zelfstandig beleidster-
rein. Bij de begrotingsbehandeling voor 1967 verschijnt aIs bijlage bij het
hoofdstuk voor Onderwijs en Wetenschappen het eerste wetenschapsbudget:
het Wetenschapsbudget 1966. Met dit document wordt een overzicht gebo-
den van aIle op de rijksbegroting voorkomende uitgavenposten voor weten-
schapsbeoefening. Deze doelstelling is nog bescheiden. Zeker de eerste
twee wetenschapsbudgetten, die van 1966 en 1967, vormen niet meer dan
een overzicht van reeds gedane of reeds goedgekeurde uitgaven." AIle
in de jaren zestig verschenen wetenschapsbudgetten", en ook nog die van
1970, zijn karakteristiek te noemen voor de beginperiode van de vorming
van het nationaal wetenschapsbeleid. Hierin wordt vooral gestreefd naar
inventarisering van onderzoek en naar de ontwikkeling van een statistisch
instrumentarium.

In de beginperiode van het nationaIe wetenschapsbeleid wordt het accent
gelegd op het scheppen van een klimaat voor hoogwaardige wetenschaps-
beoefening: policy for science. 19 Hiermee hangt samen een geloof in de
zelfregulerende functie van de wetenschap met betrekking tot haar eigen
ontwikkeling'": de overheid dient zich te beperken tot het scheppen van

13 Rapport gespreksgroep, pp. 8-10.
14 Wet van 20 mei 1966, Stb. 227, tot instellingvan een Raad van ad vies voor hetwetenschaps-

beleid.
15 Memorie van toelichting Wet tot instelling RAWB, a.w., p. 4.
16 A.w.; zie ook rapport gespreksgroep, pp. 8/9.
17 A.w., p. 16.
18 Omdat men in 1968 omschakelde van terugblik naar prognose bestaat er geen Wetenschaps-

budget 1968. Er werd een sprong gemaakt van WB 1967 (voor 196711968) naar WB 1969
(over 196811969).

19 J. W. Weehuizen, Wetenschapsbeleid in Nederland in de peri ode 1965-1985, interne studie
RA WB (niet gepubliceerd), z. p., november 1985, p. 3.

20 Vgl. Blume 1985, p. 3.
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voorwaarden. Pas wanneer de economische vooruitzichten ongunstiger
worden, treedt een verandering in de beleidsvisie op. Dit komt het eerst
tot uiting in het begin van de jaren zeventig. Dan ook blijken de effecten
uit de tweede helft van de jaren zestig, van studentenprotest, maatschap-
pijkritiek, opkomend scepticisme ten aanzien van de economische en
politieke gevestigde orde en ook ten aanzien van wetenschap en techniek
en de rol van de wetenschappers, eerst zichtbaar te worden. 21 De noodzaak
voor de overheid om, vanwege de krapper wordende geldbuidel, prioriteiten
te stellen en keuzen te doen valt zodoende samen met een toenemende aarze-
ling het stellen van deze prioriteiten en het maken van keuzen aan de wereld
van de wetenschap zelf over te laten. 22

De toenemende bemoeienis van de overheid met de wetenschap komt
tot uitdrukking in de benoerning in 1971 van een minister zonder portefeuille
die wordt belast met wetenschapsbeleid en hoger onderwijs, minister de
Brauw (1971-1972).23 Zijn opvolger, minister Trip (1973-1977) wordt
dan de eerste minister, belast met aileen de zorg voor het wetenschapsbe-
leid.24 Onder deze minister, met name door en na publikatie van de Nota
Wetenschapsbeleid in 1974, wordt het wetenschapsbudget tot een plannings-
instrument omgebogen. Bij het aantreden van het tweede kabinet- Van Agt
in 1981, van CDA, PvdA en D'66, verdwijnt de post van minister voor
het wetenschapsbeleid weer. Aanvankelijk worden de bevoegdheden
overgenomen door de minister van Onderwijs en Wetenschappen, maar
reeds in 1982, bij het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers vindt er
een splitsing plaats van de verantwoordelijkheid voor het wetenschapsbeleid
en technologiebeleid. De minister van Onderwijs en Wetenschappen komt
de eerste verantwoordelijkheid toe voor het wetenschapsbeleid, met name
voor het universitaire onderzoek," de minister van Economische Zaken
krijgt de eerste verantwoordelijkheid voor het technologiebeleid.

Hazeu" onderscheidt in samenhang met de hierboven beschreven
'kantelende verhoudingen tussen de voomaamste actoren op het wetenschaps-
politieke niveau' na de peri ode van opbouw en institutionalisering van het

21 Blume 1985, pp. 27 en 29.
22 Blume 1985, p. 37.
23 Vgl. Regeringsverklaring van bet kabinet Biesbeuvel (I), Ned.Stcrt. 3 augustus 1971, or.

147, P 2. ,~
24 Vgl. Hazeu 1989, p. 108: 'Zoals gezegd: een minister voor wetenscbapsbeleid en niet van

wetenschapsbeleid. Aan dit subtiele verschil zijn verstrekkende consequenties verbonden
in bestuuriijk Den Haag'.

25 Hazeu 1989, p. 121.
26 Hazeu 1989, p. 101.
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beleidsgebied van de jaren zestig, een tweetal perioden die de ontwikkeling
tot op de dag van vandaag kenmerken:

'In de jaren zeventig komt het wetenschapsbeleid in een stroomversnelling. In
deze periode bestaat er een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving
C .. ). Dat vertaalt zich ook in de pretentie van een synoptisch en gecoordineerd
wetenschapsbeleid. In de jaren tachtig breekt deze lijn af en ontwikkelt het
wetenschapsbeleid zich meer "down to earth": meer fragmentarisch, selectief,
gedeconcentreerd en gedentraliseerd. De ambitie van een strategische orientatie
bl ijft, maar die van een aIomvattende visie wordt verlaten. In deze periode wordt
wetenscbapsbeleid voor een belangrijk deel ook technologiebeleid'.

3 De vormgeving van het beleid

3.1 Inleiding

Hoogerwerf definieert beleid als het 'streven naar het bereiken van bepaalde
doeleinden met bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde' .27

De definitie geeft aan dat aan beleid een doel-middel-structuur inherent
is. Uiteraard gaat dat ook op v~~r het wetenschapsbeleid. De term 'rnidde-
len' moet hier ruim worden opgevat. Er wordt niet slechts gedoeld op
instrumenten van beleid, besluiten of handelingen afkomstig van organen,
maar ook op de organen" zelf en op de wijze waarop zij zich tot elkaar
verhouden.

Immers, beleid laat zich beschouwen op verschillende niveaus, waaraan
onderling verschillende doelstellingen zijn gekoppeld met een bijbehorend
specifiek instrumentarium. Dat kan met zich mee brengen dat datgene wat
men op een bepaald niveau een orgaan noemt van wetenschapsbeleid, op
een ander - hoger - niveau wordt aangeduid als beleidsinstrument. Zo
is het gebruikelijk een onderscheid aan te brengen tussen wetenschapsbeleid
en onderzoeksbeleid. Onder onderzoeksbeleid verstaat men het beleid dat
zich meer gedetailleerd richt op de afweging van concrete onderzoeken

27 Vgl. A. Hoogerwerf, Inhouden typen van beleid, in: A. Hoogerwerf(red.), Overheidsbeleid,
tweede druk, Alphen aan de Rijn, 1982, p. 28.

28 Met het begrip 'organen' worden hier rowel instanties aangeduid die belast zijn met de
uitoefening van publiekrechtelijkebevoegdheden als adviescoUeges en instanties van overleg.
Met de term wordt tot uitdrukking gebracht dat deze instanties op een of andere wijze belast
zijn met de concretisering van belangen die ook als belangen van de overheid kunnen worden
aangemerkt. De term heeft een ruimere betekenis dan in het staats- en bestuursrecht
gebruikelijk is, zie Van WijkIKonijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht
1991, pp. 147 e.v.
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en onderzoeksprojecten, en het verschaffen van de middelen daarvoor. De
universiteiten voeren bij voorbeeld onderzoeksbeleid. Hierna zullen we
zien dat de universiteiten in deze functie tegelijkertijd worden bezien als
instrument van wetenschapsbeleid, voor zover het gaat om het onderbrengen,
localiseren en stimuleren van fundamenteel onderzoek. Het onderzoeksbeleid
is ondergeschikt aan, staat in een instrumentele functie tot het wetenschaps-
beleid, in zoverre dat het zich houdt aan de algemene richtlijnen door het
wetenschapsbeleid gesteld. 29

Voor de realisering van doelstellingen van wetenschapsbeleid staat een
veelheid en complex geheel van middelen tot de beschikking die aan het
beleid een ondoorzichtig karakter verIenen. Deze veelheid en complexiteit
hangt ten nauwste samen met de centrale doelstelling van het genereren
van wetenschappelijke kennis ten behoeve van belangen die de overheid
zich aantrekt en welke van maatschappelijke, economische, sociale en
culturele aard kunnen zijn. Deze doelstelling is ruim en diffuus. Zij vereist
een brede benadering die binnen het domein van de overheid de belangen
van alle ministeries aangaat. Voor de formulering van beleid is afstemming
tussen deze belangen noodzakelijk. Voor de overheid is echter ook afstem-
ming met de belangen in de samenleving en het bedrijfsleven, de belangen
van de onderzoeksinstellingen en van de beoefenaars van wetenschap vereist.
Zowel binnen de overheid als in de relatie tussen de overheid en de
buitenwereld is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid die leidt
tot een verdeling van taken tussen de betrokken partijen. De formulering
van de overheidsverantwoordelijkheid voor het wetenschapsbeleid, welke
het startpunr" vormt voor de discussie met het parIement en later de
samenleving en het 'veld', krijgt gestalte door de noodzaak van voortdurend
overIeg, van bundeling en rangordening van belangen en van coordinatie
tussen de ministeries. Elementen als doelmatigheid en kwaliteit (invalshoek
van de overheid), maatschappelijke relevantie van onderzoek (overheid,
samenleving en bedrijfsleven), autonomie (de instellingen) en vrijheid en
deskundigheid (de wetenschapsbeoefenaars) vormen zoal de ingredienten
van de te bereiken gezamenlijke aanpak bij de uitvoering van het beleid.
Het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid is zodoende in de

29 Nota Wetenschapsbeleid, p. lSi.
30 Vergelijk de beschouwing in Wetenschapsbudget 1989 over het 'achteraf model' van het

Nederlandse wetenschapsbudget, een centraal beleidsdocument in het kader van het
wetenschapsbeleid: 'Daarin wordt het Wetenschapsbudget door de overheid opgesteld. Pas
na openbaarmaking van het document begint de discussie, Deze speelt zich met name af
tussen regering en parlement', WB 1989, p. 19.
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specifieke constellatie van het wetenschapsbeleid een belangrijke oorzaak
van de complexiteit en veelheid van middelen (organen en instrumenten).

Hazeu onderscheidt met betrekking tot het wetenschapsbestel zeven
niveaus met eigen taken, verantwoordelijkheden en instrumentarium."
De eerste drie niveaus vormen de microstructuur van het onderzoeksbestel,
de 'werkvloer'. Binnen deze niveaus varieren de activiteiten van 'nauw
omschreven werkzaamheden' (Iaagste niveau), zoals het doen van een
routine-test tot aan 'systematische taakvervulling' (derde niveau), zoals het
ontwikkelen van een onderzoeksprogramma. De niveaus 4 en 5 vormen
de mesostructuur van het onderzoekbestel: de organisaties en hun
overkoepelingen. De output van niveau 4 bestaat uit het management van
grotere organisatorische eenheden, zoals een faculteit, een afdeling, een
TNO-instituut of een zelfstandig onderzoeksinstituut. Op niveau 5 bevinden
zich de koepels van de organisatorische eenheden van niveau 4. De output
van dit niveau bestaat uit onder andere strategische planning voor de
(middel)lange termijn, vanuit de bestaande organisaties. Men denke hier
aan het toedelen van middelen aan instituten of faculteiten of het initieren
van nieuwe studierichtingen." De niveaus 6 en 7 vormen tenslotte de
macrostructuur van het onderzoeksbestel. Hier vindt men de adviesorganen
en politieke organen die op een nationaal niveau richting geven aan het
onderzoekbestel. Binnen niveau 6 vinden activiteiten plaats van instanties
als de WRR, RA WB, sectorraden en verkenningscomrnissies, te omschrijven
als 'het vormgeven aan richtinggevende veranderingsprocessen' via
advisering aan de organen van niveau 7. Niveau 7 tenslotte omvat het
politieke domein: regering, minister(s) en parlement. Op dit niveau worden
de normen en waarden van de samenleving geformuleerd en vertaald in
beleidsprioriteiten op verschillende maatschappelijke gebieden en in
institutionele structuren." De laatste twee niveaus, de macrostructuur van
het onderzoeksbestel vormen het terrein van het wetenschapsbeleid. Voor
de beschrijving van de organen en instrumenten van wetenschapsbeleid zijn
dit de niveaus waar onze aandacht naar uitgaat.

Wat betreft de beschrijving van de organen gaat ooze aandacht uit naar
die instanties wier taak vooral in de beleidsinitierende, beleidsadviserende
en beleidsvormende sfeer is gelegen en die direct zijn verbonden met de
vorming en uitvoering van het wetenschapsbeleid op nationaal niveau. Van
deze beschrijving worden uitdrukkelijk de universiteiten uitgezonderd.

31 Hazell 1986, p. 198; verder: Hazell 1989, pp. 38 e.v.
32 Hazell 1986, p. 199.
33 A.w., p. 200.
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Immers, deze komen in de hoofdstukken 6 tot en met II uitvoerig aan de
orde. Voor de beschrijving van het beleid wordt een thematische onderverde-
ling gemaakt, volgens een drietal onderwerpen: verandering van de ambities
van het beleid, verfijning van het algemene instrumentarium en de
ontwikkeling van op het hoger onderwijs toegesneden instrumenten.

3.2 Organen

We onderscheiden de volgende organen: 1. Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid (AWT), 2. Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNA W), 3. Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR), 4. Sectorraden, 5. Organisatie voor Toegepast
Natuurkundig Onderzoek (TNO), 6. Nederlandse organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek (NWO) en 7. de verantwoordelijke ministers voor
het wetenschaps- en technologiebeleid.

3.2.1 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

De AWT34 is de opvolger van de RAWB, de Raad van Advies voor het
Wetenschapsbeleid. De AWT is ontstaan vanuit de behoefte de advisering
over het wetenschaps- en technologiebeleid, die zoals reeds is opgemerkt
tot de verantwoordelijkheid van twee verschillende ministers behoren, te
integreren in een instantie." De AWT is het belangrijkste onafhankelijke"
adviesorgaan van de regering op het gebied van het wetenschapsbeleid.
Hij adviseert de minister van Onderwijs en Wetenschappen, verantwoordelijk
voor het wetenschapsbeleid, en de minister van Economische Zaken,
verantwoordelijk voor het technologiebeleid, 'over het door de regering
te voeren wetenschaps- en technologiebeleid in nationaal en internationaal
verband' . De adviezen van de AWT hebben betrekking op kennisgeneratie,
kennisoverdracht en kennistoepassing. Hij adviseert tevens over de
organisatie en samenhang van het wetenschaps- en technologiebeleid. De
AWT onderscheidt zich van de andere adviesorganen zoals de Koninklijke

34 Vergelijk de Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid, Wet van 2
november 1990, Stb. 589.

35 Zie het Advies over de toekomst van het wetenschaps- en technologiebeleid in Nederland,
Jaaradvies RAWB 1987, 13 mei 1987, 's-Gravenhage 1987.

36 De in paragraaf 2 van dit hoofdstuk gemaakte opmerkingen over de onafhankelijkheid van
de RA WB blijken evenzeer op de AWT van toepassing, zie de memorie van toelichting bij
de Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid, Kamerstukken Il, 1988-1989,
21096, nr. 3, p. 5.
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Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Sectorraden, doordat
het een algemeen adviesorgaan is. 'Primair richt de AWT zich op algemene
vraagstukken die voor alle sectoren van belang zijn C .. ) en op het maken
van overwegingen tussen sectoren'. 37 Ben belangrijk verschil met de
RAWB bestaat hierin dat het in de opvatting van de regering

'in de adviezen van de A WT niet aileen gaat om kennisontwikkeling - het
terre in waarop bij uitstek de adviezen van de RA WB waren gericht - maar
evenzeer om "kennisverwerking", het gericht verspreiden en absorberen van
die kennis met het oog op het toepassen in rendabele producten en diensten.
C .. ) Niet aileen in de verbreding van het adviesterrein, maar ook in het feit dat
in de raad personen zullen worden benoemd die deskundig zijn op het gebied
van verspreiding en toepassing van kennis, ligt naar het oordeel van ondergete-
kenden de kern van de bedoelde meerwaarde'. 38

Het aantal leden van de AWT is in vergelijking tot de RAWB39 tot 11
uitgebreid. Daarin hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een
groter aandeel.

3.2.2 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Bij decreet van koning Lodewijk Napoleon werd in 1808 het Koninklijk
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten opgericht.
Dit instituut dat een exacte kopie was van het Franse Institut National des
Sciences et des Arts te Parijs, is de voorloper geworden van de huidige
KNA W. In 1851, toen bleek dat onder de dwang van politieke en economi-
sche omstandigheden dit instituut zichzelf wilde opheffen, greep de regering
Thorbecke in en verving het door de Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen, die naast natuurwetenschappen en wiskunde de geestes- en filosofische
wetenschappen zou omvatten. Tot op de dag van vandaag zijn de schone
kunsten niet (meer) vertegenwoordigd in de Akademie.'?

37 WB 1989, a.w., p. 33.
38 Nota naar aanJeiding van het Eindverslag van het voorstel van Wet AWT, Kamerstukken

n, 1989-1990,21096, nr. 9, p. I.
39 De RA WB telde minimaal 5 en maximaal 9 leden en is vanaf de aanvang breed van

samenstelling geweest. Men streefde naar een ledenbestand, waarvan zowel beoefenaars
van A- als B- wetenschappen deel uitmaakten, personen uit de sfeer van het zuiver-weten-
schappelijk onderzoek evenals uit die van de 'om toepassing van resultaten begonnen'
wetenschapsbeoefening. Verder was er van vertegenwoordiging uit het industriele onderzoek
sprake.

40 Vgl. Brookman 1979, pp. 99-107.
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Vanaf de aanvang is met de instelling van Instituut en later Akademie
beoogd een instantie in het leven te roepen voor de bevordering van (onder
andere) de wetenschapsbeoefening en voor advisering aan de regering. Deze
functie is sindsdien gehandhaafd en zo nodig versterkt. De KNA W beheert
ook een aantal onderzoeksinstellingen en een aantal fondsen. De beheers-
functie van de KNAW krijgt nader gewicht door het beleid van concentratie
van verspreide onderzoeksinstituten in een drietal koepels, waarvan de
KNA W er een zal zijn." Bij de instelling van de RAWB in 1966 deed
zich de vraag voor waarom de KNAW, als verzameling van 'eminente'
geleerden zou moeten wijken voor een nieuw orgaan van - slechts -
'prominente' geleerden. Uiteindelijk werd erkend dat noch de aard, noch
de structuur van de KNAW zich goed leent voor de rol van de RAWB42 ,

thans AWT. Vanuit de aard der zaak vertegenwoordigen de werkzaamheden
van de Akademie de belangen van de stand der wetenschapsbeoefenaars.
De invalshoek van de KNAW inzake het wetenschapsbeleid wordt dan ook
vooral als 'wetenschapsinhoudelijk' ornschreven." Het bestuur van de
Akadernie heeft in de praktijk regelmatig overleg met de AWT en de WRR.
De KNAW heeft een wettelijke grondslag verkregen in de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De regeling van het KB van 1938
is daarmee vervallen. Terzake de regeling van het bestuur en de inrichting
van de Akademie stelt de algemene vergadering een reglement vast dat ter
kennis moet worden gebracht van de minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen. De KNAW is in de nieuwe wet rechtspersoonlijkheid verleend. In
de WHW, artikel 1.5, eerste lid, is de taak van de KNAW als voIgt
omschreven:

'( .. )In elk geval bevordertzij de uitwisseling van gedachten en informatie tussen
haar leden onderling en tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren
en wetenschappelijke organisaties, adviseert zij Onze minister desgevraagd of
uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoe-
fening en bevordert zij de wetenschapsbeoefening door werkzaarnheden op dat
gebied te verrichten of te doen verrichten'.

41 MvT-WHW, pp. 41-42.
42 Brookman 1979, pp. 338/339.
43 WB 1989, p. 33. Tijdensde parlementaire behande1ingvan het voorstel van Wet AWT merkt

de regering over de afstemming tussen A WT en KNA Whet volgende op: 'Ten opzichte
van de AWT, die zich vooral richt op inhoud, inrichting en instrumentarium van het
overheidsbeleid op het gebied van wetenschap en technologie, onderscheidt de KNA W zich
met name door het signaleren van trends en ontwikkelingen in de wetenschap, die voor
overheid, wetenschapsbeoefening en samenJeving van belang zijn', vgl. Kamerstukken Il,
1989-1990,21096, nr. 6 (memorie van antwoord), p. 10.
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3.2.3 WetenschappeLijk Raad voor het RegeringsbeLeid

Naast de andere hier behandelde organen voor het wetenschapsbeleid neemt
de WRR geen geJijkwaardige positie in. Hij is niet in directe zin te
beschouwen a1seen instantie die met het oog op de ontwikkeling van het
nationale wetenschapsbeleid in het leven is geroepen." Niettemin verricht
de WRR een zeer belangrijke, ondersteunende rol bij de vormgeving van
het wetenschapsbeleid.

Volgens de Instellingswet WRR45 is de taak van de WRR drieledig:

1. ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie
te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenJeving kunnen
beinvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten
knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grate
beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven
2. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten
dienste staat voor het stell en van prioriteiten en bet voeren van een sarnenhan-
gend beleid
3. ten aanzien van werkzaambeden op het gebied van toekomstonderzoek en
planning op lange termijn, rowel binnen als buiten de overbeid, voorstellen
te doen inzake het opbeffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen
van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

De instelling van de WRR is een beJangrijke exponent geweest in de ont-
wikkeling van nationale en internationale opvattingen over wetenschapsbeleid
vanuit de benadering van 'science for policy'. Volgens deze visie bestaat
wetenschapsbeleid uit en is het gericht op het gebruik maken van weten-
schappelijke kennis en inzichten en het doen verrichten van wetenschappelijk
onderzoeks- en ontwikkelingswerk a1s hulpmiddel bij de verwezenlijk.ing
van de doeleinden van het overheidsbeleid. 46 Gezien het brede werkterrein
van de WRR, dat net zo min als dat van de Raad van State is beperkt tot
bepaalde sectoren of facetten van beleid en gezien de hierboven omschreven
(ruime) taakopvatting is de verhouding van de WRR tot de regering van
delicate aard. 'Een onafhankelijk overheidsorgaan dat vanuit een gezichts-
punt dat niet verschilt van dat van Regering en Staten-Generaal adviseert
over het te voeren beleid, zou een onzuiver element kunnen gaan vormen

44 Nota Wetenschapsbeleid, p. 79; in WB 1973, p. I, wordt weI gesproken van de WRR als
een essentiele schakel in het totale R&D-systeem in Nederland.

45 Wet van 30 juni 1976, tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid, Stb. 1976,413.

46 Nota Wetenschapsbeleid, p. 151.
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in de politieke discussie' .47 Vooral zou hiervan de ministeriele verantwoor-
delijkheid schade kunnen ondervinden. De WRR past derhalve een terughou-
dend beIeid, hetgeen hij ook in de praktijk blijkt te brengen.

De expliciete betrokkenheid van de WRR bij het wetenschapsbeIeid
blijkt onder andere uit het feit, dat de voorzitter van de WRR q.q. dee I
uitmaakt van de onderraad van de Raad van Ministers voor Wetenschaps-
en Technologiebeleid welke wordt voorgezeten door de premier ."

3.2.4 Sectorraden

In de in 1987 tot stand gekomen Raamwet sectorraden onderzoek en ontwik-
keling'" is een wettelijke basis verschaft aan het reeds sinds de Nota
WetenschapsbeIeid van 1974, Discussienota Sectorraden (1976)50en Nota
sectorraden wetenschapsbeIeid (1977)51 in ontwikkeling zijnde stelseI van
sectorraden. Met dit stelsel wordt beoogd een bijdrage te Ieveren aan een
juiste afstemrning van het onderzoek op de prioriteiten van de samenleving.
Er is in de adviessfeer sprake van een 'maatschappelijke' invalshoek. 52

In de sectorraden worden daartoe gebruikers van onderzoek en andere
belanghebbenden uit de samenleving bij het ontwerpen van wetenschaps-
en onderzoeksbeleid betrokken. Aldus dragen deze raden bij aan de
democratise ring van het onderzoeks- en wetenschapsbesteI.

De Raamwet verstaat onder een sectorraad een vast college van advies
ten behoeve van de beleidsvoering inzake onderzoek en ontwikkeling. De
term 'sector' moet in dit verband worden opgevat als maatschappeIijk
aandachtsgebied. Men denke aan sectoren als Iandbouw, industrie, bouwnij-
verheid, waterstaat en verkeer en vervoer, maar evenzeer aan facetten als
energie, milieu, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorgen ruimtelijke

47 E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid; fundamentele kwesties rondom het functioneren
van de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid, Alphen aan de Rijn 1979, p. 118.

48 De zogenaamde RWT heeft tot taak: het voorbereiden van de besluitvorming door de
ministerraad over de werkzaamheden van de verschillende ministeries en instellingen op
het gebied van a. wetenschapsbeleid; b. wetenschappelijk onderzoek; c. technologiebeleid.
Samenstelling: Minister-president (vz); de ministers van: O&W, EZ, BiZa, Fin, V&W,
LNV, WVC en VROM; de staatssecretarissen van BZ en Defensie (materieel); de voorzitters
van WRR, RA \VB, iOW en lOT.

49 Wet van 14 mei 1987, houdende adviesorganen ten behoeve van de beleidsvoering inzake
onderzoek en ontwikkeling op onderscheiden aandachtsgebieden, Stb. 239.

50 Den Haag, 1976.
51 Kamerstukken II, zitting 1976-1977, 14623, nrs. 1-3.
52 WB 1989, p. 33.

103



Hoofdstuk 4

ordening.P De instelling van een sectorraad geschiedt bij a.m.v.b. voor
het tijdvak van zes jaren, dat bij koninklijk besluit telkens met een zelfde
tijdvak kan worden veriengd. Volgens de Raamwet dient een sectorraad
in zijn adviserende taak onder andere aandacht te besteden aan de
ontwikkelingen in het onderzoek op zijn aandachtsgebied op basis van
grondige verkenningen en dient hij een meerjarenvisie terzake op te stellen
waarbij prioriteiten en posterioriteiten voor de beIeidsvoering kunnen worden
onderscheiden. Een sectorraad kan in zijn adviezen in principe het gehele
spectrum van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek en ontwikke-
lingswerk, in beschouwing nernen." Een sectorraad telt ten minste zes
en ten hoogste vijftien leden. Hij is zodanig samengesteld, 'dat daarin de
onderscheidene maatschappelijke en wetenschappelijke belangen bij
onderzoek en ontwikkeling op zijn aandachtsgebied evenwichtig worden
weerspiegeld'(artikel 4, eerste lid, Raamwet). Hij heeftdaarom een uitdrie
afzonderlijke geledingen opgebouwde samensteIIing. De 'gebruikers' van
onderzoek, financiers of op andere wijze daarbij betrokken personen en
instanties, de 'uitvoerders' van onderzoek, en tenslotte de 'overheidsverte-
genwoordigers', ambtenaren die hun minister plegen te adviseren over de
problematiek waarvoor de sectorraad is ingesteld.

Sectorraden zijn adviesorganen, zij zijn geen budgettoewijzende instanties
en zij bezitten ook geen onderzoekuitvoerende taken. 55In 1988 werden
bij aIgemene maatregel van bestuur vier sectorraden volgens het regime
van de Raamwet ingesteld. Deze raden bestonden aile reeds gedurende enige
tijd in vooriopige vorm: 1. de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
(RMNO), 2. de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO),
die model stond voor het stelsel van sectorraden en in de regeling van de
Raamwet een uitzonderingspositie inneemt, 3. de Raad van Advies voor
het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamen-
werking (RAWOO) en 4. de Raad voor het Gezondheidsonderzoek
(RGO).56 Met betrekking tot het ruimteIijk onderzoek is de Voorlopige
Raad van Advies van het Onderzoek betreffende de Gebouwde Omgeving
(VRA-OGO) per 1januari 1986 opgeheven." Hiervoor treedt vooralsnog
geen sectorraad in de plaats."

53 Memorie van toelichting Raamwet sectorraden, enz., Kamerstukken Il, 1985-1986, 19333,
nr. 3, p. 5.

54 A.w.
55 A.w., p. 4.
56 WB 1988, p. 68.
57 WB 1987, p. 62.
58 Wei zijn de taken van een ander orgaan dat aetief is op het gebied van ruimtelijk onderzoek
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3.2.5 De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek

De Centrale Organisatie TNO werd opgericht op 1 mei 1932.59 Zij geldt
als directe voorloper van de bij wet van 19 december 1985 (Stb.762)
ingestelde Nederlandse Organisatie voor toegepast -natuurwetenschappelijk
onderzoek TNO.

De geschiedenis van TNO gaat terug tot de peri ode van de Eerste
Wereldoorlog, toen het erop aan kwam het nuttig rendement van de
beschikbare middelen, vooral grondstoffen, zo hoog mogelijk op te voeren,
mede door toepassing van de resultaten van natuurwetenschappelijk
onderzoek. Een adviescommissie onder voorzitterschap van prof. dr. H.A.
Lorentz stelde kort na de Eerste Wereldoorlog vast, dat ook in vredestijd
behoefte bestaat aan intensievere toepassing van de resultaten van de
natuurwetenschappen. In 1925 verscheen een commissie onder voorzitter-
schap van prof. dr. F.A.F.C. Went met een advies dat aan de basis lag
van de TNO-wet van 1930. Uitgangspunt van de commissie was 'een vorm
van organisatie van overheidsbemoeienis uit te werken, waarbij de
voordelen, die aan het onderzoek in de particuliere bedrijven en instellingen
eigen zijn, worden overgenomen, maar waarbij de daaraan verbonden
nadelen worden vermeden'. 60 De commissie- Went nam de eerdere
aanbevelingen van de commissie-Lorentz over en werkte deze uit in een
gedetailleerd voorstel vooreen raad voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek.

Bij de wet van 1930 krijgt de Centrale Organisatie tot taak te bevorderen
dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze
dienstbaar wordt gemaakt aan het algemeen belang. De wet creeert de
mogelijkheid Bijzondere Organisaties op te richten die meer specifiek zijn
gericht op 'eenig volksbelang of eenigen tak van volkswelvaart'. Zowel
de Centrale Organisatie als de Bijzondere Organisaties verkrijgen bij de
wet van 1930 eigen rechtspersoonlijkheid. De eerste Bijzondere Organisatie,
de Nijverheidsorganisatie TNO werd opgericht in 1934. In 1940 volgde,
door een maatregel van de Duitse bezetter de tweede: de Voedingsorganisa-

en dat rechtstreeks onder de verantwoordelijk.heid van de minister van VROM is gelegen,
het zg. Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) overgedragen aan het
onafhankelijke Nederlands lnstituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV),
dat een aparte PRO-commissie heeft ingesteld. Vgl. WB 1988, p. 68.

59 TNO-wet, 30 oktober 1930, Stb.416.
60 Memorie van toelichting TNO-wet 1985, Kamerstukken II, 1983-1984, 18393, or. 3, pp.
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tie TNO. In 1946 volgde de Rijksverdedigingsorganisatie TNO en in 1949
de Gezondheidsorganisatie TNO.

In de loop van haar ontwikkeling kreeg de uitvoerende taak, het
verrichten van op toepassing gericht technisch en natuurwetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van de overheid, het bedrijfsleven en andere
maatschappeLijke groeperingen het sterkste accent. Naast advisering en
coordinatie, die direct in verband staan met de uitvoerende taak, vervulde
TNO een overkoepelende functie voor een aantal organen met beleidsadvise-
rende en coordinerende taken die ook onderzoeksactiviteiten die buiten TNO
plaatsvinden, bestrijken.?' Ben voorbeeld hiervan is de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO; 1956), het samenwerkings- en
adviesorgaan voor de coordinatie en planning van het agrarisch onderzoek.

In de nieuwe TNO-wet blijft de kern van de doel- en taakstelling van
de organisatie onaangetast, te weten de dienstbaarheid van het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek aan het algemeen belang. Ben belangrijke
verandering ten opzichte van de oude wet bestaat evenwel hierin, dat niet
langer het adviseren, stimuleren en coordineren, maar het zelf verrichten
van onderzoek centraal staat. De wet voigt hier de gegroeide praktijk. De
doelstelling op zichzelf is ook verruimd: naast het op toepassing gerichte
technisch en natuur-wetenschappelijk onderzoek dient ingevolge artikel 4
ook het daarmee verbonden sociaal-wetenschappelijk en ander op toepassing
gericht onderzoek op doelmatige wijze dienstbaar te worden gemaakt aan
het algemeen belang.f Ret verdient evenwel aandacht dat de formulering
van de doelstelling in artikel 4 zo gekozen is dat ongeciausuleerde
beoefening van socia1e en andere wetenschappen in TNO wordt uitgeslo-
ten.63

De wet onderscheidt ten aanzien van de Organisatie TNO een vijftal
taken:

a. het verrichten en doen verrichten van onderzoek op werkterreinen te bepaIen
op eigen initiatief, dan wei na overleg met, in overeenstemming met of in
opdracht van de rijksoverheid, de lagere overheden, ondernemingen, andere
maatschappelijke groeperingen en natuurlijke personen

61 A.w., p. 5.
62 Over dit aspect is in de memorie van toelichting, a.w., p. 10, bet volgende geciteerd uit

een interne nota van TNO met betrekking tot bet beleidskader TNO: 'In bet a1gemeen zullen
de onderwerpen die TNO bebandelt een natuurwetenscbappelijk hoofdaspect bebben. Door
andere aspecten daaraan toe te voegen zaI de toepasbaarbeid van de onderzoeksresultaten
worden vergroot; daarbij vall te denken aan inschakeling van toegepaste maatschappijweten·
schappen (sociaJe wetenschappen, recbt, bedrijfseconomie, bedrijfskunde).

63 A.w., p. 22.
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b. het toegankel ijk maken en overdragen van resultaten van het onderzoek door
middel van voorlichting en advisering, a1smede het begeleiden en ondersteunen
van derden bij de toepassing van dit onderzoek
c. samenwerking met andere onderzoeksinstellingen
d. het leveren van bijdragen aan de coordinatie van het onderzoek in Nederland
en aan internationale samenwerking op dit gebied
e. het verrichten van de werkzaamheden die haar voorts worden opgedragen
bij wet of a1gemene maatregel van bestuur

Vooral punt d. en de mogelijkheden van e. doen TNO uitstijgen boven de
status van louter onderzoeksorganisatie. In deze punten profileert TNO zich
als orgaan van wetenschapsbeleid. Volgens artikel 3 van de wet is er een
Nederlandse Organisatie voor toegepast -natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO, die is gevestigd in 's-Gravenhage en rechtspersoonlijkheid bezit.
Dit betekent onder andere, dat de Bijzondere Organisaties zijn opgeheven
en zijn opgenomen in een omvattende structuur. De wet spreekt thans van
'hoofdgroepen' (artikel 15, tweede lid): organisatorische eenheden welke
bestaan uit instituten en/of andere onderdelen van de Organisatie.

De Organisatie heeft drie organen: raad van bestuur, raad van toezicht
en een raad voor het defensie-onderzoek. Het bestaan van de raad voor
het defensie-onderzoek is het uitvloeisel van de gegroeide relatie tussen
de minister van Defensie en TNO in a! zijn bijzondere aspecten. Sinds 1946
is met de oprichting van de Rijksverdedigingsorganisatie, en het sindsdien
geleidelijk daarin onderbrengen van aIle defensie-laboratoria hier te lande,
een bijzondere situatie ontstaan voor het defensie-onderzoek. Deze bijzonde-
re situatie kan worden gekarakteriseerd naar drie aspecten: de sterke
verwevenheid met de krijgsmacht, de classificatie van onderzoek, als
defensie-onderzoek, die om veiligheidsredenen gewenst kan zijn en het
opgenomen zijn in internationale samenwerkingsverbanden op het terrein
van het defensie-onderzoek, waaruit zekere verplichtingen en restricties
met betrekking tot beslissingsmarges voortvloeien."

Het spreekt vanzelf, gezien de taakstelling van TNO, dat deze organisatie
een belangrijke rol is toebedeeld in het kader van het technologiebeleid.
Deze rol ligt met name op het uitvoerende vlak. Nauw verwant aan de
problematiek met betrekking tot TNO is die van de Grote Technologische
Instituten, de GTI's. Hiermee wordt een vijftal technisch-wetenschappelijke
instituten aangeduid die zelfstandig opereren. Het zijn het Nationaal Lucht-en
Ruirntevaart Laboratoriurn (NLR), hetEnergie Onderzoek Centrum Neder-
land (EeN), het Waterloopkundig Laboratorium (WL) , de Stichting Mari-

64 A.w., p. 18.
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tiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Laboratorium voor
Grondmechanica (LGM).65 In een advies van januari 1988 heeft de
toenmaIige RAWB voorgesteld ECN en MARIN op te doen gaan in de
Organisatie TNO en de andere GTI's in een samenwerkingsverband met
TNO te plaatsen. Het voorstel tot integratie werd door de minister evenwel
afgewezen."

3.2.6 De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek

Toen eenmaaI het model van TNO effectief werd geacht voor toegepast-
wetenschappelijk onderzoek, kwam de behoefte op naar een soortgelijke
organisatie op het gebied van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek. In
1950 werd de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk
onderzoek (ZWO) opgericht. 67 Net als bij TNO is onlangs ook een nieuwe
regeling met betrekking tot ZWO vastgesteld en in werking getreden. De
aanduiding ZWO is veranderd in 'Nederlandse organisatie voor wetenschap-
pelijk onderzoek' (NWO).

Bij de oprichting in 1950 werd als belangrijkste taak aan ZWO
toebedeeld: 'het zuiver-wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en
hogescholen aIsmede daarbuiten en de coordinatie daarvan voor zover nodig
te bevorderen met alle daartoe dienstige middelen, in het bijzonder door
het beschikbaar stellen van gelden' (art. 2, eerste lid, onder a., Wet ZWO).
Vanaf de aanvang is echter niet aileen het zuiver-wetenschappelijk onderzoek
tot het taakveld van ZWO gerekend. Volgens artikel 3 van de wet strekken
de bemoeiingen van ZWO zich mede uit over 'het toegepast-wetenschappe-
lijk onderzoek op niet-natuurwetenschappelijk terrein zo lang en voor zover
ter bevordering daarvan geen andere wettelijke regelingen zijn getroffen'.

Voor de kosten van haar organisatie en voor de vervulling van haar
taken kreeg ZWO een fonds ter beschikking, waaraanjaarlijks van Rijkswe-
ge een bijdrage wordt verleend. In de nu bijna 40 jaar van haar bestaan
is ZWO uitgegroeid van een vrij kleine organisatie met beperkte financiele
armslag tot een grate organisatie met een jaarlijks budget van ruim 225
miljoen gulden. De groei van ZWO en haar toenemend belang voor het
universitaire onderzoek in het kader van de tweede geldstroom hebben de
organisatie in feite uit het jasje van de wet van 1950 en de daarmee gegeven

65 Daarover o.a. WB 1988, p. 70.
66 WB 1989, p. 71.
67 Wet van 5 januari 1950, SIb. K 5.
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verhoudingen en structuren doen barsten. Daarnaast veranderde ook in de
loop der jaren haar taak inhoudelijk.

Brookman" geeft aan dat al in de jaren vijftig discussie ontstond over
de aard van het onderscheid tussen TNO en ZWO. TNO is bedoe1d als
een lichaam dat zowel onderzoek ondersteunt als zelf uitvoert in eigen
instituten, terwijl met ZWO vooral een instantie leek te zijn gecreeerd die
gelden toewijst ter ondersteuning van onderzoeksprojecten voor begrensde
perioden. Dit onderscheid, dat wellicht nog enige administratieve zin gehad
zou kunnen hebben, vervaagde echter meer en meer. ZWO kreeg in toene-
mende mate eigen stichtingen en instituten, tengevolge waarvan een groot
gedeelte van haar jaarlijks budget werd vastgelegd." Per 1 januari 1990
is tot de organisatie van de rechtsopvolger van ZWO toegetreden de in
februari 1981 opgerichte Stichting voor de Technische Wetenschappen
(STW).70 Ret groeiend belang, de omvang van de activiteiten en de naam-
geving van de STW hebben het hanteren van het onderscheid tussen ZWO
en TNO steeds moeilijker gernaakt."

Daarnaast blijkt ook het onderscheid tussen 'zuiver' en 'toegepast' steeds
meer vragen op te roepen. Volgens Brookman" is het twijfelachtig of
de regering zo vrijgevig zou zijn geweest bij het toewijzen van gelden aan
ZWO-instellingen, als de verschillende geleerden niet hadden gewezen op
het belang van hun (zuiver) onderzoek voor de ontwikkeling van industriele
produkten, zoals computers, transistoren en kernenergiecentrales. In de
loop der tijd creeerden deze instellingen van zuiver-wetenschappelijk
onderzoek vele verbindingen met de industrie en hun directeuren waren
over het algemeen goed op de hoogte van de waarde van hun fundamenteel
onderzoek voor de industrie."

In de wet van 1985 zijn de taak en de organisatie van ZWO belangrijk
gewijzigd. Er wordt niet meer een vanuit wetenschapstheoretisch oogpunt
strikte scheiding tussen ZWO (thans:NWO) en TNO gehanteerd. Overlappin-

68 Brookman 1979, p. 314 e.v.
69 Bekende ZWO-instellingen zijn de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

(FOM), de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON), het Kemfysisch Versneller
lnstituut(KVI), de Stichtingvoor Biologisch Onderzoek (BION) , de Stichtingvoor Biofysica
en de Stichting voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (FUNGO).

70 Vgl. WB 1991, p. lO.
7 I Wellicht heeft de STW in belangrijke mate model gestaan voor het karakter van de NWO

in de nieuwe regeling. Vgl. WB 1983, p. 55, a1waar de STW een belangrijke rol wordt
toegeschreveo bij de stimulering en kwaliteitsverhoging van universitair onderzoek met een
toegepast karakter.

72 Brookman 1979, pp. 315.
73 Brookman 1979, p. 316.
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gen worden zelfs niet uitgesloten, maar 'als belangrijke taken voor de
gereorganiseerde ZWO zullen gelden het bevorderen van kwaliteit en
vernieuwing van vooral het universitaire en para-universitaire onderzoek,
terwijl TNO in hoofdzaak zelf onderzoek verricht en slechts zijdeliogs is
betrokken bij het onderzoek aan universiteiten en hogescholen' .74 Het
onderscheid tussen TNO en NWO beperkt zich dus thans tot het onderscheid
in werkterrein. Deze invalshoek brengt onder andere met zich mee, dat
er thans geen bezwaar meer bestaat om NWO te betrekken bij het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek, zolang het maar aan universiteiten wordt
verricht.

De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zal,
volgens de memorie van toelichting bij de huidige wet, bij de uitvoering
van haar taak vooral aandacht moeten besteden aan het stellen van 'prioritei-
ten vanuit wetenschappelijk oogpunt', het voeren van 'een initierend en
stimulerend beleid' en het schenken van 'speciale aandacht aan de bevorde-
ring van onderzoek dat om bijzondere maatschappelijke redenen prioriteit
verdient' .75 Er worden drie soorten van instrumenten onderscheiden.
Verkenningen om te achterhalen welke activiteiten voor stimulering in
aanmerking komen, men kan hier denken aan workshops, symposia, voorstu-
dies, experimentele projecten, gebiedsevaluaties, e.d. Financiering van
onderzoeksprojecten, het moet hier steeds onderzoeksactiviteiten betreffen
die zijn beperkt naar omvang (l tot 2 arbeidsjaren) en naar tijd (4 jaar).
Men kan hierbij onder andere denken aan studiereizen, stages en bijdragen
in de kosten van publicaties, alsmede in de aanschaf van materiele voorzieni-
ngen. En tenslotte financiering van onderzoeksprogramma's. Men denke
hier aan het bijeenbrengen van onderzoekers die een bepaald terrein kunnen
uitbouwen, aan de beoordeling en begeleiding van de te ondememen activi-

74 Memorie van toelicbting Wet op de NWO, Kamerstukken II, 1984-1985,19031, nr. 3, p.
14.

75 A.w., p. 16; volgens artikel3 van de wet, dat gaat over de taakstelling van NWO, moeten
de volgende punten worden onderscbeiden:
'I. De organisatie beeft tot taak bet bevorderen van de kwaliteit van wetenscbappelijk
onderzoek a1smede bet initieren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in bet weten-
scbappelijk onderzoek.
2. De organisatie voert baar taak uit in bet bijzonder door bet toewijzen van middelen.
3. De organisatie bevordert de overdracbt van kennis van de resultaten van door baar

geinitieerd en gestimuleerd onderzoek ten beboeve van de maatscbappij.
4. De organisatie ricbt zich bij bet uitvoeren van baar taak in hoofdzaak op het universitaire

onderzoek, Daarbij let zij op bet aspect van coordinatie en bevordert deze waar nodig.'
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teiten en aan het verschaffen van startsubsidies. Daarnaast zal NWO zorgen
voor een basisfinanciering van het programma van haar eigen instituten."

De leiding van NWO is in handen van een Algemeen bestuur. Per weten-
schapsgebied fungeren gebiedsbesturen, die in het algemeen zijn belast met
de zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het eigen
wetenschapsgebied. Specifieke taken en bevoegdheden van de gebiedsbestu-
ren betreffen de beslissing inzake financiering van concrete aanvragen om
steun voor binnen het wetenschapsgebied vallende onderzoekprojecten en
het creeren van nieuwe vormen van steunverlening die zijn gericht op het
tot ontwikkeling brengen van bepaalde terreinen van onderzoek."
Gebiedsbesturen kunnen een deel van hun bevoegdheden aan Afdelingsbestu-
ren mandateren. Daartoe bestaat aanleiding als de werkzaamheden binnen
een bepaald wetenschapsgebied zo omvangrijk of ingewikkeld zijn geworden
dat zij niet optimaal door een gebiedsbestuur kunnen worden bestreken.
Afdelingen vormen dan het niveau waarop de wetenschappelijke beoordeling
van concrete projectvoorstellen plaatsvindt, omdat op dat niveau de
specifieke deskundigheid in de meest ruime zin aanwezig is. Gebieds- of
afdelingsbesturen zijn in staat een eerste schifting te maken uit initiatieven
die van de onderzoekers komen. Ook zijn zij geschikte instrumenten om
beleidsrichtlijnen van hogere niveaus op effectieve wijze door te geven naar
beneden en om wensen vanuit de kring der onderzoekers door te geven
naar de hogere organen van de organisatie."

In vergelijking met ZWO, zal de overheid zich ten aanzien van NWO
terughoudender opstellen. Zo is het rninisterieel goedkeuringsrecht met
betrekking tot de benoeming, schorsing en ontslag van leden van afdelings-
besturen verdwenen. Voorts is het instituut van ministerieel waarnemer
bij het algemeen bestuur afgeschaft. De overheidsbemoeienis is niettemin
duidelijk aanwezig ten aanzien van de financiele besluitvorming (begroting,
etc.), het bestuursreglement, de benoeming van de voorzitter en de leden
van het algemeen bestuur (bij koninklijk besluit) en de verantwoordingsplicht
van het algemeen bestuur aan de minister. De regeling omtrent NWO zaJ
in latere instantie deel uit maken van de Wet hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek, als meer ervaring is opgedaan met het functioneren
van dit instituut."

76 A.w., p. 17.
77 A.w., p. 19.
78 A.w., p. 20.
79 MvT-WHW, p. 44.
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3.2.7 De verantwoordelijke ministerts) voor het wetenschaps-, resp.
technologiebeleid

Bij het aantreden van het kabinet-Biesheuvel in 1971 verscheen de eerste
minister die zelfstandig werd belast met het wetenschapsbeleid, jhr. mr.
M.L. de Brauw.f Het was een logische stap op de weg naar institutionali-
sering van het wetenschapsbeleid als zelfstandig beleidsterrein." In 1972
zag de onderraad van de Raad van Ministers voor het Wetenschapsbeleid
het licht, welke in de loop der tijd is omgezet in de Raad voor Wetenschaps-
en Technologiebeleid (RWT) die wordt voorgezeten door de premier. 82

De eerste bewindsman voor het wetenschapsbeleid werd verantwoordeli jk
geacht voor de coordinatie van het wetenschapsbeleid. Daarnaast had deze
ook een verantwoordelijk.heid voor het zuiver-wetenschappelijk onderzoek
en voor een aantal basisvoorzieningen voor de wetenschapsbeoefening,
alsmede voor het wetenschappelijk onderwijs." Het takenpakket veranderde
snel. In het kabinet-Den Uyl, dat in 1973 aantrad, kwam er een minister
zander portefeuille voor aIleen het wetenschapsbeleid, die samen met de
minister van O&W de zorg had voor het wetenschappelijk onderwijs."
Deze minister, dr. F.H.P. Trip achtte zich verantwoordelijk voor de
totstandkoming van een gecoordineerd wetenschapsbeleid, met de nadruk
op de afstemming van de onderzoeksprogramma's onderling en op de
prioriteiten in het algemeen regeringsbeleid. Hij achtte zich daarnaast
verantwoordelijk voor een doelmatige uitvoering van het door de overheid

80 Officieel was mer sprake van de minister zonder portefeuille be last met de aangelegenheden
betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs.

81 Zie ook Nota Wetenschapsbeleid, p. 14.
82 Reeds vanaf 1966 bestond er op arnbtelijk niveau een Interdepartementaal Overleg

Wetenschapsbeleid (lOW). Het lOW, voorgezeten dooreen arnbtenaar van het departement
van 0& W, fungeert als overleg- en coordinatie-orgaan tussen de departementen en bereidt
mede het regeringsbeleid voor, door onder meer het regeringsstandpunt te concipieren over
de adviezen van de RAWB (thans: AWT), VgL Nota Wetenschapsbeleid, p. 91. Tevens
vervult het lOW een belangrijke functie bij het tot stand komen van het wetenschapsbudget
en verzorgt het sinds 1972 de arnbtelijke voorbereiding voor de besluitvorming in de
onderraad van de Raad van Ministers, vgl, 1. W. Weehuizen, a. w., p. 15; zie ook De Kool
1975, p. 106. Met de verzelfstandiging van het technologiebeleid bij het aantreden van het
kabinet-Lubbers I in 1982, en het gelijktijdigverplaatsen van dit beleidsgebied van Onderwijs
en Wetenschappen naar het departement van Economische Zaken is in de loop van 1983
bet Interdepartementaal Overleg Technologiebeleid gevormd (lOT), dat wordt voorgezeten
door een arnbtenaar van Economische Zaken en naar het beeld van het lOW gelijksoortige
taken heeft toebedeeld gekregen inzake het Technologiebeleid, zie Kamerstukken II, 1983-
1984, 17973, nrs. 5-6, p. 26 (Nota Project Technologiebeleid).

83 VgL WE 1972, p. 3.
84 Brookman 1979, p. 344.
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gefinancierde onderzoek, vooral wat betreft de samenhang tussen de
activiteiten in de verschillende sectoren, en de punten van gemeenschappelijk
belang."

Trips taak was niet eenvoudig. Hij stond voor het probleem zijn taakveld
goeddeels vanaf de grond op te bouwen," terwijl hij daarnaast slechts
coordinerende bevoegdheden en de kracht van de overtuiging tot zijn
beschikking had. In de Nota Wetenschapsbeleid van 1974 wordt gekozen
voor het zogenaamde 'gezamenlijke actiemodel': een ministerscomite voor
het wetenschapsbeleid vormt tezamen met een coordinerend bewindsman,
die de besluiten van het cornite voorbereidt, de centrale instantie voor de
besluitvorming ten aanzien van het wetenschapsbeleid. Bet model is
gebaseerd op overeenstemming tussen de minister van wetenschapsbeleid
en de vakministers.Y Bet was en is de - op zichzelf zeer wel verdedig-
bare - tragiek van het terrein wetenschapsbeleid, dat de minister niet de
macht heeft om bij voorbeeld te besluiten dat zoveel meer onderzoek dient
plaats te vinden naar vormen van energiewinning, omdat dat de competentie
is van de minister van Economische Zaken of om te besluiten dat nieuw
onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheden van betaalbare en
kwalitatief hoogstaande woningbouw, want dat betreft de competentie van
weer een andere minister. Bovendien is de handelingsruimte van de minister
aanzienlijk beperkt door de autonomie van de onderzoekers en de onder-
zoeksorganisaties. 'Zijn gebrek aan macht ontneemt hem ook de verant-
woordelijkheid', schrijft De Kool in 1975, 'hij kan dus ook nauwelijks door
het parlement ter verantwoording worden geroepen, hooguit voor iets futiels
als de opstelling van het wetenschapsbudget, maar niet voor de werkelijke
inhoud daarvan, want die valt onder verantwoordelijkheid van de andere
ministers. ( .. ) Alleen voor de voorstellen voor nieuwe structuren draagt hij
verantwoordelijkheid, voor het inhoudelijke beleid niet'. 88

In het debat over de regeringsverklaring van het eerste kabinet Van
Agt in 1978 werd van de zijde van de regering een duidelijke catalogisering
en verruiming van de bevoegdheden van de minister aangekondigd, maar
in het tweede kabinet-Van Agt van CDA, PvdA en D'66 (1981) keert de
zelfstandige functie van minister voor het Wetenschapsbeleid niet meer
terug. De verdeling van zetels over de deelnemende partijen in het nieuwe
kabinet leidde tot de simpele opheffing van deze ministerspost. Bet
wetenschapsbeleid keert terug in de portefeuille van de minister voor

85 Nota Wetenschapsbeleid, p. 88.
86 A.w., p. 88.
87 Vgl. a.w., p. 64.
88 De Kool 1975, p. 105.
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Onderwijs en Wetenschappen. Hieraan was geen inhoudelijke afweging
vooraf gegaan. 89 Bij de formatie van het eerste kabinet-Lubbers vindt er
vervolgens een splitsing plaats van de verantwoordelijkheid voor het weten-
schapsbeleid en technologiebeleid, inhoudende dat de minister van Economi-
sche Zaken de eerste verantwoordelijkheid krijgt voor het technologiebeleid.
Met name wordt deze belast met het industriegerichte onderzoek en het
energie-onderzoek en verkrijgt deze taken ten aanzien van het inhoudelijke
onderzoek bij TNO en de grote technologische instituten.?? Vanaf 1984
verschijnt onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische
Zaken jaarlijks het Beleidsoverzicht Technologie.

De verzelfstandiging van het technologiebeleid naast het wetenschapsbe-
leid roept de vraag op hoe aan de afstemming tussen deze twee beleidsgebie-
den gesta!te moet worden gegeven. Daarop wordt dieper ingegaan in het
Wetenschapsbudget 1984. Men onderscheidt drie aspecten met betrekking
tot de maatschappelijke benutting van wetenschap en technologie:

I. het genereren van basisconcepties;
2. het vervaardigen en voortbrengen van produkten, diensten, systemen en
processen;
3. het gebruik van produkten, diensten, systemen en processen.

De coordinatie van het wetenschapsbeleid richt zich voora! op het aspect
van genereren van basisconcepties en op het gebruiksaspect. De vraagstelling
richt zich op de wijze waarop technologieen betekenis hebben voor 'rnaat-
schappelijke functies' en in welke mate de instandhouding en ontwikkeling
op langere termijn van 'maatschappelijke functies' eisen stellen aan de
wetenschappelijke en technologische infrastructuur."! Deze vraagstelling
werd uitgewerkt in de Nota Integratie van Wetenschap en Technologie in
de Samenleving." Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan
maatschappelijke en ethische vragen over de toepassing van technologie.
In het licht hiervan publiceerde de minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen in 1991 de notitie 'Kader voor discussies over ethische aspecten van
wetenschappelijk onderzoek' .93 Het technologiebeleid heeft vooral ten doel
de marktsector die zich richt op de vervaardiging en de voortbrenging van

89 Vgl. de discussie in de Vaste Commissie voor Wetenscbapsbeleid d.d. 14 december 1981
over bet WB 1982, pp. 10111, met de toenmalige minister van Kemenade.

90 Vgl. Karnerstukken II, 1982-1983, 17555, nr. 7, bijlage '8, p. 86. Zie ook bijlagen 2a en
2b van WB 1984, pp. 125-130.

91 WB 1984, p. 20.
92 Kamerstukken II, 1983-1984, 18421, DrS. 1-2.
93 Kamerstukken II, 1990-1991,21319, Dr. 12.
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produkten, diensten, systemen en processen maximaal te laten profiteren
van technologie. Een belangrijke aanzet tot de uitbouw van het technologie-
beleid vormde het advies van de commissie-Dekker uit 198794 en het
kabinetsstandpunt hierover in hetzelfde jaar." De onderscheiding tussen
de taken van wetenschaps- en technologiebeleid is niet strikt te hanteren
of eeuwig geldend. Zeker wanneer men vindt dat een goede samenwerking
tussen de twee beleidsgebieden geboden is, kan een zekere ineenvloeiing
van doelstellingen daarvan het gevolg zijn. Met de oprichting van de AWT
zijn daartoe belangrijke voorwaarden geschapen. Naar Hazeu evenwel vast-
steit, is in de jaren tachtig het stimuleringsbeleid voor industriele innovatie
de boventoon gaan voeren.

'De concentratie op het industrieel-economisch beleid is, tegen de achtergrond
van deze ontwikkelingen, wei gekenschetst als een marginalisering van de
maatschappelijke en sociaal-organisatorische invalshoeken (..r·%

3.3 Ontwikkeling van beleid

3.3.1 Verandering van ambities

Het wetenschapsbudget is aanvankelijk niet meer dan een dwarsdoorsnede
van de begrotingen van de verschillende departementen met betrekking tot
uitgaven voor onderzoek. Dat geeft aan dat financiering als beleidsinstrument
een heel belangrijke, zo niet centrale rol speelt in het wetenschapsbeleid.
Daarin is nooit verandering gekomen; wei in het inzicht wat men met geld
kan doen.

In het Wetenschapsbudget 1973 wordt voor de eerste maal met behulp
van extrapolaties op basis van de begroting voor 1973 een raming gemaakt
van uitgaven voor de drie daaropvolgende jaren '74, '75 en '76. Hiermee
is een aanzet aanwezig tot afzonderlijke planning in grote lijnen van de
rijksuitgaven voor wetenschapsbeoefening." Voor deze exercitie wordt
het instrument van de zg. Homogene Uitgavengroep Wetenschapsbeoefening
(HGWB) ontwikkeld." In de Nota Wetenschapsbeleid van 1974 wordt

94 Wissel tussen kennis en macht, rapport van de Adviescommissie voor de uitbouw van het
technologiebeleid, Den Haag, april 1987.

95 De uitbouw van het Technologiebeleid, kabinetsstandpunt, Kamerstukken Il , 1986-1987,
19960, nr. 3.

96 Hazeu 1989, p. 119.
97 WB 1973, p. 7.
98 Zie WB 1969, p. 13 en Blume 1985, p. 60; de HGWB is een begrotingstechnisch instrument

voor de budgettering en langere termijnplanning van uitgaven. De Homogene groep bestaat
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vervolgens voorgesteld het wetenschapsbudget tot een 'meerjarenplan voor
wetenschapsbeoefening' om te vormen, dat meer inhoudelijk van aard zal
zijn. Het accent wordt gelegd op de samenhangen, het beleidsstuk zou meer
taakstellend van karakter moeten zijn en het zou als een geintegreerd geheel
moeten worden gepresenteerd." Een en ander blijkt echter moeizaam te
verwezenlijken. Met het oog op de ontwikkeling van dit meerjarenplan
ondernam men inventarisaties van grote gebieden van onderzoek, zoals
het geesteswetenschappelijk onderzoek en de deelname van Nederlandse
zijde aan internationale wetenschappelijke samenwerking."? In 1981
verdwijnt het omvattende plankarakter van het wetenschapsbudget naar de
achtergrond.'?' Erkend wordt, dat een uniforme benadering van het
onderzoeksveld met mogelijk is. De 'beleidsintensiteit' van de verschillende
sectoren Ioopt uiteen, pogingen tot het nastreven van het meerjarenplan
als een geintegreerd geheellopen daarop stuk. De verschillen in 'beleidsin-
tensiteit' per sector werken het streven in de hand het planningsproces met
betrekking tot onderzoek vooral binnen de sectoren verder te ontwikkelen.
Het accent wordt verlegd naar prioriteitstelling in termen van programma's
en projecten van onderzoek en naar beleidskeuzen ten aanzien van enerzijds
het onderzoekspotentieel en anderzijds de instrumenten van wetenschaps-
en onderzoeksbeleid. 102 In het Wetenschapsbudget 1993 wordt voor het
eerst het 'Strategisch Beleidsdocument' gepresenteerd. Het is een document
dat het resultaat is en een momentopname geeft van het 'proces van
verkenningen naar zowel maatschappelijke mogelijkheden als naar de
maatschappelijke vraag naar onderzoekresultaten'. Centraal in dit document
staat de opsomming van een aantal onderzoeksterreinen, dat in aanmerking
komt voor stimulering en versterking.'?'

Het jaar 1984 kan in meer dan een opzicht als een breekpunt worden
aangemerkt. Nieuwe zienswijzen op het vraagstuk van sturing van instellin-
gen van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek komen op, terwiji

uit uitgavenposten, voorkomend op de begrotingen van de verschillende departementen, die
overwegend (60 % of meer) betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek en ontwikke-
ling. Met de integratie in het wetenschapsbudget van de uitgaven vooruniversitair onderzoek,
zoals dat door het in 1983 ingevoerde financieringsstelsel van onderwijs en onderzoek
ingevolge de BUOZ zichtbaar wordt gemaakt, wordt de HGWB afgeschaft en vervangen
door het systeem van de Totale Onderzoek Financiering (TOF), een overzicht van het gehele
door de overheid gefinancierde onderzoek.

99 Nota Wetenschapsbeleid, p. 7.
100 Vgl. WB 1977 en WB 1978, nrs. 5-6 (vervolgnota).
101 Zie ook Hazeu 1989, p. 121.
102 WB 1982, p. 6.
103 WB 1993, p. 26.
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ook het karakter van het wetenschapsbudget, onder invloed van de integratie
van het universitair onderzoek in het totaal van de onderzoeksactiviteiten
en de verzelfstandiging van het technologiebeleid, verandert. In het Weten-
schapsbudget 1984 wordt een explicieter op bepaalde onderdelen van de
wetenschapsbeoefening gericht beleid verwoord, waarbij niet langer wordt
vastgehouden aan de min of meer abstracte selectiecriteria van de voorgaan-
de perioden. Het is noodzakelijk al op korte termijn over te gaan tot het
stellen van prioriteiten en posterioriteiten, vanwege de beperkte financi-
en.104 Daarbij moet rekening worden gehouden met de ernst van de vraag-
stukken en met de kansen die door de snelle ontwikkelingen op het terrein
van wetenschap en technologie worden geboden.!" Er worden duidelijke
keuzen gepresenteerd in de vorm van aandachtsgebieden.l'" In het Weten-
schapsbudget 1985 en daaropvolgende stukken treedt een verscherping op
van deze selectieve wijze van sturing doordat de Nederlandse wetenschaps-
beoefening wordt geplaatst in een internationaal kader. Deels gaat dit
gepaard met een groeiende beweging van subsidiestromen van de zijde van
de Europese Gemeenschap'F' en deels, zoals Hazeu al aan het eind van
de vorige paragraaf constateerde, met een groeiende dominantie in de jaren
tachtig van de doelstellingen van het vooral op economische bedrijvigheid
gerichte technologiebeleid.l'" In zijn laarbeschouwing 1992 maakt de
AWT van de Europese eenwording en de toekomstige positie van Nederland
in Europa een belangrijk thema voor de ontwikkeling van het beleid in de
jaren negentig.'?" De regering ziet het als een uitdaging voor de nabije

104 In WB 1991, p. 27 wordt vastgesteld dat de Nederlandse uitgaven voor academisch en daaraan
verwant onderzoek in absolute bedragen tussen 1975 en 1987 nauwelijks zijn gestegen.

105 WB 1984, pp. 22-23.
106 Als aandachtsgebieden voor 1984 en daaropvolgende jaren noemt het WB 1984, pp. 5-6,

onder andere informatie, bodemvervuiling, marien en maritiem onderzoek, sociaal-
wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke en ethische aspecten van wetenschap en
techniek.

107 Vgl. WB 1991, pp. 53 e.v.: het aandeel van het door de EG gefinancierde onderzoek op
het totaal van het door de EG-lidstaten gefinancierde onderzoek narn toe van 1,4% in 1975
tot4,5 % in 1989. Het onderzoek, waarin Nederlandse onderzoekers participeren en dat wordt
bekostigd door de EG betreft een aantal aandachtsgebieden, zoals gezondheid, stralingsbe-
scherming en milieu, industrielewetenschap en technologie, biotechnologie, agro-industriele
technologie, nucleaire technologie en verbetering van de Europese sarnenwerking op het
gcbied van wetenschap en technologic.

108 Zie ook Nota wetenschapsbeleid 90, pp. 3, resp. 6 e.v., waarin deze constatering wordt
onderschreven. De Nota is een vervolg op de discussienota Naar een wetenschapsbeleid
voor de jaren negentig, Zoetermeer, juli 1988.

109 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, laarbeschouwing 1992: Vier
aandachtspunten voor het kabinetsbeleid, Den Haag, oktober 1992.
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toekomst het wetenschaps- en technologiebeleid te verbreden, waarbij naast
de economische doelstelling evenzeer de ecologische en andere maatschappe-
lijke doelstellingen de aandacht krijgen.!" Centraal staan vraagstukken
als de benutting van wetenschappelijke kennis uit de technologische,
gedrags-, maatschappij- en (wellicht OOk!") geesteswetenschappen voor
complexe maatschappelijke vraagstukken, het ter sprake stellen van ethische
en maatschappelijke consequenties van wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen en de verbetering van de 'kennisinfrastructuur', dat wil
zeggen versterking van het vermogen om zich in Nederland op wetenschap-
pelijk terrein te onderscheiden van andere landen, om op lange termijn de
nationale verankering van technologische kennis te waarborgen.!" Bij
al deze vraagstukken, die een proces van het stellen van prioriteiten
vereisen, is meer inzicht benodigd in de mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen en trends. Daarom wordt er voor de jaren negentig een groot project
Verkenningen opgestart.!" Voor dit doel is op 19 mei 1992 door minister
Ritzen de Overleg Commissie Verkenningen (OCV) geinstalleerd die als
opdracht kreeg 'in Nederland een breed gedragen proces van verkenningen
tot stand te brengen en oplossingsrichtingen aan te geven voor actuele
vraagstukken in het Nederlandse wetenschapsbeleid'. 114 Deze commissie
vatte in haar eerste rapport de taak als voigt op:

'De OCV wil met haar activiteiten aansluiten bij of voortbouwen op initiatieven
van andere organisaties. (.. ) Zij heeft uitdrukkelijk tot taak om onderzoeksorgani-
saties in Nederland tot steun te zijn bij het formuleren van strategisch beleid,
o.m. door stimulering en begeleiding van verkennende activiteiten. Wei gaat
de OCV na of verkenningen die plaats hebben gevonden, ook de informatie
bevatten die haars inziens nodig is voor het nemen van beslissingen op het
betreffende terrein. Ten aanzien van nieuwe verkenningen staat de OCV de
volgende procedure voor ogen. In een dialoog met het onderzoeksveld komt
de OCV tot de slotsom dat voor een bepaald gebied een verkenning gewenst
is. Parallel hieraan stelt de OCV vast welke instanties bij die betreffende
verkenning betrokken moeten worden en onder wiens gezag de verkenning
uitgevoerd dient te worden. De OCV bepaalt vervolgens de nadere omschrijving
van het te verkennen terrein en de precieze opdracht en samenstelling van de
verkenningscommissie' .115

110 Nota Wetenschapsbeleid 90, p. 5.
III A.w., p. 6.
112 A.w., pp. 5-6.
113 A.w., p. 22.
114 Vgl. Kornpas en kijker: kader voor verkenningen van wetenschap en techno logie, advies

van de Overlegcommissie Verkenningen van oktober 1992, p. 10.
115 A.w., p. 19.

118



De organisatie van het wetenschapsbeleid

In Wetenschapsbudget 1993 is voor het eerst van het werk van de OCV
gebruik gemaakt. De Commissie is verzocht haar werkzaamheden nog vier
jaar voort te zetten.!"

De bemoeienis met de universiteiten en hogescholen staat vanaf 1984,
wat betreft de onderzoeksfunctie, vooral in het teken van bevordering van
de kwaliteit en de (maatschappelijke) doelmatigheid, hetgeen tot uitdrukking
wordt gebracht door opeenvolgende initiatieven zoals de fasegewijze uitbouw
van het stelsel van voorwaardelijke financiering van wetenschappelijk
onderzoek (zie ook hieronder), de introductie van het stelsel van onderzoek-
scholen (zie ook hieronder) en de nieuwe regeling van de Wet hoger onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek, waarbij onder andere de vaststelling
van de onderlinge verhouding tussen universiteiten en hogescholen veel
aandacht krijgt (zie hoofdstukken 7 en II).

In 1984 verschijnt voor de eerste maal, onder verantwoordeIijkheid van
de minister van Economische Zaken, die specifieke bevoegdheden toebedeeld
heeft gekregen op het terrein van het technologiebeleid, krachtens het
regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I, 117 het Beleidsoverzicht Technolo-
gie 1984-1985.118 Ret Beleidsoverzicht Technologie beoogt een overzicht
te geven van de wijze waarop door de verschillende departementen wordt
bijgedragen aan het technologiebeleid en uitvoering wordt gegeven aan het
beleidsplan technologiebeleid. 119 Ret overzicht sluit aan op de memories
van toelichting van de departementale begrotingen en op het wetenschaps-
budget. De voorbereiding van het Beleidsoverzicht is verzorgd door het
Interdepartementaal Overleg voor het Technologiebeleid (lOT) 120.

3.3.2 Uitdunning en verfijning van het algemene beleidsinstrumentarium

De bijstelling van de ambities van het overheidsbeleid ten aanzien van het
wetenschappelijk onderzoek in zijn totaliteit ging gepaard met de opkomst
en verdwijning van een aantal instrumenten dat niet tot het beoogde effect
bleek te Ieiden. Men zette aanvankeIijk hoog in door aan de overheid een
vooral regisserende rol toe te kennen. Kenmerkend voor deze zienswijze
zijn de misIukte plannen met betrekking tot de beleidsruimte, de Nationale
Onderzoeksprogramma's en de algemene voorlichtingstaak die vooral te

116 WB 1993, p. 19.
117 Regeerakkoord behorende bij de kabinetsformatie 1982, Kamerstukken D, 1982-1983, 17555.

Voor nieuwe taakverdeling tusseo O&W eo EZ zie a.w., or. 7, p. 86.
118 Kamerstukkeo II, 1984-1985, 18608.
119 Beleidsplan technologiebeleid, Kamerstukkeo Il, 1984-1985, or.l, p. 18.
120 Beleidsoverzicht technologie 1984-1985, p. 5.
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breed van opzet bleken. Men ziet hier een verschuiving optreden naar de
ontwikkeling van instrumenten die op aspecten of onderdelen van het
onderzoeksbestel worden gericht. In het begin van de jaren negentig vindt,
zoals in het slot van de vorige paragraaf is besproken, een herwaardering
plaats van het middel van 'verkenningen' als algemeen beleidsinstrument.

In het eerste algemene interimadvies van de RAWB, inzake de uitgaven
voor wetenschapsbeoefening wordt de wenselijkheid van een beleidsruimte
voor nader te selecteren projecten van onderzoek aanbevolen.!" De
beleidsruimte werd beschouwd als een middel om de flexibiliteit van het
overheidsbeleid ten aanzien van de wetenschapsbeoefening te verhogen.
In de begroting voor 1970 wordt met de beleidsruimte een bescheiden begin
gernaakt.!" maar het gaat niet snel genoeg. De RAWB pleit in zijn
Jaaradvies van 1972 voor uitbreiding van het budget, omdat anders het
instrument nutteloos is. De RAWB ziet zo de weg naar een gecoordineerd
wetenschapsbeleid bemoeilijkt. 123 Ben groot probleem vormt evenwel
de organisatie van de samenwerking tussen de departementen en institu-
ten. 124 In het Wetenschapsbudget 1977 wordt min of meer het failliet van
dit instrument aangegeven. De beleidsruimte werkt niet slagvaardig, omdat
er een te uitgebreide beslissingsprocedure is die samenhangt met het
multidepartementale karakter van dit instrument. Naast de verschillende
departementen zijn daarbij betrokken het lOW, de RAWB en de Minister-
raad. Vaak is er ook een tijdrovende instelling van begeleidingscommissies
met een interdepartementale samenstelling mee gemoeid en verder is de
verwachte groei in de beleidsruimte uitgebleven. 125 In 1978 is de interde-
partementale beleidsruimte geheel opgeheven en moet deze als instrument
van nationaal wetenschapsbeleid worden afgeschreven. 126Het stimulerings-
fonds, dat vanaf 1979 is ingesteld kan als de logische opvolger van de
beleidsruimte worden gezien.

Het stimuleringsfonds heeft ten doel door middel van tijdelijke
financiering vernieuwingen in het onderzoek tot stand te brengen.F' Het
verschil met de beleidsruimte is vooral gelegen in de gerichtheid van het
fonds op projecten met een lange-termijnkarakter. Verder is hier gestreefd
naar vereenvoudiging van de procedure en betreft het in aanleg een

121 RAWB-laaradvies 1968, Den Haag 1968.
122 WB 1970, p. 18.
123 WB 1972, p. 29 en WB 1973, p. 58.
124 WB 1972, p. 5.
125 WB 1977, pp. 42-43.
126 WB 1978, p. 48.
127 WB 1979, p. 13.
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bescheiden financiering.P" De stimuleringssubsidies worden gekoppeld
aan een programma, binnen hetwelk de verschillende projecten hun plaats
krijgen. Ret is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat uit het stimuleringsfonds
zg. 'voorspronggebieden' van onderzoek zullen worden gefinancierd.!"
Voor het nationale wetenschapsbeleid nemen de stimuleringsgelden snel
aan belang toe. Er worden programmatische speerpunten ontwikkeld, die
het gevolg zijn van prioritering van onderzoek. Veel wordt verwacht van
het Informatica stimuleringsplan, maar ook sectoren als Arbeid en Gezond-
heidsonderzoek krijgen de aandacht. 130

In zijn Voortgangsadvies 1970 beveelt de RAWB de uitvoering aan van
Nationale Programma's. Volgens de Raad is er sprake van een toenemende
spanning tussen welvaart en welzijn, maar tevens van een 'verdichting'
van maatschappelijke relaties. Een en ander vereist een gecoordineerde
en multidisciplinaire aanpak van een aantal complexe problemen, waarvoor
een volledig gebruik van het in Nederland aanwezige onderzoekspotentieel
nodig is. Door een Nationaal Programma via hetwelk die aanpak gestalte
zou moeten krijgen kunnen naar de mening van de Raad thans nog geisoleer-
de en somtijds eigengereide activiteiten worden gericht en gestimuleerd. 131

De invoering van het Nationaal Onderzoeksprogramma (voortaan: NOP)
verloopt zeer stroef. Zo zijn er problemen over de relatie onderzoekspro-
grammering (in het NOP) en de beleidsvoering op hetzelfde gebied. Verder
is de keuze van onderwerpen voor een NOP erg moeilijk. Tenslotte is het
de vraag of en zo ja, hoe het wetenschappelijk onderwijs moet worden
ingeschakeld bij het uitvoeren van een NOP. 132 Ret laatste punt neemt
aan belang toe. De relaties tussen het onderzoek in de universitaire en de
buitenuniversitaire sfeer tracht men te bevorderen door een landelijk systeem
van projectregistratie.F"

De eerste vier NOP's hebben betrekking op energie-onderzoek, milieuhy-
gienisch onderzoek, onderzoek van de arbeidsmarkt en demografisch onder-
zoek.!" De NOP's worden begeleid door stuurgroepen die een duidelijk
uitvoerende taak hebben. Naar blijkt bij de evaluatie van de eerste vier
NOP's in het Wetenschapsbudget 1980 is de voortgang hiervan zeer beperkt
geweest. De volgende conc1usies worden getrokken:

128 A.w., p. 37.
129 Vgi. WE 1981, p. 22.
130 Vgl. WB 1985, pp. 6-8 en WB 1988, pp. 32-82.
131 Voortgangsadvies RAWB 1970, Den Haag 1970, pp. 3-5.
132 WB 1970, p. 2.
133 Zie bijv. Nota Wetenschapsbeleid, p. 6.
134 A.w., p. 141.
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- een tijdsduur van 2 tot 4 jaar voor het opstellen van een programma in
hoofdlijnen is onvermijdelijk;
- er zijn kenmerkende verschillende tussen de NOP's onderling;
- de resultaten die tot nu toe met de NOP's zijn bereikt laten zien, dat de
doelstelling om het bestaande onderzoekspotentieel op een bepaald terrein te
richten volgens een programma een moeilijke zaak is.135

De RAWB adviseert in 1980 niettemin om met de tweede generatie NOP's
aan te vangen.!" Tot nu toe is het daar niet van gekomen. Wei wordt
een jaar later gestart met voorstudies om de mogelijkheid tot het opzetten
van Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's (lOP's) te onderzoeken. 137
Verder wordt in het kader van het beleid inzake Integratie van Wetenschap
en Technologie in de Samenleving een programma opgezet op het vlak van
Technology Assessment (TA), waarvoor - in samenwerking met de KNAW
en WRR - een speciale organisatie, de Nederlandse Organisatie voor
Technologisch Aspectenonderzoek (NOTA), in het leven is geroepen. Het
programma draagt ook een nationaal karakter en is nader uitgewerkt in
de Nota Integratie Wetenschap en Technologie in de Samenleving
(IWTS).138 In deze nota wordt een beleidskader ontworpen dat tot
doelstelling heeft 'het bevorderen van een evenwichtige en doeltreffende
besluitvorming over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
en de toepassingen daarvan door expliciete en tijdige aandacht te geven
aan vergaring en verspreiding van informatie over de daarmee verbonden
maatschappelijke en ethische consequenties en aan de meningsvorming bij
de meestbetrokken maatschappelijke groeperingen'. 139Het programma
is onderverdeeld in algemene en specifieke TA-studies. In de Nota IWTS
wordt als een voorbeeld van een algemene studie vermeld het onderzoek
naar risico' sen besluitvorming. Als een voorbeeld van een specifieke studie
wordt vermeld het rapport van een door de minister van O&W ingestelde
ad hoc-commissie inzake de problematiek van het recombinant DNA. 140

In het Wetenschapsbudget 1985 wordt een nieuwe strategie voor de
inzet van wetenschap en technologie gepresenteerd die moet leiden tot een
intensivering en toespitsing van de Nederlandse onderzoeksinspanning. De
kern van deze strategie behelst de ontwikkeling van speerpuntacties, vorm
te geven in een samenwerkingsverband tussen de onderzoekswereld,

135 WB 1980, p. 27.
136 Vgl. WB 1981, p. 29.
137 Zie ook Hazeu 1989, pp. 113 e.v.
138 Kamerstukken II, 1983-1984, 18421, nr. 2.
139 A.w.,p. II.
140 A.w., p. 23, resp. p. 25.
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maatschappelijke groeperingen, marktsector en de overheid."" Tot de
terreinen waarop deze speerpuntacties het eerst geboden zijn, horen de
informatica en informatietechnologie, het gezondheidsonderzoek, onderzoek
op het gebied van remote sensing, van bodemsanering en van nieuwe
materialen. Als een andere urgente taak wordt beschouwd het aanboren
van nieuwe markten voor onze grote technisch-wetenschappelijke institu-
ten.'? De speerpuntprogramma's, in latere beleidsstukken ook wel
aangeduid als stimuleringsprogramma's, pogen een verbinding te leggen
tussen initiatieven van de verschillende vakdepartementen en het bedrijfsle-
yen.

In de Nota Wetenschapsbeleid van 1974 wordt het belang van de
voorlichting geplaatst in het kader van de democratisering van het
wetenschapsbeleid. Voorlichting over wetenschapsvraagstukken en de
popularisering ervan vergroot de inzichtelijkheid voor het grote publiek,
dient de openbaarheid en haalt zodoende de wetenschap uit de exclusieve
eigendornssfeer van de wetenschapsmensen. Men hecht veeI belang aan
een zelfstandige opleiding tot wetenschapsjoumalist.l'" waarvoor ook in
latere instantie een subsidiebeleid wordt ontwikkeld in de richting van het
universitaire onderwijs.!" Er komt een subsidiebeleid op gang ten aanzien
van initiatieven op velerlei vlak die tot doel hebben de wetenschaps-
inhoudelijke voorlichting ter hand te nemen of te verbeteren, zoals bij
voorbeeld een Teleaccursus over Energie. Verder bestaat er sinds oktober
1978een departementale voorlichtingsdienst voor het wetenschapsbeleid. 145

De zelfstandige betekenis van de voorlichting, zoals bedoeld in de Nota
Wetenschapsbeleid, kwam evenwel, zo leek het, gaandeweg te vervallen.
Berst in de Nota IWTS wordt een nieuwe impuls aan dit instrument gegeven.
Voorlichting staat in dienst van het beleid dat is gericht op het zichtbaar
maken van de maatschappelijke en ethische gevolgen van de invoering van
technologische vernieuwingen. Daarbij moeten ontwikkelingen zichtbaar
worden gemaakt en moeten mensen bewust worden gemaakt. 146 Ret laatste
aspect omvat met name acties gericht op het onderwijs, op groepen van
direct betrokkenen en op het grote publiek. Een direct gevolg van het
vastgestelde IWTS-beleid is de oprichting op 2 juni 1986 van de Stichting
Publieksvoorlichting, die een onafhankelijke status bezit, niet alleen door

!4! WB 1985, p. 5.
142 Vgl. a.w., p. 6 en de daaropvolgende wetenschapsbudgetten.
143 Vgl. Nota Wetenschapsbeleid, bijlage 6, pp. 193-199.
144 WB 1980, p. 29.
145 A.w., p. 30.
146 A.w., pp. 29-30.
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de rechtsvorm maar ook vanwege de samenstelling van het bestuur. De
overheid stelt evenwel voorwaarden aan de verlening van subsidie. Zij houdt
zich echter niet bezig met de invuUing en vormgeving van deze activi-
teiten.""

In het Wetenschapsbudget 1986 is het startschot gegeven voor het project
Verkenningen, dat langs 'drie lijnen' zal worden vormgegeven. Bij het
project gaat het 'om de ontwikkeling van een samenhangende bundel van
activiteiten om een beeld te krijgen van wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen ter onderbouwing van het lange termijnbeleid' . 148 De eerste
lijn zal bestaan uit een nadere orientatie op verkenningen in het buitenland.
Doel is daarbij te bepalen in welke zin de verkenningen kunnen bijdragen
aan verandering van het beleid. In ieder land blijkt men op een andere wijze
te werk te gaan."" De tweede lijn bestaat uit een nadere analyse van
verkenningsmethoden. Centraal staat daarbij het systematisch gebruiken
van inzichten van experts. De derde lijn bestaat uit het continueren en
verbreden van een aantal Nederlandse verkenningsactiviteiten. De gedachten
gaan uit naar een experimentele benadering.P?

Met name activiteiten volgens de derde lijn dragen bij aan de vorming
van het nationale wetenschapsbeleid: 'het op kwalitatief hoog niveau
introduceren van verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen in (delen
van) het wetenschappelijk en technologisch bestel'. Allerlei organisaties,
zoals AWT, WRR, KNAW en NWO zijn betrokken bij de verkenningen.
Als voorbeelden, die alle liggen op gebieden waarop grote, maar nog
onvoldoende bekende ontwikkelingen optreden worden onder andere
genoemd:

- de mogelijlcheden die de biochemie, microbiologie en biotechnologie op gang
zouden kunnen brengen op het gebied van de zogenaamde bio-energie. Dit betreft
niet aileen ontwikkelingen als het gebruik van biomassa, maar vooral ook nog
niet toegepaste mogelijlcheden om door middel van micro-organismen zonne-
energie rechtstreeks om te zetten in elektrische of chemische energie.
- het vaststellen van de invloed die de informatie-technologie op de ontwikkelin-
gen van het wetenschappelijk onderzoek uitoefent en nog zal gaan uitoefenen
door het gebruiken van steeds meer geavanceerde apparatuur voor het verrichten

147 Vgl.de opmerkingen van de minister van O&W in het vers1ag van een mondeling overleg
met de Vaste Commissie voor het Wetenschapsbeleid d.d. 4 ju1i 1986, Kamerstukken II,
1985-1986, 18421, or. 19, p. 4.

148 WB 1986, p. 10.
149 A.w., p. 11.
150 WB 1986, pp. 11-12.
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van experimenten, bij het verwerken van de experimentele resultaten en bij
het confronteren van de experimenten met de theorie.
- verkennen van veranderingen in de cultuur als gevolg van de ontwikkelingen
in wetenschap en techniek en de rol van de geesteswetenschappen om meer
inzicht in deze processen te verschaffen.!"

Hierboven, paragraaf 3.3.1, is reeds vermeld dat voor het project in 1992
is ingesteld de Overleg Commissie Verkenningen die in oktober van dat
jaar haar eerste rapport publiceerde.

3.3.3 Instrumenten met betrekking tot het universitaire onderzoek

In dit kader zal aandacht worden besteed aan de financiering en aan nieuwe
initiatieven omtrent de organisatie van het universitaire onderzoek. De vanaf
begin jaren tachtig gegroeide aandacht voor het universitaire onderzoek
is de illustratie van het feit dat in het moderne wetenschapsbeleid een
sectorele benadering van het onderzoek de voorkeur geniet. Er zijn drie
geldstromen te onderscheiden. De eerste geldstroom is de rijksbijdrage aan
de universiteiten, waarbij ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek
vooral de voorwaardelijke jinanciering een rol speelt. De tweede geldstroom
is dejinanciering door NWO. De derde geldstroom is de (zelf)financiering
door middel van contractonderzoek. Voor de organisatie van het vanuit
deze geldstromen bekostigde universitaire onderzoek is het project van de
onderzoeksscholen ontstaan.

Eerste geldstroom: voorwaardelijke financiering

E6n van de centrale problemen bij de planning en verdeling van uitgaven
in het kader van het wetenschapsbeleid was gedurende lange tijd de
onbekendheid met het aandeel van het universitaire onderzoek. Van de totale
rijksbijdrage ten behoeve van de universiteiten konden de uitgaven voor
onderzoek niet van die voor onderwijs worden afgezonderd. Naar nu bekend
is, vormden de uitgaven voor universitair onderzoek evenwel een substan-
tieel deel van de totale overheidsuitgaven voor onderzoek. 152 In 1979 heeft
men in deze situatie verandering willen brengen. De minister van Onderwijs

151 WB 1987, p. 78.
152 Volgens WB 1991, p. 38, bedraagt het totaal van overheidsuitgaven voor wetenschappelijk

onderzoek 4,7 miljard gulden. 40% daarvan, te weten 1,6 rniljard, kornt ten goede aan het
universitaire onderzoek. De overheidsuitgaven ten behoeve van het wetenschappelijk
onderzoek zijn in de peri ode 1975-1987 nauwelijks gestegen in absolute bedragen, zie
hoofdstuk 6, paragraaf 4.2.
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en Wetenschappen publiceerde in dat jaar de Beleidsnota Universitair
Onderzoek, waarin hij aangaf dat door de koppeling van onderzoek aan
de onderwijscapaciteit in de overheidsfinanciering het onderzoek onvoldoen-
de zichtbaar en bespreekbaar is. Als gevolg daarvan signaleerde hij de
neiging om bij taakverdeling, het aantrekken van nieuw personeel en bij
de besluitvorming binnen de universiteiten de onderzoekscomponent onder
te waarderen.!"

In de beleidsnota wordt voorgesteld de voor onderzoek beschikbaar
te stellen middelen te koppelen aan de resultaten van de verrichte onder-
zoekstaak. Met het oog daarop wordt in de rijksbijdrage een gedeelte
afgezonderd voor het onderzoek dat uit twee gescheiden compartimenten
bestaat: opslagfinanciering en voorwaardelijke financiering. Met opslagfinan-
ciering wordt gedoeld op financiering volgens een bepaalde verdeelsleutel,
de student-staf-verhouding. Met voorwaardelijke financiering wordt een
nieuw instrument geintroduceerd van financiering op basis van een vooraf
overeengekomen taakstelling. Door kwalitatieve beoordeling van door de
universitaire onderzoekers en onderzoeksorganen ingediende onderzoekspro-
gramma's wordt besloten al of niet tot financiering over te gaan. Twee
aspecten worden bij de voorwaardelijke financiering vooral van belang
geacht:

I. Het inhoudelijk verwerkelijken van de landelijke taakverdeling op het gebied
van onderzoek tussen de universiteiten, zoals die is vastgelegd in afspraken en
beleidsstukken.
2. Het waarderen van de bijzondere wetenschappelijke en maatschappelijke
betekenis van onderzoeksprogramma's.P"

Bij de procedure van voorwaardelijke financiering komt onderzoek slechts
dan aan bod, als dit is opgenomen in een door de vakgroep opgesteld en
door de faculteitsraad goedgekeurd onderzoeksprogramma. De aanvankelijk
beoogde procedure is als voigt. Het bestuur van de vakgroep stelt, op
voorstel van de tot die vakgroep behorende onderzoekers een onderzoekspro-
gramma vast. In dit programma zal moeten zijn aangegeven welk onderdeel
in de visie van de vakgroep voor voorwaardelijke financiering in aanmerking
kornt. De faculteitsraad moet vervolgens, ingevolge artikel 87 Wet op het
wetenschappelijk onderwijs (WWO) het programma goedkeuren. In het
kader van dit goedkeuringsrecht zal het vaak noodzakelijk zijn om een
bundeling in het door de vakgroepen verrichte en nog te verrichten

153 BUOZ, p. 12.
154 A.w., p. 28.
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onderzoek aan te brengen. Bundeling is mogeIijk door vakgroepen tot
samenwerking te bewegen via het herkennen en ontwikkelen van gemeen-
schappelijke onderzoeksthema's. Van de andere kant kan de faculteit bewust
sturend optreden, doordat zij 'via het CvB (college van bestuur, PZ) van
de insteIIing en via secties kennis neemt van door de overheid genoemde
prioriteiten, indicaties en wensen, aIsmede van overwegingen, uitspraken
of afspraken binnen onderzoeksorganen op landelijk niveau, dan weI van
de instelling zeIf en met de vakgroepbesturen daarover in overleg
treedt'. 155 De faculteit is zodoende het beIangrijkste niveau waarop, bezien
vanuit het oogpunt van wetenschapsbeleid, 'bottom up' mechanismen,
onderzoeksprioriteiten aangedragen door de onderzoekers en 'top down'
mechanismen - overheidsbeleid - op eIkaar inwerken. De procedure kan
vervolgens per insteUing uiteen lopeno In de aanvankelijke opzet zouden
de onderzoeksprogramma's door de instellingen in hun ontwikkelingsplannen
worden aangemeId bij de minister. Bij aanmelding moesten de insteIIingen
echter aan een aantal voorwaarden hebben voldaan:

a. De instelling diende de uitvoering van het onderzoeksprograrnma in zijn
geheel voor tenminste 5 jaar te beschermen door er geld voor uit te trekken.
De voorwaarde van interne bescherming legtde maximale verantwoordelijkheid
bij de instelling zelf voor het aanmelden van de onderzoekstaakstelling.
b. De plannen van de onderzoekers en hun werk moeten extern, door
onafhankelijke deskundigen van buiten de instelling gunstig zijn beoordeeld.
De beoordeling doorvakgenoten en/ofbepaalde onafhankelijk instanties- men
dachtaan KNA W-commissies, ZWOINWO-werkgemeenschappen, beroepsvereni-
gingen, research-committees of visiting committees, sectorraden, verkennings-
commissies, etc. - kan door de instelling zelf zijn gearrangeerd, doch dient
in dat geval het vertrouwen van de minister te hebben. De criteria aan de hand
waarvan de beoordeling plaats vindt, dienen te zijn gericht op de bijzondere
wetenschappel ijkeof maatschappel ijke betekenis van een onderzoekspro grarnma
en de kwaliteit van het onderzoek en de onderzoeker.
c. U it de voorstellen voor voorwaardelijke financiering moet blijken of er sprake
is van een redelijke mate van landelijke afstemrning.

In het aanvankelijk voor ogen staande systeem toetst de mnuster de
aanmeldingen marginaaI. Als hij aarzeIend staat tegenover de externe
beoordeling dan wordt in overleg met de instelling door een instantie die
ook onafhankelijk is van de overheid advies ingewonnen. In het geval de
externe beoordeling - na marginale toetsing - niet bevredigend is of

155 Beleidsnotitie voorwaardelijke financiering universitair onderzoek, Kamerstukken II, 1981-
1982,17499, nrs. 1-2, pp. 16-17.
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indien er geen interne bescherming is van het onderzoek dan wei geen
landelijke afstemming is gemaakt waar dat weI tot de mogelijkheden
behoorde, neemt de minister het voorstel niet over in de landelijke
voorwaardelijke financiering.P?

In de zogenaamde tweede cyclus van de voorwaardelijke financiering
is door de instellingen met de minister in december 1986 een gewijzigd
systeem van organisatie en beoordeling van onderzoek afgesproken. Thans
treedt de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU) op als procescoordinator. Dit doet recht aan de in de Nota Hoger
Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit en de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek neergelegde uitgangspunten van onderwijs op
afstand in het beleid van de overheid. De minister beperkt zich tot een
garantie van het te financieren deel per universiteit (b-deel), mits dat gevuld
blijft met positief beoordeeld onderzoek. De minister ziet vervolgens slechts
toe dat de beoordelende instanties onafhankelijk te werk gaan en in het
openbaar de gehanteerde beoordelingsmethoden verantwoorden. Verder
behoudt de minister zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwezen-
lijking van de landelijke afstemming van onderzoek. Er wordt overgestapt
op het principe van beoordeling van onderzoek achteraf, ex post. Van de
beoordeling van programma's, de zogenaamde tranche-gewijze beoordeling,
wordt overgeschakeld op beoordeling per discipline. Alle in aanmerking
komende VF-programma's binnen een discipline worden in hetzelfde jaar
beoordeeld. In de nieuwe opzet wordt ook het aantaJ beoordelende instanties
teruggebracht tot drie: de KNA W, NWO en het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs (KIVI). 157

Het stelsel van voorwaardelijke financiering wordt in beleidsstukken
wel gekarakteriseerd als een belangrijke stap op weg naar zelfregulering
in het hoger onderwijs. 158 Niettemin wordt eind jaren tachtig vastgesteld
dat het instrument niet aan aile doelstellingen heeft beantwoord. Het is
geslaagd te noemen voor zover het heeft geleid tot reallocatie van onderzoek
binnen de instellingen. Het heeft echter niet of nauwelijks bijgedragen tot
een proces van landelijke afstemming van (excellent) onderzoek tussen de

156 Zie BUOZ en de Notitie voorwaardelijke financiering, a. w.; verder de brochure Voorwaarde-
lijke Financiering van Universitair Wetenschappelijk Onderzoek, Info 2, in de reeks Hoger
Onderwijs van het ministerie van 0 en W, Den Haag 1983.

157 Vgl. brief minister 0 en W van 23 december 1986. onder kenmerk HW/BI-799.503 en de
notitie van de VSNU van 19 december 1986, getiteld: De tweede cyc\us voorwaardelijke
financiering, pp. 9-10.

158 MvT-WHW, pp. 29-30.
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instellingen."" Het laatste aspect krijgt in de nieuwe plannen met betrek-
king tot onderzoeksfinanciering bijzondere aandacht. Met behulp van de
onder toezicht van de OCV ontwikkelde en plaatsvindende verkenningsopera-
ties zal worden gestreefd naar de afbakening van een aantal prioriteitsgebie-
den in het universitaire onderzoek. Daarop zal vervolgens, via de reserve-
ring van een oplopend percentage van de totale uitgaven voor universitair
onderzoek, gerichte financiering plaats vinden.

Tweede geldstroom: jinanciering door NWO

In het begin van de jaren zeventig werd door de RAWB in navolging van
OESO-functionarissen zware kritiek uitgeoefend op de stand van zaken met
betrekking tot het universitaire onderzoek. Er werd een belangrijke rol
toebedacht aan ZWO, om het universitaire onderzoek aan een kritische blik
te onderwerpen en onderling op elkaar af te sternrnen."? Zoals we
hierboven hebben gezien is het stelsel van voorwaardelijke financiering
in belangrijke mate voor die doeleinden in het leven geroepen. Wat is de
rol precies van ZWO/NWO-financiering naast de andere stelsels van
financiering? In de Beleidsnota Universitair Onderzoek hanteert de minister
drie argumenten voor handhaving van de tweede geldstroom naast de
voorwaardelijke financiering:

I. Financiering door ZWO (NWO) maakt een snel en slagvaardig reageren op
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk.
2. Door meervoudige financiering kan de onderzoeker zich tot verschillende
financieringsbronnen wenden, waardoor verschillende beoordelingen van een
voorstel onafhankelijk van elkaar mogelijk worden.
3. De ZWO (NWO) organisatie kan zich in haar beleid sterker richten op
argumenten die uitsluitend zijn ontleend aan het onderzoek zelf dan mogelijk
zou zijn binnen het universitaire stelsel, omdat daar oak onderwijsaspecten een
grote rol spelen'?'

Het betreft mer argumenten voor handhaving van NWO-financiering naast
voorwaardelijke financiering, waarbij achtereenvolgens wordt gewezen op
een ander beleidsinstrument (1), toename van kansen voor onderzoekers
bij beoordeLingen van onderzoek (2) en een ander beleidsdoel (3). Typen
argumenten als 1 en 3 blijken in latere instantie de minister tot het oordeel

159 WB 1989, nr. 6; WB 1990, p. 34.
160 Vgl. Blume 1985, p. 34.
161 BUOZ, a.w., p. 29.
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te brengen dat moet worden gestreefd naar vergroting van de tweede geld-
stroom ten koste van de voorwaardelijke financiering.

'De beoordeling (in het kader van voorwaardelijk gefinancierd onderzoek, PZ)
is te ongedifferentieerd om het streven naar excellent onderzoek via die weg
te kunnen bevorderen. Bovendien leidt een negatief oordeel over onderzoek-
projecten niet eenduidig tot bestuurlijke consequenties. ( .. ) Ten tweede is door
de onderbrenging van het merendeel van het onderzoekgeld in de rijksbijdrage
van de instellingen maatschappelijke bemvloeding van de besteding van die
middelen beperkt mogelijk. Overheveling van geld naar NWO vergroot de
mogelijkheid tot het in discussie brengen van prioriteiten op nationaal, en in
enkele gevallen op internationaal niveau'. 162

Het oordeel van de minister vindt echter geen steun in het parlement. 163

Derde geldstroom: contractonderzoek

Het is de vraag of de mogelijkheid van instellingen, om zich met onderzoek
in opdracht van externe geldschieters inkomsten te verschaffen, behoort
tot de instrumenten van wetenschapsbeleid. 164 De doelstelling van contract-
onderzoek betreft niet in de eerste plaats de systematische ontwikkeling
van de wetenschappelijke kennis. Vaak gaat het om toepassingsgericht,
toegepast onderzoek of ontwikkelingswerk. Slechts 21 % van het in
universiteiten verrichte contractonderzoek maakt onderdeel uit van het
reguliere onderzoeksprogramrna.P" Ongeveer een kwart van de totale
onderzoeksinspanning aan de universiteiten wordt evenwel in beslag
genomen door contractonderzoek.l'" Reeds deze omvang moet tot de
constatering leiden dat contractonderzoek in de overheidsfinanciering van
het universitaire onderzoek een belangrijk instrument vormt. Op twee
wijzen:

- Rechtstreeks, voor zover de overheid zelf als opdrachtgever fungeert.
- Indirect, doordat het in de financiering een gat opvult dat niet voor rekening
komt van de overheid.l'"

162 NvW-WHW, p. 25.
163 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 3.4.
164 In deze zin ontkennend Jolles 1980, p. 68.
165 WB 1990, p. 32.
166 Zie de cijfers in hoofdstuk 6, paragraaf 4.2.
167 In WB 1990, p. 33, wordt gewezen op het effect van een 'grotere armslag voor bet

(fundamentele)onderzoek'.
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Contractonderzoek is binnen het universitaire bedrijf met zonder bezwaren
en risico's. Het karakter van toepassingsgericht of toegepast onderzoek
brengt in de regel met zich mee dat met het uitvoeren van het onderzoek
een korte-termijn-belang is gemoeid, waarbij ook moeilijk een afstemming
is te bereiken tussen de verschillende in opdracht uitgevoerde onderzoe-
ken. 168 Verder geldt wei als bezwaar de mogelijkheid van contractuele
beperking van de publikatievrijheid;"? onzichtbare substitutie-effecten
van eerste naar derde geldstroom en het ontbreken van uniforrne gedragsre-
gels, hetgeen tot schadelijke concurrentieslagen kan leiden. Als duidelijk
voordeel wordt wei gewezen op de bevordering van kennisoverdracht naar
de samenleving en de ruimte die daarbij ontstaat voor ander onderzoek. 170

Tijdens de behandeling van de WHW in de Tweede Kamer heeft men
gepoogd via een amendement vooral het contractonderzoek van de instelli n-
gen van onderwijs en onderzoek aan een wettelijke verplichting tot het
vaststellen van een ethische gedragscode te binden. Het amendement heeft
plaats gekregen in artikel 1.7 WHW. 171 De bepaling bevat echter geen
duidelijke voorziening voor de oplossing van met name de juridische
problemen. In de situatie onder de WHW ligt het voor de hand te veronder-
stellen dat de instellingen hierover afzonderlijk en gezamenlijk regels dienen
op te stellen.

Onderzoekscholen

Op 2 april 1990 werd door de minister van Onderwijs en Wetenschappen
de Adviescommissie Onderzoekschool geinstalleerd die als opdracht kreeg
binnen zes maanden advies uit te brengen over de nadere institutionele
vormgeving van de tweede fase in het wetenschappelijk onderwijs. Deze
cornmissie bracht op 3 oktober 1990 rapport uit. 172 Op 1 februari 1991
werd het regeringsstandpunt hierover gepubliceerd. 173 De onderzoekschool
speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de onderzoeksfunctie van
universiteiten, daar zij de institutionele voorwaarde kan vormen voor de
selectie van goede onderzoekers in opleiding (aio's en oio's) maar ook post-
doctorale onderzoekers, en voor een vruchtbaar promotie-stelsel door de

168 suoz, p. 30.
169 Zie paragraaf 4.2 van hoofdstuk 3 over onder meer bet octrooirecbt.
170 WB 1990, p. 33; zie voor een a1gemeen overzicbt van de problematiek ook BUaZ, p. 31.
171 Zie boofdstuk 7, paragraaf 3.4.
172 Vonning invorsen, van student tot zelfstandig onderzoeker, advies van de Adviescommissie

Onderzoekscbool d.d. 3 oktober 1990.
173 Kamerstukken n, 1990-1991,21839, Dr. 2.
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opleiding van de aio's en oio's. Verder kan zij een bijdrage leveren aan
de profilering van het onderzoek, doordat zowel het VF-onderzoek als het
door NWO gefinancierde onderzoek erin wordt ondergebracht en is zij een
middel tot het bereiken van wetenschappelijke excellentie en tot het geven
van respons op overwegingen van wetenschaps- en technologiebeleid.

'Centraal staat dat een onderzoekschool onderdeel uitmaakt van een of meer
universiteiten. Het is een centrum van hoogwaardig onderzoek dat een
zelfstandige organisatorische eenheid vormt en een eigen verantwoordelijkheid
heeft voor de besteding van het door het instellingsbestuur c.q. -besturen
toegekende budget. Er is sprake van een voldoende kritische massa van jonge
onderzoekers in opleiding (in de regel tenminste40 11 50 in totaal), met daarnaast
een aantal post-doc medewerkers. Dat biedt de condities waarbinnen gedegen
en geinstitutionaliseerde opleidingen kunnen worden verzorgd. Daarbij zijn de
rechten en plichten van de op te leiden persoon en van de opleiders goed
gedefinieerd, met een structuur die garanties biedt voor het slagen van dit
middel. De onderzoekers die in opleiding worden genomen, de promotieopdrach-
ten waar ze aan werken en het wetenschappel ijk personeel dat aan de onderzoek-
school te werk wordt gesteld ten behoeve van de opleiding en begeleiding van
de promovendi, worden zorgvuldig geselecteerd. Dat personeel blijft voor een
deel van zijn tijd tevens verbonden aan de eerste fase, zodat een goede
aansluiting tussen eerste en tweede fase is verzekerd. (.. ) Zoals de Adviescom-
missie oprnerkt, zal door de aanwezigheid van een onderzoekcomponent in de
eerste fase de overgang van de eerste naar de tweede fase vloeiender verlo-
pen' .174

Onderzoekscholen worden niet zelfstandig bekostigd van overheidswege.
Zij worden ingesteld bij bestuursreglement door de universiteit en krijgen
de vorm van een onderzoekinstituut, volgens de artikelen 93 e.v. WWO
(artt. 9.49 e. v. WHW). Ret initiatief tot instelling en de wijze van invulling
van de onderzoekschool zal als regel op facultair niveau liggen. Bij veeI
onderzoekscholen za1 het gaan om een gezamenlijk instituut van verschillen-
de universiteiten. De oprichting geschiedt dan bij overeenkomst tussen de
colleges van bestuur van de desbetreffende universiteiten. De colleges van
bestuur dienen verder een contract af te sluiten met hun onderzoekscholen
over de ter beschikking staande middelen gedurende een peri ode van
tenminste vijf jaar.!" De voorstellen van de colleges van bestuur voor
onderzoekscholen zullen uiteindelijk aan een erkenningsprocedure worden
onderworpen. Daartoe wordt de KNAW belast met de instelling van een
speciale commissie die zich bij haar oordeelsvorming kan laten adviseren

174 Regeringsstandpunt, a.w., p. 7.
175 A.w., pp. 5 e.v.
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door Nederlandse en buitenlandse deskundigen. In de aanvangsfase wordt
het aantal mogelijke onderzoekscholen, in het Regeringsstandpunt wordt
gesproken over een tiental onderzoekscholen in Nederland 176, via een
quoteringstelsel verdeeld over de universiteiten. Zij krijgen de tijd zich
te bewijzen.""

4 Slotbeschouwing

Er is sprake van een veelheid en complexiteit van middelen in het
wetenschapsbeleid. De overheid is daarbij betrokken als een belanghebbende
die door vooral initierende en coordinerende bevoegdheden en voorwaar-
denscheppende instrumenten de doelstellingen waarvoor zij zich sterk maakt,
nastreeft. Feitelijk en principieel is zij echter genoodzaakt haar belangen
in een voortdurend proces van advisering en overleg af te stemmen op die
van andere betrokkenen: de samenleving, het bedrijfsleven, de instellingen
van wetenschappelijk onderzoek en de wetenschapsbeoefenaars. Naar haar
aard rekent de overheid zich tot de eerstverantwoordelijke voor de vorrnge-
ving van het wetenschapsbeleid, maar zij kan het niet alleen. Snellen
bespreekt aan de hand van een, niet toevallig aan het wetenschapsbeleid
ontleend, voorbeeld het onderscheid tussen 'sturing' en 'stuwing':

'Wanneer de Nederlandseoverheid vaststelt, dat detoekomstigeenergiewinning
een probleem wordt ten gevolge van de uitputting van bepaalde energiebronnen,
kan zij bijvoorbeeld besluiten een nationaal programma kolenonderzoek te
starten. Omdat zij niet weet wat de mogelijke opties voor dergelijk onderzoek
zijn, legt zij geld op tafel en laat een stuurgroep een inhoudelijk programma
voor onderzoek opstellen. In dit voorbeeld ziet men niet aileen duidelijk het
onderscheid tussen sturing en stuwing, maar ook dat de sturing via een ander
medium plaatsvindtdan de stuwing. Door de beschikbaarstelling van financiele
en andere materiele middelen komtdestuwingtotstand, terwijl de sturingssigna-
len in het programma, een intellectueel en immaterieel med ium, besloten Iiggen.
Immers de stuwing via het financiele medium maakt het mogelijk onderzoekers
aan te stellen, apparatuur aan te schaffen en een programma in gang te zetten.
Het intellectuele medium, het intellectuele perspectief waarmee de onderzoekers
door het programma worden geconfronteerd en waarop zij zich Cal of niet)
orienteren, bepaalt de richting van ontwikkel ing, de sturing, van het onderzoeks-
werk".'"

176 A.w., p. 12.
177 Regeringsstandpunt, a.w., nr. 9, pp. 6-7.
178 LTh.M. Snellen, Nieuwe vormen van sturing, in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen, W.J.

Witteveen (red.), De terugtred van regelgevers. Meer regels, minder sturing?, Zwolle 1989,
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Dit verklaart voor een groot deel de moeizame weg die in het wetenschaps-
beleid moet worden gegaan: organen maken plaats voor andere ofverdwij-
nen zomaar, oude instrumenten worden bijgeslepen of met nieuwe wordt
geexperimenteerd. Het verklaart tevens het diffuse en ondoorzichtige
karakter van dit beleidsgebied. In het licht van de betekenis van de vrijheid
van wetenschap, zoals die is beschreven in de voorgaande hoofdstukken,
dient aan de vormgeving van het wetenschapsbeleid de eis te worden gesteld
dat daarmee op optimale wijze gestalte wordt gegeven aan de door de
overheid met andere betrokkenen gedeelde verantwoordelijkheid voor 'het
behoud, de ontwikkeling en de verbreiding van wetenschap' (artikel 15,
tweede lid, IVESCR). Het belang van het wetenschapsbeleid staat in de
sleutel van het belang van de wetenschap zelf. Als zodanig kan de vrijheid
van wetenschap worden beschouwd als de grondslag van dit beleid. Het
wetenschapsbeleid behoort niet te worden opgevat als een bedreiging voor
de vrijheid van wetenschap, maar juist als een uitvloeisel daarvan. Zoals
Jolles opmerkt:

'Elk wetenschapsbeleid zal, wat het verder ook doet en betekent, in ieder geval
getoetst moeten worden aan de vraag, of het in enigerlei vorm bijdraagt aan
de voortgang van de wetenschappelijke kennis. De aard en omvang van deze
bijdrage dient vastgesteld te kunnen worden. Seide zaken behoren ook tot de
verantwoordelijkheid van de bewindsman' .179

In dit hoofdstuk is een aantal feiten beschreven omtrent de organisatie van
het wetenschapsbeleid. De beschrijving levert nog onvoldoende stof op om
conclusies te trekken in verband met de positie van het wetenschapsbeleid
in het licht van de vrijheid van wetenschap. Daarvoor is zij onvoldoende
toegespitst op de problematieken die het proces van wetenschapsbeoefening
meer concreet aangaan. In het volgende hoofdstuk zal daarom een aantal
centrale problemen worden belicht dat verband houdt met het karakter van
het wetenschapsbeleid. Alvorens daartoe over te gaan, zal ten behoeve van
een evenwichtige toonzetting een korte samenvatting volgen van dit
hoofdstuk.

De ontwikkeling van het wetenschapsbeleid verloopt aanvankelijk, dat
wil zeggen in de jaren zestig, snel door de institutionalisering van een
redelijk omvangrijk stelsel van advies- en overlegorganen. Door de
aanwezigheid van een zelfstandige minister gedurende de periode 1971-1982
vindt vervolgens een sterke uitbouw plaats van een het hele wetenschapster-

pp. 289-304, m.n. p. 292.
179 lo11es 1980, p. 109.
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rein omvattend planningsdenken. Ben hoogtepunt in dit tijdvak vormt de
verschijning van de Nota Wetenschapsbeleid in 1974 onder de verantwoorde-
lijkheid van minister Trip. Het optimisme over de stuurbaarheid van de
samenleving en van de wetenschap wordt echter in de jaren tachtig
ingewisseld voor een selectieve, meer afstandelijke, maar, wat het
universitaire onderzoek betreft, meer indringende wijze van sturing. Het
wetenschapsbeleid keert in 1982 aanvankelijk terug in de portefeuille van
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, maar ondergaat vanaf
omstreeks 1984 een belangrijke verandering.

Vanaf 1984 wordt het wetenschapsbeleid gekenmerkt door een aantal
tendenties:

a. een voortgaand proces van verfijning en detaillering van sector-overstijgende
instrumenten ten aanzien van fundamenteel onderzoek en de verspreiding van
hieruit verkregen kennis,
b. een hierbij sterk door economische uitgangspunten bepaalde inhoudelijke
doelstelling met daarnaast groeiende aandacht voor de ethische en maatschappelij-
ke implicaties van fundamentele wetenschapsbeoefening,
c. een grotere selectiviteit van sturing door de nadruk te verleggen naar een
sectorale benadering en te streven naar de vaststelling en stimulering vim
concrete prioriteitsgebieden van Nederlands wetenschappelijk onderzoek in vooral
intemationaal perspectief (verbetering van de 'kennisinfrastructuur'), en tenslotte
d. vergroting van de greep op de organisatie en de ontwikkeling van het
universitaire wetenschappelijke onderzoek.

Voor de jaren negentig wordt een verbreding van de beleidsdoelstellingen
beoogd. Naast de economische, zullen maatschappeli jke en sociale doelstel-
lingen beter herkenbaar moeten zijn. Zoals ook blijkt uit het laatst
verschenen Wetenschapsbudget 1993, krijgt het streven naar de vorming
van prioriteitsgebieden in het wetenschappelijk onderzoek grote aandacht.
Voor het universitaire onderzoek heeft dat belangrijke consequenties,
doordat, vanwege de voorgenomen verandering van de bekostigingssystema-
tiek, de erkenning van prioriteitsgebieden in de nabije toekomst tot
geldverschuivingen tussen universiteiten zal kunnen leiden.

'In de nieuwe systematiek (van bekostiging van universitair onderzoek, PZ)
bestaat het onderzoekdeel uit vier componenten: basisvoorziening onderzoek,
promoties en ontwerpers, onderzoekscholen (deze component wordt pas
ingevoerd zodra het ste!sel van onderzoekscholen tot volle wasdorn is gekomen),
en de zogenaamde maatschappelijke-overwegingen-component. Deze laatste
component is verreweg het belangrijkst in ornvang, ruim driekwart van de
middelen voor universitair onderzoek. Door middel van deze maatschappelijke-
overwegingen-component zuJlen overwegingen van kwaliteit en relevantie in
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het onderzoekbeleid tot uitdrukkingworden gebracht. Uitgangspuntdaarbij zijn
de uitkomsten van het verkenningenproces,( ..r .Iro

Het be1eid heeft het universitaire onderzoek in belangrijke mate vatbaar
gemaakt voor de inwerking van wetenschapsexterne doelstellingen. De
universitaire wereld wordt in toenemende mate voor de noodzaak geplaatst
tot het afstemmen van het onderzoek in nationaal en internationaal verband.
Het criterium van maatschappelijke relevantie van het onderzoek speelt
daarbij een grote ro!. Naar wordt opgemerkt in het Wetenschapsbudget
1993 is met de nieuwe bekostigingssystematiek van het universitaire
onderzoek niet beoogd 'de heIe component maatschappe1ijke overweging'
tot onderwerp van politieke prioritering te maken.

'De instellingen zijn immers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het
voeren van een beleid gericht op versterking van kwalitatief hoogwaardig en
maatschappelijk relevant onderzoek. Oat neemt niet weg dat in aanvulling op
het eigen onderzoekbeleid van de universiteiten de overheid gelegitimeerd is
soms extra aandacht te vragen voor de profilering van bepaalde maatschappel ijke
prioriteiten' .181

180 WB 1993, pp. 76-77.
181 A.w., p. 77
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Centrale thema's van wetenschapsbeleid

1 ~eDneen

Zoals reeds impliciet in het vorige hoofdstuk is beschreven, heeft de visie
op de mogelijkheden van overheidsbemoeienis met wetenschapsbeoefening
be1angrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit de in de jaren zestig
gevormde gedachte van 'policy for science', gedefinieerd als het 'beleid
gericht op de ontwikkeling van het wetenschappelijk potentieel en de
ontplooiing van het onderzoek ten behoeve van de vermeerdering van
wetenschappelijke kennis en voor andere doe1einden', ontstaat in de jaren
zeventig de gedachte van 'science for policy': 'het gebruik maken van
wetenschappe1ijke kennis en inzichten en het doen verrichten van weten-
schappelijk onderzoek- en ontwikkelingswerk als hulprniddel bij de
verwezenlijking van de doeleinden van het overheidsbeleid".' De verande-
ring is essentieel. De aanvankelijk terughoudende overheidsbenadering,
waarbij (de wereld van) de wetenschapsbeoefening als een ze1fstandig,
autonoom proces wordt beschouwd dat fungeert als 'motor van verandering' ,
als 'prime mover' ,2 maakt plaats voor een instrumentele benadering, waarbij
wetenschap fungeert als middel ten dienste van het overheidsbeleid in zijn
totaliteit, als 'problem solver' .3 Voor deze verandering die in haar gevolgen
voor het wetenschapsbeleid ook vandaag de dag nog doorwerkt, is een aanta!
factoren aan te geven:

a. Kritiek op de waardenbepaaldbeid van de wetenschap. Het studentenprotest
en de daarmee verbonden maatschappijkritiek uit de jaren zestig leidde tot een
ideologische herwaardering van de wetenschap en de positie van wetenschappers.
Wetenschap werd geassocieerd met onderdrukking (Vietnam!), met de atoom-
born, met wapenwedloop. De wetenschappers daalden dienovereenkomstig in
de publieke achting. Het resultaat van dit al bestond in de opkomst van het
bewustzijn dat doeleinden van wetenschap aan a1gemene doeleinden van

I Nota Wetenschapsbeleid, p. 151.
2 Blume 1985, p. 30.
3 Blume 1985, pp. 27 e.v.
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democratisch gevormd en gecontroleerd beleid ondergeschikt moeten worden
gesteld."
b. Herwaardering van het belang van de wetenschap voor de samenJeving. Min
of meer tegelijkertijd met de ideologische kritiek op de wetenschap kreeg het
besef vorm dat wetenschappelijke vooruitgang, de ontwikkeling van kennis en
techniek niet noodzakel ijkerw ijs hoeft te leiden tot maatschappel ijke vooru itgang
en economische groei. Studies uit die tijd laten zien dat de relatie tussen R&D
en innovatie" geen vanzelfsprekende, exclusieve of lineaire relatie is: 'These
studies revealed that dispartities in national R&D effort did not by themselves
give rise to major differences in economic and trade performance and that, in
the innovation process, the assimilation of new knowledge derived from research
and development could not usefully be considered in isolation'. Bij innovatie
zijn meer factoren betrokken, zoals de aanwezigheid van kapitaal, het fiscaal
beleid, geschikt management, ondernemerschap, arbeidsverhoudingen, aigemene
scholingsniveau, culturele peil, etc. 6

c. Bewustwording van de wereldomvattende problematiek op het gebied van
milieu, de grondstoffen en de energie (eerste Rapport van de Club van Rome).
Van de wetenschap wordt een belangrijke bijdrage verwacht in de oplossing
van deze problematiek. Tegen deze achtergrond vooral zijn de eerste Nationale
Onderzoeksprogramma's ontstaan.
d. Stagnatie van de economische groei. In de jaren zeventig ontstaat een situatie
van structurele werkloosbeid, die, o.a. in combinatie met de energiecrisis van
1974, leidt tot een intensivering van het overheidsingrijpen. De overheid
formuleert een beleid van 'selectieve groei', een 'nevenschikking van de
(econornische) groeidoelstelling met andere doelstellingen van beleid'. 7 Mede
door het afnemend geloof in het zelfsturend vermogen van de wetenschap wordt
hierdoor minder nadruk gelegd op de ondersteuning van prestigieuze projecten
van 'Big Science', zoals in de jaren zestig gebeurde," en vindt toenemende
prioritering en daarmee gepaard gaande planning van de financiering van
onderzoek plaats."

De verandering van visie brengt een aantal problemen aan het Lichtdie de
essentie vormen van de conceptuele moeilijkheden inzake het wetenschapsbe-
leid. Omdat deze problemen, tezamen genomen, een aantal (soms elkaar
overJappende) invalshoeken bieden van de ontwikkelingen van het beleidsge-

4 A.w., en het aldaar geciteerde Brooks-report uit 1971.
5 Innovatie is te definieren als: 'de ontwikkeling en succesvolle introductie van nieuwe, c.q.

verbeterde goederen, diensten, produktie- of distributieprocessen'; vgl. Nota Selectieve Groei,
Kamerstukken II, 1975-1976, 13955, nrs.I-3, pp. 209-210.

6 Blume 1985, p. 31 (citaat uit Brooks-report).
7 Nota Selectieve Groei, a.w., p. 8.
8 Een voorbeeld vonnt bier de discussie in de jaren zestig over deelname van Nederland in

het project voor een nieuwe deeltjesversneller ten behoeve van CERN te Geneve, vgl. onder
andere WB 1967, pp. 26-27.

9 Vgl. Nota Wetenschapsbeleid, p. 45.
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bied en op deze wijze een representatief overzicht kunnen geven, worden
ze hier achtereenvolgens aan de orde gesteid.

In de eerste plaats laat zich de vraag stellen tot welke grenzen de
overheid sturend kan optreden ten aanzien van de wetenschapsbeoefening.
In dit opzicht is het van belang zich af te vragen welke uitgangspunten van
beleid werden en worden gehanteerd. De mate van sturing welke uitgaat
van de overheidsfinanciering speelt een belangrijke rol. We gaan in op de
consequenties van de verschillen tussen basisfinanciering, projectfinanciering
en programfinanciering.

In de tweede plaats laat zich de vraag stellen naar het onderscheid tussen
het fundamenteel en het toegepast onderzoek, dat verschillende gradaties
van' beleidsgevoeligheid' verraadt. Hier treedt aan de dag de gevolgde 'two
cultures' benadering ten aanzien van de wetenschap, waarmee ook in
verb and staat de opsplitsing in wetenschaps- en technologiebeleid en de
verschillen tussen de natuur- en technische wetenschappen enerzijds en
maatschappij- en geesteswetenschappen anderzijds. Tevens wordt hierbij
betrokken het in het wetenschapsbeleid actuele vraagstuk van wetenschap
en ethiek.

Verder, in de derde plaats, is er het probleem via welke methode en
welke criteria prioritering van - vooral fundamenteel - onderzoek kan
plaatsvinden. Met name wordt stilgestaan bij het criterium van maatschappe-
lijke relevantie.

2 Het sturend vermogen van de overheid

2.1 De terughoudende opstelling van de overheid

Voor de overheid is de autonomie van onderzoeksinstellingen en de onafhan-
kelijkheid van wetenschappelijke onderzoekers een sterk feitelijk bepaald
gegeven, een sociale en politieke barriere, veroorzaakt door onder andere
culturele factoren en het verschil in deskundigheid tussen onderzoekers en
beleidsmakers. 10 Vanaf de aanvang is een centralistische overheidsbenade-
ring van de wetenschapsbeoefening verworpen. In de Nota Wetenschapsbe-
Ieid 1974, weI opgevat als de codificatie van de in die dagen dominante
visie op wat de wezenlijke elementen van het Nederlandse wetenschapsbeleid
zouden moeten zijn, maar tevens als een vooruitlopen op zienswijzen die

10 A.w., p. 4, waar de organisatiestructuur van het wetenscbapsbeleid wordt gezien als een
middel om de 'wei eens te grote autonomie van de onderzoekinstellingen te doorbreken '.
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eerst in het begin van de jaren tachtig algemeen geldend werden, II stelt
men principieel de overheidsbenadering ten aanzien van de wetenschapsbeoe-
fening te willen uitbreiden tot een in samenspraak met de onderzoekswereld
gecreeerd middenniveau:

'Op het topniveau behoudt de overheid de uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor de beslissingen, terwijl de wetenschap primair verantwoordelijk blijft voor
de beslissingen ten aanzien van het basisniveau.( ... ) De organisatiestructuur
voor het wetenschapsbeleid zal gekenmerkt moeten zijn door een samenwerking
tussen overheid, maatschappij en wetenschap, die elkaar op het middenniveau
ontmoeten' .12

In nog een ander opzicht, in de relatie van de bewindsman verantwoordelijk
voor het wetenschapsbeleid tot andere ministers en ministeries, wordt een
centralistische aanpak verworpen. In de Nota Wetenschapsbeleid wordt
gekozen voor het 'gezarnenlijk actiemodel' . Dat houdt in dat iedere minister
weliswaar verantwoordelijk is voor het onderzoek ten behoeve van zijn
eigen beleid, maar op basis van overeenstemming met de minister, verant-
woordelijk voor het wetenschapsbeleid zijn beleid inbrengt in een gecoordi-
neerd geheel, waarover de ministerraad zich in hoogste instantie uitspreekt.
Nadat dan de vakminister de plannen heeft geaccepteerd, moet hij de onder
hem ressorterende instituten en instellingen ook de verplichting opleggen
hun werkprogramma op de plannen af te stemmen.!'

Dit 'gezamenlijke actiemodel' heeft als basis voor de vormgeving van
de activiteiten in het kader van het wetenschapsbeleid zijn betekenis ook
in de jaren na 1974 behouden. Het bereiken van tastbare, beleidsmatige
resultaten via het concept van het 'gezamenlijke actiemodel' blijkt echter
een zeer moeizaam proces, zoals in het vorige hoofdstuk is geillustreerd
in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2.

Er zijn gevaren van verkokering merkbaar. Vanaf 1980 (WB 1981)
is het plankarakter van het wetenschapsbudget belangrijk bijgesteld. Naar
blijkt, is een uniforme benadering van het onderzoeksveld niet mogelijk,
omdat de 'beleidsintensiteit' van de verschillende sectoren uiteenloopt. Zoals
reeds aangegeven leidt dit besef tot het streven de planning van het
onderzoek vooral binnen de sectoren te ontwikkelen." Verder valt nog
te wijzen op de afsplitsing van het technologiebeleid en onderbrenging

II Blume 1985, p. 42.
12 Nota Wetenschapsbeleid, p. 5.
13 A.w., p. 4.
14 Zie ook WB 1981, pp. 7-8.
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daarvan, bij de aanvang van het eerste kabinet Lubbers in 1982, bij
Economische Zaken. Een jaar later worden enige overwegingen gewijd
aan de afstemming van dit beleidsgebied op het algemene wetenschapsbeleid
dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs en Weten-
schappen gestalte krijgt. 15

Het latente gevaar van verkokering is in de voorhanden zijnde overheids-
documenten nooit echt goed geanalyseerd. Wellicht is hier mede debet aan
het feit, dat juist de overheidsorganisatie zelf - de verscheidenheid van
departementsculturen, concurrentie tussen ministers, departementen,
adviesorganen en ambtenaren - een van de grote obstakels vormt tot het
voeren van een geintegreerd overheidsbeleid. Tezamen genomen met de
autonomie van het veld wordt de overheid door dit aspect gedwongen tot
het betrachten van een zekere terughoudendheid en afstandelijkheid in het
beleid.

Nog een andere oorzaak is wellicht de volgende. De mate van overheids-
invloed, althans de mate van succes die met overheidsinvloed op de
resultaten van wetenschapsbeoefening kan worden verkregen is voor een
belangrijk deel ook afhankelijk van de betreffende soort van weten-
schapsbeoefening. Mede aan de hand van het criterium van beleidstoeganke-
lijkheid maakt men wel onderscheid tussen toegepast onderzoek en
ontwikkelingswerk enerzijds en fundamenteel en strategisch onderzoek
anderzijds.16 In het Wetenschapsbudget 1977 wordt het volgende opgemerkt
in verband met de moge1ijkheden van het meerjarenplan voor de weten-
schapsbeoefening:

'Het wetenschapsplan zal vooral gericht moeten zijn op de inhoud van het
onderzoek. (..) Ik zou er daarbij de nadruk op willen leggen dat toetsing (van
het wetenschapsplan, PZ) voor toegepast en niet-toegepast onderzoek op
verschillende manieren tot stand zal komen. Met betrekking tot het toegepast
onderzoek zal de afsternming vrij direct zijn en consequenties kunnen hebben
voor de richting waarin de programma's van organisaties en instituten zich
dienen te bewegen. Voor het niet-toegepast onderzoek geldt (..) dat de
bemoeienis van de overheid met prioriteiten slechts betrekking heeft op de
algemene lijnen en grate gebieden van het onderzoek' .17

15 WB 1984, p. 20.
16 Het begrip R&D, research and development, omvat beide categorieen.
i7 A.w., p. 12; zit: ook 'WB 1967, p. 25: 'In het algemeen geldt dat de uiteenlopende aard

en behoeften van de soorten van wetenscbapsbeoefening een overbeidsbeleid vrageo dat
daarmede rekeoing houdt. Het fuodameoteel onderzoek, waar dit ook wordt uitgevoerd,
kan zich het beste ootplooieoindieo de ooderzoekers kuooen werkeo in een sfeer van vrijheid,
welke hen overigeos van de verplichting tot eeo doelrnatig gebruik van de middelen oiet
ootslaat.( ... ) Toegepast ooderzoek eo ootwikkelingswerk lateo per defmitie minder vrijheid

141



Hoofdstuk 5

Het onderscheid is niet steeds strikt te handhaven als uitgangspunt van
beleid. Bij de bespreking van de nieuwe Wet NWO in het vorige hoofdstuk
(paragraaf 3.2.6), waar het aloude onderscheid dat bestond tussen ZWO
(zuiver-wetenschappelijk onderzoek) en TNO (toegepast onderzoek) wordt
verlaten, bleek dit reeds. In latere stukken wordt in de benadering van het
onderzoek een - zij het graduele - eenheid gesuggereerd. Men spreekt
thans van een 'spectrum' van de wetenschapsbeoefening die verschillende
'fasen in het kennistraject' omvat. 18 In deze lijn zijn aanduidingen ontstaan
als 'funderend/strategisch', 'strategisch/toegepast' en 'toegepast/op
ontwikkeling en ontwerp gericht' onderzoek." Verderop, in paragraaf
3.2, komen we terug op het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel
onderzoek.

2.2 Modaliteiten van onderzoeksfinanciering

Ten aanzien van het universitaire onderzoek kunnen drie soorten van
financiering worden onderscheiden: basisfinanciering, programfinanciering
en projectfinanciering. Van basisfinanciering is sprake als de bekostiging
enkel is gerelateerd aan een gegeven capaciteit van onderzoekers. Het bedrag
van de financiering is per organisatie van onderzoekers betrekkelijk constant.
Er bestaat een vrije bestedingsruimte binnen globale grenzen. Over de wijze
van besteding is geen rechtstreekse verantwoordingsplicht in de richting
van de financierende instantie aanwezig. Het compartiment van de opslagfi-
nanciering binnen de rijksbijdrage, dat wordt bepaald door de verdeelsleutel
van de student-staf-ratio"; kan als basisfinanciering in de hier aangegeven
zin worden opgevat. Bezien vanuit het criterium van bestedingsruimte kan
basisfinanciering duidelijk worden onderscheiden van program-, respectieve-
lijk projectfinanciering. Bij de twee laatste vormen zijn de grenzen ten
aanzien van de besteding minder globaal en is hie rover een rechtstreekse
verantwoordingsplicht aanwezig. Zowel bij program- als projectfinanciering
staat selectie van financieringswaardig onderzoek voorop." Ondertussen
bestaat er in aanleg een belangrijk verschil tussen program- en projectfinan-
ciering. Bij programfinanciering komen afzonderlijke onderzoeksprojecten
slechts voor bekostiging in aanmerking indien en voor zover zij onderdeel

aan de wetenschappelijk werker; hun verantwoordelijkheid tegenover geld - of opdrachtgevers
is een andere'.

18 Vgl. WB 1988, p. 6.
19 MvT-WHW, pp. 28-29.
20 Zie omtrent de nieuwe financieringsmethodiek hoofdstuk 7, paragraaf 3.9.
21 C. le Pair, Projecten en programma's, U&H,jrg. 34, aflevering 5, juniljuli 1988, p. 215.
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uitmaken van een groter, samenhangend geheel en indien over de uitgangs-
punten en doelstellingen van dat samenhangend geheel overeenstemming
is bereikt tussen de financierende instantie en de onderzoekersgroep. Bij
projectfinanciering vormt het afzonderlijke project de toetssteen voor
financiering, bij programfinanciering het programma waarbinnen dit project
tezamen met andere projecten is opgenomen. Programfinanciering veronder-
stelt aIdus een afstandelijker relatie tussen de financierende instantie en
de onderzoekersgroep dan projectfinanciering. Binnen een onderzoekspro-
gramma, dat door zijn inherent globale karakter aileen tot succes kan leiden
a1shet met actieve kwalitatieve inbreng vanuit de te financieren doelgroep
van onderzoekers tot stand kan worden gebrachr", ligt het zwaartepunt
van het initiatief tot het verrichten van onderzoek bij de onderzoekers. Bij
projectfinanciering ligt dit zwaartepunt bij de financierende instantie.

Volgens Ie Pair zijn andere kenmerken van programfinanciering de vaak
bestuurlijke noodzaak daarvoor een managementstaak te creeren (instelling van
een bestuur of een programbegeleidingscommissie van experts)" en het open-
eind-karakter." Dat laatste is maar de vraag. De kosten die zijn gemoeid met
wetenschappelijk onderzoek op een onderdeel van een programma kunnen
wellicht onvoorspelbaar zijn, maar hetzelfde hoeft niet op te gaan voor het
programma als geheel en zeker niet voor het totale voor programmatisch
onderzoek beschikbare geld. Men vergelijke het systeem van voorwaardelijke
financiering van universitair onderzoek, waarbij een vast bedrag aan overheids-
geld naar evenredigheid over de instellingen wordt verdeeld." Programma's
kunnen daarnaast zo flexibel van opzet blijken dat nog tijdens de rit kan worden
'bijgestuurd' om kostenoverschrijdingen te compenseren. Naar de mate echter
waarin een onderzoeksprograrnma inhoudelijk samenhang vertoont, zullen de
kosten van een afzonderlijk project sterker doordrukken op het geheel.

De overheidsfinanciering van het universitaire onderzoek is vooral program-
financiering. Te onderscheiden zijn hierbij de voorwaardelijke financiering
via de rijksbijdrage aan de instellingen en de programfinanciering via
NWO.26 In de nabije toekomst zal een groter aandeel van zogenaamde

22 Ie Pair, a.w., p. 216.
23 A.w., p. 217.
24 A.w., p. 216.
25 Aantekening verdient evenwel de hieraan gekoppelde verplichting voor de instellingen om

voor het VF-beschermde onderzoek garant te staan, hetgeen betekent dat bij kostenoverschrij-
dingen de instellingen het eigen budget moeten aanspreken.

26 A.w., p. 218: 'De overgrote meerderheid van bet ZWO-geld is aitijd via commissies en
vakgenoten -stichtingsbesturen en werkgemeenschapscommissies- op programmatiscbe w ij ze

. verdeeld'.
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speerpunt- en stimuleringsprogramma's ten aanzien van het universitaire
onderzoek gestalte krijgen. Een zuivere vorm van projectfinanciering betreft
het door de overheid aan universitaire onderzoekers uitbestede contractonder-
zoek.

Seibert" maakt een onderscheid tussen directe financiering en indirecte
financiering van onderzoek. Het kenmerk van directe financiering is de
ondersteuning van bepaalde geselecteerde onderzoeks- en ontwikkelingspro-
jecten, terwijl indirecte financieringjuist betekent 'daB die keine Auswahl-
entscheidung der 6ffentlichen Hand voraussetzt'. Het belangrijkste aspect
van indirecte financiering acht hij de daarmee gepaard gaande decentralise-
ring van besluitvormingsprocessen. De directe financiering acht hij in aanJeg
op gespannen voet staan met de in artikel 5, derde lid, GG beschermde
Wissenschaftsfreiheit. 28 Binnen het onderscheid van Seibert passen de
basisfinanciering als indirecte financiering en de projectfinanciering als
directe financiering. Een tussenpositie lijkt te worden ingenomen door de
programfinanciering. De (bevordering van de) selectie van onderzoekster-
reinen is in het kader van de programfinanciering een belangrijke overheids-
activiteit. Tegelijkertijd wordt hier een belangrijk deer van de besluitvorming
omtrent de vaststelling en feitelijke uitvoering van het programma aan de
onderzoekers zelf overgelaten. Om de laatste reden staat programfinanciering
als zodanig niet op gespannen voet met de vrijheid van wetenschap. Het
onderscheid van Seibert moet daarom als te grof worden bestempeld.

3 De 'two cultures' benadering.

3.1 Algemeen

In zijn overzicht van de ideeen omtrent wetenschapsbeleid in Groot-
Brittannie beschouwt Brookman" de betekenis van het Engelse woord
'science', dat vooral staat voor natuurwetenschappen, als een semantische
indicatie voor het bestaan van wat C.P. Snow heeft genoemd 'two cultures' .
Het is het sinds de Industriele Revolutie manifest geworden onderscheid
tussen natuurwetenschappen (science) en geesteswetenschappen (humanities)
dat in de Engelse discussie met name op de wenselijke inhoud van het
onderwijs werd betrokken. Brookman vermeldt de tegenstellingen die in

27 Max-Jiirgen Seibert, Industrielle Forschung und staatliche Projektforderung, WissR 1983,
pp. 132 e.v.

28 A.w., p. 136.
29 Brookman 1979, pp. 240-255.
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de tweede helft van de vorige eeuw leefden tussen Matthew Arnold en T .H.
Huxley en in de jaren zestig van deze eeuw herleefden tussen F .R. Leavis
en C.P. Snow. Arnold, respectievelijk Leavis pleiten ervoor om in het
onderwijs het primaat aan de geesteswetenschappen te verlenen. Zij hanteren
het argument van de cultuur. Wetenschap is in hun ogen vooral op te vatten
als een cultuurgoed dat een doel in zichzelf heeft.'" Huxley en Snow
daarentegen, beschouwen de opleiding en het onderzoek in de natuurweten-
schappen als een middel tot het verkrijgen en stabiliseren van welvaart en
om voor Groot-Brittannie in de wereldeconomie een vooraanstaande plaats
te bemachtigen en te behouden."

Het 'dilernma" van de 'two cultures', zoals geformuleerd door C.P.
Snow in 1959, bleek ook buiten het Britse eiland herkend te worden. Dat
is niet vreemd. Zonder daarop al te diep in te gaan, moet worden gesteld
dat het onderscheid vooral historisch verklaarbaar is. De ontwikkeling van
de geesteswetenschappen die voornamelijk - vanaf hun ontstaan in de 12e
en 13e eeuw - binnen de universiteiten plaatsvond, is anders verlopen
dan die van de natuurwetenschappen. Vooral vlak voor en tijdens de
Industriele Revolutie kregen de natuurwetenschappen een belangrijke,
vernieuwende impuls door onderzoek in onafhankelijke instituten,
zelfstandige laboratoria, fabrieken en de naar Frans voorbeeld opgerichte
polytechnische scholen." Eerst in een later stadium werden de nieuwe
ontwikkelingen in de natuurwetenschappen binnen de muren van de
universiteit gebracht.

De 'two cultures' benadering krijgt in 1964 een nieuwe dimensie door
de bijdrage van Alvin Weinberg in het Amerikaanse tijdschrift Minerva."
Weinberg verbreedt het onderscheid tussen science en humanities tot toege-
past, respectievelijk fundamenteel onderzoek. Wat betreft het fundamenteel
onderzoek, staat naar zijn mening de notie van wetenschap als cultuur
voorop. Wat betreft het toegepast onderzoek domineert een economische
benadering." Het door Weinberg gehanteerde onderscheid staat vooraJ
in het teken van het bep\eite verschil in financiele ondersteuning. Wat betreft
het toegepaste onderzoek, zou de bijdrage voor elk terrein een bepaald over-

30 A.w., pp. 243-246.
31 A.w., p. 245, resp. p. 238.
32 A.w., p. 24l.
33 De T.U. Delft werd in 1864 gesticht. De eerste Franse Ecole Polytechnique ontstond in

1803.
34 Vgl. Weinberg II.
35 Een soortgelijke benadering troffen we ook al aan in het Pigaruol-rapport (1963) en het rapport

van de ambtelijke gespreksgroep over de opzet van het nationale wetenschapsbeleid (1964).
Zie paragraaf I van hoofdstuk 4.
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eengekomen percentage van de totaalbijdrage van de activiteit moeten zijn
(gezondheid, defensie, volkshuisvesting) die door het onderzoek wordt
ondersteund. Ten behoeve van het fundamentele onderzoek zou daarentegen
een vast percentage van de uitgaven voor het toegepast onderzoek dienen
te worden gereserveerd. 36

Het is van belang vast te stellen dat het door Weinberg gepresenteerde
onderscheid inzake 'two cultures' niet parallelloopt met dat tussen science
en humanities: natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Zowel in
de natuur-, als geesteswetenschappen komen gradaties voor van fundamen-
teel en toegepast onderzoek. Het succes waarmee de universiteiten de
eertijds zich stormachtig ontwikkelende natuurwetenschappen binnen de
muren wisten onder te brengen is er wellicht een illustratie van.

3.2 Toegepast en fundamenteel onderzoek

Dit onderscheid is in belangrijke mate bepalend (geweest) voor de institutio-
ne\e, maar ook inhoudelijke kant van het wetenschaps- en technologiebeleid.
Het belicht twee klassieke kanten van de waarde die men aan wetenschap
pleegt toe te kennen, door Friedrich Schiller in een aforisme aldus
verwoord:

'Einem istsie die hohe, die himmlische Gottinn, dem Andern eine tiichtige KUh,
die ihn mit Butter versorgt' .37

Waar staat het onderscheid voor? Een vooral in de begindagen van het
wetenschapsbeleid gezaghebbend handboek, de Frascati -Manual, definieert
fundamenteel onderzoek als 'arbeid in de eerste plaats verricht ten behoeve
van de uitbreiding van wetenschappelijke kennis, zonder een bepaalde
praktische toepassing daarvan op het oog te hebben' . Toegepast onderzoek
wordt dan gedefinieerd als 'arbeid in de eerste plaats verricht ten behoeve
van de uitbreiding van wetenschappelijke kennis, met het oog op een
bepaalde praktische toepassing van deze kennis' .38 Opvallend in deze
formulering is, dat de definitie van het een, het fundamenteel onderzoek,

36 Weinberg II, p. 12, spreekt van fundamenteel onderzoek alseen 'overhead charge on applied
science and technology'.

37 Musenalmanach fiir das Jahr 1797, in: Nationalausgabe im Auf trag des Goethe- und Schiller-
Archivs, des Schiller-Nationalrnuseurns und der Deutschen Akademie, herausgegeben von
Julius Petersen und Gerhard Fricke, erster Band: Gedichte in der Reihenfolge Ihres
Erscheinens 1776-1799. Weimar, Hermann Bohlaus Nachfolger 1943.

38 Vgl. WB 1966, p. 16.
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in de vorm van een ontkenning van het ander, het toegepast onderzoek,
is gegoten. Fundamenteel onderzoek is zo bezien niet meer dan niet-
toegepast onderzoek. Dit is vanuit de visie en de pretenties van wetenschaps-
en technologiebeleid een begrijpelijke aanduiding. Immers, de actieve
overheidsbemoeienis met de wetenschapsbeoefening laat zich voornamelijk
verklaren uit de gerichtheid op resultaten die tot verbetering van de
maatschappelijke en economische infrastructuur leiden. Het gevaar van
eenzijdigheid is evenwellevensgroot aanwezig, als men het fundamenteel
onderzoek aileen to~tst op de bruikbaarheid en relevantie voor (bepaalde)
maatschappelijke doeleinden op langere termijn. 39 Tegen deze achtergrond
zijn wellicht ook de recente pleidooien voor meer gerichte aandacht in het
beleid voor fundamenteel onderzoek te plaatsen."

Een meer inhoudelijke benadering van het onderscheid vindt plaats in
de memorie van toelichting bij de WHW. Fundamenteel, of zuiver weten-
schappelijk onderzoek, wordt aldaar beschreven als onderzoek dat primair
wordt verricht terwille van uitbreiding van kennis en inzicht en waarvan
de resultaten vrij en toegaokelijk zijn. Toegepast onderzoek wordt vervol-
gens omschreven als onderzoek dat primair is gericht op de toepassing van
beschikbare kennis in dienst van produktie, beleid en dergelijke." Aan
het aldus geformuleerde onderscheid kunnen direct gevolgen worden verbon-
den, die zowel voor de positie van het fundamentele als het toegepaste
onderzoek relevant zijn. De maatschappelijke behoefte aan zuiver weten-
schappelijk of fundamenteel onderzoek drukt zich in het algemeen niet uit
in een koopkrachtige vraag. Derhalve is het fundamenteel onderzoek primair
een zaak van overheidszorg. De resultaten van fundamenteel onderzoek
zijn openbaar. Dit kan onder omstandigheden anders zijn bij toegepast
onderzoek. Het onderzoek dat is gericht op het toepassen van wetenschappe-
lijke kennis is daarentegen in principe vatbaar voor vastlegging in contrac-
ten. Dit soort onderzoek kan op verzoek van een betalende opdrachtgever

39 Aldus is ook de bekende opmerking van H.B.G. Casimir te begrijpen, dat de tijd tussen
een werkelijke fundamentele ontdekking en de toepassing ervan in technische apparaten altijd
in de buurt van veertig jaar is; geciteerd in De Kool 1975, p. 33. Zie echter ook de
discussienota Naar een wetenschapsbeleid voor de jaren negentig , a.w., p. 17: 'Hierbij is
een belangrijke factor dat het kennistraject van fundamenteel onderzoek naar toepassing korter
is geworden, waardoor de interesse van bedrijven voor fundamenteel onderzoek is vergroot'.

40 Vgl. Rapport Adviescommissie voor de uitbouw van het technologiebeleid (cie. Dekker),
a.w., p. 6; Jaaradvies 1987, deel Il van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid,
Sene publikaties van de RAWB, no. 55, Den Haag, oktober 1987, p. 8; WB 1991, pp.
17 e.v.; Nota wetenschapsbeleid 90, pp. 7 e.v.

41 MvT-WHW, p. 23.
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worden verricht, die met betrekking tot de resultaten daarvan dan ook een
gebruiksrecht heeft.?

Zoals aangegeven in de paragrafen 3.2.5 en 3.2.6 van het vorige hoofd-
stuk is vanuit het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek
het ontstaan te verklaren van de organisatie ZWO in 1950, naast de reeds
in 1930 opgerichte organisatie TNO. Er is echter ook vermeld dat in de
nieuwe vormgeving van TNO, bij wet van 1985, en NWO, opvolgster van
ZWO, bij wet van 1987, het onderscheid fundamenteel of zuiver-weten-
schappelijk onderzoek tegenover toegepast onderzoek niet meer zo'n
prominente rol speelt. De nieuwe Wet op de Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek stelt een taak voor NWO ten aanzien van - in
hoofdzaak - het universitaire onderzoek, maar in beginsel is daarvan het
toegepast onderzoek niet uitgesloten. Naar blijkt is een strikt onderscheid
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek niet steeds gemakkelijk te
maken. Temeer is het onderscheid moeilijk aan te brengen bij die weten-
schappen wier object een facet van de maatschappelijke werkelijkheid
betreft, zoals rechtsgeleerdheid'" en de sociale wetenschappen." Het
karakterverschil tussen TNO en NWO is echter opvallend aanwezig en nog
in belangrijke mate verklaarbaar vanuit dit onderscheid. Een van de
hoofdtaken van TNO vormt het verrichten of doen verrichten van onderzoek
op terreinen die de organisatie zelf, dan wel na overleg met, in overeenstem-
ming met of in opdracht van de rijksoverheid, de lagere overheden, ondeme-
mingen, andere maatschappelijke graeperingen en natuurlijke personen,
kan bepalen (art. 5, sub a., TNO-Wet). De hoofdtaak van NWO beperkt
zich tot het 'bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek,
alsmede het initieren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het
wetenschappelijk onderzoek' (art. 3, eerste lid Wet NWO). NWO voert
haar taak uit, in het bijzonder door het toewijzen van middelen (art. 3,
tweede lid) ten aanzien van het universitaire onderzoek (art. 3, vierde lid).
De mate van exteme bemoeienis ten aanzien van TNO of NWO is, zoals
reeds blijkt uit de taakomschrijving, verschillend. Op het onderzoek,
respectievelijk onderzoeksbeleid van TNO is rechtstreekse beinvloeding
van buitenaf mogelijk door bepaling van het terrein van onderzoek." NWO

42 A.w., pp. 23-25.
43 Vgl. het rapport Programmafinanciering van rechtsgeleerd onderzoek van de commissie

ad hoc exteme beoordeling rechtswetenschappen, Nederlands luristenblad 10 maart 1984,
p. 318.

44 Beleidsnota Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Kamerstukken II, 1983-1984, 18161,
nrs. [-2, p. 9.

45 Deze stand van zaken correspondeert met dedefinitiedie De Koo11975, p. 13, aan toegepast
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is in dat opzicht meer autonoom. De taakuitoefening van NWO (,initieren',
'stimuleren', 'toewijzen') impliceert een grote mate van zelfstandigheid
van deze organisatie.

Eigenlijk moet men constateren, dat, hoewel het in concreto tot grote
moeilijkheden en vaak tot misverstanden leidt, het onderscheid tussen
fundamenteel en toegepast onderzoek met name betekenis heeft als een
model, om tot beter begrip van de institutionele vormgeving van het
wetenschapsbeleid te geraken. De universiteiten worden primair beschouwd
in het beleid, als centra van fundamenteel onderzoek.

Daarbij kent men aan het universitair onderzoek een drietal karakteristieke
elementen toe: a. er is een koppel ing van het onderzoek aan het wetenschappelijk
onderwijs en de opleiding tot onderzoeker; b. er is een breed scala van
onderzoeksterreinen; c. het onderzoek is veelal fundamenteel, vindt plaats in
een beschermde omgeving en laat in beginsel de vrijheid aan de onderzoeker."

In de WHW wordt gestreefd naar een wettelijk kader voor alle instanties
die zich bewegen op het gebied van (verrichting of ondersteuning van)
voornamelijk fundamenteel onderzoek: universiteiten, para-universitaire
instituten", KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek." Een soortge-
lijk concentratiestreven is zichtbaar op het gebied van het toegepast
(technisch-wetenschappelijk) onderzoek, althans in het advies van de RAWB
van januari 1988, waarbij wordt voorgesteld de GTI's op termijn onder
te brengen bij TNO. Zoals reeds vermeld heeft de minister dit voorstel
afgewezen.

3.3 Technische en culturele wetenschappen

De concentratie van fundamenteel onderzoek enerzijds in het stelsel van
de toekomstige WHW en van het toegepast onderzoek anderzijds door de
bepleite integratie van de GTI's in TNO geeft aan dat dit onderscheid tot
op grate hoogte institutioneel parallel loopt met een ander onderscheid,

onderzoek geeft:' .. wetenschapsbeoefeningwaarvan derelevantiewordtontleendaan factoren
buiten het vakgebied'.

46 Vgl. WB 1979, p. 25 en WB 1980, p. 103.
47 Hiermee wordt aangeduid het stelsel van nation ale onderzoeksinstituten (njksinstituten,

gesubsidieerde instituten) en ZWO en KNAW-instituten. Ten opzichte van deze instituten
fungeren NWO en KNA W als koepelorganisatie met de volledige beleidsverantwoordelijkheid;
vgl. MvT-WHW, p. 43.

48 Uitdrukkelijk wordt ook verwezen naar de speciale positie van de kunstopleidingen in het
h.b.o., die een onderzoekstaak wordt toegedacht op het gebied van de kunst.
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tussen technische en culturele wetenschappen. Immers, voor de culturele
wetenschapperr'? zijn de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs de
voornaamste plaatsen van onderzoek. Naar de situatie van 1980 wordt circa
tweederde van de overheidsuitgaven voor onderzoek in deze gebieden gedaan
ten behoeve van de universiteiten. Hoewel in totaal meer dan de helft van
het universitaire onderzoek omvattend, vindt het onderzoek op het gebied
van de technische wetenschapperr'? vooral buiten de universitaire muren
plaats, zeker als men het onderzoek dat door het bedrijfsleven wordt
bekostigd erbij betrekt." De uitgaven van het bedrijfsleven voor Speur-
en Ontwikkelingswerk bedroegen in 1985 rond 55 procent van de totale
onderzoekfinanciering.52

Het hier behandelde onderscheid heeft niettemin andere implicaties dan
dat tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Zeker in het verleden
hebben de doelstellingen van het wetenschapsbeleid, hoewel anders beleden
in de stukkerr", zich vooral geconcentreerd op het belang van de technische
wetenschappen. V ooral deze wetenschappen leveren het economisch rende-
ment dat in de eerste plaats met de conceptie van een nationaal wetenschaps-
beleid in de jaren zestig geboden was. Het gevolg daarvan kan zijn, dat
de 'cultuur' van de technische wetenschappen een zekere dominantie ver-
krijgt. lllustratief in dit verband is een passage uit het Wetenschapsbudget
1976. Daarin wordtgesproken over 'twee gescheiden denkwerelden' tussen
technische wetenschappen en met name de sociale wetenschappen, waarbij
het van het grootste belang wordt geacht dat wordt gestreefd naar een
grotere bijdrage van de sociale wetenschappen.

49 Met de term 'culturele' wordt aangegeven dat het binnen de betreffende groep van weten-
schappen gaat om de centraalstelling van een bepaald wereld- of mensbeeld en een daarvan
afgeleide methode bij de benadering van fenomenen en vraagstukken. Aan de term culturele
wetenschappen is de voorkeur gegeven boven 'alfa' of' geestes' wetenschappen, welke men
ook wei aantreft in de literatuur. De twee laatste aanduidingen zijn enger van betekenis.
Van de culturele wetenschappen maken niet aileen de alfa- maar ook de gamma-wetenschappen
deel uit. Naast geesteswetenschappen kan men onder meer binnen de culturele wetenschappen
onderscheiden: de medische wetenschappen en de maatschappijwetenschappen.

50 Met deze term worden aangeduid aile wetenschappen die in relatie staan tot technische
vernieuwing oftechnologische vooruitgang. Naast de traditionele natuurwetenschappen kan
men onder andere hiertoe rekenen de biotechnologie, de rnilieutechnologie en informatica.

51 WB 1980, p. 105.
52 WB 1988, p. 147.

53 vgl. het rapport van de Gespreksgroep voor de organisatie van het wetenschapsbeleid in
Nederland, a.w., pp. 3-17, alwaar aan de A-wetenschappen een bijzonder belang word!
toegekend voor de bestudering van de relatie wetenschap, technologie en samenleving.
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'Door b.v. teams van sociaaJ-wetenschappelijke onderzoekers op te nemen in
de voornaamste werkplaatsen van het natuurwetenschappelijk en technisch
onderzoek zouden betere voorwaarden worden geschapen voar een veelzijdige
belichting van de onderwerpen van begin af". 54

Wellicht is nog een andere reden voor de dominante positie van de techni-
sche wetenschappen van belang. Ret onderzoek in deze wetenschappen ver-
loopt vaak volgens een gedetailleerde planmatige opzet, via een opeenvol-
ging van deelonderzoeken, hetgeen met zich meebrengt dat het vaak in
groepsvorm plaatsvindt. Door de planmatige opzet en het groepskarakter
van het werk is het verloop van het onderzoek vaak slechts beperkt afhanke-
lijk van individuele onderzoekers. Zij kunnen daadwerkelijk en tijdig
vervangen worden. Ret onderzoek in de technische wetenschappen is daarom
relatief geschikt voor beinvloeding van buiten af. Ret kan als beleidstoe-
gankelijker worden aangemerkt dan onderzoek, waarbij een gedetailleerde
planning ontbreekt en waarin het aandeel van individuen als relatief groot
moet worden beschouwd. Om deze reden is ook wei opgemerkt dat de
invoering van het stelsel van voorwaardelijke financiering van het
universitaire onderzoek beter aansluit bij de praktijk van onderzoek in de
beta-wetenschappen dan bij die van de alfa-wetenschappen."

Ret belang van de culturele wetenschappen voor het wetenschapsbeleid
is vaak geformuleerd als een afgeleide van dat van de technische we-
tenschappen. In ieder geval heeft men steeds moeite gehad daarvoor een
specifieke taak te formuleren binnen het kader van dat beleid. Een eerste,
meer concreet vooruitzicht op een aanpak lijkt het Wetenschapsbudget 1982
te bieden. Daarin wordt opgemerkt dat het culturele element in sterke mate
de maatschappelijke functie van de geesteswetenschappen bepaalt. '(D)och
ook in deze gebieden is een toenemende orientatie op maatschappelijke
vraagstukken te bespeuren. C .. ) Een op termijn te ontwikkelen beleid voor
de geesteswetenschappen zal op deze aspecten moeten inspelen' .56 Hier
is voornamelijk een taak weggelegd voor de minister van Onderwijs en
Wetenschappen in het kader van het wetenschapsbeleid. Na de afsplitsing
van het technologiebeleid en toedeling van de coordinerende bevoegdheid
daaromtrent aan de minister van Economische Zaken kan men stellen dat

54 \VB 1976, pp. 8-9.
55 Zie onder andere Konrad Ehlich, Onderzoeksfinanciering - voorwaarden, randvoorwaarden

en gevolgen. Bijdrage aan de discussie over de voorwaardelijke financiering van universitair
wetenschappelijk onderzoek, U en H, jrg. 30, 1983-1984, nr. I, p. 9; zie ook het in noot
44 vermelde rapport.

56 A.w., p. 28; zie ook WB 1991, pp. 9-10.
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het onderscheid tussen culturele en technische wetenschappen een verdere
institutionele uitwerking heeft verkregen. Dat hoeft voor de positie van
de culturele wetenschappen niet per se negatief uit te pakken: de voorwaar-
den voor zelfstandige aandacht door de minister van Onderwijs & Weten-
schappen zijn hiermee gecreeerd.

In de nota Integratie van Wetenschap en Technologie in de Samenleving
heeft de minister deze aandacht nader gestalte gegeven. Deze nota, het is
reeds vermeld, vormt een uitwerking van de taak van de minister onderzoek
te initieren, dat is gericht op het zichtbaar maken van de maatschappelijke
en ethische consequenties van technologische vernieuwingen en de uitvoering
van die vernieuwingen. Voor dit doel zijn programma's gestart voor onder-
zoek op het gebied van Technology Assessment (TA), waarbij de geestes-
en maatschappijwetenschappen een cruciale rol vervullen."

3.4 Wetenschap en ethiek

De dynamiek van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen,
die langs 'eigen' normen en waarden van wetenschapsbeoefening gestalte
krijgt, roept in toenemende mate vragen op vanuit normen en waarden in
de samenleving. In een notitie van de minister van Onderwijs en Weten-
schappen, welke verscheen in mei 1991, wordt ervoor gepleit ethische
vragen bij wetenschappelijk onderzoek apart en met nadruk aan de orde
te stellen. Men denke aan vragen omtrent de implicaties van het embryo-
onderzoek" en de donatie van organen en weefsel na overlijden ten

57 Nota IWTS, a. w., p. 60.
58 Uit een rapport van de Raad van Europa, samengevat in WB 1991, blijkt dat er in Europa

grote overeenstemming bestaat over het verbod van een aantal mogelijke handelingen inzake"
het embryo-onderzoek; vgl. a.w., p. 74: de overeengekomen verboden hebben betrekking
op
- onderzoek op menselijke embryo's als het ook op dieren kan worden uitgevoerd
- het klonen van menselijke embryo's "
- onderzoek dat uit verschillende menselijke embryo's een nieuw functionerend embryo
produceert (chimaeren)
- onderzoek waarbij menselijke met dierlijke embryo's worden gecombineerd (hybrides)
- onderzoek waarbij menselijke embryo's worden geimplanteerd in de baarmoeder van een
dier
- onderzoek op menselijke embryo's zonder de toestemming van de biologische ouders
- onderzoek op menselijke embryo's ten behoeve van routinematige tests
- onderzoek waarbij menselijke embryo's in vitro worden gekweekt voorbij het 14-dagen
stadium
- het bewaren van mense1ijke embryo's in bevroren toestand voor langere tijd (cryoconserva-
tie)
- toepassing van gentherapie in de rnenselijke kiembaan
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behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Verder zijn er vragen
denkbaar omtrent genetische determinatie, zoals de mogelijke uitsluiting
van mensen van een levensverzekering of de afwijzing op een sollicitatie
op basis van kennis over hun genetische predispositie. Tevens kan men
hierbij de toepassing van de DNA-vingerafdruk in de sfeer van de
strafvordering betrekken. Een ander type vragen staat in verband met de
geautomatiseerde gegevensverzameling en betreft de spanningsverhouding
tussen de privacy van het individu en de belangen van de samenleving.
Men kan verder denken aan problemen met betrekking tot de genetische
modificatie van dieren en planten" of - van een heel andere orde -
met betrekking tot defensie-onderzoek. 60

De achterliggende gedachte van een discussie over ethische aspecten
van wetenschappelijk onderzoek is het besef dat de wereld van de weten-
schap is vervreemd van het maatschappelijke normen- en waardenstelsel.
De op een idee van 'waarheid' gerichte onderzoeksinspanningen van
wetenschappers vallen niet noodzakelijkerwijs samen met datgene wat op
een bepaald moment als 'maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar' wordt
beschouwd. De waarde van dienstbaarheid van de wetenschap aan de
samenleving is potentieel in conflict met de waarde van door wetenschap-
pelijke maatstaven bepaalde waarheidsvinding. De positie van de weten-
schapsbeoefenaar is hiermee steeds meer onderwerp van openbaar debat,
voor zover hem in toenemende mate fraude, vervalsing, te vroeg publiek
gemaakte verwachtingen van onderzoek of uitspraken op basis van vooroor-
delen publiekelijk aangerekend worden. 61

- commerciele exploitatie van menselijke embryo's.
59 Zie de gang van zaken met betrekking tot 'stier Herman' bij welke een menselijk gen is

ingebracht; de ethische aspecten hiervan werden besproken door Thijs Visser, Er is iets
mis met de ballen van Herman, in: de Volkskrant van 17 december 1992; vgl. verder WB
1991, p. 75: 'Zo is men erin geslaagd om organismen soortvreemde stoffen te laten
produceren door het inbrengen van DNA van een andere soort (zoals het produceren van
menselijke eiwitten door aardappels). Een ander voorbeeld is het produceren van chimaeren
(= nieuwe functionerende embryo's door de combinatie van verschillende embryo's. PZ)
door het combineren van de embryonale cellen van twee verschillende soorten (zoals de
cornbinatie tussen een schaap en een geit, de scheity,

60 Ethiek-Onderzoek 1991, p. 10: 'Welke wapensystemen en daarop gerichte onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten zijn toelaatbaar? Mag defensie-onderzoek aileen gericht zijn op
defensieve doeleinden, of ook op offensieve toepassingen? in hoeverre draagt de eventuele
civieieof wetenschappelijke spin-offvan defensie-onderzoek bij aan de legitimiteitdaarvan?' ,
etc.

61 Twee zaken uit het recente verleden verdienen hier verrnelding. In de eerste plaats de affaire-
Buck. De Eindhovense organisch-chernicus die een goede reputatie genoot als wetenschapper
zag deze in korte tijd afgebroken, nadat hij in september 1990 voor de verzamelde pers had
verkondigd dat dankzij een door hem ontwikkelde stof de strijd tegen Aids een beslissend
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Met name in de sfeer van de levenswetenschappen is gedurende de
laatste jaren de instelling van ethische cornmissies bevorderd. 62 Deze
commissies kunnen ontstaan uit een vrijwillig initiatief van onderzoekers,
maar kunnen - met name in de sfeer van de gezondheidszorg - ook
worden afgedwongen door de overheid.?' Op aandrang van de Tweede
Kamer is ook in artikell.7 van de WHW een verplichting opgenomen voor
de instellingen van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot
vaststelling van ethische richtlijnen met betrekking tot hun werkzaamheden
en tot de instelling van commissies die aan de hand van deze richtlijnen
zullen toetsen."

4 Prioritering van onderzoek

4.1 Criteria van Weinberg

In 1963 start Alvin M. Weinberg met een baanbrekende bijdrage in het
tijdschrift Minerva een uitgebreide discussie over de vraag volgens welke
criteria de keuze voor subsidiering van bepaald onderzoek kan plaatsvin-
den." Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Vanuit overheidsstand-

stadium zou hebben bereikt. Deze bewering was aanvechtbaar naar achteraf bleek , en dat
had Buck op het moment dat hij haar deed reeds kunnen vermoeden. In de commotie die
uit Bucks optreden ontstond, respectievelijk vanuit zijn vakgroep naar buiten kwam, werd
Buck door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven geschorst
in bet belang van de dienst, om de ongestoorde voortgang van het werk van een door de
U-raad ingestelde comrnissie van onderzoek te waarborgen. Zie ook: Walter van Hulst,
Professor Buck en de pers, Intermediair, 14 september 1990, pp. 5-7. Het tweede geval
betreft het optreden van de Arnerikaanse Aids-onderzoeker Robert Gallo. Na drie jaar studie
heeft een door het Arnerikaanse rninisterie van Gezondheid ingestelde onderzoekscommissie
geconcludeerd dat Gallo zich wetenschappelijk heeft rnisdragen door valse gegevens op te
nemen in een in april 1984 in het wetenschappelijk tijdschrift Science gepubliceerd artikel,
waarin hij beschrijft dat hij het Aids-virus heeft geisoleerd. Volgens critici zou Gallo goede
sier hebben gemaakt met het werk van de Franse Aids-onderzoeker Montagnier van het lnstitut
Pasteur in Parijs. Hij zou rich zelfs meester hebben gemaakt van het Aids-virus dat de
Fransen aan het bestuderen waren en het gepresenteerd hebben als zijn eigendom. Vgl. De
Volkskrant van 2 januari 1993, p. 3.

62 Ethiek -Onderzoek 1991, p. II.
63 Vgl. S.M.S.M. van de Goor, Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken,

Zwolle 1991, pp. 61-62; in het voorstel van Wet op de medische experimenten is een
verplichting neergelegd om binnen het ziekenhuis een ethische comrnissie in te stell en, a. w.,
p.62.

64 Zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 3.4.
65 Vgl. Weinberg I.
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punt speelt - gezien de permanente schaarste aan gemeenschapsgeld dat
bestemd is voor wetenschappelijk onderzoek - een levensgroot keuzepro-
bleem. Hoe moet worden gekozen tussen onderling verschillende terreinen
van wetenschapsbeoefening en dan nog in het bijzonder tussen verschillende
takken van fundamenteel onderzoek? Het probleem is dan nog niet zozeer
hoe te kiezen tussen verschillende onderdelen van eenzelfde discipline of
tussen verwante disciplines, waarbij enige vergelijkingskenmerken geacht
kunnen worden aanwezig te zijn, maar hoe de keuze te bepalen tussen
takken van wetenschap, waarvan als enige overeenkomst kan worden aange-
merkt dat zij aile behoren te worden ondersteund door de overheid. 66

Weinberg onderscheidt, vanuit een vaste overtuiging dat wetenschaps-
en onderzoeksbeleid op een rationele wijze kunnen worden opgezet, twee
groepen van criteria: interne en externe. De interne criteria komen voort
uit het onderzoek zelf en beantwoorden de vraag: wordt kwalitatief goed
onderzoek gedaan? Externe criteria staan los van het concreet voorliggende
onderzoek ofwetenschapsgebied en beantwoorden de vraag: waarom moet
dit onderzoek, deze tak van wetenschap in het bijzonder bevorderd worden?

De interne criteria vallen in twee nadere vraagstellingen uiteen:
1. is het onderzoeksterrein gereed voor onderzoek?;
2. zijn de betrokken onderzoekers werkelijk competent?

Deze twee vragen zijn aIleen te beantwoorden door coIlega-deskundigen
die niet slechts van het onderzoeksgebied goed op de hoogte zijn, maar
ook de betrokken wetenschappers persoonlijk kennen. Bij de beoordeling
van onderzoek kan men zich echter naar de mening van Weinberg niet tot
interne criteria beperken. Er is een duidelijk maatschappelijk beJang bij
de resultaten van wetenschap en derhalve ook bij de ondersteuning van
wetenschap. Daarom zijn externe criteria noodzakelijk en zelfs het meest
waardevol."

De externe criteria worden onderverdeeld in drie punten:
3. de technologische verdienste: als een technologische doelstelling is
gedefinieerd moet dat wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund dat
daaraan bijdraagt;
4. de wetenschappelijke verdienste: vanuit extern standpunt bezien, betekent
dat de vaststelling dat een bepaaJd gebied het meeste bijdraagt aan en het
helderste licht werpt op de naburige wetenschappelijke disciplines;

66 Weinberg I, p. 159.
67 A.w., p. 170.
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5. de maatschappelijke verdienste: wat is bet belang voor de samenJeving? Twee
moeilijkheden zijn volgens Weinberg bij dit criterium te onderscheiden. In de
eerste plaats: wie definieert de menselijke, c.q. maatschappelijke waarden? In
de tweede plaats: hoe kan worden vastgesteld dat een gegeven wetenschappel ijk
oftechnologisch project de bevorderingvan maatschappelijke waarden nastreeft,
zelfs als die al gedefinieerd zijn?

Weinberg geeft toe dat met name het criterium van maatschappelijke ver-
dienste moeilijk is vast te stellen, maar dat maakt de criteria niet zinloos:
'It would be far simpler if the problem of scientific choice could be igno-
red ... ' .68 De Kool vermeldt dat minstens twee pogingen zijn ondernomen
om de 'alom toegejuichte Weinbergcriteria' in de praktijk te toetsen. In
Nederland (RAWB) en Groot-Brittannie is in de tweede helft van de jaren
zestig bekeken of op grond van deze criteria de Europese superversneller
van CERN doorgang zou moeten vinden. Men kwam tot een overeenkomstig
resultaat: de nieuwe versneller moest er niet komen. Aan de interne criteria
was zeker voldaan: zowel technisch als wetenschappelijk was men er aan
toe, er was ook een uiterst competente groep technici bij CERN en fysici
in heel Europa voorhanden. Maar de externe criteria deden de das om.
De hoge energiefysica zou zeker nog in geen jaren toepasbaar zijn. Er
bestond ook een teleurstellende belangstelling voor vanuit de industrie.
Verder viel niet in te zien hoe andere disciplines door de resultaten van
de hoge energiefysica op directe wijze zouden kunnen worden bemvloed.
Zeifs de meest verwante gebieden, kernfysica en astrofysica pleegden een
spaarzaam gebruik te maken van de resultaten van onderzoek op het gebied
van hoge energiefysica. Het was weI te verwachten dat de hoge energiefysica
zelf en mogeIijk de theoretische fysica enorme sprongen vooruit zouden
kunnen maken met de nieuwe deeltjesversneller, maar dat is bij Weinberg,
'die als de dood is voor steriliteit in isoiatie', geen wetenschappelijke
verdienste. Over de maatschappeIijke verdienste viel helemaal niets te
zeggen en dus deed Groot-Brittannie niet mee en adviseerde de RAWB
hetzelfde'". Bijna alle fysici waren er echter van overtuigd dat de deeltjes-
versneller van CERN er moest komen en dat Groot-Brittannie nog weI mee
zou doen. Ze hebben gelijk gekregen.??

68 A.w., p. 170.
69 Advies d.d. 240ktober 1968 inzake uitbreiding CERN en instelling Nationaallnstituut voor

Kernfysica en Hoge-energiefysica; Weinberg zelf is ook sceptisch over de waarde van de
'dure hoge-energie fysica: 'Yet I would be bold enough to argue that, at least by the criteria
which I have set forth relevance to the sciences in which it is embedded, relevance to human
affairs, and relevance to technology - high-energy rates poorly', Weinberg I, p. 168.

70 De Kool 1975, p. 32.
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De RA WB werd nadien al snel sceptisch over de mogelijkheid om een
'generaliserend' systeem van criteria te hanteren: 'de diversiteit van
onderzoek en ontwikkelingswerk zelve en van hun maatschappelijke functies
is daarvoor te groot'. 71 B1ume72 beschrijft hoe de Zwitserse adviesraad
op het gebied van het wetenschapsbeleid in het midden van 1970 nog een
uitgebreide poging onderneemt om volgens de criteria van Weinberg priori-
teiten te ontwikkelen voor de toewijzing van onderzoeksgelden. Dan is de
invloed van Weinberg echter al tanende. De pretentie, om over objectieve
criteria voor prioritering van onderzoek te beschikken is nauw verbonden
met de overtuiging dat een strikt rationele fundering van wetenschapsbeleid
voor de lange termijn mogeLijk is.73 Onder invloed van dalende overheids-
uitgaven, hoge inflatie en andere, voornamelijk economische factoren in
de jaren zeventig, blijkt die overtuiging echter in alle Westerse landen te
wijken voor korte termijn politiek, waarbij men waar wil voor zijn geld
en relevante resultaten van wetenschappelijk onderzoek.?" De toon voor
deze meer sceptische benadering wordt hier te lande in feite al in 1966 door
de regering gezet, wanneer zij verklaart 'dat de onderlinge afweging van
het belang voor de samenleving van het onderzoek op de verschillende
terreinen in laatste instantie een waarde-oordeel inhoudt en daarom ten dele
een politieke vraag zal blijven'. 75

4.2 Beoordeling vanuit de samenieving

In de regeringsverklaring bij het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973
wordt aangegeven dat het door de overheid te voeren wetenschapsbeleid
zal moeten worden afgestemd op de prioriteiten die vanuit de samenleving
worden gesteld. Daarbij zal een verantwoorde afweging dienen plaats te
vinden. In dit verband doet zich de vraag voor hoe criteria zijn te ontwerpen
voor de afstemming van het onderzoek op de prioriteiten van de samenle-
vmg.

Naar de mening van de minister in de Nota Wetenschapsbeleid (1974) moet
eerst aan twee voorwaarden zijn voldaan:

71 RA WB, lnterimadvies inzake de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkelingswerk
tot en met 1971, bewerkte versie van het in maar! 1968 door de Raad aan de regering
aangeboden advies.

72 Blume 1985, pp. 12-13.
73 A.w., pp. 10-11.
74 A.w., p. 72.
75 WB 1966, p. 21.
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I. de verschillende behoeften die leven in de maatschappij dienen voldoende
duidelijk tot uitdrukking te worden gebracht om er samenhangende onderzoeks-
programma's op te kunnen baseren;
2. de bereidbeid en interesse om op een bepaald probleemgebied in gecoordi-
neerd verb and een wetenschappelijke inbreng te leveren moet ook bij de
onderzoekers zelf leven."

Met name door de invoering van het stelsel van sectorraden, waarbinnen
overheid, onderzoekers en gebruikers van onderzoek vertegenwoordigd
zijn, heeft men een belangrijke stap gezet op de weg naar verantwoorde
prioritering van onderzoek. Niet de rationele objectiviteit van de criteria
voor prioritering staat voorop, maar het draagvlak dat de gemaakte priorite-
ring van onderzoek heeft in de samenJeving: 'Het overleg in de sectorraden
zaJ zich ( .. ) dikwijis niet kunnen baseren op een expliciete en eenduidige
prioriteitenstelling vanuit de samenleving. Verwacht mag echter worden
dat het concept-plan waarover in de sectorraad overeenstemming wordt
verkregen, de facto het resultaat is van de inwerking van maatschappelijke
vraagstukken en priori teiten op het onderzoekgebeuren' .rt Elke sectorraad
vervult dus, als adviesorgaan aan de minister die is belast met de zorg voor
de desbetreffende sectorraad een sleutelrol bij de prioritering van onderzoek
dat in aanmerking komt voor overheidsfinanciering. Centraal staan de
meerjarenvisies op het aandachtsgebied van de sectorraad, waarover de
regering een standpunt moet bepalen.

4.3 Prioritering als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een zeer belangrijke rol in de recente beleidsdocumenten vanaf 1990 speeit
het proces van verkenningen voor de ontwikkeling van strategisch weten-
schapsbeleid." Met de instelling door minister Ritzen van de Overleg
Commissie Verkenningen in september 1992 is een organisatie in het Ieven
geroepen die tot taak heeft onderzoeksorganisaties in Nederland tot steun
te zijn bij het formuleren van strategisch beleid. Verkenningen spelen aidus
een essentiele rol bij de prioritering van onderzoek. Naar bIijkt, heeft voor
de opwaardering van het instrument van verkenningen een studie van Irvine
en Martin een belangrijke aanzet geleverd." Deze schrijvers hebben 'een

76 Nota Wetenschapsbeleid, p. 40.
77 NotaSectorraden, a.w., p. 9.
78 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 3.3.1 en het slot van paragraaf 3.3.2.
79 J. Irvine, B. Martin, Research Foresight: Creating the Future, Ministerie van Onderwijs

en Wetenschappen, september 1989. Oak gepubliceerd onder de titel: Research Foresight:
Priority Setting in Science, London 1989.
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filosofie van het prioriteringsproces helpen ontwikke1en die uitgaat van de
noodzaak om aIle betrokken partijen tijdig bij de oordeelsvorming en
besluitvorming en bij de uitvoeringsprocessen te betrekken'. 80 Wij volgen
thans de uiteenzetting in Wetenschapsbudget 1991, die als het inhoudelijke
uitgangspunt kan worden aangemerkt van de nieuwe koers in het be1eid. 81

Verkennen moet niet worden opgevat als het voorspellen van de toekomst,
'maar als het exploreren van wat de toekomst kan zijn als bepaalde (beleids-)
keuzen nu worden gemaakt' . Verkennen is aldus een Jeerproces. 'Er bestaat
geen standaardmethode ( .. ). De werkwijze is athankelijk van de specifieke
situatie, van het onderzoekgebied en van de doelstelling en functie van de
verkenning'. Met verkennen kan onder andere worden beoogd nieuwe
richtingen in het onderzoek open te 1eggen, informatie te verschaffen over
het bepalen van prioriteiten of overeenstemming te bevorderen tussen
onderzoekers, financiers en onderzoeksgebruikers over geidentificeerde
behoeften aan en kansen voor onderzoek. Met name ten aanzien van het
fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek is het belang van de aanwezigheid
van voldoende autoriteit, legitimiteiten geloofwaardigheid bij verkennings-
operaties cruciaal.

'-autoriteit: zeker als verkenningen aan beleidsvorming worden gekoppeld, is
het van belang diegenen bij de verkenning te betrekken die invloed hebben op
de beleidsvorming;
-legitimiteit: de resultaten dienen door de onderzoekers en hun organisaties,
en ook door de onderzoekfinanciers en andere belanghebbenden serieus te
worden genomen. Deze dienen derhalve op zodanige wijze te worden inge-
schakeld dat het nastreven van eigenbelang zoveel mogelijk wordt uitgesloten;
-geloofwaardigheid: verkenningsresultaten moeten geloofwaardig zijn in
technische en analytische zin'.

De aanwezigheid van deze drie elementen en van een onathankelijke en
neutrale commissie kunnen het draagvlak bij onderzoekers voor de aanvaar-
ding van de resultaten van de verkenning vergemakkelijken. Zij worden
hierdoor feitelijk bij het proces ingeschakeld. Toch kunnen verkenningsresul-
taten niet enkel bij democratisch meerderheidsbesluit worden vastgesteld.
Dat brengt het gevaar van conservatisme met zich mee. 'Het is alleen reeds
om deze reden van be lang ruimte te scheppen voor conceptueel pluralisme
en concurrerende gezichtspunten'.

80 Aldus weergegeven in WB 1993, p. 17.
81 WB 1991, p. 14 e.v.
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4.4 Het criterium van maatschappelijke relevantie

De eventuele problemen bij de selectie van onderzoek spelen uiteraard een
rol op die gebieden waar sprake is van een zekere institutionalisering of
gewenste institutionalisering van toewijzingsmethodieken. Men kan hier
wijzen op de verschillende departementen die (nog) verschillende onder-
zoeksinstituten onder hun hoede hebben, op de minister van O&W die met
de besluitvorming is belast in het kader van het Intentionele Apparatuur
Schema, op TNO die krachtens de wet tot taak heeft onderzoeksbeleid te
voeren, op de sectorraden in het kader van de vaststelling van meerjaren-
plannen van wetenschappelijk onderzoek op een bepaald aandachtsgebied,
op NWO die in het kader van haar toewijzende taak (para)universitaire
onderzoeksprojecten beoordeelt en op de universiteiten, c.q. speciale
beoordelingscommissies daarbinnen, die in het kader van de voorwaardelijke
financiering voorstellen van onderzoeksprogramma's van vakgroepen en
faculteiten beoordelen.

Een belangrijk probleem betreft de vraag, of onderzoek dat zich met
name richt op het verwerven van meer kennis en inzicht in bepaalde takken
van wetenschap op andere dan interne wetenschappelijke criteria beoordeeld
kan worden. Weinberg legt er de nadruk op dat het stellen van externe
criteria met betrekking tot ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
zonodig nog belangrijker is dan het zich beperken tot interne criteria. 82

Een in de praktijk van het wetenschaps- en onderzoeksbeleid veel gebruikt,
maar niet onomstreden extern criterium is dat van maatschappelijke relevan-
tie van wetenschappelijk onderzoek. Hier laat zich de vraag stellen hoe
dit criterium is toe te passen op het vrije, minder gebonden, fundamentele
onderzoek. Immers, bij toegepast onderzoek en ontwikkelingswerk, laat
zich de maatschappelijke relevantie gemakkelijk vaststellen aan de hand
van de nuttigheid van het onderzoek voor economische, sociale of politieke
doeleinden. De nuttigheidsvraag verhoudt zich echter moeilijker tot
onderzoek dat naar zijn aard (slechts) is gericht op de vermeerdering van
wetenschappelijke kennis. Hier vereist het criterium van maatschappelijke
relevantie op zijn minst een andere invulling.

1011es83ziet het belang van het criterium vooral gelegen in het er uit
voortvloeiend streven tot een meer gestructureerd proces van onderzoeksop-
drachten te geraken. De betekenis van het criterium verschilt naargelang

82 Weinberg I, p. 163.
83 Jolles 1980, p. 94.
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de invalshoek die men kiest," en verschiIt nog eens per discipline. 85

Wat het laatste punt betreft maakt het bij voorbeeld uit of men te doen heeft
met astronomie of met kernfysica. Met betrekking tot het begrip zelf zijn
twee invalshoeken denkbaar, een algemene en een specifieke. In algemene
zin is onderzoek maatschappelijk relevant te achten, omdat het bijdraagt
tot verbreiding van bepaalde kennisbestanden of van een rationele denktrant
of van een instelling van onbevangenheid, of oak uit overwegingen van
werkgelegenheid of van de economische functie van wetenschap. In specifie-
ke zin kan maatschappelijke relevantie inhouden dat wetenschappelijke
resultaten enige nuttigheidswaarde hebben. Deze kan betrekking hebben
op direct toepasbare kennis, op onderzoeksgegevens, op een ontwikkeld
waarnemingsinstrument, maar ook op de denkvormen zoals een besef van
relativiteit, rationaliteit of functionaliteit, waartoe dit onderzoek in staat
stelt. De nuttigheidswaarde van wetenschappelijk onderzoek spitst zich
volgens Jolles verder toe, wanneer het gaat om de bijdrage, die resuItaten
van wetenschappelijk onderzoek kunnen leveren aan enige concrete prakti-
sche problematiek, of aan beleidsvoering, bij voorbeeld van de overheid.

De opvatting van Jolles maakt duidelijk dat het criterium van maatschap-
pelijke relevantie ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek in de eerste
plaats betekenis heeft voor de structurering van onderzoek in de relatie met
de financiers van onderzoek. Ret impliceert, met andere woorden, in
algemene zin een toedeling van een verantwoordingsplicht aan wetenschap-
pelijke onderzoekers tegenover de externe 'wereld' met betrekking tot de
samenhang, het onderwerp, de methode en de resultaten van onderzoek.
In zoverre is de inhoud van de BUOZ te beschouwen als de uitwerking
van het streven om te geraken tot maatschappelijk relevant onderzoek in
de toekomst. Met deze implicatie zal ookniemand echt moeite hebben.
Moeilijker wordt het wanneer het criterium in de meer specifieke betekenis
wordt toegepast ten aanzien van concrete onderzoeksvoorstellen of verrichte
onderzoeksprojecten. Tezamen met Jolles komen we niet verder dan enige
algemene noties, namelijk dat er een verschil in toetsing aanwezig is tussen
fundamenteel en meer toegepast onderzoek en ook tussen de onderscheiden
disciplines. Veel duidelijkheid levert dat niet op. Op verschillende gebieden
wordt het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek steeds
yager. Men vergelijke de beschouwingen daarover bij de nieuwe Wet NWO,
zoals die weergegeven zijn bij de behandeling van ZWO/NWO als orgaan
van wetenschapsbeleid. Verder weet men niet precies tot welke consequen-

84 Jolles 1980, pp. 78-79.
85 Jolles 1980, pp. 84-85.
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ties een te maken onderscheid tussen disciplines zal moeten leiden. Het
is de verdienste van Snellen," dat hij heeft geprobeerd aan het criterium
van maatschappelijke relevantie een solide theoretische grondslag te
verschaffen. Door een analyse van de totstandkoming van meetjarenplannen,
zoals die zijn opgesteld en aangeboden door de verschillende (voorlopige)
sectorraden onderscheidt Snellen drie typen van overwegingen die tot de
bepaling van de maatschappelijke relevantie van alternatieve onderzoekspro-
gramma's heeft geleid:

1. door onderzoeksprogramrna's rechtstreeks te richten op aIgemeen aanvaarde
'maatschappelijke behoeften' op dat moment;
2. door onderzoeksprogramrna's in verband te brengen met een door middel
van beleidsanaIyse verkregen definiering van maatschappelijke behoeften;
3. door onderzoeksprogramrna's in verb and te brengen met een door middel
van herleiding uit aIgemene ideaIen verkregen definiering van maatschappel ijke
behoeften."

De bepaling van maatschappelijke behoeften volgens het eerste punt kan
worden verkregen door onder andere hearings, conferenties en seminars
te beleggen met producenten of consumenten van onderzoek, die op andere
wijze contacten onderhouden met producerende of consumerende gebruikers
van de resultaten van onderzoek. Ook bewijzen hier middelen als trendrap-
porten en voorspellende studies (extrapolaties, scenario's) hun waarde. In
de aldus verkregen lijst van maatschappelijke behoeften zou vervolgens
een rangorde kunnen worden aangebracht, op basis van urgentie of gewicht
van de onderdelen. Die onderzoeksprogramma's die van belang zijn voor
de meest urgente behoeften zouden dan voorrang moeten krijgen. 88 Ingevol-
ge het tweede punt worden maatschappelijke behoeften afgeleid uit rege-
ringsdocumenten (bij voorbeeld het wetenschapsbudget of verschillende
wetenschapsbudgetten). Sectorraden die zich echter beperken tot het in die
documenten neergelegde stramien komen in het gedrang met hun status
van onafhankelijkheid bij de advisering. Vandaar dat zulke regeringsdocu-
menten slechts beschouwd worden als een - belangrijk - hulpmiddel bij
de bepaling en ordening naar rang van maatschappelijke behoeften. Zij
kunnen dienen als basis voor de toepassing van een samenstel van
analytische procedures, zoals de opstelling van een beleids- of doelboom,

86 I.Th.M. Snellen, Social merit as a criterion of scientific choice: its application in Dutch
science policy, Minerva, XXI, no. I, Spring 1983, pp. 16-36.

87 A.w., p. 23.
88 A.w.,pp.23-24.
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waarmee een nadere specificatie kan worden verkregen van hoofddoelen,
subhoofddoelen en afgeleide doelen van beleid en dus een bepaalde rangorde
is gegeven." De bepaling van maatschappelijke behoeften ingevolge het
derde punt geschiedt door deze af te leiden van een wenselijke of ideale
situatie. Een eerste stap hiertoe zou kunnen zijn, zich een abstract ideaal
te stellen, zoals 'Ieven in welzijn' en voor elk van de levenssferen
(huisvesting, werk, veiligheid en onderwijs) aan te geven hoe dit zou kunnen
worden bereikt, onder welke voorwaarden en uiteindelijk via welke
beleidsdaden. Het 'planning, programming, budgeting system' (PPBS) ,
binnen de Amerikaanse overheid ontwikkeld in het tijdvak onder president
Johnson en aangepast en overgenomen door de Nederlandse departementen
en de Commissie De Wolff (COBA: Commissie voor de Ontwikkeling van
Beleidsanalyse) is een poging geweest een dergelijk deductief raamwerk
op te zetten. Een andere methode zou kunnen zijn verschillende experts
bij elkaar te brengen, om via de verschillende hun ten dienste staande
technieken behoeften te definieren die in de nabije en verdere toekomst
kunnen worden bevredigd. 90

Naar de mening van Snellen voldoet geen van de drie geschetste proce-
dures voor het bepalen van maatschappelijke behoeften in verband met de
selectie van onderzoek. Het belangrijkste bezwaar bestaat erin dat niet wordt
onderkend, dat wetenschappelijke kennis tenminste drie wezenlijk verschil-
lende functies heeft in de relatie met maatschappelijke behoeften en
problemen. iller dient zich de kern aan van zijn betoog:

I. De meest algemene functie van wetenschappelijk onderzoek is ons begrip
van natuurverschijnselenen sociale verschijnselentedoen toenemen, verbreden,
verdiepen of te verbeteren. We kunnen dit de verlichtende functie van
wetenschappelijk onderzoek noemen (illuminative function);
II. Vele ontwikkelingen in de natuurwetenscbappen en de sociale wetenscbappen
werpen een (nieuw) lichtop dedoeltreffendheid en doelmatigheid van bestaande
technologische en sociale voorzieningen. Deze voorzieningen raken niet aileen
aan de materiele bestaansvoorwaarden maar ook aan ideele waarden zoals veilig-
heid, rechtvaardigheid en vrijheid. De meeste onderzoeksprogramma's op het
gebied van energie, gezondheid, bebouwing, milieu, minderheden en ouderenpro-
blematiek zijn gericht op de doeltreffende en doelmatige voorziening van
dienstverlening en goederen op deze terreinen of ten opzichte van deze
categorieen van individuen. We kunnen hier volgens Snellen spreken van de
technologische functie van wetenschappelijk onderzoek;

89 A.w., pp. 24-27.
90 A.w., pp. 27-28.
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III. Sommige onderzoeksprogramma's zijn gericht op sociale en maatschappelijke
problemen die zijn veroorzaakt door gebeurtenissen of instituties. Men denke
bij voorbeeld aan de materiele en immateriele schade veroorzaakt door maatre-
gelen op het gebied van verkeerscirculatie in de steden, de bouw van een kern-
centrale en de vestiging van water- en luchtverontreinigende fabrieken. Onder-
zoek op dit gebied heeft te maken met de ongelijke verdeling van baten en lasten
van beleid tussen verschillende groepen of sectoren van de bevolking, hetgeen
uiteindelijk in verband staat met de verdeling van macht in de samenleving.
De vraag of onderzoek zal worden uitgevoerd, langs welke weg en door wie
is in laatste instantie een politieke vraag bij dit soort programma's. Volgens
Snellen spreken we hier van de politieke functie van wetenschappelijk
onderzoek."

De verschillen in functies openbaren, volgens Snellen, dat de ermee
verbonden onderzoeksprogramma's niet onderling vergelijkbaar zijn. Het
is daarom niet redelijk hierop een gelijk samenstel van keuzecriteria los
te laten. Het criterium van maatschappelijke relevantie blijkt niet eenduidig
van aard te zijn. Er zijn in feite drie gescheiden en te onderscheiden criteria
van maatschappelijke relevantie.? Het eerste type onderzoek, dat een
intellectueel-verlichtende functie heeft, laat zich niet via een kosten-baten-
analyse of een daarvan afgeleide methode tot maatschappelijk relevant bepa-
len. De enig redelijke manier om het geldsbedrag dat daaraan moet worden
besteed te bepalen, bestaat in hetjaarlijks toewijzen van een lump sum als
een deel van de totale uitgavenpost voor onderzoek. Het tweede type onder-
zoek, dat als technologisch functioneel werd aangeduid, moet zichzelf daar-
entegen terugbetalen. Dit soort onderzoek kan in de economische sector
het best als maatschappelijk relevant benaderd worden via een kosten-baten-
analyse en in de welzijnssector via een daarmee vergelijkbare, maar aan
de omstandigheden aangepaste kosten-effectiviteit-analyse. Niet alleen
kunnen binnen, maar ook tussen maatschappelijke sectoren deze kosteneffec-
tiviteit-analyses worden uitgevoerd. Voor het derde type onderzoek zijn
vaste criteria moeilijk te vinden en toe te passen in de praktijk. Omdat hier
verschillende - soms opponerende - belangengroepen in de samenlevi ng
bij betrokken zijn, dienen de toe te passen criteria vooral democratisch
gelegitimeerd te zijn."

91 A.w., pp. 30-32.
92 A.w., p. 33.
93 A.w., pp. 35-36.
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5 Opmerkingen en conclusies

In het wetenschapsbeleid is een aantal thema's te onderscheiden dat min
of meer als karakteristiek kan worden aangemerkt voor dit beleidsterrein.
Voorop staat dat het vermogen tot sturing van wetenschappelijk onderzoek
naar de aard beperkt is. Toch zijn er gradaties mogelijk. De mate van
sturing is onder andere afhankelijk van de beleidstoegankelijkheid van een
bepaald type van wetenschappelijk onderzoek. Men kan stellen dat toegepast
onderzoek zich beter leent tot externe beinvloeding, tot sturing, dan
fundamenteel onderzoek. Hetzelfde gaat op, zij het op heel andere wijze,
voor de technische wetenschappen ten opzichte van de culturele wetenschap-
pen. Maar het stellen van een en ander gaat niet zonder problemen gepaard.

In een situatie dat het kennistraject van fundamentele ontdekking naar
toepassing steeds korter wordt, neemt het belang van en daarmee de externe
bemoeienis met fundamenteel onderzoek toe. Het is evenwel niet altijd
eenvoudig in concreto vast te stellen of bepaald onderzoek fundamenteel
of toegepast van karakter is. Daarom wordt ook wel een tussencategorie
onderscheiden: het strategisch onderzoek. Het fundamentele strategische
onderzoek wordt primair als een zaak van overheidszorg aangemerkt. Er
wordt bij de stimulering ervan een afstandelijke benadering in acht genomen,
welke tot uitdrukking komt in basisfinanciering en - in toenemende mate -
programfinanciering.

De doelstellingen van het wetenschapsbeleid hebben zich in het verleden
vooral geconcentreerd op de technische wetenschappen. Het economische
rendement van deze wetenschappen is traditioneel groot. Het technisch-
wetenschappelijk onderzoek leent zich naar de aard ook tot een redelijke
mate van externe beinvloeding. Om deze twee redenen is er in het weten-
schapsbeleid sprake van een zekere dominantie van de 'cultuur' van de
technische wetenschappen. Het belang van de culturele wetenschappen kan
in overwegende mate als een afgeleide daarvan worden beschouwd. Naast
de algemene culturele waarde die deze wetenschappen vertegenwoordigen
lijken zij hun betekenis vooral te ontlenen aan de mogelijkheden tot het
zichtbaar maken van de functies van de (gevolgen van de) technische
wetenschappen voor de samenleving. Het vraagstuk van de relatie tussen
de wetenschap en de sarnenleving krijgt op bijzondere wijze gestalte door
de aandacht in het wetenschapsbeleid voor de ethische dimensie van
wetenschapsbeoefening. De achtergrond hiervoor iijkt te zijn gelegen in
het besef dat de wereld van de wetenschap is vervreemd van het maatschap-
pelijke waarden- en normenstelsel. De op een idee van 'waarheid' gerichte
onderzoeksinspanningen van wetenschappers vallen niet noodzakelijkerwijs
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samen met datgene wat op een bepaald moment als 'maatschappelijk en
ethisch aanvaardbaar' wordt beschouwd. De waarde van dienstbaarheid
van de wetenschap aan de samenleving is aldus potentieel in conflict met
de waarde van door wetenschappelijke maatstaven bepaalde waarheidsvin-
ding.

Centraal in het wetenschapsbeleid staat de kwestie van de prioritering
van wetenschappelijk onderzoek. Kunnen criteria worden aangelegd ten
aanzien van het fundamentele onderzoek? Kan daarbij de maatschappelijke
relevantie van het fundamentele onderzoek worden bepaald? Naar blijkt
heeft het denken over criteria voor de prioritering van wetenschappelijk
onderzoek een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren zestig
werden door Weinberg criteria opgesteld die het mogelijk zouden maken
het stellen van prioriteiten tot een rationele bezigheid terug te brengen.
Weinberg maakte duidelijk dat vooral het criterium van maatschappelijke
relevantie een belangrijke rol speelt bij de selectie van onderzoek. Van de
door Weinberg voorgestelde rationale benadering heeft men nauwelijks
gebruik gemaakt. Wei werd het criterium van maatschappelijke relevantie
reeds snel een centrale plaats toegekend. Als reactie op Weinberg kan gelden
het officieel door de regering in 1966 ingenomen standpunt dat de uiteinde-
lijke afweging ten aanzien van de prioriteitsstelling bij wetenschappelijk
onderzoek onvermijdelijk een waardeoordeel inhoudt en een politiek vraag-
stuk betreft. Vanaf 1974 wordt een eigen koers gevaren. Met de opzet van
een steIsel van sectorraden op onderscheiden onderdelen van het weten-
schappelijk onderzoek wordt prioritering nagestreefd door het onderzoek
via een proces van advies en overleg af te stemmen op de prioriteiten van
de samenleving. In plaats van rationele objectiviteit van criteria na te
streven, wordt de essentie van prioritering hier bepaald door een democra-
tisch gestructureerd draagvlak in de samenleving." Vanaf het begin van
de jaren negentig heeft een nieuwe benadering haar intrede gedaan die naast
de zojuist beschreven benadering bestaansrecht lijkt te hebben. Prioritering
wordt thans vooral beschouwd als een proces, waarbij wordt uitgegaan van
de noodzaak om aile betrokken partijen tijdig bij de oordelingsvorming
en besluitvorming en bij de uitvoeringsprocessen te betrekken. Het proces
vindt plaats door een voortgaande activiteit van wetenschapsverkenningen,
die worden geinitieerd en ondersteund door een onafhankelijke en neutrale
commissie. Kan men het stelsel van sectorraden kenschetsen als een systeem
waarin prioriteiten volgens behoeften tot stand komen, in het huidige nog
in ontwikkeling zijnde systeem van verkenningen wordt het stellen van

94 Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 3.2.4.
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prioriteiten vooral opgevat als het resultaat van de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van overheid, onderzoekers en andere betrokkenen voor de
ontwikkeling van de wetenschap. Het verschil is gelegen in de procedure,
waarbij de inbreng van deskundigheid ten aanzien van het vraagstuk van
prioriteitsstelling voorop wordt gesteld. Verder is er een verschil door de
erkenning dat de resultaten van verkenningen niet enkel een weerspiegeling
behoren te vormen van een democratisch vormgegeven meerderheidsopinie,
maar tevens ruimte dienen te scheppen voor conceptueel pluralisme en
concurrerende gezichtspunten.

Het belangrijkste, maar ook meest problematische criterium bij de
prioritering van fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek is dat van maat-
schappelijke relevantie. Volgens Snellen moet bij de hantering van dit
criterium eerst de functie vastgesteld worden van het betreffende onderzoek
voor de samenleving. Hij onderscheidt een verlichtende, technologische
en politieke functie. Afhankelijk van de functie moet het criterium van
maatschappelijke relevantie anders worden ingevuld. Er is dus niet een vast
criterium van maatschappelijke relevantie. In hoofdstuk 3 (paragraaf 4.3,
noot 115) werd er reeds op gewezen dat zich vooral bij wetenschappelijk
onderzoek dat een politieke functie heeft, conflicten in de zin van artikel
125a Ambtenarenwet 1929 kunnen voordoen tussen een onderzoekende
en publicerende ambtenaar en het over hem gestelde politieke gezag.

De functionele benadering van Snellen verschaft de noodzaak om bij
de hantering van het criterium van maatschappelijke relevantie te differentie-
ren tussen typen van onderzoek. Een eenzijdige en uniforme benadering
van het wetenschappeLijkeonderzoek wordt hiermee uitgesloten. Het voorop-
stellen van de noodzaak te differentieren houdt in dat over de relevantie
van het onderzoek voortdurend met de onderzoekers zelf moet worden over-
legd. Daarmee wordt recht gedaan aan het grondrechtelijke uitgangspunt
van de zelfstandigheid van het onderzoek en de onderzoeker. Men kan
evenwel vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop in concreto de verschil-
lende functies van onderzoek voor de samenleving zijn vast te stellen."

95 Is bij voorbeeld het onderzoek naar een supergeleider functioneel verlichtend (inzicht in
de aard der dingen) ofheeft het een technologische functie (computers)? Waarschijnlijk beide.
Het wordt dan een kwestie van meer of minder.
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De problematiek van het hoger onderwijs inNederland

1 Algemene inleiding: probleem en aanpak

In de loop van nog geen eeuw, maar vooral sinds de jaren vijftig is het
aanzicht van de universiteit, hier en in andere westerse landen, radicaal
veranderd. Van de oorspronkelijke gemeenschap van docenten en studenten,
welke de universiteit in de middeleeuwen was, is zij een complexe organisa-
tie geworden die een belangrijke maatschappelijke, zij het niet exclusieve
taak vervult tot het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige opleidingen
en tot het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. De universiteit
bedient vandaag de dag grote aantallen studenten, telt een grote staf van
hoogleraren, medewerkers en dienstverlenend personeel, beheert vele
gebouwen en maakt gebruik van uitgebreide documentatiebestanden en
kostbare apparatuur. De universiteit is van bolwerk van 'studie van weten-
schap op en om haarzelve " uitgegroeid tot een binnen het wetenschapsbe-
leid strategische plaats voor de beoefening van fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek. 2 De universiteit maakt dee! uit van het nationale onderwijs-
bestel en ook weer niet, voor zover zij als instelling van hoger onderwijs
de kwalitatieve toetssteen vormt van doelstellingen van nationaal onderwijs-
beleid. Het universitaire onderwijs is niet, er is reeds terloops op gewezen,
een exc1usieve vorm van hoger onderwijs. Ook het hoger beroepsonderwijs
en het cursusaanbod van de Open Universiteit worden tot het hoger
onderwijs gerekend. In beleidsstukken wordt wei gesproken van het hoger
onderwijsbestel?

De hierboven in een notedop geschetste ontwikkeling, die men in een
veelheid van publikaties in allerlei varianten kan aantreffen," leidt tot een

De woorden zijn van Thorbecke uit 1860 en zijn geciteerd bij E.H. Kossmann, Academische
vrijheid: enkele beschouwingen, in: J.C. Breman/C.J.M. Schuyt (red.), De bedreigde
universiteit, Leiden 1987, pp. 17-27, m.n. p. 25.

2 Vgi. WB 1979, p. 25 en WB 1990, pp. 25-39.
3 Zie Zoontjens 1992, pp. 99-109, m.n. p. 100 e.v.
4 Volgens een vrij willekeurige selectie kan worden gewezen op Th. E.H. Arriens, Universitaire

bestuursorganisatie, Alphenaan deRijn 1970, pp. 7-27; op deinJ.C. Breman/C.J.M. Schuyt
(red.), a.w., bijeengebrachte bijdragen en daar aangehaalde literatuur, verder het rapport
Gewubd en gewogen, pp. 20-24 en H.L.C. Hermans, De bestuurlijke zelfstandigheid van
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aantal vragen ten aanzien van de positie van de universiteit. De vragen die
ons interesseren, richten zich op de kerntaken van onderwijs en onderzoek,
de positie van hen die zijn belast met deze taken, de bestuursorganisatie
van de universiteit, de relatie van de universiteit ten opzichte van de andere
instellingen van hoger onderwijs en de relatie van de universiteit ten opzichte
van de overheid. In dit en de navolgende hoofdstukken zullen deze vrager
nader worden belicht. Alvorens daarmee aan te vangen dienen vier belangrij-
ke bedenkingen te worden ingebracht die als wezenlijk kader fungeren VOOI

de behandeling van de vragen.

I. Men dient aIs uitgangspunt te nemen het besef dat er niet een mogelijk
ideaal, theoretisch of praktisch denkbaar stelsel van hoger onderwijs bestaat
waaraan deze vragen kunnen worden getoetst. Vooropgesteld zij het inzicht
dat in een democratisch systeem het stelsel van hoger onderwijs in een
land bij uitstek de weerspiegeling is van de culturele en staatkundige
identiteit van een land. Dit spreekt welhaast vanzelf, aIs men bedenkt dat
over het algemeen - zeker in de westerse wereld - aan het hoger
onderwijs met elkaar sarnenhangende uitgangspunten en doelstellingen
worden gekoppeld van cultuuroverdracht in aIgemene zin, van vrije
wetenschapsbeoefening en van opleiding en vorming van de maatschappelij-
ke elite. De accenten die men per land legt op deze uitgangspunten en
doelstellingen kunnen onderling verschillen. Het stelsel van hoger onderwijs
is niet aIleen een belangrijke culturele, maar ook sociaIe en economische
component in een land. Door het beginsel in de democratische rechtsstaat
dat eenieder zonder onredelijke beperkingen op aIgemene voet van
gelijkheid dient te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn
land," bestaat er daarnaast een sterke feitelijk bepaalde verbondenheid
van de personen die de bestuurl ijke en pol itieke el ite van een land uitmaken
met het hoger onderwijs, waarin zij vaak gevormd zijn. Het inzicht van
een sterk feitelijk bepaaIde wissel werking tussen de samenleving, de staat
en het stelsel van hoger onderwijs leidt tot bijzondere eisen te stellen aan
de wetgeving. De wetgeving met betrekking tot het stelsel van hoger
onderwijs moet zijn afgestemd op het specifieke karakter daarvan. Oat
is niet louter een eis van efficientie en effectiviteit, maar ook van
rechtmatigheid in het licht van het grondrecht van vrijheid van weten-
schap."

2. De eis van vrijheid van wetenschap leidt tot een bepaaIde keuze tussen
mogelijke benaderingen in de vraagstelling. Het in dit betoog gehuldigde
fundarnentele uitgangspunt met betrekking tot de vrijbeid van wetenschap
als een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt tussen de beoefenaars van
wetenschap, de samenleving en de overheid (zie hoofdstukken 2 en 3)

de universiteiten in Nederland, Zwolle 1986.
5 Vgl. artikel 3 Grondwet en artikel 25, aanhef en onder c, rVBPR.
6 Zie Tolner/Zoontjens 1991, p. 6.
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maakt het noodzakelijk de zoektocht aan te vangen naar een wenselijk
evenwicht tussen de belangen van deze groepen en sectoren. De te
verwachten complexiteit en intensiteit van het feitencomplex waarop deze
zoektocht betrekking heeft zal noodgedwongen tot een hoog abstractieniveau
van de behandeling van de vraagstelling leiden. Een mogelijk antwoord
is ook normatief niet denkbaar. Wellicht kunnen tendenties bespreekbaar
worden gesteld, vanuit zekere randvoorwaarden die met het belang van
vrije wetenschapsbeoefening verbonden zijn.

3. Een centrale plaats voor de positionering van het hoger-onderwijsbestel
in het licht van de vrijheid van wetenschap is ingeruimd voor de wet.
Wetgeving is het centrale element in de rechtsstaat voor het constitueren
van vertrouwen in het recht. Daarvoor is noodzakelijk, dat de wet niet
enkel haar waarde ontleent aan haar status in de juridische hierarchic van
besluiten, maar evenzeer naar haar inhoud overtuigt. Om die reden moet
een louter instrumentele opvatting omtrent wetgeving worden afgewezen.
Het is onjuist de wet voor te stell en als het voertuig van voor het recht
indifferente beleidsinhouden, dat simpel om redenen van opportuniteit in
gang is gezet. Er is, om te beginnen, geen strikte scheiding mogelijk tussen
recht en beleid. Evenzeer als de wet, vindt het sturend overheidsbeleid
zijn rechtvaardiging in de vereisten van de - sociale - rechtsstaat." Als
een van de beginselen van de rechtsstaat onderscheidt Scheltema in dit
opzicht het 'beginsel van de dienende overheid'. 8 Zowel aan het beleid
als de wetgeving kan de inhoudelijkeeis worden gesteld, dat daarin werke-
lijk het belang van de burgers? wordt behartigd. Met name geldt de eis,
dat een burger niet onevenredig getroffen behoort te worden door maatrege-
len van de overheid." Vanuit rechtsstatelijk oogpunt is er met andere
woorden sprake van een duurzame verbinding van recht met beleid. Het
afwerende aspect van de rechtsstatelijkheid, tot uitdrukking komend in
het legaliteitsbeginsel" en de klassieke grondrechten is ten nauwste
verbonden met de in sommige klassieke en in de sociale grondrechten tot
uitdrukking komende taakstellende aspecten van de rechtsstatelijkheid: 'De
overheid heeft mede tot taak, te verhinderen dat het genot van de klassieke

7 Hirsch Ballin 1987, p. 97: 'Rechtsstatelijkheid 'begrenst' ( .. ) nietalleen deoverheidssturing,
maar brengt mee clat deze sturing ook in zeker opzicht vereist is'.

8 M. Scheltema, De rechtsstaat, in: J. W. M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht, Zwolle
1989, p. 21.

9 De term 'burger' in het bestuursrecht duidtniet slechts op de natuurlijke personen die worden
geconfronteerd met de overheid. In feite worden aile categorieen van personen en instaoties
aaogeduid, waarmee door overheidshandelen rechtsbetrekkingen kuonen ontstaan. Ook
privaatrechtelijke rechtspersonen en bestuursorganen kunnen hieronder worden begrepen.

10 A. w., p. 22; verwezen word! naar bet rechtsstatelijk karakter van het Duitse 'Verhaltnisma-
Bigkeitsprinzip' .

II Volgens dit beginsel moeten aile overheidsmaatregelen die ingrijpen in de rechten en vrijheden
van burgers, direct of indirect berusten op de wet (in de zin van een regeling waaraan de
vertegenwoordigende organen deel hebben gehad), vgl. C. W. van der Pot, Handboek van
het Nederlandse staatsrecht, bew. door A.M. Donner, elfde druk, Zwolle 1983, p. 268.
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vrijheden wordt verhinderd door sociaal-econornische omstandigheden.
Oit verhinderen van verhinderen komt - positief - in overheidszorg tot
uiting: wetgeving, steun, faciliteiten".'? Intussen wordt aan de wet een
prominente plaats toegekend in de rechtsorde. Krachtens het Iegaliteits-
beginsel vormt de wet" de basis voor de opzet en uitbouw van de
bestuursorganisatie en voor de toekenning en overdracht van overheidsbe-
voegdheden." Tevens is in de lijn van dit beginsel voor de wet, of voor
krachtens de wet tot stand gekomen regelingen, een exclusieve rol weggege-
legd bij de beperking van kJassieke grondrechten in de Grondwet. 15 In
de jurisprudentie is de eis van een wettelijke grondslag verder uitgebreid
tot overheidshandelen dat ingrijpende, vrijheidsbeperkende gevolgen van
feitelijke aard met zicb brengt (Fluorideringsarrest, HR 22 juni 1973, NJ
1973, 386). Alleszins mag bieruit worden afgeleid dat de plaats van de
wet bij uitstek het model vormt voor de structurering en duurzame
effectuering van overbeidsbeleid in de confrontatie met fundarnenteel
gewaarborgde rechtsposities en daarmee verbonden aanspraken van burgers
in de sarnenleving. Aan de basis van het vraagstuk van doelmatigheid en
doeltreffendheid van overheidsbeleid ligt het vertrouwen dat de burger
mag stellen in en ontlenen aan het bandelen van de overbeid. De
gekwalificeerde positie van de wet in de rechtsorde met het oog op vesti-
ging van vertrouwen in bet recht, stelt eisen aan de wetgever en aan zijn
produkt, om dat vertrouwen waar te maken. Wetgeving in rechtsstatelijke
zin is het resultaat van belangenafweging, dat noodzakeJijkerwijs uit
a1gemene gezichtspunten plaatsvindt. Hirsch Ballin onderkent in artikel
1 van de Grondwet, bet gelijkbeidsbeginsel casu quo het verbod van
discriminatie, een fundarnentele constitutionele norm die eisen stelt aan
de beJangenafwegingen die aan andere rechtsnormen ten grondslag liggen.
'Aan de belangenafweging door staatsorganen mag a1tijd de eis worden
gesteld dat deze uit a1gemene gezichtspunten plaatsvindt, en meer in het
bijzonder dat daarbij een bijzonder gewicht wordt toegekend aan die
beJangen van de rechtsgenoten die door grondrechten worden beschermd.
Oit komt gedeeltelijk in de tweede volzin van artikel 1 tot uitdrukking ' .16

De hier gelegde relatie met grondrechten zou men kunnen verbreden tot
die met constitutioneelrechtelijke beginselen en uitgangspunten. Men zou

12 Hirsch Ballin 1987, p. 94.
13 Bedoeld is hier de wet in formele zin.
14 Vooreen genuanceerd beeld: C.PJ. Goorden, Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, een

rechtsvergelijkendestudie naar het bevoegdhedenvraagstukin het bestuursrecht, Zwolle 1990.
15 Sommige bepalingen in hoofdstuk 1van de Grondwet kennen de mogelijkheid van delegatie,

andere niet. In de Grondwet is een expliciet uitgewerkte delegatiesystematiek opgenomen.
Vgl. voor een uiteenzetting daaromtrent: A.K. Koekkoek/Willem Konijnenbelt, Het raam
van hoofdstuk I van de herziene Grondwet, in: A.K. KoekkoekiWilIem Konijnenbelt/'-
F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, commentaarop hoofdstuk I van de herziene grondwet,
Nijmegen 1982, pp. 21 e.v.

16 Hirsch Ballin 1988, p. 29.
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hier ook bij kunnen betrekken de beginselen van behoorlijke wetgeving'"
en de geformuleerde uitgangspunten bij het streven tot verbetering van
de kwaliteit van wetgeving in de relatie tussen de overheid en de samenle-
ving."

4. De gekozen invalshoek met betrekking tot eisen aan de kwaliteit van
wetgeving te stellen betreft die punten die de centrale positie van de wet
in de rechtsorde onderstrepen:
a. Selectiviteit van wetgeving. Wetgeving diem te worden aangewend

voor het vestigen van rechtsbetrekkingen in de rechtsorde, die zich
voor regeling over een langere periode in de tijd lenen. Er dient
in dit opzicht te worden gestreefd naar een evenwichtige afstemming
tussen wetgeving en bestuur. De commissie Wetgevingsvraagstukken
stelt in haar Eindrapport 'Orde in de regelgeving' dat in een wet
ten minste de structurele elementen van een regeling dienen te
worden neergelegd, alsmede 'alle voorschriften van meer belangrijke
aard die niet regelmatig wijziging behoeven'. 19

b. Exclusiviteit van wetgeving. De regeling in de wet dient zoveel
mogelijk ten grondslag te liggen aan het bestuurshandelen. Niet
alleen de procedurele maatstaven, maar ook de materiele uitgangs-
punten van beleid dienen zoveel mogelijk in de wet te worden
neergelegd. Dit blijkt reeds uit het gestelde onder a., maar moet
als een zelfstandige eis worden verstaan. Waar bij voorbeeld beleids-
regels zich lenen tot vastlegging in wettelijke vorm, dient hiertoe
te worden overgegaan." Verder is in het licht van dit uitgangspunt
het niveau van wetgeving van belang. Er is een bijzondere taak
weggelegd voor de hoogste wetgever binnen de staatsorganisatie.

c. Berekenbaarheid en herkenbaarheid van wetgeving, De wet dient
de burger zoveel mogelijk zekerheid en duidelijkheid te verschaffen
omtrent diens rechtspositie. De wettelijke regeling dient in dat licht
helder en consistent te zijn. Er diem een evenwichtige afstemming
aanwezig te zijn met de door de wettelijke regeling gegenereerde
en geconditioneerde bestuurspraktijk. Uit dien hoofde moet bij
voorbeeld zoveel mogelijk worden vermeden dat de creatie van vrije
bestuursbevoegdheden de gepredikte doelstelling van een wetgevings-

17 1.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, Den Haag
1984.

18 Zie het jaarverslag 1987-1988 van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten,
Kamerstukken II, 1988 -1989, 20800, hoofdstuk VI, Dr. 13; vgl. Ph. Eijlander, Wetgeving
en zelfregulering, in: Recht doen door wetgeving, opstellen over wetgevingsvraagstukken
aangeboden aan IDr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, pp. 31-43; zie ook P.H.A. Frissen,
Besturingsconcepties, recht en wetgeving, a.w., pp. 13-29.

19 Orde in de regelgeving, Eindrapport van de commissie wetgevingsvraagstukken, 's-Gravenha-
ge 1985, p. 64, a1waar ook voorbeelden van de aard van zulke voorschriften worden
aangegeven.

20 A.w., p. 66.
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project kan ondermijnen." Verder moet bij voorbeeld een wette-
lijke regeling, die een verandering van beleid impliceert, over-
gangsrechtelijke bepalingen bevatten.

In dit en het volgend hoofdstuk zaJ aandacht worden besteed aan de huidige
en toekomstige positie van het hoger onderwijs in Nederland. Vervolgens,
om enig noodzakelijk perspectiefte bieden ten aanzien van de problematiek
in Nederland, wordt gekeken naar een drietal andere landen, te weten de
Bondsrepubliek Duitsland (hoofdstuk 8), de Franse Republiek (hoofdstuk
9) en de Verenigde Staten van Amerika (hoofdstuk 10) vanwege het feit
dat de problemen in deze landen met een vergelijkbaar beschavingsniveau
goed vergelijkbaar zijn met die in Nederland, maar ook op essentiele
onderdelen verschillen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de ideeen
die ten grondslag liggen aan de organisatie en opzet van de stelsels in de
drie landen, hoezeer ook onderling verschiIlend, alle van invloed zijn
geweest op de Nederlandse situatie. De verschillen tussen de drie landen
spitsen zich toe op de verhouding tussen de overheid en het hoger onderwijs.
Frankrijk en de Bondsrepubliek zijn twee voorbeelden van continentaJe
rechtsstelsels waarin de achterliggende visies op de verhouding tussen
overheid en hoger onderwijs tegenovergesteld zijn. In de Bondsrepubliek
is het vertrekpunt van waardering van het overheidsoptreden ten aanzien
van het stelsel van hoger onderwijs de autonome positie van de (individuele)
wetenschappelijke onderzoeker. Het uitgangspunt voor de benadering in
Frankrijk is centralistisch: een belangrijk deel van het stelsel van hoger
onderwijs, de universiteiten, is staatsinstelling die opleidingen verzorgt naar
de eisen van een door de wetgever vastgesteld nationaaJ diploma. Dit stelsel
heeft de opkomst van autonome, specialistische en vaak particuliere 'Grandes
Ecoles' naast de universiteiten bevorderd. De aandacht voor de Verenigde
Staten is vooral ingegeven vanuit de gedachte dat hierin wellicht aankno-
pingspunten zijn gelegen voor alternatieven voor de continentale benadering.
Het principe van prive-eigendom dat bepalend is voor de organisatievorm
van het hoger onderwijs aldaar, heeft geleid tot een sterk geprivatiseerde
wetenschapscultuur, relatief weinig staatsinmenging en een grote diversiteit
aan vormen van hoger onderwijs. In dit en het volgende hoofdstuk
concentreren we ons op de Nederlandse situatie. Direct hierna zal aandacht
worden besteed aan de bestaande situatie. Aan de orde komen de geschiede-
nis en de constitutioneelrechtelijke basis van de universiteit in Nederland,

21 vgl. R.J. Jue, Sturen op afstand in het hoger onderwijs; een juridische analyse en evaluatie
van een wetgevings-case; preadvies voor de Vereniging voor Onderwijsrecht, Serie Onder-
wijsrecht nr. 9, Zwolle 1990.
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haar taken en plaats in het ste1se1van hoger onderwijs, haar inrichting,
de positie van hen die aan de universiteit werkzaam zijn en studeren, en
de financiering en kwaliteitsbewaking. In het volgende hoofdstuk zal een
uitgebreide bespreking plaatsvinden van de recent tot stand gekomen, maar
nog niet in werking getreden Wet inzake het hoger onderwijs en weten-
schappeljk onderzoek. De nieuwe wet geeft belangrijke veranderingen te
zien in vergelijking met de huidige situatie. Inzet van de vraag is of deze
veranderingen ook verbeteringen betekenen in het licht van de vrijheid van
wetenschap. Deze vraag kan echter eerst een begin van antwoord verkrijgen
als de huidige en nieuwe Nederlandse situatie kunnen worden vergeleken
met de stelsels in het buitenland. In hoofdstuk 11zal hierop dan ook worden
teruggekomen.

2 De geschiedenis van bet boger onderwijs

De eerste Nederlandse universiteiten zijn door de overheden van de verschil-
lende gewesten opgericht in de peri ode van de Tachtigjarige Oorlog. Enig
nationalistisch besef en wellicht de behoefte om aan de protestantse geloofs-
richting en het daarmee gepaard gaande zelfbewustzijn uitdrukking te geven
lijken daaraan niet vreemd." Ook echter, nu enige scholastieke traditie
ontbrak, werd met de oprichting een kans geboden aan de beoefening en
de ontwikkeling van de nieuwe wetenschap, de 'wetenschap van onderzoek
en experimenr.P De Staten van Holland stichtten Leiden (1575), van
Friesland de universiteit van Franeker (1585), van Gelderland de universiteit
van Harderwijk (1600), van Stad en Lande de universiteit van Groningen
(1614) en van Utrecht de universiteit van Utrecht (1636).24 AIleen
Overijssel en Zeeland bezaten geen eigen universiteit. De instellingen hadden
met eikaar gemeen, dat zij ontstonden in een tijd dat een direct maat-
schappelijke taak vee1bewuster dan voorheen aan de universiteiten werd
opgelegd. De universiteit 'had in de meeste protestantsche landen voor de
kerk de bedienaren des Woords te vormen, voor den staat de rechtsge-

22 Vgl. Drop 1985, p. 371; Schelsky 1971, p. 17 wijsterop dat in dezelfde periode in de Duitse
land en een serie van 18, meest kleine universiteiten werd opgericht 'die geistig durch die
Glaubensauseinandersetzungen der Reformation und Gegenreformation bestirnmt wurdeu'.
De universiteiten van Marburg (1527) en lnnsbruck (1672) zijn hier voorbeelden van.

23 Jan en Annie Romein, Erflaters van ooze beschaving, Nederlandse gestalten uit res eeuwen,
negende druk, Amsterdam 1971, p. 187.

24 Wanneer men de universiteit van Leuven tot de Nederlandse universiteiten wi! rekenen,
moeten worden teruggegaan tot 1425.
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leerden, voor de maatschappij de geneesheren', 25 maar aI snel bleek dat
zij ook toegankelijk waren voor al wie zich met wetenschap wilde inlaten."
Binnen het gewest bekleedde elke universiteit een monopoliepositie. Leiden
waakte vanaf het ontstaan tegen het streven, elders in Zeeland en Holland
hogescholen op te richten. Nog in de achttiende eeuw verzette deze univer-
siteit zich tegen de toekenning van een octrooi aan de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen te Haarlem. Door deze opstelling werd ook
verhinderd dat het Athenaeum lllustre te Amsterdam aI tijdens de Republiek
tot universiteit werd verheven."? De universiteit kreeg, om te kunnen
functioneren, grond en gebouwen toegewezen door de Staten der Provincie.
De Staten wezen voor het beheer over deze goederen en voor het bestuur
in het algemeen curatoren aan naast de rector. 28 Dezen waren meestal
voor het leven benoemd, zij beschikten als waarnemers van de soeverein
over de inkomsten, benoemden en bestuurden en hadden daarnaast ruime
discretionaire bevoegdheden, zolang maar geen strijd ontstond met het
oppergezag der Staten. De curatoren werkten, zoals het in 1828 werd
uitgedrukt, 'vrij, genoegelijk, eenvoudig en snel'. De statutaire bepalingen
van de voormalige provinciale universiteiten stelden in de regel niet veel
voor. 'Men had er mee voortgeleefd, zoo goed en zoo kwaad als het ging:
in plaats van wet of regel golden de veranderlijke inzichten der nagenoeg
oppermachtige collegien van curatoren'. 29

De Nederlandse universiteiten zijn dus van begin af aan overheidsin-
stellingen geweest, van staatswege bestuurd, beheerd en onderhouden.
'Aldus hebben zij', volgens Huizinga, 'steeds het corporatieve karakter
(van de middeleeuwse universiteit, PZ) gemist, zoowel wat betreft hun
onvermogen, om zichzelf autonoom en organisch te ontwikkelen of om
eigendommen te bezitten of te verwerven, als wat betreft het ontbreken

25 Vgl. J. Huizinga, Universiteit, in: Verzamelde Werken VID, Haarlem 1951, p. 10. In het
Octrooi tot het oprichten van de universiteit van Leiden van 6 januari 1575 is de overweging
vermeld, dat een universiteit voor Holland en Zeeland noodzakelijk is, omdat 'bij langhe
ophoudt ende gebreck van goet onderwijs, leeringe discipline ende oeffeninghe der jongeren
in de voors. onse landen van Hollandt ende Zeelandt aile zeedichheyt, scientie ende geleer-
theyt vergaen ende te nyete commen soude tot verminderinghe van de eere Gods ende groote
quetse van de gemeene staat, policie ende regieringe der selver landen, dairtoe als in aile
goede republicque bequame personen van scientien van noede zijn gebruyct te worden ... ',
vgl. P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, eerste deel,
Rijks Geschiedkundige Publicatien, nr. 20, Bijlagen, 's-Gravenhage 1913, pp. 7-8.

26 Jan en Annie Romein, a.w., p. 187.
27 Huizinga, a.w., p. 11.
28 Huizinga, a.w., pp. 11-12.
29 J. Huizinga, Het bestuur der rijksuniversiteiten, in: Verzamelde Werken VID, a.w., p. 18,

daarbij S. Vissering citerend.
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van dat sterke universitaire gemeenschapsgevoel, dat zich openbaart in de
gehechtheid en pieteit, die tot groote schenkingen en stichtingen aanleiding
geeft' .30 De grote staatsbemoeienis laat zich verklaren uit de nadruk op
het opleidingskarakter van de universiteiten tot diep in de negentiende eeuw:
'Hoe grooter de plaats, die het onderwijs inneemt in het leven eener natie,
hoe inniger ook de betrekkingen van den wetenschap tot den Staat' .31

Tijdens de inlijving bij Frankrijk, gedurende de peri ode 1810-1813,
publiceerde de Franse keizer op 22 oktober 1811 een decreet waarin werd
voorzien in een grondige reorganisatie van het Nederlandse onderwijs naar
het voorbeeld van de 'Universite Imperiale' .32 De kleine universiteiten
van Harderwijk en Franeker werden met onmiddellijke ingang opgeheven.
De universiteit van Utrecht werd tezamen met de Athenaea Illustre van
Amsterdam en Deventer gedegradeerd tot instelling van secundair onderwijs
van de 'tweede rang'. Alleen dus de universiteiten van Leiden en Groningen
bleven in hun kwaliteit voortbestaan." Na het vertrek van Napoleon werd
al injanuari 1814 een commissie gevormd die advies moest uitbrengen aan
de Koning over de toekomst van het hoger onderwijs in de nieuwe Neder-
landse eenheidsstaat. Bij Organiek Besluit van 2 augustus 1815 kwam een
algemene regeling met be trekking tot het hoger onderwijs tot stand. 34 Bij
deze regeling werd Utrecht in de waardigheid van hoogeschool, de toenmali-
ge benarning voor universiteit, hersteld. 35 Het Organiek Besluit is de eerste
regeling op het terrein van het hoger onderwijs. Dat deze regeling niet de
wettelijke vorm had, stemt overeen met de toenmalige opvatting, dat alles,
waarvoor de Grondwet niet uitdrukkelijk een wet eiste, aan de regering
(lees: de Koning) kon worden overgelaten." In het Organiek Besluit wordt
uitsluitend aandacht besteed aan het door het openbaar gezag gevestigde
hoger onderwijs. Daarbij worden drie verschillende soorten instellingen
onderscheiden: de in hun bestaan gehandhaafde Latijnse scholen ('de eerste
trap van het hoger onderwijs') en Athenaea ('de voorbereidende inrichtingen

30 1. Huizinga, Universitas, in: Verzamelde werken VIIl, a.w., p. 33; hij vervolgt: 'Men hecht
zich niet aan een staatsorgaan, zooals men zieh hecht aan een broedersehap: het universitair
gemeensehapsgevoel is hier te lande afgevloeid op de studenteneorpsen, die (ik zeg het met
smart) het zieh niet waard hebben weten te makeu' .

31 1. Huizinga, Overheid en wetenschap, in: Verzamelde Werken VUI, a.w., p. 383.
32 Zie over dit begrip hoofdstuk 9, paragraaf l.
33 W .Th. M. Frijhoff, La societe Neerlandaise et ses gradues, 1575-18 i4, proefschrift Tilburg,

AmsterdamlMaarssen 1981, p. 22.
34 KB van 2 augustus 1815, n? 14.
35 B.l.L. de Geer van Jutfaas, De Wet op het Hooger Onderwijs, Uit de gewisselde stukken

en de gehouden beraadslagingen toegelicht, Utrecht 1877, p. 3.
36 Vg\. C. van der Pot, a.w., twaalfde druk, p. 520.
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ter bekoming van academische graden') en de hogescholen, die studies
aanbieden tot 'bekoming van een wetenschappelijke graad' en onderwijs
verzorgen 'in alle de voornaamste delen van menschelijke kennis'. Het
aantal hogescholen wordt gefixeerd op drie: Leiden, Groningen en Utrecht.
De universiteiten onderscheidden zich van de Athenaea door het recht graden
toe te kennen en door de 'rnateriele subsidien voor aIle deelen van het
onderwijs'. Donner" merkt op dat het openbaar hoger onderwijs bij het
Organiek Besluit de enige onderwijsvorm is die geheel uit 's Rijks kas wordt
bekostigd. Het Organiek Besluit bevatte gedetailleerde bepaIingen omtrent
de academische graden, de rechtspositie van de hoogleraren, de studenten,
de materiele voorzieningen, de academische prijsvragen, het beheer en het
bestuur. Grote vrijheid wordt echter aan de hoogleraren en de studenten
gelaten inzake het onderwijs. 'De hoogleraren werden niet voor een of meer
afzonderlijke vakken benoemd; aan het college van curatoren werd de
verdeling der vakken overgelaten, maar ook deze verdeling belette de
hoogleraren niet om 'ook in die vakken hunner faculteit kollegie (te) houden,
welke hun niet opgedragen zijn' .38 Op de afkondiging van de Grondwet
van 1815 voigt de vasts telling van een naast het Organiek Besluit vigerend
'Reglement op de inrigting van het Hooger Onderwijs in de Zuidelijke
Provincien van het Koningrijk der Nederlanden'. 39 Dit Reglement, dat
in opzet gelijk is aan het Organiek Besluit, draagt het wetenschappelijk
onderwijs in de zuidelijke provincies op aan de universiteiten van Gent,
Leuven en Luik, waar volgens een zegswijze uit die dagen 'ongeloovige
en atheistische professoren vrijelijk ongeloof en minachting voor de Kerk
konden leeren'. 40

Eerst aan het eind van de negentiende eeuw ontstaat er aandacht voor
hoger onderwijs dat niet van de overheid is. Dat is niet in de laatste plaats
het gevolg van de vrijheid die de Hoger-Onderwijswet van 187641 daartoe
verschaft door de vrijheid van oprichting vast te leggen en het bestaan van
particuliere instellingen van hoger onderwijs nagenoeg ongeregeld te
laten." De Hoger-Onderwijswet van 1876 is de eerste forrneel-wettelijke
regeling met betrekking tot het hoger onderwijs die Nederland kent. De
wet vloeit voort uit een opdracht van de regering aan een speciaaI in 1849

37 J. Donner, De vrijheid van bet bijzonder wetenscbappelijk onderwijs, Zwolle 1978, pp.
4-5.

38 A.w., p. 5.
39 KB van 25 september 1816, n? 65.
40 Geciteerd bij Donner, a.w., p. 5.
41 Wet van 28 april 1876, Stb. 102.
42 Vgl. Donner, a.w., p. 46, respectievelijk p. 51.
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ingestelde Hooger Onderwijs Commissie, dat 'naauwkeurig en met de
meeste zorg onderzogt worde, op welken voet het hooger onderwijs behoort
te worden ingerigt en welke wijzigingen in de thans bestaande instellingen
moeten worden aangebragt' .43 Aanleiding tot de opdracht was niet alleen
de veranderde constitutionele basis van het onderwijs met de grondwettelijke
vastlegging van de vrijheid van onderwijs in 1848, maar tevens 'de vrij
kritieke financiele situatie van het Rijk, die ook in de jaren voor 1848
herhaaldelijk aanleiding had gegeven tot voorstellen om de universiteiten
te Utrecht en Groningen of tenminste een van deze beide op te heffen"."
Bij de wet van 1876 worden het Amsterdamse Athenaeum Illustre universi-
taire rechten verleend. Voor een schets van de verhouding tussen de
overheid en hoger onderwijs is evenwel van groter belang geweest de
oprichting, door toedoen van Abraham Kuyper, van de Vrije Universiteit
op gereformeerde grondslag te Amsterdam in 1880.45 Bij wijziging van
de HO-wet onder het ministerschap van dezelfde Kuyper in 1905 werd het
voor deze en andere, daarop volgende bijzondere instellingen van hoger
onderwijs mogelijk om met betrekking tot de verlening van wetenschap-
pelijke graden dezelfde rechten uit te oefenen als openbare instellingen.
In 1913 volgde de oprichting van de neutraal-bijzondere Nederlandse
Handels-Hogeschool te Rotterdam, in 1923 de Katholieke Universiteit te
Nijmegen en in 1927 de Rooms-Katholieke Handels-Hogeschool te Tilburg.
Pas sedert 1937 staat vast, dat de beide handelshogescholen tot het hoger
onderwijs moeten worden gerekend, omdat eerst in dat jaar p1aats voor
deze instellingen werd ingeruimd in de HO-wet. 46

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat de behoefte aan vernieuwing van
het stelsel van hoger onderwijs en aan vervanging van de als verouderd
ervaren HO-wet 1876. In 1946 wordt door minister Van der Leeuw de
Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs ingesteld, ook
wei genoemd de comrnissie-Reinink." Deze commissie krijgt onder meer
de vraag voorgelegd 'in hoeverre C .. ) veranderingen zouden kunnen worden
aangebracht in de verhouding tussen C .. ) hetRijk en de bijzondere universi-
teiten en hogescholen'. In 1949 brengt de commissie rapport uit, waarin
de wenselijkheid van een wettelijke regeling van het bijzonder onderwijs
wordt uitgesproken, maar waarin tevens wordt voorgesteld om de bijzondere

43 KB van 15 januari 1849, Stb. 3.
44 Donner, a.w., p. 25.
45 Vgl. Donner, a.w., p. 47.
46 A.w., p. 70.
47 KB van II april 1946, n? I.
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instellingen zelf daartoe voorstellen te laten formuleren." Na een lange
voorbereidingsperiode, die onder toenemende druk komt te staan van het
in de jaren vijftig aangevangen proces van groei van en schaalvergroting
in het hoger onderwijs, treedt dan op I januari 1961 een nieuwe wet in
werking: de Wet op het wetenschappelijk onderwijs.

Bij deze wet wordt de openbare universiteiten civielrechtelijke rechtsper-
soonlijkheid, en daarmee gepaard gaande vermogensrechtelijke autonornie
verleend." In dit verband is het curieus te noemen, dat de bestuursvorm
die reeds bestond onder het regime van de HO-wet, gehandhaafd bleef:
de tweeslachtige positie van het college van curatoren, als enerzijds
toporgaan van de desbetreffende Rijksuniversiteit, anderzijds verlengstuk
van Den Haag." In verhouding tot de vroegere wet wordt een uitgebreider
regeling van de positie van de bijzondere universiteiten gegeven. Bij deze
wet ook wordt een publiekrechtelijk orgaan ingesteld dat is belast met
coordinerende en adviesbevoegdheden ten aanzien van het wetenschappelijk
onderwijs: de Academische Raad. Naar Arriens reeds na achtjaar functio-
neren over dit orgaan kan opmerken heeft de Academische Raad zich niet
kunnen ontwikkelen 'tot een vertegenwoordigend lichaam dat werkelijk
namens de gezamenlijke universiteiten en hogescholen kan spreken en met
gezag als coordinator van het algemene universitaire beleid kan optreden' .51

Nog eens vijftien jaar later wordt op voorstel van de regering bij de
parlementaire behandeling van de thans geldende Wet op het wetenschappe-
lijk onderwijs.F de Academische Raad opgeheven. In de wet vindt een
grondige herziening van het Academisch Statuut plaats en een nieuwe
regeling over de inrichting en het afnemen van examens doet haar intrede.
Toch zal reeds binnen tien jaar de wet ingrijpend gewijzigd worden. De
studentenopstanden van eind jaren zestig laten ook Nederland niet onberoerd.
Deze hebben op de bekende wijze geleid tot de Wet Universitaire Bestuurs-
hervorming 1970, waarin een democratisering wordt doorgevoerd van de
universitaire bestuursorganisatie binnen de verschillende geledingen. Bij
de WUB 1970 is de voorheen aan de individuele hoogleraar gekoppelde
leerstoel 'gecollectiviseerd' door de instelling van vakgroepen, waarin ook
medewerkers en eventueel studenten zitting hebben. Op faculteits- en
instellingsniveau worden op democratische wijze samengestelde organen

48 Donner, a.w., p. 73.
49 Daarover aJ uitgebreid: C.J.A. de Ranitz, De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van

haar elementen, Alphen aan de Rijn 1938.
50 Drop 1985, p. 373.
51 Arriens, a.w., p. 136.
52 Vgl. Kamerstukken n, 1983-1984, 16802, Dr. 13, p. 56.
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gecreeerd die worden belast met controle-, bestuurs- en regelgevende
bevoegdheden op verschillende terreinen. In de sfeer van de bekostiging
treedt eveneens in 1970 een belangrijke verandering op: de bijzondere
instellingen worden vanaf dat jaar voor 100% gefinancierd door de overheid.

In 1981 wordt door de regering een ontwerp van een nieuwe Wet op
het wetenschappelijk onderwijs bij de Tweede Kamer ingediend. Men poogt
hierin de WUB 1970 te integreren in de WWO, maar ook de bestuursorgani-
satie en de onderwijskundige organisatie, alsmede - in een latere fase -
de wijze van bekostiging aan te passen aan de modernere inzichten. De
nieuwe WWO treedt in 1986 in werking."
In dat jaar treedt ook een Wet op het hoger beroepsonderwijs in werk-

ing,s4 waarbij het HBO uit het regime van de Wet op het voortgezet
onderwijs wordt getild en een zelfstandige status wordt toebedeeld. Nog
tijdens de parlementaire behandeling van deze wetten publiceert de minister
van Onderwijs en Wetenschappen de nota Hoger Onderwijs: Autonomie
en Kwaliteit, waarin een radicaal andere visie op de verhouding tussen
overheid en hoger onderwijs wordt ontvouwd dan in de WWO en WHBO
gestalte heeft gekregen. De nota en daarop volgende stukken leiden
uiteindelijk op 17 maart 1989 tot indiening van een voorstel van Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) bij de Tweede
Kamer, waarin de (invoerings)wetten op het wetenschappelijk en het hoger
beroepsonderwijs niet alleen tezamen met 13 andere regelingen zullen
opgaan, maar ook grondige verandering zullen ondergaan. In hoofdstuk
7 zal aan de nieuwe plannen nadere aandacht worden besteed.

3 Constitutioneelrechtelijke grondslag van het stelsel van hoger
onderwijs

Het denken over de constitutioneelrechtelijke basis van het hoger onderwijs
in Nederland vindt geen adequate vertaling in de Grondwet. Vaak wordt
verwezen naar het onderwijsartikel in onze Grondwet dat in zijn geheel
een belangrijk juridisch richtsnoer vormt bij de bepaling van de positie van
de overheid ten opzichte van het onderwijsstelsel en het onderwijsproces. 55

Naar nog zal blijken, kan het grondwettelijke onderwijsartikel evenwel niet
als een toereikende grondslag worden aangemerkt. Artikel 23 Grondwet

53 Stb. 1986,414; de invoeringswet WWO verschijnt in Stb. 1986,426.
54 Stb. 1986,289; de invoeringswet HBO verschijnt in Stb. 1986,290.
55 Zie bij voorbeeld MvT-WWO, pp. 51-56 en MvT-WHW, pp. 23-26.
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erkent de zorg voor het onderwijs, of het nu openbaar is of bijzonder, als
een aangelegenheid van het centraaI gezag, de regering. Het voorziet verder
in de vrijheid van particulieren onderwijs te geven en - onder nader bij
wet gestelde voorwaarden - scholen te stichten. De overheid houdt toezicht
en is verplicht bij de wet het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijk-
heid te regelen van hen die onderwijs geven binnen bij de wet aangewezen
vormen van onderwijs. Verder voorziet artikel 23 in de vrijheid van het
bijzonder onderwijs om onderwijs te geven naar eigen richting, waarin de
overheid die belast is met de bewaking van de deugdelijkheid van het onder-
wijs niet mag treden. Tenslotte verschaft het het principe van financiele
gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Dit principe is in
de onderwijswetgeving uitgewerkt via toedeling van de regelgevende en
van de belangrijkste bestuursbevoegdheden aan organen van de centrale
overheid. Nog recent bij de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging
van artikel 23 Grondwet, maar ook bij de parlementaire discussie over de
sociaIe vernieuwing en de positie van de bijzondere scholen daarbij ten
opzichte van de gemeentebesturerr" is gebleken dat men uiterst beducht
is voor delegatie van regelgevende bevoegdheden naar de lagere overheden.

De in de Grondwet gewaarborgde vrijheid van richting voor het bijzon-
der onderwijs lijkt voor de instellingen van hoger onderwijs, met inbegrip
van het HBO, van minder belang voor hun onderwijskundig en maatschap-
pelijk functioneren dan voor scholen van basis- en voortgezet onderwijs.
De aspecten van vorming en opvoeding spelen immers in het hoger onder-
wijs een veel minder dominante rol dan in het basis- of voortgezet onder-
wijs. Hoewel toepasselijk op alle vormen van onderwijs is het onderwijsar-
tikel ook niet in de eerste plaats geschreven voor het universitair onderwijs.
Zoals reeds bleek uit het historisch gedeelte is inzake de verhouding over-
heid en universiteiten sprake van een zelfstandige ontwikkeling. Het
universitair onderwijs bestond aI v66r het ontstaan van de eenheidsstaat
in 1798, dus ook v66r de discussie over de onderwijsvrijheid, die eerst
in de jaren dertig van de negentiende eeuw op gang kwam. 57 De wetgever
heeft er tot nog toe niettemin voor gekozen de lijnen van het onderwijsartikel
inzake de vrijheid van richting, ook ten aanzien van het universitair en later:
hoger beroepsonderwijs zoveel mogelijk door te trekken. In de huidige

56 Vgl. Volkskrant van 6 juni 1990.
57 Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, Groningen 1964, p. 23 e.v.; zie

ook H.L.e. Hermans, H.A.M. Backx, W.E. Pors, Hoofdlijnen onderwijsrecht, Alphen
aan de Rijn 1993, pp. 27-44.
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WWO worden in de regeling ten aanzien van het bijzonder wetenschappelijk
onderwijs bepaalde uitzonderingen toegestaan."

Ret grote probleem met de verwijzing naar artikel 23 Grondwet bestaat
in het feit dat hiermee slechts, hoewel het de enige grondwettelijke norm
met betrekking tot het onderwijs vormt, een beperkte juridische basis
aanwezig is voor het bestaan en het functioneren van het hoger onderwijs,
waarbinnen ook een taak tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
aanwezig is." Intussen wordt vrij algemeen een norm van vrijheid van
wetenschapsbeoefening erkend, die het functioneren aan en van de
universiteiten aangaat. Er is tot nog toe evenwel weinig behoefte aanwezig
geweest om deze norm in de Grondwet vast te leggen. Een belangrijk
argument is in dit verband de verwijzing naar de Nederlandse wetgevingstra-
ditie, waarin het beginsel zou worden aangehangen dat een (grond)wetsbepa-
ling dient voor het aangeven van een zakelijke norm, niet voor het opnemen
van een grondslag.?" Anderen achten de norm dermate fundamenteel dat
een wettelijke waarborging tevens een - ontoelaatbare - begrenzing zou
inhouden.?' Weer anderen achten de norm zo vanzelfsprekend, dat
wettelijke vastlegging niets aan de gelding en betekenis van de norm
toevoegt."

De grondwettelijk beschermde vrijheid van onderwijs vormt geen
zelfstandige basis voor de algemene erkenning van de doceervrijheid van
de individuele docent." Aan de vrijheid om te doceren gaat vooraf de
erkende vrijheid van het bevoegde gezag van de bijzondere school tot het
bepalen van de inhoud en de methode van het onderwijs. De leerkrachten
zijn wat betreft deze bevoegdheid aan het bevoegd gezag ondergeschikt.P'
Artikel 23 verschaft aan het bijzonder onderwijs de vrijheid van richting,

58 Men vergelijke onder andere de artikelen 9; 13, eerste lid; 33, vierde lid; 43; 131; 132;
133, etc.

59 Naar nog in bet onderstaande za1 worden uiteengezet is bet bij voorbeeld onjuist om de
bestuurlijkezelfstandigbeid van en de aeademisebe vrijbeid inbet wetensebappelijk onderwijs
aan te merken, a1s 'uitvloeisels van de vrijbeid van onderwijs', vgl. Hermans, Bach, Pors,
a.w., p. 166.

60 Zie Arriens, a.w., p. 16.
61 De Ranitz, a.w., p. 37; 1.Th. Begbeyn, R.L.H. Boas, K.J.H.H. Slaebter en H. Voormolen,

De gesloten universiteit -een reaetie-, NJB 2 maart 1985, p. 289; advies Aeademisebe Raad,
zeals geciteerd in MvT-WWO, p. 50.

62 Aldus de Staatscornrnissie voor het hoger onderwijs, geciteerd bij Arriens, a. w., p. 10, zie
ook MvA-WHW, pp. 10-11.

63 Zie ook hoofdstuk 3; verder: Drop 1985, pp. 248-249.
64 Vgl. H. L. C. Hermans, Recht en ethiek in bet onderwijs, Pedagogiseb Tijdschrift 1984, pp.

233 e. v. en de aldaar weergegeven jurisprudentie; W.J.l. Beurskens, Sociaal recbt en bet
bijzender onderwijs, Deventer 1991, pp. 99-100.
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welke toekomt aan het bestuur, de rechtspersoon die de school in stand
houdt. De individuele onderwijzer/werknemer van de bijzondere school
is van hieruit verplicht zich zonodig het onderwijskundig toezicht door het
schoolbestuur te laten welgevallen. 65 Met de benadering vanuit de vrijheid
van onderwijs, die vooral aan het bijzonder onderwijs ten goede komt, gaat
men aan de kern van de problematiek voorbij die daarin bestaat dat de
universiteit als zodanig - of zij nu openbaar of bijzonder is - vrijheid
van overheidsinmengi ng behoeft 'wanneer en voorzover zij ten dienste staat
van de vrijheid tot het geven van onderwijs en het doen van onderzoek' .66

Het begrip wetenschap is niet onderworpen aan een specifieke religieuze
of levensbeschouwelijke overtuiging, het is een in aanleg seculier begrip'"
dat om een specifieke vrijheidssfeer vraagt, welke identiek is aan instellingen
van bijzonder en openbaar onderwijs. Dit besef had niet beter kunnen
worden uitgedrukt dan door de plaatsing van artikel 6 onder de algemene
bepalingen in de Wetop het wetenschappelijk onderwijs." Artikel6 WWO
luidt:

Aan de instellingen van wetenschappelijk onderwijs wordt de academische
vrijheid in acht genomen.

65 Ben fraai voorbeeld van deze regel biedt bet arrest van het Hof van Justitie Nederlandse
Antillen, 22 maart 1983, nr. 65, Jurisprudentie Onderwijswetten 4464, waarbij de vraag
aan de orde kwam of de beoordeling van de onderwijsprestaties van de leerkracht door leden
van het schoolbestuur, die daarvoor in de kJas plaats hadden genomen, in het licht van de
onderwijsvrijheid toelaatbaarheid was: '(D)e verhouding tussen het schoolbestuur en de
leerkrachten is een privaatrechtelijke, waarbij het schoolbestuur, dat veranrwoordelijk is
voor bestuur en beheer van de onder bem ressorterende school of scholen, vrij is in de keuze
van de aan te trekken onderwijzers of leraren. Het staat dan naar het oordeel van het Hof
het schoolbestuur evenzeer vrij de leerkrachten die aangenomen zullen worden, of reeds
zijn aangenomen, zelfstandig te testen en te controleren op hun pedagogische en didactische
kwaliteiten, met name ook in het kader van de geloofs- of levensrichting die door de bepaaJde
bijzondere school wordt nagestreefd.

66 Arie Rip, Academische vrijheid en vrijheid van wetenschap, Universiteit en Hogeschool,
jrg. 27, nr. 6, 1981, p. 370. Zie ook C.J.A. de Ranitz, a. w., p. 23: 'Omdat een universiteit
in de eerste plaats een gemeenschap is van beoefenaren der wetenschap, die als zoodanig
organisch onafhankelijk van het staatsgezag moeten zijn, draagt zij uit haar aard een
corporatief karakter, hetwelk tot op zekere boogte een publiekrechtelijke onafhankelijkheid
impliceert'; voorts in gelijke zin: H.L.e. Hermans, De bestuurlijke zelfstandigheid, etc.,
a.w., p. 29.

67 Zie ook Kottgen J954, p. 307.
68 Zie voor een schets van de betekenis van artikel 6 WWO vanuit het perspectief van de

individuele docent en onderzoeker: hoofdstuk 3, paragraaf 4.4.
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Als algemene bepaling gaat artikel 6 vooraf aan de bepalingen die gelden
als regels voor de rijksuniversiteiten en als voorwaarden voor bekostiging
van de bijzondere universiteiten. Dit heeft tot gevolg dat het beginsel van
academische vrijheid dezelfde imperatieve werking heeft ten aanzien van
het openbaar wetenschappelijk onderwijs als het bijzonder wetenschappelijk
onderwijs, met inbegrip van de daarin aanwezige verhoudingen. (f) Er is
evenwel verschil tussen de openbare en bijzondere instelling, voor zover
in het ingevolge artikel131 WWO totstandgekomen bestuursreglement van
de bijzondere instelling een bepaling kan zijn opgenomen dat het personeels-
lid, docent en/of onderzoeker, de grondslag en de doelstellingen van de
bijzondere instelling dient te respecteren dan weI te onderschrijven. Alsdan
is er sprake van een spanning tussen de academische vrijheid van het
individu en de identiteit van de instelling. Deze spanning noopt het bestuur
van de bijzondere instelling tot een zeer terughoudende opsteUing en een
zorgvuldige afweging. Immers, in deze spanning openbaart zich rechtstreeks
het conflict tussen de wettelijk verankerde doelstellingen van wetenschappe-
lijk onderwijs en onderzoek van de instelling en de doelstellingen welke
verband houden met de specifieke identiteit. 70 Indien er een conflict ontstaat
naar aanJeiding van een uiting van een docent of onderzoeker, die naar
geldende maatstaven als objectief-wetenschappelijk moet worden aange-
merkt, is er geen rechtvaardiging aanwezig om het beroep op respect voor
de grondslag te honoreren of zonodig af te dwingen. Wetenschap is in aanJeg
een seculier, neutraal begrip. De voormelde mogelijkheid op grond van
artikel 131 WWO heeft derhalve niet betrekking op wetenschappelijke
meningsuitingen, maar op meningsuitingen in het algemeen van personeelsle-
den van de bijzondere universiteit. De bijzondere instellingen van
wetenschappelijk onderwijs en hbo hebben een in artikel 23 Grondwet ge-
waarborgde positie van zekere zelfstandigheid tegenover de overheid. De
instellingen bezitten autonomie op het vlak van het bepalen en het invullen
van de eigen richting. Men vergelijke verder het algemene uitgangspunt

69 Het verschijnsel van wettelijkebepalingendie vooropenbaaren bijzonderonderwijs ingelijke
mate en onverkort hebben te gelden, is niet uniek, vgl. W.J.J. Beurskens, Het rechtskarakter
van de 'bekostigingsvoorwaarden ' voor het bijzonder onderwijs, RM Themis 1988, pp. 317-
332, resp. 368-381; het is ook onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar, vgl. P.J.J. Zoon-
tjens 1990, pp. 31-47, anders: E. Trietsch, a.w., p. 105.

70 Vgl. de opmerkingen van minister Ritzen bij de behandeling van de WHW in de Tweede
Kamer in Handelingen II, 25 februari 1992, TK 56, p. 3582. Zie ook daaraan voorafgaand
de discussie tussen Lansink (CDA) en Schutte (GPV) in Handelingen IJ, 20 februari 1992,
TK 55, pp. 3506 e. v.; men zou hier spreken van een specifieke uitwerking van de permanente
spanning tussen artikel 7 Grondwet en artikel 23 Grondwet, waarop de aandacht is gevestigd
in paragraaf 4.4 van hoofdstuk 3.
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van artikel4 WWO, waarin is bepaald dat bij taakverdeling tussen de inste!-
lingen van wetenschappelijk onderwijs rekening zal worden gehouden met
het onderscheid tussen openbare en bijzondere instellingen.

Donner merkt op dat voor wat betreft het bijzonder wetenschappe!ijk
onderwijs de vrijheid van onderwijs voor een dee! de vrijheid van
wetenschap omvat. 71 Met deze opmerking is evenwel voorzichtigheid
geboden. Van overlapping kan slechts vanuit een bepaald perspectief sprake
zijn, bij voorbeeld in de relatie van de instelling tegenover de overheid.
De vrijheid van onderwijs aileen bevat, zoals reeds is vermeld, geen
waarborgen voor de individuele docent tegenover het bevoegd gezag van
de bijzondere instelling om te onderzoeken en te verkondigen wat hij of
zij wi!. Binnen het concept van de vrijheid van onderwijs heeft het bevoegd
gezag het laatste woord, terwijl dit in het kader van de vrijheid van
wetenschap in beginsel aan het onderzoekende individu, de door het bevoegd
gezag aangetrokken en benoemde ambtenaar en werknemer, toekomt. De
vaststelling van Donner is daarom betrekkelijk te noemen. Zijn betoog over
de vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs gaat voorbij aan
de eis van vrijheid die men voor en binnen de universiteit als zodanig
behoeft. Intussen is oak een verwijzing naar de academische vrijheid van
artikel 6 WWO, als grondslag van de zelfstandige positie van de bijzondere
of openbare universiteit, slechts van beperkte waarde.P De academische
vrijheid beheerst de interne verhoudingen binnen de universiteit. Er wordt
bescherming geboden tegen invloeden afkomstig van bestuursorganen of
van individuele personeelsleden of studenten die binnen de instelling op
de onderzoeker, de docent of de student worden uitgeoefend. De academi-
sche vrijheid is in de eerste plaats gericht op de rechtspositie van het
individu. Deze wordt ook bescherming geboden tegen invloeden van buiten
de instelling, vanuit de samenleving of de overheid, voor zover die zich
naar de formulering van artikel 6 aan de instelling openbaren. Het in-
achtnemen van de academische vrijheid kan naar de bedoeling van de wet
worden afgedwongen." Het woord aan in artikel 6 duidt erop, dat niet
de instelling zelfbescherming geniet van de academische vrijheid, er staat
immers niet: jegens de instellingen wordt de academische vrijheid in acht
genomen. Aldus is er geen mogelijkheid voorhanden om de academische
vrijheid te verbinden met de autonomie van de instelling tegenover de

71 A.w., p. 189.
72 Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.4.
73 In MvT-WWO wordt de academische vrijheid behandeld onder het paragraafhoofd

'rechtsbescherming', vgl. pp. 49 e.v.
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overheid.?" Bij de parlementaire behandeling van de WWO wenste de
minister deze twee zaken duidelijk uit elkaar te houden. 'Bij de academische
vrijheid gaat het met name om het punt van onderwijs en onderzoek dat
gerealiseerd kan worden in het kader dat een universiteit nu eenmaal biedt.
AIs wij spreken over de autonomie van de instellingen, dan spreken wij
meestal over de autonomie in relatie tot de rijksoverheid: wat wordt op
dit punt via regelen opgelegd en wat met' .75 Een soortgelijke tweedeling
treft men aan in de memorie van toelichting bij de WWO, alwaar twee
betekenissen van het begrip 'zelfstandigheid van de universiteit' worden
onderscheiden. De eerste betekenis betreft de principiele vrijheid, die voor
de beoefening van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek moet zijn gega-
randeerd. Ret beginsel van de academische vrijheid sluit hierop aan. De
tweede betekenis kan worden omschreven als institutionele zelfstandigheid.
Ret geeft de wijze aan waarop de universiteit als institutie in het maat-
schappelijk verkeer en ten opzichte van de overheid kan functioneren. 'Ret
gaat hier onder meer om beslissingen ter zake van de door de universiteiten
te verrichten taken en de daarvoor ter beschikking staande middelen, ter
zake van de inrichting van de organisatie en het personeelsbeleid en het
beheer. De zelfstandigheid van de universiteit in dit opzicht willen wij
bezien in het licht van de doelmatigheid' .76 AI is er aldus geen sprake
van een erkend recht op autonomie van de openbare instellingen in het
Nederlandse hoger onderwijsrecht," er is wel een aspect van autonomie
wettelijk vastgelegd, narnelijk de rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht
van de rijksuniversiteiten 78 en de openbare hbo-instellingen. 79 De openbare
universiteiten worden evenwel met beschouwd als openbare lichamen'",
net zo min overigens als de openbare hbo-instellingen."

Naast enige klassieke grondrechten zijn met betrekking tot het hoger
onderwijs een aantal in Grondwet en internationale verdragen erkende
sociale grondrechten van belang. De verschillende grondrechten hebben
reeds in hoofdstuk 3 bespreking gevonden.

74 Zie ook Trietscb, a.w.
75 Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenscbappen, 25 februari 1985, UCV 54, p. 5.
76 MvT-WWO, p. 8.
77 Arriens vermeldt, dat door de in 1946 ingestelde Staatscommissie tot reorganisatie van bet

boger onderwijs, de commissie Reinink, een regeling was ontworpen die de rijksuniversiteit
in een autonome, zelfstandig verklaarde universiteit zou moeten kunnen veranderen, vgi.
Arriens, a.w., p. 10.

78 Zie bet huidige artikel 45, eerste lid, WWO.
79 Artikel80 WHBO.
80 Vgl. HR 10 november 1987, NJ 1988,303 m.o. van Veen.
81 Artt 80 en 81 WHBO spreken van 'rijksinstelling'.
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4 Ret stelsel van hoger onderwijs

4.1 De bestuurlijke rol van de overheid

De beginselen van rechtsgelijkheid en financiele gelijksteUing van openbaar
en bijzonder onderwijs in de Grondwet hebben - ook met betrekking tot
het openbaar onderwijs" - van oudsher duidelijke nadruk gelegd op de
rol van de centrale overheid, als niveau van regelgeving en bestuur. In het
hoger onderwijs is de minister van Onderwijs en Wetenschappen een
machtige bestuursinstantie. Hoewel niet wordt ontkend dat ook op lager
niveau, binnen bij voorbeeld de provincie en de gemeente bestuursbevoegd-
heden ten aanzien van het onderwijs kunnen worden uitgeoefend.P ligt
dit ten aanzien van het hoger onderwijs (nog) minder voor de hand dan
bij het voortgezet en basisonderwijs," terwijl het zich ook nauwelijks
feitelijk blijkt voor te doen. De bevoegdheden van de minister doen zich
vooral gevoelen via de financiering. De minister bezit in dat opzicht
belangrijke discretionaire bevoegdheden. De belangrijkste betreffen: a.
bepaling van de taakomvang van de instelling, op basis waarvan financiering
plaatsvindt;" b. bepaling van de grondslag van financiering;" c. beeindi-
ging van de bekostiging. 87 Verder bezit de minister, maar ook de Kroon
belangrijke bevoegdheden op het vlak van onderwijskundig en bestuurlijk
toezicht. 88 Centraal in de relatie van de minister met de instellingen staat
het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, het HOOP. Dit document is
gebaseerd op de per instelling geproduceerde ontwikkelingsplannen, de
toekomstige beleidsverwachtingen van de minister en het overleg van de
minister met de instellingen. Het bevat de algemene beleidsvoornemens
van de minister met betrekking tot het hoger onderwijs en het wetenschappe-
lijk onderzoek in de toekomstige peri ode. Het bevat daarnaast het kader

82 B.P. Vermeulen, Onrwikkelingen inzake het grondwetsartikel, in: Jaarboek onderwijsrecht
198811989, NTOR special, december 1989, p. 55.

83 Vermeulen, a.w., p. 56; tot eind jaren zeventig was de Universiteit van Amsterdam nog
gemeentelijke universiteit, vgl. Donner, a.w., p. 36.

84 In deze sectoren is de discussie in het kader van op te stell en onderwijsconvenanten hierover
hoogst actueel, vgl. W. Konijnenbelt, Convenanten als instrument van onderwijsbeleid,
mislukte poging of geslaagde vondst? De bril van een jurist, preadvies Vereniging voor
Onderwijsrecht 1991, Zwolle 1992.

85 Artikel 179, tweede lid, sub a, WWO.
86 Artikel 137, tweede lid, WHBO.
87 Artikelen 182, derde lid, WWO en 158 e.v. WHBO.
88 Vgl. de inspectie-artikelen 226 e. v. WWO, resp. 187 e. v. WHBO en bevoegdheden inzake

repressief en preventief toezicht ex bij voorbeeld 190 WWO/148 WHBO (preventief) en
112 WWO/85 WHBO.
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voor de meer concrete beslissingen van de minister op het vlak van financie-
ring en toezicht. De minister opereert ook bij het hoger onderwijs in een
uitgebreide advies- en overlegstructuur. Belangrijke adviesorganen zijn onder
andere in de beleidsvoorbereidende sfeer: de Adviesraad voor het Hoger
Onderwijs, de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid en de sectorra-
den op het gebied van wetenschapsbeleid, en als finaal adviesorgaan: de
Onderwijsraad. Overleg voertde minister met de instellingen, op basis van
artikelen 5 WWO en 5 WHBO.

4.2 Onderwijs en onderzoek

In artikel 107, derde lid, WWO is het beginsel neergelegd van de dubbele
taakstelling van onderwijs en onderzoek voor de leden van de wetenschap-
pelijke staf aan de universiteit. 89 Onder de wetenschappelijke staf zijn te
rangschikken de hoogleraren, de universitaire hoofddocenten en universitaire
docenten. Het beginsel lijdt uitzondering ten aanzien van de assistenten
in opleiding'" en het overige wetenschappelijke personeel. 91 Het beginsel
van de dubbele taakstelling sluit ten nauwste aan bij wat wordt beschouwd
als de kern van de universitaire activiteit: onderzoek en onderwijs, als
'schering en inslag van hetzelfde weefsel'.'?

Het onderwijs aan de universiteit is georganiseerd per faculteit, en wordt
aangeboden in de vorm van studierichtingen voor de eerste fase. De eerste
fase, die opleidingen omvat tot het doctorale examen, kent een cursusduur
van vier jaar, waarvan I jaar voor de propedeuse en 3 jaren voor de
doctorale fase. Totdat de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek in werking zal zijn getreden bepaalt het Academisch
Statuut, een algemene maatregel van bestuur, welke studierichtingen een
universiteit kan omvatten. Het Academisch Statuut bevat een 'algemeen
deel' en een 'bijzonder deel'. In het 'bijzonder deel' worden de studierichtin-
gen en de opleidingen van de tweede fase opgesomd en globaal naar inhoud
gekenmerkt." Besluiten van een universiteit tot instelling van andere dan

89 Zie ook artikel 31 RRWO.
90 Zie artikel107, vierde lid, WWO: taak tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek

en het ontvangen van opleiding.
91 Dit is een restcategorie, niet zijnde lid van de wetenschappelijke staf of assistent in opleiding.

Leden van het overige wetenschappelijke personeel kunnen tot de volle taakomvang zijn
belast met het geven van onderwijs 6f her verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

92 Vgl. K. Posthumus, De universiteit, doelstellingen-functies-structuren, Publikatierninisterie
van Onderwijs en Wetenschappen, Den Haag 1968, p. 11.

93 Bij voorbeeld art. 131: 'het propedeutisch examen (biologie) omvat de volgende vakken:
a. biologie;
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in het Academisch Statuut geregelde studierichtingen en opleidingen van
de tweede fase behoeven, afgezien van de 'experimentele' en 'vrije'
studierichtingen, erkenning van overheidswege, willen deze leiden tot
bekostiging. De weg om een studierichting opgenomen te krijgen in het
Statuut is lang. Krachtens artikel20 WWO of 25 WHBO kan een instelling
een zogenaamde experimentele studierichting aanvragen. Met toestemming
van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, na advies van de Onder-
wijsraad, kan een insteUing met het experiment starten. Na een evaluatie
wordt na uiterlijk 10jaar besloten of de studierichting zal worden opgeno-
men in het bijzonder deel. Indien niet wordt besloten tot institutionalisering,
vervalt de experimentele studierichting in de status van voordien: in het
algemeen een differentiatie van een reeds bestaande studierichting. 94 De
tweede fase omvat de postdoctorale opleidingen die leiden tot het arts-
examen, het dierenartsexamen en het apothekersexamen, opleidingen 'die
vereist zijn of dienstig kunnen zijn voor het bekleden van een of meer
maatschappelijke betrekkingen' (art. 12, tweede lid, WWO), de opleidingen
tot leraar in het voortgezet onderwijs (art. 12, vierde lid, WWO) en de
personeelsplaatsen van assistenten in opleiding.

Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
wordt iets meer dan 50 % van de totale overheidsuitgaven voor wetenschap-
pelijk onderzoek besteed aan het universitaire onderzoek." Daarbij geldt
dat in de periode 1975-1987 deze uitgaven in absolute bedragen nauwelijks
zijn gestegen. In vergelijking met andere landen, zoals de Bondsrepubliek
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan
wordt in Nederland relatief veel uitgegeven aan de sociale wetenschappen
en aan de geesteswetenschappen." In 1987 had 78% van het universitaire
onderzoek een beschermd karakter in het kader van de Voorwaardelijke
Financiering, yond 15% plaats op basis van de tweede geldstroom (NWO)
en was 23% contractonderzoek." In de peri ode 1980-1987 is de weten-
schappelijke produktiviteit van de Nederlandse universiteiten verdubbeld. 98

b. twee of meer van de volgende in de nadere regeling aan te wijzen vakken: wiskunde,
natuurkunde, scheikunde en aardwetenschappen;
c. indien dit in de nadere regeling is bepaaJd, een ander daarin aan te wijzen Yak.

94 HOAK-nota, p. 14.
95 WB 1991, p. 25.
96 A. w . , p. 27. Wat betreft sociale (gamrna)-wetenschappen: 18,9 % tegenover 8,9 % gemiddeld

en geestes (alfa-)wetenschappen: 8,6% tegenover 5,1 % gemiddeld.
97 WB 1990, p. 26.
98 A.w., p. 28; de produktiviteitwordt bepaaJd aan de hand van een optelsom van het aantal

dissertaties, wetenschappelijke publikaties, vakpublikaties, annotaties en octrooien; in 1987
werd een aantal vastgesteld van 1543 dissertaties, 33778 wetenscbappelijke publikaties, 13988
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Van de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek neemt het Rijk,
naar de stand van 1991,40% voor zijn rekening en de ondememingssector
56%.99 Binnen de ondememingssector is ongeveer 80% van de uitgaven
voor wetenschappelijk onderzoek afkomstig van 'de' vijf grote bedrijven
die Nederland kent. 100

Het aandeel van het contractonderzoek aan de universiteiten vertegen-
woordigt een stijgende tendens. Besloeg dit aandeel in 1980 slechts 15%
en kon Arriens in 1970 nog opmerken dat de omvang van het contractonder-
zoek 'vergeleken bij de toestand in Amerika ( .. ) in ons land in zeer geringe
mate' ontwikkeld is,101thans maakt het ongeveer een kwart van de totale
onderzoeksinspanning uit. De overheid en de non-profit-instellingen zijn
de grootste opdrachtgevers van de universiteiten, zij financieren samen
tweederde van het contractonderzoek. Het bedrijfsleven neemt slechts een
kwart voor zijn rekening. De belangstelling van de overheid, de ministeries,
gaat vooral uit naar het alfa-, garnma-, technisch en landbouwonderzoek.
De belangstelling van de non-profit-instellingen geldt vooral het medisch
onderzoek, terwijl het bedrijfsleven zich met name richt op het beta- en
technisch onderzoek.l'" In hoofdstuk 4, paragraaf 3.3.3, is gewezen op
de voordelen, bezwaren en risico's van het contractonderzoek aan de
universiteiten. Daar zij naar verwezen. Voor uiteenzettingen inzake de
Voorwaardelijke Financiering en het tweede geldstroomonderzoek, zij
eveneens naar deze paragraaf van hoofdstuk 4 verwezen.

4.3 De instelling van hoger onderwijs

Krachtens de doelstellingsbepaling van de - huidige - Wet op het
wetenschappelijk onderwijs worden in de universiteiten activiteiten verricht
van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op 'de vorming
tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot het
bekleden van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke
opleiding vereist is of dienstig kan zijn' .103De universiteit heeft daarnaast
tot taak 'het inzicht in de samenhang van de wetenschappen' te bevorderen

vakpublikaties, 7896 annotaties en 95 octrooien.
99 WB 1991, p. 35.
100 A.w., p. 38.
101 Th.E.H. Arriens, a.w., p. 23.
102 WB 1990. p. 31.
103 Zie ook artikel I van de Hoger-onderwijswet 1876: 'hooger onderwijs omvat de vorming

en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van
maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijkeopleiding vereischt wordt'.
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en 'mede aandacht' te schenken 'aan de bevordering van maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef .104 In de Wet op het hoger beroepsonderwijs
staat vermeld dat dit type onderwijs 'is gericht op de theoretische en
praktische voorbereiding tot het uitoefenen van beroepen waarvoor een
hogere beroepsopleiding vereist is of dienstig kan zijn'. Het hoger beroeps-
onderwijs is pas vanaf de jaren zestig tot ontwikkeling gekomen en is voor
het eerst in 1986 wettelijk erkend als een vorm van hoger onderwijs. De
reden dat we in beide gevallen te maken hebben met hoger onderwijs is
gelegen in een expliciete uitspraak hierover van de politiek, waarbij
overwegingen van doelmatigheid een beslissende rol hebben gespeeld. 105

In het volgende hoofdstuk, paragrafen 3.5 en 4.2, zal nader worden
ingegaan op het onderscheid tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs.

4.4 Bestuursorganisatie

Wat betreft de opzet en inrichting van de bestuursorganisatie dient
onderscheiden te worden tussen instellingen van wetenschappelijk onderwijs
en hoger beroepsonderwijs. Daarbij is het nog zo, dat de wettelijk
voorgeschreven bestuursorganisatie onverkort van toepassing is op de
openbare instellingen. Voor de bijzondere instellingen is een mogelijkheid
van afwijking aanwezig op de grond dat en voor zover de aard van de eigen
richting dit vereist. Men vergelijke artikelen 131, tweede lid, WWO en
71, eerste lid, WHBO.

Binnen de categorie van de universiteiten zijn op drie niveaus bestuursor-
ganen aanwezig. Op basisniveau de vakgroep, samengesteld uit leden ('hen
wier taken op het zelfde vakgebied liggen') en een bestuur (,bestaande in
elk geval uit de leden van de wetenschappelijke staf van de vakgroep').
De vakgroep is belast met bevoegdheden tot verdeling van onderwijs- en
onderzoekstaken over de leden van de vakgroep (art. 86 WWO) en tot
vasts telling en uitvoeri ng van het onderzoeks- en onderwijsprogramma (art.
87 WWO). Op het middenniveau van de faculteit opereren het faculteitsbe-

104 Zie hierover verder Th.E.H. Arriens, a.w., pp. 11-27.
105 In de onder de verantwoordelijkheid van minister Van Kemenade in 1975 verschenen nota

'Hoger Onderwijs in de Toekomst' wordt voor het eerst melding gemaakt van het streven
naar een samenhangend stelsel van hoger onderwijs, waarvan deel uitmaken het wetenschap-
pelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. De achtergrond van dit streven wordt in
belangrijke mate gevormd door het argument dat jonge mensen die op 16 of 17-jarige leeftijd
kiezen om door te leren na hun havo of vwo-opleiding 1.0 min mogelijk in de weg gelegd
moet worden bij het verantwoord bepalen van een keuze; vgl. Kamerstukken II, 1975-1976,
13733, nrs. 1-2, p. 4 e.v.
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stuur en de faculteitsraad. Het faculteitsbestuur bestaat uit ten hoogste vijf
leden, waarvan de meerderheid afkomstig is uit de wetenschappelijke staf.
De voorzitter is een hoogleraar en draagt de titel van dekaan (art. 68
WWO). Aan het faculteitsbestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en
bestuur van de faculteit, voor zover die niet bij of krachtens de wet aan
de faculteitsraad is opgedragen (art. 67 WWO). Tot de taak van het facul-
teitsbestuur behoort in het bijzonder de organisatie en de coordinatie van
het onderwijs en de wetenschapsbeoefening op de tot de faculteit behorende
vakgebieden, daarnaast bereidt het faculteitsbestuur de vergaderingen van
de faculteitsraad voor, voert de besluiten van de faculteitsraad uit en houdt
toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en onderzoeksprogramma's
(art. 70 WWO). Het oefent bestuurlijk toezicht uit over besluiten van
vakgroepbesturen (art. 116 WWO). Het faculteitsbestuur is verantwoording
verschuldigd aan de faculteitsraad (art. 70 WWO) en het college van bestuur
(art. 72 WWO).

De faculteitsraad bestaat uit ten hoogste vijftien leden. De zetels in de
faculteitsraad zijn voor ten minste de helft bestemd voor leden van het
wetenschappelijk personeel (=wetenschappelijke staf + assistenten + aio's)
en voor het overige voor \eden van het ondersteunend en beheerspersoneel
en studenten. De leden van de faculteitsraad worden voor ten minste een
jaar gekozen door en uit de verschillende geledingen, met inachtneming
van het beginsel van evenredige vertegenwoordiging (art. 73 WWO). De
dekaan van de faculteit zit de vergaderingen van de faculteitsraad voor (art.
74 WWO). De faculteitsraad heeft bevoegdheden tot vaststelling van het
faculteitsreglement voor de nadere regeling van het bestuur en de inrichting
van de faculteit (art. 75 WWO) en tot goedkeuring van de door de vakgroep-
besturen vastgestelde onderwijs- en onderzoekprogramma's (art. 87 WWO).
Hij stelt het onderwijsprogramma voor elke studierichting en voor elke
opleiding van de tweede fase, na advies van de desbetreffende studierich-
tingscommissie vast (art. 76 WWO). De faculteitsraad stelt met inachtne-
ming van de door de universiteitsraad vastgestelde richtlijnen voor de weten-
schapsbeoefening en na advies van de vaste commissie voor de wetenschaps-
beoefening en de zusterfaculteiten richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening
vast (art. 77 WWO). De faculteitsraad stelt verder jaarlijks het facultair
begrotingsplan op (art. 78 WWO) en adviseert aan het college van bestuur
over de benoeming van hoogleraren (art. 79 WWO).

Aan de facuiteit zijn verschillende vaste commissies verbonden. De
vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening adviseert in aangelegenhe-
den van wetenschapsbeoefening aan de faculteitsraad, het faculteitsbestuur
en de vakgroepbesturen (art. 81 WWO). Aan dezelfde instanties adviseert
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de studierichtingscommissie, die voor elke studierichting en opleiding van
de tweede fase wordt ingesteld, over aangelegenheden met betrekking tot
het onderwijs in de studierichting/opleiding (art. 80 WWO). Tenslotte is
er de examencommissie ex artikel21 WWO ten behoeve van de organisatie
en coordinatie van de examens binnen de studierichting (art. 21 WWO)
of opleiding van de tweede fase (art. 22 WWO). De vaste commissie voor
de examens stelt afzonderlijke examencommissies in voor het afnemen van
de propedeutische en doctorale examens, daarnaast stelt zij regelen vast
met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de examens en met
betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen.

Op centraal niveau opereren de universiteitsraad en het college van
bestuur. Aan het college van bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling
en bestuur van de zaken van de universiteit in haar geheel, voor zover die
niet bij of krachtens de wet aan de universiteitsraad is opgedragen (art.
48 WWO). Ret college van bestuur is in het bijzonder belast met onder
andere taken van voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van besluiten
van de universiteitsraad, de zorg voor de huisvesting en het doelmatig
beheer van de financien, het sluiten van overeenkomsten en het verrichten
van andere rechtshandelingen namens de universiteit, het voeren van de
correspondentie namens de universiteit en het bestuurlijk toezicht op
besluiten van bestuursorganen van de faculteit (art. 114WWO) en van vaste
commissies voor de examens (art. 115 WWO). Ret college van bestuur
kan voorschriften geven en maatregelen nemen met betrekking tot de goede
gang van zaken in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen
(art. 52 WWO). Ret is verantwoording verschuldigd aan de universiteitsraad
(art. 53 WWO). De universiteitsraad bestaat uit ten hoogste vijfentwintig
leden. De zetels in de faculteitsraad zijn voor ten minste een derde bestemd
voor leden van het wetenschappelijk personeel, voor ten hoogste een derde
voor leden van het ondersteunend en beheerspersoneel en voor ten hoogste
een derde voor studenten. De leden van de universiteitsraad worden gekozen
door en uit de verschillende geledingen binnen de universiteit: wetenschappe-
lijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel en studenten. De universi-
teitsraad stelt ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de
universiteit een bestuursreglement en van de krachtens de WWO te houden
verkiezingen een kiesreglement vast, die beide goedkeuring behoeven van
de minister (artt. 58 en 59 WWO). Hij stelt daarnaast de universitaire begro-
ting en het ontwikkelingsplan vast (art. 60 WWO). De universiteitsraad
kan, het college van dekanen gehoord, richtlijnen vaststellen voor de
organisatie en coordinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening
(art. 61 WWO).
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De eerste verantwoordelijkheid voor het bestuur van de instelling van
hoger beroepsonderwijs is in handen van het bevoegd gezag. Bij een
openbare instelling zonder rechtspersoonlijkheid is dat de minister of het
gemeentebestuur (raad of college van burgemeester en wethouders) (art.
IWHBO) ofhet bestuur vap een via de Wet gemeenschappelijke regelingen
in het leven geroepen openbaar lichaam, die fungeren boven een centrale
directie of een college van bestuur. De centrale directie heeft onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de leiding van de voorbereiding
en de uitvoering van het beleid van de instelling, alsmede de coordinatie
van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de instelling. Het
college van bestuur is belast met de taken en bevoegdhcden van de centrale
directie alsmede met de door het bevoegd gezag aan het college ingevolge
de algemene delegatie-rnogelijkheid van artikel 18 WHBO overgedragen
taken en bevoegdheden (art. 17WHBO). Bij een openbare (rijks-) instelling
met rechtspersoonlijkheid is het bevoegd gezag het college van bestuur (art.
IWHBO) dat tezamen met een toezichthoudend orgaan, de bestuursraad,
de bestuursorganisatie vormt (art. 81 WHBO). Bij een bijzondere instelling
wordt het bevoegd gezag gevormd door het bestuur van de rechtspersoon
die de instelling in stand houdt (art. 1 WHBO). Ook hier kunnen, als bij
de openbare instellingen zonder rechtspersoonlijkheid, een centrale directie
of een college van bestuur werkzaam zijn, onder de voorwaarden van artikel
17 WHBO. Het bevoegd gezag, casu quo het college van bestuur van de
instelling bezit belangrijke bevoegdheden op onderwijskundig vlak, onder
andere tot vaststelling van het instellingswerkplan dat de verantwoording
en omschrijving van het onderwijs aan de instelling geeft (art. 20 WHBO) ,
van het experimenteerplan, als bedoeld in artikel 22 WHBO, van de
cursusduur van studierichtingen en op\eidingen (art. 29 WHBO) en tot
instelling van vrije studierichtingen (art. 23 WHBO). Het bevoegd gezag,
etc. bezit daarnaast bevoegdheden tot vaststelling van het studentenstatuut
en tot handhaving van de orde binnen de instelling (art. 45 WHBO), tot
het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel en de vasts telling van
hun functies en taken (artt. 53 e. v. WHBO) , tot vaststelling van het
medezeggeschapsreglement (art. 58 WHBO) en tot vaststelling van het
ontwikkelingsplan, als bedoeld in artikel 118 WHBO. Aan elke instelling
is een medezeggenschapsraad verbonden (art. 59 WHBO), die in samen-
werking met het bevoegd gezag functioneert aan de hand van een medezeg-
genschapsreglement. In het medezeggenschapsreglement zijn bevoegdheden
van instemming of advies voor de raad of onderdelen daarvan vastgelegd
met betrekking tot de bestuursaangelegenheden, als genoemd in artikel 62
WHBO. Indien meer instellingen door hetzelfde bevoegde gezag in stand
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worden gehouden, kan het bevoegd gezag een gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad instellen (art. 69 WHBO).

4.5 De positie van het personeel

De rechtspositie van het wetenschappelijk personeel aan de openbare
universiteit heeft plaats gekregen in een apart rechtspositiereglement, een
a.m.v.b., het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs. Voor
de besturen van de bijzondere instellingen wordt in artikel 132 WWO een
eigen bevoegdheid tot regeling van de rechtspositie van het personeel
erkend, zij het dat deze bevoegdheid moet worden aangewend zoveel
mogelijk overeenkomstig de onderwerpen die ten aanzien van de openbare
instellingen gelden. Het Rechtspositiereglement is zodoende ook op het
personeel van de bijzondere instellingen van toepassing, met uitzondering
van de bepalingen inzake aanstelling en ontslag. De laatste twee onderwer-
pen zijn in dwingende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek neergelegd.
De minister kan voorts bepalen dat bepaalde richtlijnen en aanwijzingen,
die voor de openbare instellingen gelden met betrekking tot het personeelsbe-
leid en -beheer, eveneens door de besturen van de bijzondere instellingen
in acht dienen te worden genomen.

Ingevolge artikel 86 WWO is het bestuur van de vakgroep verantwoor-
delijk voor de verdeling van de taken over de leden. Leden van de
wetenschappelijke staf dienen in overeenstemrning met een hoogleraar binnen
de vakgroep hun taken van onderwijs en onderzoek te verrichten. De overige
leden zijn werkzaam onder het toezicht van een hoogleraar binnen de
vakgroep. De termen 'in overeenstemming met', respectievelijk 'onder
toezicht van' duiden op verschillende situaties. Maar de verschillen zijn
genuanceerder dan het zich laat aanzien. In het geval van de toezichtsrelatie
prevaleert bij geschillen tussen de hoogleraar en het betrokken personeelslid
het oordeel van de hoogleraar. In het geval van de overeenstemmingsrelatie
ligt dat anders. De hoogleraar en de andere leden van de wetenschappelijke
staf dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inrichting van
het onderwijs en onderzoek. Volgens de Memorie van Toelichting bij de
WWO ligt in de situatie dat geen overeenstemming wordt bereikt niettemin
het zwaartepunt bij de hoogleraar: de opvatting van de hoogleraar prevaleert,
maar dan aIleen wanneer het ander lid van de wetenschappelijke staf zich
tegen het oordeel van de hoogleraar niet verzet bij het vakgroepbestuur.
Wendt hij of zij zich wei tot het vakgroepbestuur, en heeft dit over het
geschil een besluit genomen, dan staat voor beide partijen beroep open bij
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het college van bestuur van de universiteit. 106 Op grond van de regel van
de overeenstemmingsrelatie is wei opgemerkt dat met haar inwerkingtreding
binnen het wetenschappelijk onderwijs de oude leerstoel is 'gecollectivi-
seerd': 'Veel van de bevoegdheden van de hoogleraar als bekleder van de
leerstoel (en als drager van de universitaire autonomie ten aanzien van
onderwijs en onderzoek) zijn ( ..) overgedragen aan het vakgroepbestuur.
Ret ambt van hoogleraar is (hierdoor) (..) drastisch veranderd. Ret heeft
(.. ) het karakter gekregen van een rang, een aanduiding voor een hoog
gekwalificeerde wetenschappelijk medewerker, met een aantal specifieke
taken/rechten (.. )'.107 De bijzondere positie van de hoogleraar binnen
de gedemocratiseerde verhoudingen in de vakgroep heeft gestalte gekregen
in de bepaling van artikel 111, eerste lid, WWO:

'Met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 zijn hoogleraren bij uitstek
(mijn cursivering, PZ) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling
van het hen toegewezen vakgebied en voor het te geven onderwijs voor dat
gebied' .

Ret personeel aan de universiteit valt uiteen in twee categorieen: weten-
schappelijk personeel en onderwijs en onderzoek ondersteunend en beheers-
personeel. Ret wetenschappelijk personeel bestaat uit leden van de weten-
schappelijke staf, de assistenten in opleiding en het overig wetenschappelijk
personeel. Binnen de wetenschappelijke staf onderscheidt men de hooglera-
ren, de universitaire hoofddocenten en de universitaire docenten. Ret overig
wetenschappelijk personeel omvat a1 die personen die niet onder de weten-
schappelijke staf of de groepering van assistenten in opleiding zijn te
brengen. Ret ondersteunend en beheerspersoneel omvat al die personen
die niet tot het wetenschappelijk personeel zijn te rekenen.

4.6 De positie van de studenten

Ret recht op (hoger) onderwijs van studenten kan als een complex van
rechten en verplichtingen worden opgevat, dat onder andere de volgende
elementen omvat:

a. recht op toegang tot onderwijsvoorzieningen;
b. recht op deelneming aan onderwijsvoorzieningen;
c. recht ten aanzien van de inhoud van het onderwijs;

106 A.w., p. 43; zie voor de mogelijkheid van beroep artikel 121, eerste lid, WWO.
107 Gewubd en gewogen, pp. 37 e.v.
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d. recht ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs.

Deze aspecten zullen achtereenvolgens worden besproken.
Ad a. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt in hoge mate

bepaald door de toelatingscriteria, onder te verdelen in toelatingsvoor-
waarden en toelatingsbeperkingen. Thans is, met uitzondering van de Open
Universiteit, voor het volgen van een studie van hoger onderwijs een
diploma noodzakelijk van een van de vormen van voortgezet onderwijs.
Daarop kunnen ingevolge de Machtigingswet inschrijving studenten (wo)
en de Machtigingswet beperking inschrijving hbo beperkingen worden
aangebracht, zoals studiestops en numeri fixi.

Ad a en b. In belangrijke mate heeft het recht op toegang en deelneming
aan het hoger onderwijs gestalte gekregen in het in artike! 13 IVESCR
gestipuleerde en in de Wet op de studiefinanciering (WSF) geeffectueerde
recht op studiefinanciering van studerenden. De WSF verschaft aanspraken
op tegemoetkoming in de kosten van studie en - eventueel-Ievensonder-
houd. De WSF geldt voor studerenden van 18 tot 30 jaar die voltijds
onderwijs volgen en voor hen die deeltijds studeren voor zover ze de leeftijd
van 55 jaar nog niet hebben bereikt. Slechts de voltijds studerenden van
18 tot 30 jaar komen oak in aanmerking voor vergoeding van de kosten
voor levensonderhoud. 108 In 1988 is met de Harrnonisatiewet'" via de
begrenzing van de uitkeringsduur ingevolge de WSF een regeling van de
studieduur in het hoger onderwijs tot stand gebracht. Alleen studerenden
die er in slagen in maximaal 6 jaar (voltijds) of9 jaar (deeltijds) hun studie
te voltooien aan een instelling of een combinatie van instellingen van hoger
onderwijs genieten volledige tegemoetkoming op basis van de WSF.

Ad b. Studenten die zich aan een instelling van hoger onderwijs hebben
ingeschreven en coUegegeld hebben betaald zijn in het volle genot van de
inschrijvingsrechten. Thans zijn deze wettelijk gewaarborgd in art. 36 WWO
en ter regeling in een reglement door het bevoegd gezag voorgeschreven
in art. 45 WHBO. De formulering van inschrijvingsrechten accentueert
de wezenlijk contractuele relatie die ontstaat tussen student en instelling
bij inschrijving. Er is aldus sprake van een situatie van wederzijdse rechten
en verplichtingen. De inschrijvingsrechten omvatten het recht op deelneming
aan het onderwijs binnen de instelling, behoudens algemene beperkingen
te stellen door het college van bestuur ten aanzien van onderwijsvoorzienin-

108 Vgl. D. Backx en H. Backx , De studiefinanciering, Zwolle 1987, pp. 4 e.v.
109 Wet harmonisatie collegegelden h.o.; invoering een inschrijvingsduur eerste fase hoger

onderwijs (Stb. 1988,334). Deze wet vormde de aanleiding tot het beroemde Harmonisatie-
wet-arrest, HR 14 april 1989, AB 1989, 207.
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gen die geen deel uitmaken van het onderwijsprogramma; het recht van
toegang tot wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen; het recht tot
afleggen van examens en het recht tot gebruik van specifieke studentenvoor-
zieningen.

Ad c. Een inhoudelijke component van wat men het recht op onderwijs
zou kunnen noemen, valt af te leiden uit artikel 6 WWO omtrent de
academische vrijheid. Volgens de toelichting op deze bepaling omvat de
academische vrijheid voor studenten het recht op het ontvangen van
onderwijs , waarbij zij niet worden gedwongen bepaalde wetenschappelijke
opvattingen aan te hangen ofte verkondigen. De academische vrijheid heeft
dus voor studenten de strekking hen te vrijwaren van indoctrinatie.!'?

Ad d. Geen van de inschrijvingsrechten is absoluut. Met name het recht
tot deelneming aan het onderwijs kan niet verhinderen dat studenten nooit
de toegang tot werkcolleges kan worden ontzegd. Hier kan zich een conflict
voordoen met de voor de docent/onderzoeker geldende academische vrijheid
binnen de instelling van wetenschappelijk onderwijs. De academische
vrijheid is geen doel in zichzelf. Zij is betrokken op het doel van goed,
open, werkelijkheidsgetrouw onderzoek en daarop afgestemd en er mee
samenhangend onderwijs. Met dit doel is bij uitstek het belang van aile
studenten in het geding, te weten het recht op kwalitatief goed onderwijs.
De volgende stelling verdient daarom serieuze overweging. Een docent
mag een student toegang tot een werkcollege weigeren, als de redenen
daartoe van hetzij didactische, hetzij methodische aard dusdanig nauw
verbonden zijn met de inhoud van het onderwijs, dat het niet mogen
weigeren van de student gevolgen heeft voor de inhoud van het onderwijs.
Hier zij verwezen naar de memorie van toelichting op de WWO volgens
welke aan de academische vrijheid drie aspecten zijn te onderscheiden: de
vrijheid in het geven van onderwijs, de vrijheid in het ontvangen van
onderwijs en de vrijheid in het beoefenen van de wetenschap. Volgens de
memorie van toelichting duidt de vrijheid tot het geven van onderwijs
'allereerst op de vrijheid van de docent om op zijn vakgebied die weten-
schappelijke opvattingen te verkondigen die naar zijn mening de juiste zijn
en vervolgens op zijn bevoegdheid inhoud en methode van het door hem
te geven onderwijs te bepalen' .111 Een belangrijk ander aspect van het
recht van de student ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, bestaat
in het recht binnen de verschillende in de universiteit en hogeschool

110 MvT-WWO, p. 49.
III Zie noot 37.
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aanwezige bestuursgremia te participeren of zich te doen vertegenwoordigen.
Op deze wijze kan worden meegesproken over de aard en inhoud van het
onderwijs binnen de instelling. Daarnaast komt het tot uitdrukking in het
recht van de student beroep in te stellen tegen beoordelingsbeslissingen,
volgens de regels van artikel 122 WWO, respectievelijk artikelen 47 tot
en met 50 en 176 WHBO.

4. 7 Financiering

De financiering van het hoger onderwijs vindt plaats binnen het kader van
een planningsstelsel, dat bestaat uit instellingsgewijs opgestelde ontwikke-
lingsplannen en het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) dat de
ministeriele beleidsvoornemens en financiele maatregelen voor een jaar
bevat. Er worden drie geldstromen onderscheiden.

De eerste geldstroom betreft de rijksbijdrage die op basis van het
Plaatsen Geld Model in lumpsumbudgetten aan de instellingen wordt
verstrekt. De rijksbijdrage laat zich volgens deze bekostigingssystematiek
onderscheiden in een A-deel en een B-deel. Het A-deel bestaat uit drie
elementen: wetenschappelijk en onderwijsondersteunend onderzoek (AI
deel), nieuw wetenschappelijk onderzoek te bekostigen uitde eigen beleids-
ruimte van de instellingen (A2-dee!) en maatschappelijke dienstverlening
(AM-dee!). Het B-deel is in tegenstelling tot het A-deel niet normgebonden
en bestaat uit de toewijzing voor voorwaardelijk gefinancierd onderzoek.
Financiering in het kader van het B-deel vindt plaats op basis van door
groepen van onderzoekers opgestelde onderzoekprogramma' s die op grond
van een positief kwaliteitsoordeel van externe beoordelingsinstanties en/of
hun maatschappelijke relevantie een speciale bescherming verdienen voor
een periode van vijf jaar.

De tweede geldstroom is financiering afkomstig van de Nederlandse
organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) die krachtens de Wet
NW01l2 tot taak heeft 'het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappe-
lijk onderzoek alsmede het initieren en stimuleren van nieuwe ontwikkelin-
gen in het wetenschappelijk onderzoek' (art. 3 Wet NWO). NWO voert
haar taak in het bijzonder uit door het toewijzen van middelen. In hoofdzaak
richt zij zich daarbij op het universitair onderzoek. 'Daarbij let zij op het
aspect van coordinatie en bevordert deze waar nodig' (art. 3 Wet NWO).

112 Wet, boudende berziene regeling van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenscbappelijk
onderzoek van 7 juli 1987, Stb. 369.
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De derde geldstroom tenslotte omvat midde\en die instellingen verkrijgen
uit contractactiviteiten ten behoeve van derden. Er is geen directe wettelijke
bepaling die contractactiviteiten verbiedt. Als algemene grondslag wordt
in de regel verwezen naar artikel 185 WWO. Contractactiviteiten kunnen
niet onbeperkt plaats vinden. Als grens kan worden aangehouden de
wettelijke taakomschrijving van de instellingen. Contractactiviteiten van
instellingen die afbreuk doen aan de wettelijke taakomschrijving van wo
en hbo zijn ontoelaatbaar.

4.8 Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitszorg ten aanzien van het hoger onderwijs, dat deels (nog) niet
in regelgeving is vervat, wordt gekenmerkt door drie aspecten. Instellingsbe-
sturen zijn verplicht om zoveel mogelijk in samenwerking met andere instel-
lingen te voorzien in een regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke
deskundigen, van de kwaliteit van werkzaamheden van de instelling. Voor
zover die beoordeling mede geschiedt door onafhankelijke deskundigen,
zijn de uitkomsten daarvan openbaar. Over de eigen kwaliteitszorg, in de
praktijk het systeem van zelfevaluatie genoemd, zijn de instellingen verplicht
een regeling vast te stellen.

De kwaliteitszorg voor het onderzoek vindt plaats in het kader van het
systeem van voorwaardelijke financiering. De beoordelingssystematiek,
de wijze waarop met de resultaten van de beoordeling wordt omgegaan,
alsmede de gevolgen daarvan voor de bepaling van de hoogte van de
rijksbijdrage zijn voorwerp van overleg tussen overheid en instellingen.
De procedures van beoordeling dienen vooraf aan de minister ter goedkeu-
ring te worden voorgelegd.

Als derde element in het systeem van kwaliteitszorg speelt een rol de
inspectie voor het hoger onderwijs, wier taak thans is omschreven in art.
227 WWO, respectievelijk art. 188 WHBO Voor het nieuwe stelsel van
hoger onderwijs wil men daarin geen verandering brengen. De taakomschrij-
ving is vijfledig:

a. de organisatie en de administratieve ondersteuning van visitatiecom-
missies (systeem van externe evaluatie);
b. het bekend blijven met de toestand van het wetenschappelijk onderwijs
onder meer door bezoek aan de instellingen van hoger onderwijs;
c. het toezien op de naleving van de op het hager onderwijs betrekking
hebbende wetten alsmede van de krachtens die wetten uitgevaardigde
regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen;
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d. het desgevraagd of uit eigen beweging rapporteren aan Onze minister
over de toestand van het onderwijs en het doen van voorstellen die zij
in het belang van het hoger onderwijs nodig acht;
e. het bijdragen aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs door
overieg met het bevoegd gezag, het personeel en de studenten van de
instellingen (en wat betreft het hbo: in samenwerking met de beroeps-
veldencommissies) .

5 Samenvatting en conclusies

De eerste Nederlandse universiteiten zijn overheidsinstellingen, die aIle
ontstonden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in een periode die wordt
gekenmerkt door het ontstaan en de daarmee gepaard gaande gevolgen van
de Reformatie. In de motieven die tot oprichting hebben geleid speelt het
aspect van de vorrning en opleiding van staatsdienaren en bedienaars van
het Woord een grote rol. Tevens echter wordt een kans geschapen voor
de ontplooiing van nieuwe vormen van wetenschapsbeoefening. De figuur
van de overheidsinstelling heeft lang binnen het Nederlandse hoger onderwijs
gedomineerd. De eerste particuliere universiteit ontstaateerst onder invloed
van de bescherming van de vrijheid van onderwijs in de Grondwet aan het
eind van de negentiende eeuw, waarna andere in de twintigste eeuw volgen.

Vlak nade Franse overheersing tot 1813, tijdens welke de universiteiten
van Franeker en Harderwijk van het toneel verdwenen en de andere werden
opgenomen in de publiekrechtelijke organisatie van de Universite Imperiale,
ontstond de eerste regeling ten aanzien van het door openbaar gezag
gevestigd hoger onderwijs: het Organiek Besluit van 2 augustus 1815. In
1876 komt de Hoger-Onderwijswet tot stand die eerst in 1960 wordt
opgevolgd door de Wet op het wetenschappe1ijk onderwijs. In beide laatste
wetten wordt ook - van zeer globaal tot redelijk gedetailleerd - aandacht
besteed aan de positie van het bijzonder hoger onderwijs.

Het onderwijsartikel in de Grondwet is het belangrijkste constitutioneel-
rechtelijke uitgangspunt voor het bestaan en functioneren van de universitei-
ten. Het is echter niet in de eerste plaats voor de universiteiten geschreven,
die immers in hun relatie tot de overheid door een historisch ze1fstandige
ontwikkeling worden gekenmerkt, maar is er in latere instantie op van
toepassing verklaard. Artikel 23 GW vormt de grondslag voor het regelen
bij formele wet van het hoger onderwijs. Delegatie van regelgevende
bevoegdheid is slechts toegestaan naar organen van de centrale overheid.
Het onderwijsartikel formuleert in het eerste lid het sociaal grondrecht op
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het onderwijs, waarvoor de zorg is toevertrouwd aan de centrale overheid:
de regering. Tezamen met enkele in internationale verdragen neergelegde
sociale grondrechten vormt het eerste lid een belangrijke rechtsgrond voor
grootschalige bemoeienis van de overheid met (ook) het hoger onderwijs.
Artikel 23 vormt, naar de daarin beschermde vrijheid van richting voor
het bijzonder onderwijs, de grondslag voor de autonomie van bijzondere
instellingen van hoger onderwijs. Voor de positie van de universiteit als
zodanig is artikel 23 Grondwet slechts van beperkte betekenis en ook
problematisch te noemen. De vrijheid van onderwijs vormt geenjuridische
basis voor de individuele doceervrijheid in de openbare instellingen.
Daarvoor moet worden verwezen naar de bescherming die artikel 7
Grondwet biedt in verband met het uiten van wetenschappelijke opvattingen
en het openbaren van de resultaten van onderzoek. De universiteit behoeft,
of zij nu openbaar of bijzonder is, vrijheid van overheidsinmenging wanneer
en voor zover deze vrijheid ten dienste staat van de vrijheid tot het geven
van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Binnen
het concept van de vrijheid van onderwijs heeft het bevoegd gezag van de
instelling het laatste woord, terwijl in het kader van de vrijheid van
wetenschap juist het docerende en onderzoekende individu het laatste woord
behoeft. Er is geen erkend recht op autonomie van de openbare instellingen
van hager onderwijs in onze rechtsorde. De rijksuniversiteiten en openbare
instellingen van hbo bezitten wei rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht,
maar zijn geen openbare lichamen naar publiek recht.

De positie van de minister van Onderwijs en Wetenschappen is ten
aanzien van het hager onderwijs, evenals ten aanzien van de andere sectoren
van onderwijs sterk. Vanuit deze centrale instantie wordt het overheidsbe-
stuur geformuleerd, vindt de financiering plaats en wordt de belangrijkste
regelgeving voorbereid. Een rol voor de lagere overheid ten aanzien van
het hager onderwijs bestaat er niet.

Ret hager onderwijs in Nederland omvat wetenschappelijk en hager
beroepsonderwijs. Er is een proces gaande naar integratie van w.o. en h.b.o.
in een stelsel, maar vooralsnog zijn er verschillen in wettelijke en
bestuurlijke benadering, zoals met betrekking tot de voorgeschreven
bestuursorganisatie van de instellingen en de financiering. Dat laatste hangt
vooral samen met het feit dat in het w.o. oak taken van wetenschappelijk
onderzoek worden verricht, waarvoor specifieke bekostiging plaats vindt.

Van de huidige overheidsbenadering van het hager onderwijs vindt een
grondige herwaardering plaats krachtens de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
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Enige aspecten van het toekomstige hoger onderwijs
in Nederland

1 De ontwikkeling naar 'autonomie en kwaliteit': algemeen

Op 17 maart 1989 werd het voorstel van Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappe1ijk onderzoek (WHW) bij de Tweede Kamer ingediend.'
De indiening volgt op en maakt deel uit van een uitgebreide discussie tussen
respectievelijk regering en parlement, en de minister en 'het veld' over
een nieuwe besturingsftlosofie van 'besturen op afstand' in het onderwijs.
Aan de basis van deze discussie ligt de nota Hoger Onderwijs: Autonomie
en Kwaliteit (HOAK),2 welke werd toegezonden aan de Tweede Kamer
op een tijdstip dat de parlementaire behandeling van de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs en de Wet op het hoger heroepsonderwijs" nog niet
was afgelopen. Toch stelt men met de HOAK-nota een heel andere benade-
ring van de verhouding tussen overheid en instellingen in de plaats van
die welke in de WWO en WHBO is neergelegd. De instemming die de
in de nota neergelegde uitgangspunten in het parlement en in het land
verkregen, moet dan ook tot de vaststelling leiden dat de WWO en de
WHBO reeds waren achterhaald op het moment dat deze wetten in werking
traden.

Voor wie zich bezig houdt met de problematiek van het hoger, vooral
universitair onderwijs behoeft het vrij snelle succes van de HOAK-nota
evenwel geen bevreemding te wekken. Men kan stellen dat de verschillende
ervaringen in het directe verleden, vooral naar aanleiding van de ingrijpende
bezuinigingspolitiek van de rijksoverheid, en de doorbraak van nieuwe
inzichten de geesten er voor rijp hebben gemaakt. Op drie punten valt in
dit opzicht te wijzen:

1 Kamerstukken II, 1988-1989,21073, nrs. 1-3.
2 Kamerstukken II. 1985-1986. 19253. nrs. 1-2 (voortaan aangeduid als HOAK-nota).
3 Stb. 1986,414, respectievelijk Stb. 1986.289; de invoeringswetten WWO en HBO zija

ook in 1986 in werking getreden, Stb. 1986.426, respectievelijk Stb. 1986,290; De Wet
op de Open Universiteit stamt al uit 1984, Stb. 1984,573.
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a. De relatie van de instellingen tot de rijksoverheid werd in toenemende mate,
en wederzijds, als instabiel ervaren. Deze instabiliteitvertoondezich op globaal
twee wijzen. In de afgelopen tien a twintig jaar is de periode waarin een wet
op het gebied van het hoger onderwijs werkt zonder dat een nieuwe, vaak
ingrijpende herziening of vervanging werd voorbereid, steeds van korte duur
geweest. Daarmee werd dikwijls reeds het stadium van het overwinnen van
'kinderziekten' in de toepassing van de wet niet bereikt." Er kwamen daarnaast
verscheidene wetten tot stand die inhoudelijk een gelegenheidskarakter
vertoonden en een abrupte inbreuk tot gevolg hadden op de in de bestaande
wetgeving inzake het hoger onderwijs aanwezige grondgedachten en waarborgen
en die eerder konden worden aangemerkt als een tot onzekere uitkomsten leidend
instrument van de minister van Onderwijs en Wetenschappen dan een bevestiging
of versteviging van de relatie tussen overheid en het hoger-onderwijsbestel."
b. Het gebrek aan stabiliteit in de relatie tussen de overheid en de instellingen
was een belangrijke oorzaak voor het op het vlak van effectiviteit falen van
het overheidsbeleid. Het gebrek aan stabiliteit lijkt voor een belangrijk deel
te verklaren uit de hantering door de overheid van het inmiddels achterhaalde
concept van de stuurbaarheid van de samenleving dat nog te veel doorklinkt
in de bestaande hoger-onderwijswetgeving en het hoger-onderwijsbeleid. In
plaats van rechtstreeks en eenzijdig in te grijpen, zal de overheid meer indirect
en interactief met de samenleving haar beleid moeten realiseren. De wet speelt
in deze nieuwe benadering een centrale rol. De wetgever heeft tot taak zich
zoveel mogelijk 'te beperken tot het scheppen van de noodzakelijke randvoor-
waarden, het stell en van minimum-eisen, bet ondersteunen van maatschappel ijke
processen door het verzekeren van institutionele en materiele voorwaarden en
het waken (bij voorbeeld via gespecialiseerde inspecties) tegen ongewenste of
ontoereikende resultaten' .6

4 Vergelijk de volgende reeks: Wet op het wetenschappelijk onderwijs (1960), Wet Universitaire
Bestuurshervorming 1970, Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs (1975; niet in
werking getreden), Wet tweefasenstructuur (1981), Wet op het wetenschappelijk onderwijs
(1985), Wet op het hoger beroepsonderwijs (1985), Invoeringswet WWO (1986; met materiele
wijzigingen op WWO 1985!), Invoeringswet WHBO (1986; met materiele wijzigingen op
WHBO 1985!), Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1992).

5 Vgl. de kritiek op de ingrijpende bezuinigingsoperaties onder minister Deetman en op de
Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. in de bundel: J.C. Breman/C.J.M.
Schuyt (red.), De bedreigde universiteit, Leiden 1987; en E.M.H. Hirsch Ballin, De wet
als werktuig van een minister, opmerkingen over de voorgestelde wet maatregelen 1987-1991
inzake voorzieningen w.o., NJB 1986, pp. 1357-1359. Verder de kritiek op de wijze van
invoeringvan de Wet harmonisatiecollegegeldenh.o.; invoering een inschrijvingsduureerste
fase hoger onderwijs (Stb.1988, 334), welke uiteindelijk op fundamentele wijze tot uitdrukking
is gebracht in HR 14 april 1989, AB 207, AA 1989, pp. 578-592 m.nt. E.M.H. Hirsch
Ballin.

6 Vgl. Toetsing wetgevingsprojecten, Jaarverslag 1987-1988 van de Commissie voor de toetsing
van wetgevingsprojecten, Kamerstukken II, 1988-1989,20800, VI, nr. 13, p. 7. Zie verder
de nota Ziehl op wetgeving ; Kamerstukken Il, 1990-1991,22008, nrs. 1-2.
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c. Doordat de samenleving in toenemende mate afhankelijk is geworden van
voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dienen zo
optimaal mogelijke voorwaarden tot stand te worden gebracht voor het
functioneren van deze voorzieningen. 'Kennisverwerving, kennistoepassing en
kennisoverdracht vormen een uiterst belangrijke stimulans voor de maatschap-
pelijke en economische vooruitgang'." Vanuit de doelstellingen van het
onderwijs- en wetenschapsbeleid moet gezien de toenemende kennisintensiteit
van de produktie en het groeiende beroep op een kennisinfrastructuur worden
gestreefd naar een zelfstandiger plaats van het hoger-onderwijsbestel ten opzichte
van de overheid.

De kern van de in de HOAK-nota neergelegde visie is de verschuiving van
overheidssturing op de aanbod- naar de vraagzijde van het hoger-onderwijs-
bestel. De aandacht wordt verlegd van 'sturing vooraf" naar 'sturing
achteraf' .9 Deze verschuiving krijgt gestalte in een verandering van de
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en instellingen, welke
is samengevat in de adagia zelfregulering, het perspectief van de instellingen,
en sturen op afstand, het perspectief van de overheid. Het perspectief van
zelfregulering levert het beeld op van instellingen die 'voldoen aan de vraag
naar onderwijs en kennis, van allerlei, elkaar deels overlappende, 'clienten':
studenten, wetenschap en techniek, beroepsbeoefenaren en de samenleving
in het a1gemeen'. 'Gestreefd wordt naar een situatie waarbij instellingen
zelf in directe interactie met maatschappelijke subsystemen op signalen
kunnen reageren bij het bepalen van hun eigen beleid'. 10

Ze\fregulering is aldus niet een doel in zichzelf. Zij is in de HOAK-visie
een instrument dat ten dienste staat van de vergroting van de 'profileringsac-
tiviteit' van instellingen. De vergroting van de 'profileringsactiviteit' dient
op haar beurt in het teken te staan van de optimalisering van functies van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in een snel veranderende,
gedifferentieerde en veeleisende maatschappelijke omgeving. II De
specifieke invulling van het begrip zelfregulering in de HOAK-nota betekent
met andere woorden dat het begrippenpaar 'autonomie en kwaliteit' in de
volle omvang tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid

7 HOAK-nota, p. 8.
8 Vgl. J. Wallage, am het bestaan van de kwaiiteit. De toekornst van het huger onderwijs.

Socialisme en Dernocratie, Of. 4, april 1987, pp. 111-116.
9 Vgl. J.P. Scheele, Een zoektocht naar zelfregulering: de WHW, in: N.l.H. HulslH.D. Stout

(red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992, pp. 87-98, vooral p. 88.
iO HOAK-nota, p. II.
II HOAK-nota, pp. 8-12.

209



Hoofdstuk 7

en de instellingen moet worden gerekend." Met de nieuwe wending die
is genomen met de HOAK-visie Lijkt, zo gesteld, een betere afsternming
te worden bereikt met de kern van het functionele grondrecht van de vrijheid
van wetenschap, hetwelk wordt opgevat als de uitdrukking van de gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de overheid en actoren in de samenleving voor
de vrije ontwikkeling, verbreiding en produktie van wetenschap. 13 Voorals-
nog is er evenweI niet meer dan een optische gelijkenis aan te nemen. De
centrale vraag die moet worden beantwoord is, of de in de HOAK-nota
en daarop voIgende overheidsdocumenten ontvouwde visie op 'autonomie
en kwaLiteit' van het hoger onderwijs strookt met de gedachte dat hiermee
op betere wijze dan voorheen de feitelijke en juridische voorwaarden worden
vervuld tot het onbelemmerd beoefenen van de wetenschap binnen de in
hoofdstuk 3 geschetste grenzen. Een poging tot beantwoording van deze
vraag zal worden ondernomen in hoofdstuk II, waarbij ook een vergelijking
zal plaatsvinden met betrekking tot een aantal aspecten van de hoger-
onderwijssystemen en daarop toepasselijke regelgeving van de in de
hoofdstukken 8 tot en met 10 besproken landen. In dit hoofdstuk zal nadere
aandacht worden besteed aan de nieuwe sturingsfilosofie van de eind 1992
in het Staatsblad gepubliceerde WHW,14 welke volgens verwachting op
1 augustus 1993 in werking zal treden. 15

2 Sturen op afstand: HOAK-nota en WHW tot de eerste Nota
van Wijziging

De herdefiniering van de verantwoordelijkheid van de overheid in het kader
van sturen op afstand impliceert het zoveel mogelijk terugdringen van directe
overheidsbenoeienis met de instellingen ten gunste van hun autonomie. In

12 Zelfregulering, opgevat als gezamenlijke verantwoordelijk:heid maakt ook de onlosmak:elijke
relatie tussen autonomie en kwaliteit zichtbaar. Het betekent dat verandering plaatsvindt
van posities in de relatie tussen overheid en instellingen met het vooropgezette doel tot
verbetering van het functioneren van het bestel te komen. Hoofdzaak is natuurlijk wei dat
men het eens wordt over wat als verbetering kan worden aangemerkt. De in de HOAK-nota,
p. 10 weergegeven opmerking van de Onderwijsraad 'dat er geen logische en vanzelfsprekende
relatie tussen deze beide begrippen bestaat en dat derhalve niet sirnpelweg verondersteld
mag worden, dat vergroting van autonornie ook direct leidt tot verbetering van kwaliteit'
lijkt voort te komen uit een misverstaan van het begrip zelfregulering.

13 Zie de slotparagraaf van hoofdstuk 2.
14 Wet van 8oktober 1992, SIb. 593.
15 Begroting Onderwijs en Wetenschappen 1993, Kamerstukken Il, 1992-1993, 22800 hoofdstuk

VIII, Dr. 2, p. 57.
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de nieuwe wettelijke systematiek zal terugdringing van de rol van de
overheid gestalte moeten krijgen langs vier lijnen:

a. De introductie van eeo op versterking van autonomie gericht en sameohangend
planningsysteem: het Hoger Ooderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) nieuwe
stijl.
b. De vergroting van de onderwijskundige autonomie: de introductie van het
sectorbegrip.
c. De verdere uitwerking van de kwal iteitsbewaking: inspectie via 'peer review' ,
zelfevaluatie eo openbaarheid.
d. De vergrotingvan de sameohangtusseo hoger beroepsooderwijs, wetenschap-
pelijk onderwijs en Open Universiteit: samenwerking en identiteitsbewaking.l''

Na bespreking van de HOAK-nota in de Tweede Kamer" volgde al vrij
spoedig het concept-ontwerp van Wet Hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek dat een eerste poging was tot het in regelgeving vertalen van
de nieuwe sturingsfilosofie." In maart 1989 vond daarop, zoals aan het
begin van dit hoofdstuk vermeld, indiening plaats van het voorstel van
WHW in de Tweede Kamer. Daar zowel de nota, als het concept-ontwerp,
als het aanvankelijke wetsvoorstel van maart 1989 tot stand zijn gekomen
onder de verantwoordelijkheid van minister Deetman is er een duidelijke
thematische samenhang, waarbij de ontwikkeling van de centrale gedachten
van de HOAK-nota centraal staat. We beperken ons thans tot de bespreking
van het wetsvoorstel van maart 1989, dat als een voorlopig sluitstuk van
deze ontwikkeling kan worden aangemerkt.

Met de WHW beoogt men een regeling tot stand te brengen, die zeven-
tien wetten en amvb's op deelgebieden van het stelsel van hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek overbodig zal maken. In plaats van de
nieuwe besturingswijze via de wijziging van bestaande deelwetten" te
implementeren, kiest men voor een overkoepelende regeling," op grond
van een aantal doelmatigheidsargumenten, namelijk dat:

16 HOAK-nota, p. 5 e.v.
17 De nota werd op 27 oktober 1986 in de Tweede Kamer besproken.
18 Publikatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Den Haag, januari 1988.
19 Zie daarvoor de argumenten van de Onderwijsraad, de ARHO en de RA WB in hun reacties

op het concept-ontwerp in MvT-WHW, pp. 4-5.
20 lode Wl1.wzullenopgaan: WWO, WHEO, invoeringswetWO, invoeringswetHBO, WOU,

Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, KB inzake de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, KB inzake de Koninklijke
Bibliotheek, Machtigingswet inschri jving studenten, Machtigingswet beperking inschrijving
h.b.o., Academisch Statuut, Uitvoeringsbesluit WWO, Uitvoeringsbesluit WHBO, OU-Statuut,
U itvoeringsbesluitOU , Regeling post -academisch onderwijsen Staatsexamenbesluit WHBO.
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I. ingevolge de HOAK-filosofie moet worden gestreefd naar een geintegreerd
besturingssysteem, waarbij verschillen tussen de bestaande deelwetten nog slechts
op onderdelen aanwezig zijn. Het naast elkaar bestaan van deelwetten op deze
wijze zou het streven naar vermindering van regelgeving niet dienen.
2. een toenemend belang wordt gehecht aan het als een geheel beschouwen van
het 'bestel voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek'. De
ervaring met de planningscyclus van het HOOP geeft inzicht in de voordelen
daarvan.
3. enkele delen van het bestel thans niet op een wettelijke voorziening berusten,
zoals de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Konink-
lijke Bibliotheek. Hun positie verbeteren via separate wetgeving zou niet efficient
zijn."

De regeling zal zowel ten aanzien van de bijzondere als openbare universitei-
ten en hogescholen via bekostigingsvoorwaarden worden opgelegd." In
het wetsvoorstel wordt, in afwijking van wat in de onderwijswetgeving op
basis van de grondwettelijke terminologie'" gebruikelijk is," geen
onderscheid gemaakt tussen 'regels voor het openbaar onderwijs' en
'voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs'. Men acht
het maken van dit onderscheid niet noodzakelijk nu het verschil in karakter
van de bepalingen voor openbaar en bijzonder onderwijs een constitutioneel
gegeven is." De regeling door middel van bekostigingsvoorwaarden vormt
een uitdrukking van de gedachte dat de voorheen bestaande verschillen
tussen openbaar en bijzonder door de gekozen sturingsconceptie worden
verkleind, nu de beleidsruimte van de instellingen in het algemeen wordt
vergroot." Nog slechts op onderdelen wordt in het wetsvoorstel het
onderscheid tussen openbaar en bijzonder expliciet gemaakt. 27

21 MvT-WHW, pp. 5-6.
22 Vgl. artikel I.7, derde lid.
23 Artikel 23, derde lid, Grondwet luidt, voor zover van belang: 'Het openbaar onderwijs wordt

( .. ) bij de wet geregeld'. De tweede volzin van het zevende lid luidt, voor zover van belang:
'De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder ( .. ) onderwijs bijdragen uit
de open bare kas worden verleend". Het onderscheid wordt vanouds in verband gebracht
met de grotere vrijheid die het bijzonder onderwijs op grond van de gekozen richting ten
opzichte van de overheid heeft dan het openbaar onderwijs. Zie daarvoor de in de volgende
noot verrnelde publikaties.

24 Vg\. Beurskens 1988 en Beurskens 1991, pp. 212-238.
25 Vg\. het interim-advies onder kenrnerk CTW 88/6 d.d. II maart 1988, p. 4 van de Commissie

voor de toetsing van wetgevingsprojecten, die meent dat de constructie er 'niet aan in de
weg (staat) de desbetreffende bepalingen mede als regeling van het openbaar onderwijs in
de zin van artikel 23, derde lid, van de Grondwet te zien'.

26 MvT-WHW, pp. 23-24.
27 Bij voorbeeld het hanteren van het publiekrechtelijk toezicht bij aileen besluiten van openbare

instellingen (schorsing en vemietiging).
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In het voorsteI wordt het belangrijkste aangrijpingspunt van beleidsbe-
invloeding en van bekostiging de sector. De sector is bij uitstek een
functioneeI begrip dat betrekking heeft op het onderwijs, niet op het
onderzoek binnen het bestel. Het duidt een niveau aan dat een abstractie
vormt van een aantal naar soort en doelsteIling vergelijkbare studierichtingen
en is enerzijds bedoeld om een buffer te vormen tegen al te gedetailleerd
overheidsingrijpen en anderzijds om meer ruimte te verschaffen voor de
eigen onderwijsactiviteiten van de instellingen. Men onderscheidt bij
voorbeeId voor zoweI wo, hbo als OU de sectoren onderwijs, landbouw
en natuurlijke omgeving, natuur, techniek, gezondheidszorg, economie,
recht, gedrag en maatschappij en taal en cultuur. Een eenvormig sectorbe-
grip kan zodoende leiden tot een grotere inhoudelijke samenhang tussen
wo en hbo." De planning en bekostiging en de toewijzing van voorzienin-
gen vinden voortaan op het sectorniveau plaats. De sector vormt daarnaast
de grens voor de onderwijskundige programmeervrijheid van de instellingen.
Een en ander betekent dat het Academisch Statuut, de eis van een HBO-
Statuur" en het OU-Statuut komen te vervallen. Omdat hierin altijd een
belangrijke, preventieve, waarborg is gezien voor de bewaking van de
kwaliteit van het onderwijs, moet de toekomstige kwaliteitsbewaking op
een andere leest worden geschoeid. In de nieuwe opzet vertaalt zich deze
vooral in controle achteraf. Daarover meer hieronder. Slechts in een aantal
uitzonderingsgevallen, bij voorbeeld bij duurzaam gebleken gebrek aan
kwaliteit van een studierichting, kan de overheid onder het niveau van de
sector ingrijpen, in de wettelijke terminologie tot 'ontneming van een dee I
van de sector' overgaan. Een instelling kan in meer sectoren tegelijk
onderwijsactiviteiten ontwikkelen.

Uitgangspunt van de bekostiging is het gegeven van de schaarste. Elk
jaar stelt de minister de rijksbijdrage vast 'in overeenstemming met het
desbetreffende onderdeel van de voor dat begrotingsjaar vastgestelde
rijksbegroting' .30 De verdeling van het geld over de voor bekostiging in
aanmerking komende insteIlingen die zijn opgesomd in een bijlage bij de
wet, vindt plaats op de grondslag van een algemene berekeningswijze die
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Van
grote betekenis is hierbij het in het voorstel neergelegde planningsstelsel
dat reeds in praktijk wordt gebracht: een in elkaar schuivend systeem van
enerzijds instellingsgewijs opgestelde ontwikkelingsplannen, waarin naast

28 MvT-WHW, p. 49; in dit Lichtwordt er ook gesproken over het op langere terrnijn wellicht
opheffen van het fusieverbod tussen wo en hbo, vgl. MvT-WHW, p. 39.

29 Vgl. artikel 19 WHBO, het HBO-statuut is nooit ingevoerd.
30 Artikel 2.5, derde Lid.
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een beschrijving van de bestaande situatie beleidsvoornemens en -verlangens
voor de toekomst worden geformuleerd en anderzijds het Hoger Onderwijs
en Onderzoek Plan (HOOP) dat op basis van de ingediende ontwikkelings-
plannen, in de vorm van geformuleerde rninisteriele voornemens met het
stelsel (beleidsmatig en financieel) en de opsomming van resultaten van
overleg met de instellingen, het kader stelt voor alle belangrijke beslissings-
bevoegdheden (bekostiging, toewijzing, aanwijzing, ontneming onderdeel
sector, etc.) die het bestel raken. In het concept-ontwerp WHW werd voor
de bekostiging aansluiting gezocht bij een systeem van door elke student
min of meer vrij besteedbare inschrijvingspunten: vouchers. Voor elk aan
de instelling geconsumeerd inschrijvingspunt, zou de instelling een zeker
bedrag ontvangen. Het vouchersysteem is thans in studie, naar aanleiding
van een aantal complicerende bedenkingen in de reacties op het concept-
ontwerp. Er is overigens voor gepleit het voucher-systeem niet te beperken
tot alleen het hoger onderwijs.!'

Instellingen kunnen onder een aantal wettelijke voorwaarden aanspraak
maken op bekostiging. Dezelfde voorwaarden hebben betrekking op het
recht van de instelling een getuigschrift met titulatuur te verlenen. Het
wetsvoorstel verwijst in een uitputtende opsomming naar de regels omtrent
de volgende aangelegenheden: kwaliteitszorg, de planning en bekostiging,
het personeel, het onderwijs, de examens en de promoties, de vooroplei-
dingseisen, de studenten, auditoren en extranei, de rechtsbescherming van
de studenten en auditoren en extranei en het bestuur en de inrichting."
De bekostiging wordt beeindigd indien aan een instelling een onderdeel
van een sector wordt ontnomen. Dit is een discretionaire bevoegdheid van
de minister in de gevallen dat een onderdeel van de sector" kwalitatief
gedurende langere tijd ondermaats is, een onderdeel naar redelijkheid geacht
wordt niet te behoren tot een bepaalde sector of de verzorging van dat
onderdeel, in het licht van het stelsel als geheel, ondoelmatig is. Bij het
laatste vindt toetsing plaats aan wat wordt genoemd de macro-doelmatigheid.
Voor de omgekeerde situatie, dat een instelling zich in bepaalde opzichten
kwalitatief of qua aandachtsgebied onderscheidt van andere instellingen
is er een missiebudget gecreeerd: de minister kan voor een bepaalde
instelling de rijksbijdrage verhogen met een bedrag 'op grond van
overwegingen verband houdend met de eigen plaats van de instelling in

31 MvT-WHW, p. 7/8.
32 Vgl. artikel 1.7, derde lid.
33 Bij 'onderdeel van de sector' kan men op basis van de in de WWO geldende tenninologie

denken aan een studierichting (eerste fase) of een opleiding (tweede fase).
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het geheel van hoger onderwijs- en onderzoekvoorzieningen'. Buiten de
geschetste gevallen van ontneming van een onderdeel van de sector, kan
de minister de rijksbijdrage geheel of gedeeltelijk inhouden a1s niet aan
de wettelijke voorwaarden door een insteUing is voldaan. De inhouding
betreft in de laatste situatie slechts een tijdelijke maatregel. De rijksbijdrage
kan weer worden toegekend indien a1snog aan de voorwaarden wordt vol-
daan."

In de lijn van de in de HOAK-nota en in het concept-ontwerp geschetste
voornemens wordt er in het wetsvoorstel van af gezien tot ingrijpende
verandering van de aan de hogescholen en universiteiten voorgeschreven
bestuursorganisatie over te gaan. De in WWO en WHBO neergelegde struc-
turen, die op verschillende uitgangspunten berusten, blijken elk voor zich
te voldoen."

De kwaliteitszorg ten aanzien van onderwijs en onderzoek is primair
in handen van de instellingen zelf: 'Het insteUingsbestuur draagt er zorg
voor dat, zoveel mogelijk in samenwerking met andere instellingen, wordt
voorzien in een regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke deskun-
digen, van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. Voor zover
die beoordeling mede geschiedt door onafhankelijke deskundigen, zijn de
uitkomsten daarvan openbaar' .36 De minister, a1thans de inspectie voor
het hoger onderwijs, ziet toe op een goede uitvoering van de aan de
instelling opgedragen kwaliteitszorg. De inspectie kan zonodig op eigen
initiatief een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren.

3 Storen op afstand: de WHW vanaf de eerste Nota van Wijziging

3.1 Inleiding

Een klein half jaar na zijn aantreden heeft minister Ritzen, via een Nota
van Wijziging, zijn visie gepresenteerd op het onder het bewind van zijn
voorganger voorbereide en ingediende voorstel WHW. Het is een stuk dat
op essentiele onderdelen breekt met de tot dan toe gevolgde lijn. Het is
het inhoudelijke uitgangspunt geworden voor de verdere parlementaire
behandeling van de WHW in de Tweede en Eerste Kamer. Met de Nota
van Wijziging is gestreefd naar vergroting van de vrijheid van instellingen

34 Vgl. artikel 14.1.
35 MvT-WHW, pp. 103-104.
36 Artikel 1.14.
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om eigen onderwijsprogramma's vast te stellen en zich te profileren op
het terrein van het onderzoek. De mogelijkheid van overheidsbeinvloeding
van de activiteiten van onderwijs en onderzoek van de instellingen is slechts
achteraf aanwezig in het kader van de verantwoordelijkheid voor de doelma-
tigheid van het bestel. De overheid, dat wil zeggen de minister, 'stuurt'
daarbij alleen nog indirect, in uiterste gevallen en aan de hand van een
beperkt aantal instrumenten die achtereenvolgens betrekking hebben op
de toegankelijkheid van het bestel, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
en de financiering. In de WHW wordt dienovereenkomstig een aantal be-
voegdheden van de minister opgesomd, wordt de verhouding tussen de
minister en het bestel vooral aan de hand van procedurebepalingen vormge-
geven en is een aantal randvoorwaarden geformuleerd voor het functioneren
van het bestel en de personen binnen het bestel. Het hoofdstuk over de
sectoren vervalt. Het missiebudget vervalt en het HOOP verandert ingrijpend
van karakter. Zoals meermalen tijdens de parlementaire behandeling is
vastgesteld is de wet niet afbij de beoogde inwerkingtreding. Bij toekomsti-
ge wetswijziging zal aparte aandacht worden besteed aan de verandering
van de bestuursstructuur van universiteiten en hogescholen." Daarnaast
wordt overwogen tot intrekking van de Harmonisatiewet over te gaan en
de regeling van de cursus- en studieduur te koppelen aan de Wet Studiefi-
nanciering.:" In de verdere toekomst zullen de plannen tot reorganisatie
van de rechterlijke macht ertoe leiden dat de bepalingen omtrent het
Kroonberoep zullen moeten worden omgezet in beroep op een onafhankelijke
rechter en dat de speciale rechtsgang op het College van beroep voor het
hoger onderwijs plaatsmaakt voor beroep op de administratieve kamer van
de gerechten in eerste aanleg." In de wet is op basis van een amendement
Lansink/Netelenbos'? een evaluatiebepaling opgenomen. Artikel 16.84
bepaalt dat de minister vijf jaren na inwerkingtreding van de WHW verslag
uitbrengt over de werking ervan aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

3.2 De constitutioneelrechtelijke grondslag

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer over de wettelijke veranke-
ring van de grondslag van het hoger-onderwijsbestel staat de regering op
het standpunt dat het geen aanbeveling verdient een algemene bepaling op

37 VgJ. Handelingen II, 25 februari 1992, TK 56, pp. 3600 e. V.; zie ook Beleidsnotitie
bestuursorganisatie.

38 Handelingen II, 18 maar! 1992, TK 63, p. 3944.
39 MvA-WHW, p. 102.
40 Kamerstukken II, 1991-1992,21073, nr. 48.
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te nemen die de autonomie van de instellingen garandeert. Een zodanige
bepaling ontbeert zelfstandige betekenis en fungeert 'eerder als beginselver-
klaring dan als toetsingskader in beroepszaken'. Men wijst er verder op
'dat de autonomie van de instellingen tot uitdrukking is gebracht in de
vrijheidsgraden die het onderhavige wetsvoorstel aan de instellingen laat
.en waarop de overheid slechts in beperkte mate inbreuk kan maken' .41

Het laatste betekent dat met de opzet van de nieuwe wet door zijn structuur
en karakter een zelfstandige waarborg in het leven wordt geroepen. De
regeling voorziet naar de bedoeling van de regering in sobere maar heldere
besturingsinstrumenten en zorgt voor een adequate toedeling van bevoegdhe-
den." Het wetsvoorstel bevat daartoe vrijwel geen bepalingen, waarbij
delegatie van regelgevende bevoegdheid wordt mogelijk gemaakt. 43 Verder
blijkt dat is gestreefd naar het verlenen van een expliciete wettelijke
grondslag voor alle relevante bestuursbevoegdheden."

Door de regering wordt in latere instantie toegegeven aan de aandrang
vanuit D66 en CDA tot het opnemen van een bepaling in de wet omtrent
de academische vrijheid: 'Aan de instellingen wordt de academische vrijheid
in acht genomen'. De bepaling heeft een wijdere strekking dan artikel 6
WWO, want heeft betrekking op alle door de WHWbestreken instellingen.
Naar het inzicht van de regering speelt het beginsel ook voor het hbo een
rol, namelijk bij de overdracht van door wetenschappelijk onderzoek
verworven inzichten." Veel aandacht wordt geschonken aan de wettelijke
verankering van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder hoger onder-
wijs. Onder de vermelding 'technische aanpassing' kondigt de regering
in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag aan de aanduiding van het
karakter van de wettelijke bepalingen voor respectievelijk het openbaar en
bijzonder onderwijs in overeenstemming te brengen met de geldende

41 N-EV, p. 27.
42 MvT-WHW, p. 9.
43 MvT-WHW, p. 10, zie ook MvA-WHW, P- 56; een belangrijke uitzondering vonnt de

regeling van de algemene berekeningswijze van de rijksbijdrage, deze wordt bij ofkrachtens
algemene maatregel van bestuur vastgesteld, vg\. artikel 2.6; zie voor het ontwerp van de
arnvb, Kamerstukken II, 1990-1991,21800 VIII, or. 100 in bijlage.

44 Invergelijking met de situatie onder de WW 0 zijn bij voorbeeld het stelsel van voorwaardelij-
ke financiering van wetenschappelijk onderzoek (artikel 2.5, tweede lid) en de procedure
vande totstandkomingvan bet HOOP (artt. 2.3 en 2.4) van een wettelijkegrondslagvoorzien.

45 N-EV, p. 9; zie ook artikel lB, waarin de taakomschrij ving van de hogescholen is vastgelegd:
'Hogescholen hebben het verzorgen van hoger beroepsonderwijs tot taak. Zij kunnen
onderzoek verricbten voor zover dit verband boudt met bet onderwijs aan de instelling. In
elk geval verzorgen zij intitiele opleidingen en dragen zij kennis over ten beboeve van de
maatschappij. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van beroepen waarop bet onderwijs is
gericht' .
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terminologie in andere onderwijswetgeving: regels voor het openbaar
onderwijs, voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs."
Naar aanleiding van een amendement van de leden Lansink en Boers-
Wijnberg (beiden CDA) is in artikel7 .37 een vierde lid toegevoegd, waarin
tot uitdrukking komt dat het bestuur van een bijzondere instelling kan
verlangen, dat degene, die wenst aan de instelling te worden ingeschreven ..
de grondslag en de doelstellingen van de instelling respecteert. 47 Een verder
gaand amendement dat ertoe strekt, dat in plaats daarvan een verklaring
zou kunnen worden geeist waarbij de grondslag en de doelstellingen worden
onderschreven, haalde het niet." Tijdens de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer vragen de vertegenwoordigers van de
kleine christelijke partijen zich af hoe het beroep op de academische vrijheid
zich verdraagt met de vrijheid van richting van de bijzondere instellingen,
wanneer opvattingen woren uitgedragen die in strijd zijn met de grondslag
en doelstellingen van de instelling van bijzonder hoger onderwijs. 49 Het
kamerlid Schutte (GPV) pleit in dit verband tot niet-opneming van een
bepaling omtrent de academische vrijheid, opdat zij immers toch wel
verondersteld wordt aanwezig te zijn, maar dan binnen de grenzen van de
wet die 'ook gebaseerd is op de vrijheid van onderwijs en op de verantwoor-
delijkheid daarvoor bij het bevoegd gezag' .50 De minister bepleit handha-
ving van de bepaling in de wet, maar erkent dat er in dit verband een
onoplosbare spanning bestaat tussen de academische vrijheid van het individu
en de identiteit van de instelling. Deze spanning moet in zijn ogen met
zorgvuldigheid worden gehanteerd. 51

46 A.w., p. 4 en p. 37.
47 Het is nimmer punt van discussie geweest tussen regering en parlement dat de bepaling van -

thans- artikel 7.37, vijfde lid, WHW, welke ook in de WWO en WHBO voorkomt, diende
te worden gehandbaafd: 'De inschrijvingaan een bijzondere instellingkan worden geweigerd
dan weI ingetrokken indien gegronde vrees bestaat dat de betrokkene van die inschrijving
en daaraan verbonden rechten misbruik za1 maken door in ernstige mate afbreuk te doen
aan de eigen aard van die instelling, dan weI is gebleken dat de betrokkene van die
inscbrijving en daaraan verbonden recbten zulk een misbruik heeft gemaakt. De weigering
dan weI intrekking gescbiedt schrifteljk en is met redenen omkleed'.

48 Amendement SchutteIVan der Vlies, Kamerstukken II, 1991-1992,21073, nr. 61.
49 Vgl. de opmerkingen van Van der Vlies (SGP) in: Handelingen II, 19 februari 1992, TK

54, p. 3463 en van Schutte (GPV) in: idem, pp. 3472-3473 en in: Handelingen II, 20 februari
1992, TK 55, pp. 3506-3507.

50 TK 54, p. 3473.
51 Handelingen II, 25 februari 1992, TK 56, p. 3582.
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3.3 De bestuurlijke rol van de overheid

3.3.1 Algemeen

Bij nader inzien blijkt het sectorbegrip in de ogen van de regering op grote
~bezwaren te stuiten. Het heeft een te vaag omlijnd karakter om als helder
instrument van overheidsbeleid te kunnen dienen. Zo is de keuze van de
sectoren altijd willekeurig. Er is geen effectieve controle mogelijk op het
handhaven van de grenzen tussen de sectoren, terwijl deze grenzen ook
vaag zijn. Daarnaast is men in de ons omliggende landen niet bekend met
een 'aggregatieniveau' als de sector. 52 Een belangrijk gevolg van de
verdwijning van de sector is, dat het argument van vergroting van de
inhoudelijke samenhang tussen wo en hbo niet meer opgaat. In de Nota
van Wijziging wordt op dat vlak een tegengestelde koers uitgezet. Hoewel
aan hogescholen en universiteiten in de Nota de mogelijkheid wordt geboden
tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling, wordt uitdrukkelijk
gekozen voor onderscheid tussen hbo en wo-programma's. 'Welke vorm
de samenwerking ook krijgt, het onderwijsaanbod zal herkenbaar naar hbo-
of wo-eindtermen moeten zijn' .53 Bij de parlementaire behandeling na
de Nota van Wijziging bleek dat men zich niet onverdeeld enthousiast
betoonde over de verdwijning van de sector. Sommigen zagen hierin een
verbreking van het evenwicht tussen de wenselijke programmeervrijheid
van de instellingen en het noodzakelijke controlekader van de overheid,"
anderen konden zich niet vinden in de consequenties voor het nieuwe
onderscheid tussen wo en hbo. 55 De discussie hierover tijdens de parlemen-
taire behandeling heeft uiteindelijk geleid tot verruiming van de bevoegdhe-
den van de minister om in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor
de financiele doelmatigheid van het bestel nadere eisen te stellen aan de
door de instellingen aangeboden opleidingen. Men is er verder toe overge-
gaan het maken van het onderscheid tussen wo- en hbo-opleidingen instituti-
oneel te verankeren. Op een andere plaats in het betoog, respectievelijk
paragrafen 3.3.2 en 3.5, zal aan de aspecten van doelmatigheid en het
onderscheid tussen wo en hbo nader aandacht worden besteed.

Het verlaten van de sector als aangrijpingspunt van sturing betekent
dat in de nieuwe optiek de sturing van het onderwijsaanbod wordt overgela-
ten aan de markt. Beinvloeding van overheidswege van de markt vindt nog

52 N-EV, p. 3J.
53 NvW-WHW, p. 27.
54 Zie de opmerkingen van het CDA in VV-WHW, p. 29.
55 Vergelijk de opmerkingen van de PvdA, in VV-WHW, p. 25 en in opvolgende stukken.
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slechts achteraf en in uitzonderingssituaties plaats: de instellingen zijn in
aanleg vrij om zelf hun onderwijsprogramma's samen te stellen, zij het
dat daarbij op voorhand aan een aantal wettelijke procedurevoorschriften
moet worden voldaan." De spil van het nieuwe systeem vormt de oplei-
dint? die is geregistreerd in het 'Centraal register opleidingen hoger
onderwijs' . De registratie is voorwaarde voor bekostiging van de opleiding
uit de rijksbijdrage" en voor studiefinanciering van hen die voor de
opleiding zijn ingeschreven." Registratie is verder voorwaarde voor
erkenning van het recht op het afgeven van getuigschriften met een in de
wet geregeld civiel effect. 60 Het register moet een aantal gegevens over
de opleiding bevatten. Het betreft onder andere de naam van de opleiding
en van de instelling die haar verzorgt, de aanduiding van de gemeente waar
de opleiding plaatsvindt, de vermelding bij welk onderdeel van het register
de opleiding wordt ingedeeld, de aanduiding of het een wo- of hbo-opleiding
is, de vermelding van de hoogte van de studielast, de aanduiding of de
opleiding voltijds en/of deeltijds is en of aan de opleiding een propedeutisch
examen verbonden is, vermelding van de hoofdlijnen van de onderwijs-
en examenregeling, de aanduiding of het een opleiding betreft welke is
gericht op een bepaald beroep, waarvoor bij of krachtens de wet vereisten
zijn vastgesteld, etc." Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs
zou in de aanvankelijke optiek van de Nota van Wijziging aangelegd en
beheerd worden door het Registratiecollege, een zelfstandig bestuursorgaan,
waarvan de leden op gezamenlijke voordracht van de verschillende groepen
van instellingen door de minister zouden worden benoemd. Het belangrijkste
argument daarvoor was wei, dat het register in de praktijk geen afbreuk
zou mogen doen aan de programmeervrijheid van de instellingen.F Naar
aanleiding van de discussie met de Tweede Kamer waarbij een beheersrol
voor de inspectie werd voorgesteld, is in latere instantie, vanwege de relatie
met de bekostiging, het beheer van het register rechtstreeks onder de

56 Na aandringen vanuit de Tweede Kamer is bij zesde NvW, Kamerstukken II, 1991-1992,
21073, nr. 26 ook een inhoudelijkvoorschriftin de wet vastgelegd, namelijk dat hetonderwijs
moet worden gegeven en de examens moeten worden afgenomen in het Nederlands. Onder
een drietal voorwaarden kan van deze verplichting worden afgeweken, vgl. artikel 7.2.

57 Volgens artikel 7.3, tweede lid is een opleiding 'een samenhangend geheel van onderwij seen-
heden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van
kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te bezitten'.

58 Artikel 1.9, derde lid.
59 MvA-WHW, p. 70.
60 Artikel 1.12, tweede lid.
61 Zie artikel 6.13, vierde lid.
62 NvW-WHW, p. 32.
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verantwoordelijkheid van de minister gebracht. 63 De minister kan registratie
van de opleiding weigeren indien de door de instelling aangemeIde gegevens
met volledig zijn of indien de indeling in het register in redelijkheid niet
passend kan worden geoordeeld. 64 Hij kan de registratie van een nieuwe
opleiding beeindigen indien de verzorging van die opleiding, 'gelet op het
geheel van voorzieningen op het gebied van het hoger onderwijs, in redelijk-
heid niet doelmatig wordt geacht'. 65 Hij kan de registratie van een
bestaande opleiding beeindigen indien is gebleken dat de kwaliteit van het
onderwijs in die opleiding gedurende een reeks van jaren onvoldoende is
geweest of indien de verzorging van de opleiding, 'gelet op het geheel van
voorzieningen op het gebied van het hoger onderwijs, in redelijkheid met
of met meer doelmatig wordt geacht', dan wei indien met of met meer wordt
voldaan aan hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald ten aanzien van de
kwaliteitszorg, de registratie, het onderwijs, de examens, de promoties of
de vooropleidingseisen. 66 Het register wordtjaarlijks v66r 1juli bekendge-
maakt. Het heeft betrekking op het studiejaar dat na de bekendmaking
aanvangt. Het register is de bron van informatie voor de minister over het
onderwijsaanbod. Het is openbaar. Derden, waaronder niet in de laatste
plaats de studenten, moeten kunnen uitgaan van de juistheid van het register.

3.3.2 Enige bijzondere bevoegdheden

In de Memorie van Antwoord kondigt de regering aan, dat het systeem
zoals voorzien in de Nota van Wijziging zal worden aangepast in die zin
dat 'de overheid bij macro-ondoelmatige besteding van overheidsgelden
als gevolg van de geboden programmeervrijheid, een mogelijkheid krijgt
om te intervenieren' .67 De uitbreiding van de bevoegdheden van de minister
met een doelmatigheidstoets, met andere woorden de terugkeer naar de
situatie van v66r de Nota van Wijziging is, zoals reeds opgemerkt,
afgedwongen door de Tweede Kamer. De betreffende bepalingen werden
ingevoegd bij derde Nota van Wijziging." De artikelen 6.4 en 6.5 geven
de mogelijkheid ten aanzien van nieuwe, geregistreerde opleidingen rechten

63 Zie MvA-WHW, p. 71 e.v.
64 Artikel 6.14, vierde lid. Er is voorzien in een speciale procedure waardoor de instelling

binnen een bepaalde termijn in staat wordt gesteld de aangemelde gegevens te herzien,
a1vorens de beslissing wordt genomen.

65 Artikel 6.4, eerste en tweede lid.
66 Artikel 6.5, eerste en tweede lid.
67 MvA-WHW, p. 44.
68 Kamerstukken II, 1990-1991, 21073, nr. 12.
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te onthouden en ten aanzien van bestaande, geregistreerde opleidingen
reehten te ontnemen op de grond dat verzorging van de nieuwe ofbestaande
opleiding gelet op het geheel van voorzieningen op het gebied van het hoger
onderwijs, in redelijkheid niet, respeetievelijk niet of niet meer doelmatig
wordt geaeht. Vooraf aan de toetsingsbevoegdheid van de minister gaat
de verpliehting van het instellingsbestuur, neergelegd in artikel 6.2, om
bij het instellen van nieuwe en de beeindiging van bestaande opleidingen
een doelmatige taakverdeling tussen de instellingen in aeht te nemen, gelet
op het geheel van de voorzieningen op het gebied van het hoger onderwijs.
Binnen dit geheel kunnen a1dus drie niveau's van verantwoordelijkheid voor
de doelmatigheid van het bestel worden onderscheiden. Ret eerste niveau
is dat van de instelling, die zelf verantwoordelijk is voor het eigen
onderwijsaanbod en voor de beoordeling van de doelmatigheid daarvan.
Ret tweede niveau is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
instellingen voor het landelijke onderwijsaanbod. Ret derde niveau tenslotte
is de eindverantwoordelijkheid van de minister voor de doelmatigheid. 69

In latere instantie bleek men in de Tweede Kamer toch bevreesd voor al
te ingrijpend optreden van de minister in het kader van de doelmatigheids-
toets van nieuwe opleidingen. Er ontstond behoefte aan een 'zeef tussen
de gezamenlijke instellingen, de individuele instellingen en de minister."
Daarom werd een amendement Netelenbos/Lansink" aangenomen, thans
artikel 6.3, dat voorziet in de instelling van een Advieseommissie
onderwijsaanbod, welke is belast met de beoordeling van de doelmatigheid
van nieuwe opleidingen. 'De commissie betrekt daarbij de behoeften aan
hoger onderwijs en onderzoek, gelet op het geheel van de voorzieningen
op het gebied van het hoger onderwijs en mede gelet op de spreiding van
de voorzieningen. De commissie houdt daarbij rekening met het profiel
van de instellingen'. Als de minister voornemens is in de zin van artikel
6.4 tot onthouding van reehten aan een nieuwe opleiding over te gaan, dient
hij hierover advies in te winnen bij de Adviescommissie. Van zijn besluit
doet hij vervolgens mededeling aan de Advieseommissie. Wanneer hij
daarbij afwijkt van het standpunt van de Advieseommissie deelt de minister
dit aan de Tweede Kamer mede."

69 N-EV, pp. 12-13.
70 Vgl. de opmerkingen van mevrouw Netelenbos (PvdA) in het Verslag van een mondeling

overleg, Kamerstukken Il, 1991-1992,21073, or. 129, p. 24.
71 Kamerstukken II, 1991-1992,21073, nr. 101.
72 Het besluit tot ontneming van rechten aan bestaande opleidingen komt voort uit een andere

procedure. Het is gekoppeld aan de totstandkoming van het HOOP. Uiterlijk twee maanden
na de vaststelling van het HOOP, waarin het besluit moet zijn aangekondigd, neemt de
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In de Nota van Wijziging en daaropvolgende documenten worden, in
navolging van het voorstel WHW, inschrijvingsbeperkingen op basis van
capaciteitsproblemen, de capaciteitsfixus, onderscheiden van die op basis
van overwegingen die verband houden met de maatschappelijke vooruitzich-
ten van een opleiding, de arbeidsmarktfixus. In de nieuwe opzet worden
de instellingen evenwel meer mogelijkheden geboden tot het bepalen en
het handhaven van de eigen capaciteit. Bij de capaciteitsfixus moet onder-
scheid worden gemaakt tussen een instellings- en landelijke capaciteitsfixus.
Het uitgangspunt is, dat instellingen zelf de omvang van de instroom mogen
bepalen. In het eerste geval geldt er slechts een wettelijke ondergrens voor
de instelling van 75 % van de feitelijk gerealiseerde capaciteit in de
voorgaande drie jaren. In het tweede geval, de landelijke capaciteitsfixus,
is elk instellingsbestuur dat de opleiding verzorgt, verplicht de capaciteit
van de propedeuse te vergroten tot 125% van het gemiddeld aantal plaatsen.
Indien in (een van) beide gevallen het aantal aanmeldingen het aantal
plaatsen blijft overstijgen moet op centraal niveau worden geloot. Daarnaast
is er de bevoegdheid van de minister tot het instellen van een arbeids-
marktfixus, een fixus in te stellen op grond van de situatie dat het aanbod
van afgestudeerden de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in aanmerkelijke
mate overtreft. Aanvankelijk was gekozen in de Nota van Wijziging voor
het criterium van 'maatschappelijke behoefte'. Dit criterium was naar de
bedoeling ruimer dan dat van 'arbeidsmarkt' in het voorstel WHW. Er werd
bovendien onder begrepen 'het belang van een doelmatige besteding van
overheidsrniddelen met het oog op de maatschappelijke behoefte aan afgestu-
deerden van andere opleidingen'. Thans, na grote kritiek vanuit de Tweede
Kamer over de vaagheid ervan" is het criterium weer hersteld, maar nu
in een andere betekenis dan in het oospronkelijke wetsvoorstel: er is sprake
van een 'globaal' criterium arbeidsmarkt. Er wordt geen invulling
voorgestaan die een directe een op een relatie tussen opleiding en behoefte
op de arbeidsmarkt weergeeft. 74 De arbeidsmarktfixus moet zijn aangekon-
digd in het HOOP. Uiterlijk drie maanden na vasts telling van het HOOP
kan de minister tot instelling ervan besluiten. De fixus heeft betrekking
op het maximum aantal personen dat kan worden ingeschreven voor de
betreffende opleiding en op de verdeling van dat aantal over de instellingen
naar evenredigheid.

minister het besluit; vgl. artikel 6.6.
73 EV-WHW, pp. 33-34.
74 N-EV, p. 60.
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3.4 Onderzoek en onderwijs

lnzake het onderzoek wordt in de Nota van Wijziging een beleid nagestreefd
tot vergroting van de tweede geldstroom (NWO) , ten koste van de
voorwaardelijke financiering. Daarvoor hanteert men twee argumenten.
'De beoordeling (in het kader van voorwaardelijk gefinancierd onderzoek,
PZ) is te ongedifferentieerd om het streven naar excellent onderzoek via
die weg te kunnen bevorderen. Bovendien leidt een negatief oordeel over
onderzoekprojecten niet eenduidig tot bestuurlijke consequenties.( .. ) Ten
tweede is door de onderbrenging van het merendeel van het onderzoekgeld
in de rijksbijdrage van de instellingen maatschappelijke beinvloeding van
de besteding van die middelen beperkt mogelijk. Overheveling van geld
naar NWO vergroot de mogelijkheid tot het in discussie brengen van
prioriteiten op nationaal, en in enkele gevallen op internationaal, niveau'. 75

Naar aanleiding van kritiek in de Tweede Kamer wijst de regering het
verwijt af dat met dit beleid een terugkeer plaatsvindt naar centralistische
verhoudingen. De versterking van de rol van NWO was integendeel bedoeld
om de pluriformiteit van de middelenstromen te vergroten. 'Het stellen
van prioriteiten bij de toedeling van middelen is sterk afhankelijk van de
oordelen. Dit kan de zelfregulering in het bestel versterken' .76 Niettemin
worden de plannen ingetrokken. Men ziet ook mogelijkheden tot versterking
van het beoordelingssysteem in het kader van de voorwaardelijke financie-
ring. Met de universiteiten zijn hierover in een hoofdlijnenakkoord afspraken
gemaakt.?' Als een belangrijk aspect van sturen op afstand door de
overheid wordt ook het beleid aangemerkt inzake de ontwikkeling en
vestiging van onderzoekscholen. Zie daarover hoofdstuk 4, paragraaf3.3.3.
De onderzoekschool heeft door inbreng vanuit de Tweede Kamer een
wettelijke grondslag verkregen, men vergelijke artikel 9.55.

Op basis van een amendement Lansink/Netelenbos" is in artikel 1.7
een bepaling opgenomen omtrent de vaststelling van ethische richtlijnen
met betrekking tot de werkzaamheden van de instellingen." Naar blijkt

75 NvW-WHW, p. 25.
76 MvA-WHW, p. 19.
77 MvA-WHW, p. 29.
78 Kamerstukken II, 1991-1992,21073, nr. 111.
79 'Het instellingsbestuurstelt richtlijnen vast met betrekking tot de ethische aspecten verbonden

aan de werkzaamheden van de instelling. Hij stelt die richtlijnen niet vast dan na het advies
te hebben ingewonnen van een door hem daartoe ingestelde commissie. Indien ten beboeve
van de werkzaamheden van de instelling gebruik wordt gemaakt van dieren, dan wei mensen
voor proeven, onderscbeidenlijk voor demonstraties of proeven, bebben de richtlijnen daar
mede betrekking op' .
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uit de parlementaire behandeling heeft men vanuit de Tweede Kamer vooral
de bedoeling gehad het contractonderzoek van de instellingen aan een wette-
lijke verplichting tot het vaststellen van een gedragscode te binden." De
regering stelde zich lange tijd op het stand punt dat het vaststellen van een
gedragscode en het in het leven roepen van ethische commissies een zaak
van de instellingen zelf is en dat de overheid door middel van hoofdlijnenak-
koorden in dit opzicht enigszins sturend zou kunnen optreden. 8} Niettemin
heeft zij zich uiteindelijk bij opneming van deze bepaling in de wet neerge-
legd. Met 'werkzaamheden' van de instelling in artikel 1.7 worden naast
onderzoeks- ook onderwijsactiviteiten begrepen. Onder 'instellingen' dienen
zowel onderzoeks- als onderzoeksfinancierende instellingen te worden ver-
staan.

Het stelsel van voorwaardelijke financiering heeft in een combinatie
van de artikelen 2.5 en 2.6 een wettelijke grondslag verkregen. Artikel
2.5, tweede lid, bepaalt: 'Onze minister kan aan de bekostiging van
onderzoek aan universiteiten voorwaarden verbinden, verband houdend
met de kwaliteitszorg'. Inzake de algemene berekeningswijze van de rijksbij-
drage voor wetenschappelijk onderzoek is op basis van een amendement
Lansink/Netelenbos" in het derde lid van artikel 2.6 een bepaling
opgenomen dat de maatstaven daarvoor in ieder geval betrekking moeten
hebben 'op de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte aan het
onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met het profiel van de
instellingen alsmede op de kwaliteit van het onderzoek'.

Net als in de WWO is in de nieuwe wet een beginsel uitgedrukt dat
de verbondenheid weergeeft van onderwijs en onderzoek in het wetenschap-
pelijk onderwijs. 83 De regering wenst evenwel te waken voor een rigide
opvatting over de koppeling van onderwijs en onderzoek. Essentieel is,
in haar ogen, dat beide functies institutioneel zijn geintegreerd, maar niet
noodzakelijkerwijs steeds op het niveau van de individuele onderzoeker
of docent. 84 Naar aanleiding van vragen" of de overheidsverantwoorde-
lijkheid zich ook uitstrekt tot de instandhouding van kostbare, kleine maar
internationaal prestigieuze opleidingen, merkt de regering op dat er geen

80 Zie de opmerkingen van het CDA in VV-WHW, pp. 19-20.
81 Zie MvA-WHW, pp. 29-30; N-EV, p. 21.
82 Kamerstukken 11, 1991-1992,21073, Dr. 62.
83 Vgl. artikeI9.60, derde lid, dat deel uitmaakt van de ongewijzigd overgenomen bepalingen

inzake de bestuursorganisatie in de WWO.
84 MvA-WHW, p. 31.
85 Vgl. bij voorbeeld opmerkingen SGP in VV-WHW, a.w., p. 18 en opmerkingen PvdA in

EV-WHW, p. 10.
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bijzondere overheidsverantwoordelijkheid bestaat voor de differentiatie van
het onderwijs. Men voegt eraan toe dat dit wellicht anders ligt voor het
onderzoek. De regering gaat ervan uit dat de instellingen zich bewust zijn
van de zogenaamde 'unica', eventueel door samenwerking te zoeken met
buitenlandse instellingen. Denkbaar is daarnaast 'om via het HOOP en meer
specifiek, via hoofdlijnenakkoorden, afspraken te maken met betrekking
tot de instandhouding van unieke opleidingen'. 86

3.5 Het onderscheid tussen wo en hbo

Zoals reeds opgemerkt wordt in de Nota van Wijziging een andere
benadering gekozen voor het onderscheid tussen wo en hbo. Toegestaan
wordt dat instellingen van wo en hbo samen gaan werken in het kader van
een gemeenschappelijke regeling, maar inhoudelijk zal er een herkenbaar
onderscheid moeten blijven bestaan tussen de opleidingen van wo en hbo.
Er is, in de opvatting van de regering, een duidelijk verschil in functie.
'Het wetenschappelijk onderwijs wordt gekenmerkt door zijn verbondenheid
met wetenschappelijk onderzoek. De studenten wordt een kritische weten-
schappelijke houding bijgebracht, onder meer omdat de samenleving behoef-
te heeft aan kritische en abstract denkende mensen. Het hoger beroepsonder-
wijs wordt op zijn beurt gekenmerkt door een hechte relatie met de
beroepspraktijk. Dit onderwijs voorziet in de maatschappelijke behoefte
aan hoog opgeleid kader, dat praktisch is georienteerd. In dit licht gezien
is het niet juist om een continuum van hoger onderwijs in te stellen met
opleidingen die meer of minder een h.b.o. dan wei een w.o. karakter
hebben' .87 Het onderscheid is op verschillende plaatsen in de wet geeffectu-
eerd. Artikel 1.3 bevat verschillende taakomschrijvingen voor universiteiten,
respectievelijk hogescholen. Wat daarbij opvalt is, dat ook aan hogescholen
een zekere onderzoekstaak is toebedeeld: '(z)ij kunnen onderzoek verrichten
voor zover dit verband houdt met het onderwijs aan de instelling'. De
regering erkent evenwel geen specifieke overheidsverantwoordelijkheid
voor het bekostigen van het onderzoek aan de hogescholen." Daarvoor
worden twee redenen aangevoerd. 'In de eerste plaats is bij het hoger
beroepsonderwijs gezien de aard daarvan, anders dan bij het wetenschappe-
lijk onderwijs, een directe relatie met onderzoek niet noodzakelijk. Ten
tweede kan onderzoek in het h.b.o. als contractactiviteit worden verricht

86 N-EV, pp. 16-17.
87 MvA-WHW, p. 37.
88 Een daartoe strekkend amendement Franssen (VVD), Kamerstukken II, 1991-1992,21073,

nr. 68, haalde bet niet,
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in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Dat wordt dan bekostigd
door derden' .89

Bij de registratie van de opleiding in het Centraal register hoger
onderwijs moet, er is reeds de aandacht op gevestigd, worden aangegeven
of de opleiding inhoudelijk van wo ofhbo-karakter is. Gezien de voorgesta-
ne institutionele scheiding tussen wo en hbo geldt daarbij de beperking dat
door een universiteit geen hbo-opleiding en door een hogeschool geen wo-
opleiding kan en mag worden aangeboden. De mogelijkheid van een
gemeenschappelijke regeling tussen universiteiten en hogescholen brengt
daar principieel geen verandering in. Als mogelijkheid van samenwerking
tussen hogescholen en universiteiten wordt gedacht aan de afstemming van
de propedeuses van bepaalde hbo- en wo-opleidingen. Een gemeenschappelij-
ke regeling kan echter noch een opstap zijn tot institutionele fusie, noch
leiden tot inhoudelijke vermenging van het onderwijs."? Samenwerking
is een zaak van de instellingen. Van overheidswege zuUen geen initiatieven
worden ondernomen om de samenwerking tussen wo en hbo te stimule-
ren." De regering stelt zich een systeem voor tot bewaking en handhaving
van het onderscheid tussen wo en hbo, dat uit twee uitgangspunten bestaat.
Er is in de eerste plaats een eigenbelang aanwezig bij instellingen van wo,
respectievelijk hbo tot het bewaken van de eigen grenzen. In de tweede
plaats geldt dat, indien er aanwijzingen zijn dat een instelling eigenhandig
onderwijsaanbod gaat verzorgen buiten de kaders van het deelbestel, via
de beoordeling van de landelijke doelmatigheid (van nieuwe en bestaande
opleidingen) of via de kwaliteitsbewaking (van bestaande opleidingen) het
onderscheid uiteindelijk door de minister kan worden bewaakt.? In latere
instantie is door de regering toegezegd dat de Adviescommissie onderwijs-
aanbod bij het beoordelen van de doelmatigheid van nieuwe opleidingen
zal worden opgedragen mede aandacht te schenken aan het onderscheid
tussen wo en hbo.?'

3.6 Bet personeel

Het beleid en de verantwoordelijkheid voor het beheer ten aanzien van het
personeel wordt in belangrijke mate naar de instellingen gedecentraliseerd.

89 MvA-WHW, p. 32; zie in dit verband de bekostigingsbepalingen 2.5 en 2.6 waarin slechts
over het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten wordt gesproken.

90 Vgl. N-EV, p. 28.
91 Vgl. minister Ritzen in: Handelingen D, 25 februari 1992, TK 56, p. 3599.
92 N-EV, p. 30.
93 Memorie van Antwoord, Kamerstukken I, 1991-1992, nr. 264b, p. 23.
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Er komt een rechtspositiereglement voor het personee! binnen hogescholen,
universiteiten, de Open Universiteit, academische ziekenhuizen, de KNA W
en de Koninklijke Bibliotheek.?" Daarnaast zullen de kwantitatieve
richtlijnen van de minister ten aanzien van beleid en beheer aanzienlijk
afstandelijker, minder gedetailleerd zijn. De minister behoudt zich evenwel
de bevoegdheid voor ook in de toekomst richtlijnen te geven met betrekking
tot de kwantitatieve opbouw van het personeelsbestand. 'Daarbij is met
name gedacht aan de mogelijkheid bij elk van de universiteiten maximum
aantallen hoogleraren en minimum aantallen assistenten in opleiding (aio's)
vast te stellen' .95

3.7 De studenten

De positie van de studenten staat, zoals de laatste jaren wei is gebleken,
vooral in het teken van plannen met betrekking tot de verkorting van cursus-
en studieduur. De Harmonisatiewet van 1988, waarbij een koppeling plaats-
vond tussen de in de hoger-onderwijswetgeving bepaalde inschrijvingsduur
en de via de Wet op de studiefinanciering feitelijk gefinancierde studieduur
lijkt, hoewel vooralsnog deel uitmakend van het nieuwe wetsvoorstel, zijn
langste tijd gehad te hebben. De regering overweegt de regeling van de
Harmonisatiewet in te trekken en daarbij de feitelijke studieduur enkel nog
in de vorm van voorwaarden voor de verlening van studiefinanciering te
'sturen' .96

Bij vijfde Nota van Wijziging" is een regeling opgenomen omtrent
de verplichting van een bindend studie-advies na een jaar. Het advies kan
van de zijde van het instellingsbestuur een afwijzing inhouden de student
de opleiding te laten voortzetten. Men vergelijke artikel 7.9, tweede lid,
tweede volzin: 'Het instellingsbestuur kan tot afwijzing overgaan indien
de student de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en, met inachtne-
ming van zijn persoonlijke omstandigheden met geschikt geacht moet worden
voor de opleiding doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten
die het instellingsbestuur daaromtrent ( .. ) heeft vastgesteld'. De student
kan bij een afwijzing niet meer aan 'die instelling' voor dezelfde opleiding
worden ingeschreven, artike! 7.9, vierde lid. Bij algemene maatregel van

94 De bestaande rechtspositiereglementen zuLlen worden vervangen door het RRHW, vgl. Mv A-
WHW, p. 95.

95 MvA-WHW, pp. 95-96; zie ook artikel 4.2, tweede lid, met betrekking tot de minimum-
aantallen ale's.

96 Handelingen U, 18 maar! 1992, TK 63, p. 3944.
97 Kamerstukken Il, 1991-1992, 21073, nr. 20.
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bestuur wordt bepaald welke persoonlijke omstandigheden het instellingsbe-
stuur in zijn beoordeling betrekt, artikel 7.9, vijfde lid. 98

In artikel3.3 is het overleg van de minister met de studentenorganisaties
gemstitutionaliseerd. De studenten hebben een wettelijke taak toebedeeld
gekregen bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs (zie verder
bij de kwaliteitszorg). Van belang voor de positie van de studenten zijn
ook de bepalingen omtrent de inschrijvingsbeperkingen op grand van een
capaciteits- of arbeidsmarktfixus.

3.8 De bestuursorganisatie

In de Nota van Wijziging wordt een nadere discussie over de bestuursorgani-
satie in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt afstand genomen van een
advies van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs uit 1988 over dit onder-
werp.?' omdat daarin tezeer vanuit bestaande belangenposities wordt
geredeneerd zonder dat dit tot oplossing van de problemen in verband met
de nieuwe sturingswijze leidt. 100 Het standpunt ontmoet kritiek. De Raad
van State is van oordeel dat de regering, juist vanwege de koppeling met
problemen in verband met de nieuwe sturingswijze, niet kan wachten met
de aanpassing van de bestuursstructuur, terwijl de behandeling van het
wetsvoorstel voor het overige gewoon doorgaat. 101 In de Memorie van
Antwoord kondigt de regering nog voorstellen aan in de vorm van een Nota
van Wijziging.l'" Toch blijft de discussie met de Kamers uit. In latere
instantie ziet men er vanaf de aanpassing van de bestuursstructuur te

98 De maatregel roept bijkomende waarborgen in het leven. Zo is in artikel 7.15 bepaald dat
de instelling tijdig voor de aaJlVang van het studiejaar het onderwijsaanbod, de toepasselijke
examenregelingen en gegevens ten aanzien van welke opleidingen een afwijzing verbonden
kan worden aan het advies, publiceert. In de artikelen 7.4 en 7.8 zijn bepalingen opgenomen
omtrent de maximum en minimum studielast. Tegen de afwijzing van artikel 7.9 kan beroep
worden ingesteld bij het aan de instelling verbonden college van beroep voor de examens.

99 Advies inzake de versterking van de bestuursorganisatie van universiteiten en bogescholen,
Den Haag, 22 april 1988. Het advies concentreert zich louter op de universiteiten. Het
uitgangspunt is versterking van de professionele inbreng, van hen die zijn belast met de
kemtaken van onderwijs en onderzoek, in de aangelegenheden van bestuur en beheer. Men
bepleit een zelfstandiger positie van de faculteit binnen de universiteit en integratie waar
mogelijk van wetenscbappelijk en bestuurlijk gezag. De Raad is van oordeel dat de
universitaire organisatie een heldere verantwoordelijkheidsstructuur beboeft en (betere)
mcgelijkheden dient te bevatten om degenen die met een verantwoordelijkheid zijn belast
daarop aan te spreken, 'Daarom ook moeten verantwoordelijkheden zijn te herleiden op
individueel aanspreekbare personen', vgl. a.w., p. 31.

100 NvW-WHW, p. 36.
101 Vgl. VV-WHW, p. 8.
102 A.w., p. 104.
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koppelen aan de invoering van de WHW. Ret gevolg is dat in de wet de
bepalingen omtrent de bestuursorganisatie van WWO en WHBO voorlopig
in dezelfde vorm gehandhaafd zijn. Men zie artikelen 9.1-9.85, respectieve-
lijk 10.1-10.31 WRW.

Op 28 september 1992 stuurt de minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen een beleidsnotitie naar de Tweede Kamer, waarin hij in globale zin
zijn opvattingen uiteenzet over de toekomstige bestuurs- en medezeggen-
schapsstructuur van universiteiten en hogescholen.'?' Als gevolg van de
redelijke mate van zelfstandigheid die de WHW aan de instellingen beoogt
te laten, zal van het systeem van een eenduidige wettelijke regeling van
de bestuursorganisatie worden afgestapt. Dat betekent echter niet dat de
verworvenheden van de huidige regeling volledig overboord zullen worden
gezet. Integendeel, veel van de wettelijke bepalingen die thans de bestuursor-
ganisatie van de instellingen bestrijken zullen naar de bedoeling van de
minister gehandhaafd blijven. Dat wil zeggen dat de grondvormen van
democratisering van bestuursorganen in de universitaire organisatie en van
medezeggenschap in de organisatie van de hogescho\en niet zullen worden
aangetast.

Wat betreft de toekomstige organisatiestructuur van de universiteiten
is er belangrijk voorwerk verricht door een tijdelijke adviescommissie, onder
voorzitterschap van A. van der Zwan. De minister heeft in de beleidsnotitie
een groot deel van de aanbevelingen van deze commissie overgenomen.
Ten behoeve van een grotere inrichtingsvrijheid van de universiteiten zal
in de wet een procedurele voorziening worden opgenomen die het een
- zowel bijzondere als openbare'?' - universiteit mogelijk maakt een
zogenaamd charter op te stellen en deze ter goedkeuring aan een onafhanke-
lijke instantie voor te leggen. Een charter maakt het mogelijk om inzake
de bestuursorganisatie van een aantal wettelijke bepalingen af te wijken.
De mogelijkheid van afwijking zal in de ogen van de minister uitsluitend
betrekking mogen hebben op de verdeling van de bevoegdheden tussen ener-
zijds het centrale niveau en anderzijds het facultaire niveau en 'daarvan
afgeleid de wijze waarop de universiteitsraad tot stand komt en de leden
van het college van bestuur voor benoeming worden voorgedragen'. 105

De minister acht het van belang 'integraal management' op decentraal niveau
mogelijk te maken. De strikte wettelijke scheiding van bestuur en beheer
dient te worden gemitigeerd. Er dient meer ruimte geschapen te worden

103 Zie Beleidsnotitie bestuursorganisatie.
104 Commissie van der Zwan, pp. 29-30.
105 Beleidsnotitie bestuursorganisatie, p. 9; zie ook p. 10: 'Er vindt ( .. ) geen horizontale

verschuiving van bevoegdheden plaats tussen raad en bestuur op hetzelfde niveau ( .. )'.
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voor decentralisatie van beheersbevoegdheden door het college van bestuur
naar de faculteiten.'?" Wettelijk zal de mogelijkheid van mandaat van
beheersbevoegdheden worden verruimd door ook de mogelijkheid te openen
deze aan het faculteitsbestuur te verlenen. Via het charter is het eventueel
mogelijk delegatie van beheersbevoegdheden door het college van bestuur
aan de faculteitsbesturen tot stand te brengen."" Via het charter is het
niet mogelijk de betrokkenheid van studenten bij het universitaire bestuur
ongedaan te maken. Met een charter kan verder niet de facultaire organisa-
tie, met daarbinnen de vakgroepen, worden aangetast. Deze blijft dwingend-
rechtelijk verankerd in de wet. De tijdelijke adviescommissie is met
betrekking tot het laatste punt van oordeel dat dit nodig is om de academi-
sche vrijheid van artikel 6 WWO ook institutioneel te verankeren. In haar
benadering is de faculteit de bestuurlijke eenheid die verwante disciplines
of vakgebieden overkoepelt. Daar vindt het onderwijs en onderzoek plaats
en moet ook de primaire verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
onderwijs en de wetenschapsbeoefening worden geplaatst. 108 Het argument
van de academische vrijheid vormt voor de minister mede aanleiding ook
ten aanzien van de hogescholen een wettelijke verankering van een decen-
traal niveau na te streven. Dit is het niveau in het hbo, waar de bevoegdhe-
den thuishoren die voor de programmering van het onderwijs en de uitvoe-
ring van het onderwijsprogramma nodig zijn. Momenteel is in de WHBO
alleen de topstructuur van de hogescholen verankerd.

'Hoewel er sprake is van accentverschillen, zijn de principes van academische
vrijheid op grond van artikel 1.6 van de WHW van overeenkomstige toepassing
op het hoger beroepsonderwijs. Verankering van een decentraal niveau in het
hoger beroepsonderwijs kan daarvoor de institutionele randvoorwaarden
bieden' . 109

Het initiatief tot opstelling van een charter moet van de universiteit zelf
afkomstig zijn. De procedure tot goedkeuring van het charter geschiedt
door een externe, onafhankelijke toetsingscommissie die zich beperkt tot
een toetsing aan de regelgeving en het ongeschreven recht. 110 Meer

106 Beleidsnotitie bestuursorganisatie, p. II.
107 Zie over het onderscheid tussen mandaat en delegatie, Van Wijk/Konijnenbelt.Hoofdstukken

van administratief recht, Utrecht 1991, pp. 57-69.
108 Commissie van der Zwan, p. 30.
109 Beleidsnotitie bestuursorganisatie, pp. 13-14.
110 Beleidsnotitie bestuursorganisatie, p. 10; toetsing aan het ongeschreven recht betekent bier

toetsing aan het willekeurverbod: de instelling heeft bij afweging van de betrokken belangen
in redelijkheid niet kunnen komen tot het voordragen tot goedkeuring van het charter, vgl.
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vrijheid van de universiteiten tot inrichting van hun eigen bestuursorganisatie
betekent dat deze gepaard dient te gaan met een sterkere publieke verant-
woording over het functioneren van bestuur en management. De adviescom-
missie pleitte voor de organisatie van zg. 'management audits' , uitgevoerd
door een onafhankelijke instantie.!" Volgens de plannen van de minister
zal publieke verantwoording plaats moeten krijgen binnen het systeem van
de kwaliteitszorg.

De inrichtingsvrijheid van de hogescholen krijgt uitdrukking in de
wettelijke mogelijkheid om in het bestuursreglement vast te leggen welke
taken en bevoegdheden precies aan nader in het reglement te specificeren
niveaus worden toebedeeld. In deze procedure, die thans reeds bestaat met
betrekking tot de delegatie van taken en bevoegdheden van het instellingsbe-
stuur aan het college van bestuur (zie artikel 10.3 WHW) , en door de
wettelijke verankering van een decentraal niveau verruiming ondergaat,
zal niet worden voorzien in een externe toets, 'aangezien het hier niet gaat
om afwijking ten opzichte van wettelijke voorschriften maar om een nadere
specificatie binnen het bestuursreglement' . 112 Wei zal ook hier een systeem
van publieke verantwoording over het functioneren van bestuur en manage-
ment moeten worden ontwikkeld. De minister beoogt de medezeggenschap
van personeel en studenten ten opzichte van het bestuur te versterken. Niet
aIleen op centraal maar ook op decentraal niveau moeten medezeggenschaps-
raden worden ingesteld.

'De medezeggenschapsbevoegdheden zullen een afgeleide zijn van de aan het
decentrale bestuursorgaan overgedragen bevoegdheden, maar moeten in het
medezeggenschapsreglement worden gespecificeerd. Zodoende wordt voorkomen
dat bestuur en medezeggenschap zoals thans uiteen kunnen lopen, doordat weI
overdracht van bestuursverantwoordelijkheden aan decentrale organen plaats-
vindt, maar er geen countervailing force aanwezig is in de vorm van een
decentrale medezeggenschapsraad'. 113

Verdere versterking vindt plaats door in de wet vast te leggen dat aan de
medezeggenschapsraad in ieder geval instemmingsrecht toekomt ten aanzien
van de begroting, het instellingsplan, het bestuursreglement, het systeem

Commissie van der Zwan, p. 33.
III Commissie van der Zwan, p. 30: 'Onderwerpen die in een management audit aan de orde

kunnen komen, zijn bijvoorbeeld doelorientatie, omgevingszin, de kwetsbaarheid van de
organisatie, de kwaliteit van haar interne stuunniddelen, de kwaliteit van haar management
op de verschillende bestuurslagen'.

112 Beleidsnotitie bestuursorganisatie, pp. 14-15.
113 A.w., p. 16.
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van kwaliteitszorg, het studentenstatuut en aangelegenheden op het terrein
van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bij reglement kan de omvang van
het instemmingsrecht nog verder worden verruimd.!" De centrale
medezeggenschapsraad of, indien bij bestuursreglement slechts een
medezeggenschapsraad in het leven is geroepen, de medezeggenschapsraad
krijgt de bevoegdheid zelfstandig een geschil aan te brengen bij een
geschillencommissie.

3.9 Planning en bekostiging

De bekostiging van de opleiding via de rijksbijdrage is meer dan voorheen
gekoppeld aan de geleverde prestaties van de instellingen. Door de koppeling
van de bekostiging uit de rijksbijdrage aan het vereiste van registratie zijn
de toetsen van de kwaliteit en de doelmatigheid van de opleiding aparte
aandachtspunten geworden. Verder wordt in de berekeningsgrondslag van
de bekostiging uit de rijksbijdrage het aandeel van het studenten-instroom-
cijfer verkleind ten gunste van cijfers omtrent de studievoortgang en het
aantal verleende getuigschriften in een bepaalde periode.!"

De minister kan bekostiging aan een nieuwe opleiding onthouden en
die van een bestaande opleiding beeindigen, op dezelfde granden waarop
de registratie kan worden beeindigd (zie hierboven). Indien hij tot
beeindiging van de bekostiging van een bestaande opleiding wil overgaan,
op gronden in verband met de kwaliteit en de kwaliteitszorg, geeft hij aan
het instellingsbestuur een waarschuwing, onder bepaling van een termijn
van maximaal 90 dagen waarbinnen aan die waarschuwing gevolg moet
zijn gegeven. Indien deze waarschuwing zonder resultaat blijft, neemt de
minister een besluit uiterlijk twee maanden na de vaststelling van het HOOP
waarin dat besluit is aangekondigd.

De bekostiging van het universitair onderzoek, in het kader van de
Voorwaardelijke Financiering, was al in een eerdere fase gekoppeld aan
de beoordeling van de prestaties binnen de instelling, men zie daarvoor
hoofdstuk 4, paragraaf3.3.3. Thans is ook dit aspect in de wet uitgedrukt.
Men vergelijke de artikelen 2.5, tweede lid, en 1.18, eerste lid, in
combinatie met elkaar. Artikel 2.5, tweede lid, luidt: 'Ooze minister kan

114 A.w., p. 15.
115 Zie Kamerstukken II, 1991-1992,20800 VID, nr. 100. Artikel2.6, tweede lid, bevat het

beginsel dat de bekostigingsmaatstaven in elk geval betrekking moeten hebben op het aantal
studenten en op de studieresultaten. In dit artikelLid is mede bepaald dat de maatstaven voor
bekostiging, neergelegd in de a1gemene berekeningswijze, per opleiding of groep van
opleidingen kunnen verschillen.
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aan de bekostiging van onderzoek aan universiteiten voorwaarden verbinden,
verband houdend met de kwaliteitszorg'. De kwaliteitszorg van de instelling
houdt ingevolge artikel 1.18, eerste lid, in dat zoveel mogelijk in samenwer-
king met andere instellingen, door het instellingsbestuur wordt voorzien
'in een regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke deskundigen,
van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling' . De formulering
'kwaliteit van de werkzaamheden. van de instelling' richt de aandacht op
beoordeling achteraf. 116

De bepaling over het missiebudget is, zoals reeds in de inleiding van
deze paragraaf werd opgemerkt, geschrapt. Het van overheidswege
articuleren van het kwaliteitsonderscheid tussen instellingen onderling via
een missiebudget zou de instellingen kunnen 'afleiden' van het pad van
zelfregulering. Zelfregulering immers, moet de instellingen juist dwingen
zelf'tot strategische beleidsvorming op het terrein van het onderwijsaanbod
en de kwaliteit daarvan' over te gaan. 117 Ben ander verschil met de situatie
v66r de Nota van Wijziging betreft het uitgangspunt dat de collegegeldver-
goeding aan de instellingen wordt ontkoppeld van de rijksbijdrage. De
instellingen kunnen zelfhet bedrag van het collegegeld innen en behouden.
Aanvankelijk werd in de Nota van Wijziging voorgesteid de instellingen
tot een bepaald wettelijk maximum de vrijheid te verlenen zelf de hoogte
van het collegegeld per opleiding vast te stellen.!" Deze mogelijkheid
is echter onder zware parlementaire druk geschrapt,!'? de wet bepaalt
een uniform bedrag, waarvan noch per ins telling, noch per opleiding kan
worden afgeweken."?

Het HOOP blijft gehandhaafd als beleidsstuk, maar verandert ingrijpend
van karakter. Meer afstandelijkheid van de overheid heeft tot gevolg dat
het bilaterale element in het plan, de relatie van de minister tot afzonderlijke
instellingen, verdwijnt. 121 Het HOOP krijgt een louter multilateraal

116 Zie ook MvT-WHW, p. 34.
117 NvW-WHW, p. 29.
118 NvW-WHW, p. 34; zie ook MvA-WHW, pp. 54-55.
119 Vgl. N-EV, p. 4. Voordebezwaren van CDA, PvdA, Groen Links en GPVraadplege men

EV-WHW, pp. 19-23. Men vreesde voor een prijzenslag tussen de instellingen, een druk
van het collegegeld in opwaartse richting en voor een verkeerde inschatting van de motieven
van studenten voor het kiezen van een bepaalde opleiding.

120 Zie artikelen 7.43 en 7.44; de kans dat in de toekomst a1snog een systeem van variabel
collegegeld zal worden ingevoerd, is niet uitgesloten. In N-EV, p. 36 deelde de minister
mede dat hij er nog op gaat studeren.

121 De relatie in de planningscyclus tussen de ontwikkelingsplannen die per instelling moeten
worden vastgesteld en het centrale HOOP is sinds de NvW vervallen. Het HOOP wordt
in de nieuwe optiek mede op basis van de jaarrekening en het jaarverslag van de instellingen
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karakter: het is een 'voorstel, dat de overheid aan de gezamenlijke
instellingen doet voor afspraken voor de komende tijd'. 122 Het HOOP,
dat om de twee jaar na consultatie van beide Kamers van de Staten-Generaal
wordt vastgesteld en een tijdvak van vier jaar bestrijkt, bevat de voornemens
van het door de minister te voeren beleid. Het bevat ingevolge artikel 2.3
in ieder geval:

a. een overzicht van omstandigheden en gegevens die van belang zijn voor het
met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te voeren
beleid, en van de gewenste ontwikkelingen, daaronder mede begrepen
wijzigingen ten aanzien van de maatschappelijke behoeften aan hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
b. voornemens met betrekking tot ontneming van rechten ten aanzien van
opleidingen, als bedoeld in artikeI6.5, eerste lid, op de gronden van onvoldoen-
de gebleken kwaliteit van het onderwijs gedurende een reeks van jaren, van
ondoelmatigheid van de verzorgde opleiding en van het niet voldoen aan een
aantal wettelijke bepalingen.
c. voornemens met betrekking tot beperking van inschrijving op grond van de
behoefte van de arbeidsmarkt.
d. een financiele raming in verband met de bekostiging van de daarvoor in
aanmerking komende werkzaarnheden van de instellingen.

De in het HOOP neergelegde beleidsvoornemens bepalen de noodzaak en
de uitgangspunten omtrent de inhoud van tussen de minister en de
instellingen af te sluiten 'hoofdlijnenakkoorden', convenanten. De
hoofdlijnenakkoorden hebben geen wettelijke grondslag. 'Hoofdlijnenakkoor-
den komen tot stand omdat de betrokken partijen heil zien in het aangaan
van wederzijdse inspanningsverplichtingen, nameIijk omdat ze er iets voor
terugkrijgen'. \23 Zowel op multilateraal als bilateraal niveau kunnen
hoofdlijnenakkoorden tot stand worden gebracht. Zij zijn niet aan een
bepaalde termijn gebonden, de termijn van geldigheid is op zichzelf punt
van onderhandeling. De verwachting is weI dat de HOOP-cyc1us daarin

vastgesteld. Vgl. NvW-WHW, p. 28: 'Handhaving van een verplichtontwikkelingsplanvoor
instellingen van hoger onderwijs, met een andere dan interne functie, wordt ( .. ) overbodig
geacht. Het ligt eerder voor de hand om de toekomstplannen op te maken op grond van
de gerealiseerde resultaten en deze vervolgens weer te geven in de jaarrekening en
jaarverslagen dan in een apart document'. Op aandringen van de Tweede Kamer is in de
wet een verplichting opgenomen tot het om het jaar vaststellen van een 'instellingsplan'.
Dit plan heeft een informatieve functie. Het moet openbaar worden gemaakt. Het geeft een
omschrijving van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid van de instelling
voor de periode waarvoor het is vastgesteld (vgl. artikel 2.2).

122 MvA-WHW, p. 47.
123 N-EV, p. 34.
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een zekere structurerende werking zal aanbrengen.P' Reeds snel na het
aantreden van minister Ritzen kwamen er hoofdlijnenakkoorden met de
instellingen van hoger onderwijs tot stand. Een voorbeeld is het convenant
tussen de minister, de HBO-raad en de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten, waarbij in ruil voor zekere financiele stabiliteit
onder andere afspraken werden gemaakt over de wettelijke invoering van
een bindend-advies-regeling, welke thans plaats heeft gekregen in artikel
7.9 WHW (zie ook paragraaf 3.7 hierboven). 125 Van het instrument van
de hoofdlijnenakkoorden zal aan de hand van analyses in het HOOP een
evaluatie plaatsvinden. 'Dit laatste geeft de gelegenheid om de desbetreffen-
de evaluatie voorwerp te laten zijn van publiek debat, waarbij instellingen,
adviesorganen, de Staten-Generaal en ondergetekenden zijn betrokken' .126

3.10 Kwaliteitsbewaking

Het uitgangspunt dat de kwaliteitszorg primair een zaak is van de instellin-
gen zelf, is bij en na de Nota van Wijziging gehandhaafd. De instellingen
dienen de minister te informeren over de aanpak van de kwaliteitszorg ten
aanzien van de 'werkzaamheden' van de instelling (onderwijs en onderzoek).
Daarop kan dan van overheidswege, dat wil zeggen door de onder de
verantwoordelijkheid van de minister vallende inspectie voor het hoger
onderwijs, aIleen wat betreft het onderwijs op tweeerlei wijze worden
gereageerd: een meta-evaluatie, het beoordelen van de kwaliteit van de
kwaliteitszorg en/of een zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit, al dan
niet op verzoek van de minister. 127 Op aandringen van de Tweede
Kamer" is in de wet vastgelegd, dat ook studenten dienen te worden
betrokken bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs.!"
Aanvankelijk werd in de Nota van Wijziging voorzien in een systeem,
waarbij de instellingen werden verplicht de kwaliteitsbeoordeling van een
bepaalde opleiding een plaats te geven in het register bij de omschrijving
van de opleiding. Men is daar later van afgestapt. De kwaliteitsoordelen
zullen worden gepubliceerd in een op gemeenschappelijk initiatief van

124 A.w.
125 Vgl. VV-WHW, p. 5 en MvA-WHW, pp. 5-6. Het bindend-studieadvies is inmiddels bij

de vijfde Nota van Wijziging (nr. 20) in het wetsvoorstel geincorporeerd, vergelijk artikel
7.9.

126 N-EV, p. 35.
127 Zie artikel 1.18 en N-EV, p. 42.
128 Zie de opmerkingen van de zijde van het CDA in het VV-WHW, p. 34.
129 Artikel 1.18, eerste lid, tweede volzin.
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overheid, instellingen en studenten uit te brengen 'onderwijsconsumenten-
gids' .130

Wat betreft de kwaliteitszorg en -beoordeling van het onderzoek zijn
er tussen de minister en de instellingen afspraken gemaakt in het kader van
de Voorwaardelijke Financiering (zie hierboven). Ook het NWO speelt
hierin een zelfstandige rol.

4 Opmerkingen en conclusies

4.1 Algemeen

De WHW kan v66r alles worden aangemerkt als een operatie die is ingege-
ven door overwegingen van effectiviteit van het overheidsbeleid. Er zijn
expliciete doelstellingen aan de orde bij de vormgeving van een "geinte-
greerd hoger onderwijs- en onderzoeksbestel', de stimulering en bewaking
van het 'eigen' onderwijsaanbod van de instellingen, de coordinatie van
het onderzoek, een op 'output-financiering' gericht bekostigingsstelsel, een
systeem van planning en uitvoering via HOOP en 'hoofdlijnenakkoorden',
de decentralisatie van het personeelsbeleid en -beheer, het onderscheid tussen
wo en hbo en de discussie over de bestuurlijke inrichting van de instellingen.
Deze opsomming van doelstellingen van overheidsbeleid kan worden terug-
gebracht tot een combinatie van een drietal uitgangspunten: verbetering
van de doelmatigheid van hoger onderwijs en onderzoek, verbetering van
de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek en de realisering van
kostenbeheersing.

De WHW is een wet die de relatie vormgeeft tussen de overheid, met
name de minister van Onderwijs en Wetenschappen, en de bekostigde of
aangewezen instellingen. Zij is een bestuurswet, gekenmerkt door een
relatief groot aantal procedurebepalingen en een klein aantal waarborgbepa-
lingen. De veranderingen die tijdens de parlementaire behandeling zijn
aangebracht inzake de aanscherping van het onderscheid tussen openbaar
en bijzonder onderwijs kunnen niet verhullen dat in de hele benaderingswijze
van de wet het onderscheid is gerelativeerd. Voor zover de regeling gericht
is op de relatie tussen overheid en instellingen, en dat is vrijwel uitsluitend
het geval, is er geen onderscheid aan te nemen tussen regels voor het
openbaar onderwijs en voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder
onderwijs. De rechtswerking van de wettelijke bepalingen leidt tot een

130 Vgl. MvA-WHW, p. 71.
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identiek bindende kracht voor instellingen van openbaar en bijzonder
onderwijs. Ongeacht de identiteit van de instelling hebben zij de status van
algemeen verbindende voorschriften.!" Deze stand van zaken roept echter
weer nieuwe vragen op. In hoeverre beantwoordt de wettelijke regeling
aan de realiteit van het bestaan van een 'bestel', waarvan instellingen van
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op voet van gelijkwaardig-
heid dee) uitmaken? Is er, met andere woorden, een eenduidig sociaal
stuurbaar systeem van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
voorhanden dat over de hele linie in staat is de wettelijke doelstellingen
tot op een bepaald niveau in zich 'op te nemen'?132 Reeds tijdens de
parlementaire behandeling van de WHW in de Tweede Kamer bleek dat
de zorgen over de waarborging van de vrijheid van onderwijs vooral
betrekking hadden op de positie van de hogescho\en en dat voor die sector
het conflict met de acadernische vrijheid ook het sterkst werd gevoeld. In
de wettelijke benadering verschillen universiteiten en hogescholen van
eLkaar. Er moet een inhoudelijk verschil tussen wo- en hbo opLeidingen
blijven bestaan en alleen de bekostiging van de universitaire onderzoekstaak
wordt als een overheidsverantwoordelijkheid aangemerkt. De essentie van
het onderscheid is aldus gelegen in de taak tot het verrichten van zuiver
wetenschappelijk onderzoek die alleen aan de universiteiten toekomt en
die een binding moet hebben met het universitaire onderwijs. De wereLd
van het fundamentele onderzoek, met de daarmee verbonden noties van
academische vrijheid en vrijheid van wetenschap die een traditie van eeuwen
omvatten, dwingt de overheid - feitelijk en normatief - tot een
terughoudende opstelling. In veel mindere mate is dat het geval bij het geor-
ganiseerde onderwijs, waaraan door de overheid via regelgeving te realiseren
kwaliteitseisen (de 'deugdelijkheidseisen' ingevolge artikel23, vijfde lid,
Grondwet) kunnen worden gesteld en waarop toezicht plaatsvindt via de
onderwijsinspectie. Een en ander lijkt dan ook tot gevolg te hebben dat

131 Ook op basis van ontwikkelingen in andere onderwijswetgeving kan worden vastgesteld dat
het onderscheid door dejaren heen is gerelativeerd. Sommige bepalingen die in de wetgeving
als regels voor het openbaar onderwijs zijn aangernerkt laten aanzienlijke beleidsruimte aan
de school of instelling. Daamaast werken sommige bepalingen die zijn aangemerkt als
bekostigingsvoorwaarden rechtstreeks door in de relatie tussen school of instelling en het
personeel of de leerlingen. Zie hierover Zoontjens 1990. Zie echter ook Beurskens 1991,
p. 212 e.v. Beurskens wijst de kwalificatie 'algemeen verbindende voorschriften' af, maar
erkent dat de feitelijke binding aan regels, respectievelijk bekostigingsvoorwaarden in de
relatie tussen de overheid en de instelling identiek is.

132 Zie Zoontjens 1992, pp. 100- 10I, waarin gepoogd is de uitgangspunten van de WHW te
verbinden met enige centrale ideeen van Gunther Teubner over het verschijnsel van reflexief
recht, De navolgende uitwerking van de vraagsteUing is rechtstreeks aan deze tekst ontleend.
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de aspiraties van autonomie en zelfregulering in de besturingsfilosofie van
de WHW in hogere mate tegemoetkomen aan de kijk op de positie van de
universiteiten dan aan die van de hogescholen. Voor de eventueler'
suceesvolle benadering van de WHW als zelfreguleringsproject dat aansluit
op de eigensehappen van het sociale systeem waarop de wet zieh rieht, lijkt
dus een belangrijke reductie te moeten worden aangebracht. Hierbij moet
vooral rekening worden gehouden met de positie van de universiteiten en
dan nog voor zover het betreft het verrichten van de kerntaak van
wetenschappelijk onderzoek, waarmee het onderwijs in verband moet staan.
Naar de mate waarin de universiteiten met de hogescholen primair worden
besehouwd als opleidingsinstituut is er reden, ook de gesehiedenis toont
het aan, tot meer directe overheidsinvloed.F" Kan men dan stellen dat
de wet voldoende waarborgen bevat voor de onbelemmerde ontplooiing
van de universitaire taak tot het verrichten van zuiver wetenschappelijk
onderzoek en voor de realisering van de verbinding van dit onderzoek met
het onderwijs? Dat staat nog te bezien. Zonder volledigheid te willen
pretenderen verdienen in dit verband drie belangrijke punten een nadere
bespreking: de vormgeving van het onderscheid tussen wo en hbo, de
discussie over de bestuursorganisatie en de plannen tot opheffing van de
wettelijke regeling van de insehrijvingsduur.

4.2 Problemen inzake het onderscheid tussen wo en hbo

Inzake het onderseheid tussen wo en hbo liggen gevaren op de loer. Op
ziehzelf is het maken van onderscheid van groot belang. We weten, om
het bovenstaande te parafraseren, wat universiteiten in de nieuwe benadering
aankunnen. We weten het nietofnauwelijks vande hogescholen. Hethoger
beroepsonderwijs is in de jaren zestig onder het aanvankelijke regime van
de Wet op het voortgezet onderwijs tot ontwikkeling gekomen en kreeg
eerst in 1986 zelfstandige status, als vorm van hoger onderwijs. Met de
Wet op het hoger beroepsonderwijs van dat jaar werd het hbo in de kaders
van een percipieerbaar systeem gebraeht. De samenbindende orientatie van
het hbo omvat niettemin slechts twee aspeeten: het is gericht op het
beroepsveld en het is geplaatst na het voortgezet onderwijs. Deze algemene
orientatie verschaft aan het hbo een grote mate van onderwijskundige
diversiteit en pluriformiteit en heeft vooralsnog niet kunnen voorkomen

133 In deze zin is nog steeds actueel hetgeen door Huizinga op kemachtige wijze naar voren
is gebracht, vgl. diens: Overbeid en wetenschap, in: Verzamelde Werken VIn, Haarlem
1951, p. 383: 'Hoe grooter de plaats, die het onderwijs inneemt in het leven eener natie,
hoe inniger ook de betrekkingeo van den weteoschap tot den Staat'.
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dat er ook grote verschillen in de doelmatigheid en kwaliteit van opleidingen
bestaan. Omdat het hbo als systeem nog sterk in ontwikkeling is, is het
van het grootste belang dat de hiermee gepaard gaande onzekerheden zo
min mogelijk effect hebben op de positie van het woo Zo beschouwd, bete-
kent het maken van onderscheid tussen wo en hbo vooralsnog een belangrij-
ke waarborg voor het vrij uitoefenen van universitaire taken. De gevaren
van de wettelijke vormgeving van het onderscheid komen voort uit
respectievelijk de regeling van de handhaving van het onderscheid en de
bepaling omtrent de academische vrijheid. Wat betreft de handhaving heeft
de minister inhoudelijk het laatste woord, zeker voor zover het onderscheid
een rol kan spelen bij de toetsing van de doelmatigheid van nieuwe en
bestaande opleidingen. De minister dient aldus gemotiveerd uitspraak te
doen over de punten dat een hogeschool in strijd met de wet een wo-
opleiding aanbiedt, een universiteit in strijd met de wet een hbo-opleiding
aanbiedt of dat een van deze soorten van instellingen een opleiding aanbiedt
die 'gelet op het geheel van voorzieningen op het gebied van het hoger
onderwijs, in redelijkheid niet (of niet meer) doelmatig wordt geacht'. In
alle drie gevallen ontkomt de minister er niet aan de inhoud van de
opleidingen naar leerstof en eindtermen te toetsen. Daarbij bestaat nog het
reele gevaar, dat de minister, om gevoelige disputen over het onderscheid
tussen wo en hbo te ontlopen, vooral de algemene formule van de ondoelma-
tigheid zal aanwenden. De rechtsonzekerheid die hieruit voortvloeit voor
instellingen van wo en hbo zal hen dwingen tot het maken van afspraken
en tot het aangaan van inhoudelijke samenwerkingsverbanden, waardoor
een gesloten front kan worden gevormd tegenover de minister. Dit zal ertoe
leiden dat het onderscheid verschraalt en de medewerkers binnen de
universiteiten en hogescholen van de zijde van hun instelling in toenemende
mate worden geconfronteerd met verplichtingen die aan hun oorspronkelijke
taakopvatting vreemd zijn. Het instrument verkeert dan in zijn tegendeel.
Een belangrijke waarborg voor de wijze van uitoefening van activiteiten
van onderwijs en onderzoek binnen de universiteit raakt naar de achtergrond.
De wettelijke bescherming van de academische vrijheid binnen de instelling
zal hier weinig tegenwicht kunnen bieden, nu daarin het bijzondere van
de bescherming van de activiteiten binnen aIleen de universiteiten is
ingewisseld voor een algemene norm die het gehele hoger onderwijs
bestrijkt. De veralgemenisering van de norm van academische vrijheid bergt
het gevaar in zich dat de norm te algemeen en dus nietszeggend wordt.
Veelbetekenend is in dit opzicht de opvatting van de minister dat de
wettelijke verankering van een decentraal niveau binnen de hogeschool,
waar de primaire verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van
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de onderwijstaken gestalte krijgt, in relatie staat tot de academische vrijheid
van artikel 1.6 WHW. Hier lijkt te worden miskend dat de norm van acade-
mische vrijheid in de eerste plaats met het wetenschappelijk onderzoek in
verband staat, en pas in tweede plaats - als een afgeleide daarvan - met
het onderwijs (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 4.4).

Bovenstaande argumenten hebben vooral betrekking op de situatie van
heden. Ret is evenwel de vraag of het maken van onderscheid tussen wo
en hbo op deze wijze ook op de lange termijn vruchtbaar zal zijn.!" Er
kan niet worden ontkend dat de grenzen tussen wo en hbo reeds in een
aantal opzichten vervaagd zijn. Ret onderwijs aan de universiteiten staat
in het algemeen, zeker wat betreft de aanloop naar het eindgedeelte van
de studierichting in de eerste fase, los van het verrichte onderzoek.!"
De massificatie in het hoger onderwijs heeft het aandeel van het confectie-
werk binnen het universitaire curriculum sterk vergroot. Daarnaast is er
vanwege het voortgaande proces van effectuering van een vierjarige studie-
duur binnen het hoger onderwijs een toenemende druk op de instellingen
tot verbetering van de 'studeerbaarheid' van hun programrna's.!" In de
concurrentieslag om studenten bieden ook de universiteiten steeds meer
beroepsgerichte opleidingen aan. Er zijn, kort samengevat, voor de lange
termijn geen harde argumenten voorhanden voor een kwalitatief eigen positie
van het wo ten opzichte van het hbo, althans wat het onderwijs betreft dat
nu nog wordt aangeduid met eerste fase. Deze stand van zaken geeft aanlei-
ding om in hoofdstuk 11 terug te komen op dit vraagstuk. Daar kan de
Nederlandse situatie dan worden vergeleken met de in de hoofdstukken
8 tot en met 10 bestudeerde landen.

134 Zie ook MvT-WHW, p. 39.
135 Wie kennis neemt van de studie van I.C.M. Wachelder, Universiteit tussen vonning en

opleiding, de modemisering van de Nederlandse universiteiten in de negentiendeeeuw, (diss.
RU Limburg), Hilversum 1992, zal opmerken dat er niets nieuws is onder de zon, vgl. p.
205: 'Nederlandse universiteiten zijn in het begin van de negentiende eeuw onderwijsorganisa-
ties. Onderzoek -in de modeme betekenis van het woord- zou pas in de tweede helft van
de negentiende eeuw een zelfstandige plaats binnen de universiteiten verwerven', (zie ook
pp. 214 e. v.). Zie ook J. W. Poppen, Gistend beleid, veertigjaar universitaire onderwijspoli-
tiek, Den Haag 1989, pp. 50-52.

136 Vgl. Begroting Onderwijs en Wetenschappen 1993, a.w., p. 59: 'Het onderwijs centraal.
Oat was de boodschap in het HOOP 1992. Aan de instellingen is de opdracht meegegeven
de komende jaren specifiek aandacht te besteden aan het verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs. Een belangrijk element daarvan is dat de programmering en de organisatie van
het onderwijs van dien aard is dat het programma ook daadwerkelijk binnen de daarvoor
geldende cursusduur kan worden voltooid. ( .. ) Het belang van studenten bij een studeerbaar
programma wordt versterkt door het voomemen de aanspraken op studiefinanciering te
koppelen aan de studievoortgang'.
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4.3 De bestuursorganisatie

De handhaving van de bepalingen van WWO en WHBO in de WHW is
slechts een voorlopige optie. Deze bepalingen staan ook haaks op de intentie
om in de WHW een regeling tot stand te brengen die de relatie tussen de
overheid en de instellingen vormgeeft. Immers, zij regelen gedetailleerd
de verhoudingen binnen de instellingen. Ingevolge de plannen van de
minister omtrent de toekomstige bestuursorganisatie van universiteiten en
hogescholen vindt er evenwel geen radicale ommekeer ten opzichte van
het huidige wettelijke systeem plaats. Universiteiten en hogescholen krijgen
meer ruimte tot het zelf vormgeven van hun interne organisatie, maar twee
belangrijke beperkingen staan daarbij voorop. In de eerste plaats dient de
positie van de student in het bestuur van de instelling gewaarborgd te
blijven. In de tweede plaats moet het bestaan van een decentraal niveau
binnen de instellingen, waar de primaire verantwoordelijkheid voor de
invulling en uitvoering van de kerntaken ligt, bij elke mogelijke opzet van
een bestuursorganisatie als een wettelijk gegeven worden aanvaard. Het
voorstel tot een nieuwe opzet van de bestuursorganisatie dient verder op
een breed draagvlak binnen de instelling te rusten.

In de plannen van de minister wordt de spanning weerspiegeld tussen
de wenselijke mate van bestuurlijke vrijheid van de instellingen en de
academische vrijheid binnen de insteIlingen. Er is uitgezien naar wettelijke
waarborgen die, in verder gaande mate als met de formulering van het
beginsel van academische vrijheid het geval is, de institutionele voorwaarden
moeten leveren voor de zo onbelemmerd mogelijke uitoefening van taken
van het geven en ontvangen van onderwijs en het doen van onderzoek. De
wettelijke verankering van een decentraal niveau binnen de instelling,
waarvan niet bij charter ofbestuursreglement kan worden afgeweken, lijkt
in dit opzicht een goede gedachte te zijn. In hoofdstuk 11 wordt op deze
problematiek nader ingegaan bij de vergelijking met andere landen.

4.4 Inschrijvingsduur, cursusduur en studieduur

Het plan tot loskoppeling van de WHW van de regeling van de inschrij-
vingsduur en het daarvoor in de plaats stellen van een systeem tot sturing
van de feitelijke studieduur via voorwaarden op te nemen in de Wet op
de studiefinanciering bergt een reeel gevaar in zich. Op deze wijze lijkt
het zwaartepunt van de discussie over de toegestane omvang van het
onderwijsaanbod binnen een instelling te zuIlen verschuiven in de richting
van andere dan onderwijskundige en wetenschappelijke maatstaven. De
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vrijheid van de instelling tot het vaststellen van de cursusduur van een
opleiding werd reeds danig ingeperkt bij de inwerkingtreding van de Wet
tweefasenstructuur van 1981. Deze wet voorzag in een uniforme cursusduur
van 4 jaar voor de eerste fase (vgl. artikel 17, eerste lid, WWO). De
bepaling omtrent de cursusduur is echter steeds gekoppeld geweest aan de
wettelijke garantie van een maximale inschrijvingsduur (sinds de Harmonisa-
tiewet van 1988: 6 jaar voltijds, 9 deeltijds, vgl. artikel 35, eerste lid,
WWO). De gelijktijdige regeling van cursus- en inschrijvingsduur in de
wet voorziet in een redelijk kader voor afwegingen van de zijde van de
instelling tot het in het leven roepen en continueren van een opleiding op
basis van maatstaven die met de kernactiviteiten van de instelling verband
houden. Met de schrapping van enigeriei garantie omtrent de inschrijvings-
duur lijkt echter, zeker in de nieuwe verhoudingen van vergrote program-
meervrijheid van de instellingen, een grens te worden overschreden.
Financiele motieven die verband houden met de uitvoering van de Wet
studiefinanciering kunnen wellicht bij de overheid in de toekomst een
zelfstandiger rol gaan vervullen, omdat zij dan los komen te staan van
enigeriei wettelijk geinstitutionaliseerde band met de kerntaken van de
instelling. De druk die dan ontstaat op de feitelijke realisering van de
cursusduur zal de instellingen nog verder, en door haar onzeker karakter
op ontoelaatbare wijze, beperken in de pogingen binnen een zekere
beleidsruimte verbindingen aan te brengen tussen onderwijs en onderzoek.
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Bondsrepubliek Duitsland

1 De gescbiedenis van het hoger onderwijs

De eerste universiteit binnen het Duitse Rijk werd door Karel IV opgericht
in 1348 in Praag. Deze gebeurtenis markeert het begin van een lange reeks
van initiatieven tot oprichting van universiteiten die tot op de dag van
vandaag voornamelijk uit de koker van de overheid blijken te komen:
vorsten, steden en veel later de staten. Hoewel de betrokkenheid van de
overheid kenmerkend was en bleef, moet aanstonds worden opgemerkt dat
de meeste oudere universiteiten, die van de veertiende en de eerste helft
van de vijftiende eeuw, bij de oprichting met de kerkelijke organisatie
werden verbonden. Hier bleken vooral financiele motieven mee te spelen.'
Het gegeven van overheidstoezicht en overheidsbestuur ten aanzien van
de universiteiten is derhalve in het Duitse taalgebied een vertrouwde
figuur.? Een tweede gegeven hangt hier direct mee samen: dat wat Schelsky
noemt de 'Territorialisierung der deutschen Universitaten' , als uitdrukking
van het verlangen van de Landsvorsten een eigen kader voor de vorming
van een geleerde stand ten behoeve van de vervulling van de staatstaak
aanwezig te hebben.'

Men pleegt het verloop van de oprichting van universiteiten in het Duitse
taalgebied onder te verdelen in verschillende perioden die tot onderscheiden
typen van universiteiten hebben geleid. 4 Het eerste type is de middeleeuwse
universiteit welke ontstond door het wegtrekken van docenten en studenten
van bestaande universiteiten. Wenen (1384), Heidelberg (1385), Keulen
(1388), Erfurt (1392) en Leipzig (1409) zijn ontstaan door het vertrek van
professoren en studenten uit Praag en Parijs. Het tweede type dat ontstond

D. Theodor Muther, Zur Geschichte der Rechtswisseoschaft uod der Uoiversitiiteo in
Deutschland, Gesammelte Aufsatze, Amsterdam 1961, p. 252 e.v.

2 Schelsky 1971, p. 17.
3 A.w., p. 18; 'Gelehrte Ausbilduog wird (in de 17e eo 18e eeuw, PZ) eine Form der

'Staatsproduktioo', uodjedes Land uod Landchen strebt danach, seinen Bedarf an Gelehrteo
dUTChinlandische Produktioo zu decken; so kommt es zu deo Verboteo der Fiirsteo an ihre
Landeskinder, an frernde Universitiiteo zu studiereo, uod zu der Kookurreoz der Landesfiir-
steo, eigeoe Universitaten zu griiodeo uod sich oahmhafte Gelehrte abzuwerbeo'.

4 Schelsky 1971, p. 17 e.v.
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in de peri ode 145511456 (Freiburg) tot 1507 (Frankfurt a. Oder) wordt
aangeduid met humanistische universiteit. De humanistische universiteit
stond qua organisatie en wijze van wetenschapsbeoefening erg onder de
invloed van de Italiaanse renaissancistische en humanistische traditie." Het
derde type, bestaande uit 18 meest kleine en voor het eerst 'nationale'
universiteiten, ontstond in de periode van de Reformatie en Anti-Reformatie,
vanaf 1527 (Marburg) tot 1672 (Innsbruck). Deze periode valt samen met
die waarin de eerste Nederlandse universiteiten het licht zagen. Na deze
peri ode zagen 9 andere universiteiten het licht die als produkten van de
Verlichting kunnen worden aangemerkt. De universiteiten van Halle (1694)
en Gottingen (1734) zijn het meest van belang voor dit tijdvak. De
daaropvolgende, vijfde peri ode is vooral bepaald door de uit een geest van
neo-humanisme en filosofisch idealisme in 1809 opgerichte universiteit van
Berlijn. In dit spoor volgden nog Breslau (1811) en Bonn (1818).

De oprichting van de Berlijnse universiteit is in meer dan een opzicht
van belang voor de Duitse universiteitsgeschiedenis. De achterliggende
ideeen, waarvoor met name Wilhelm von Humboldt (1767-1835) verant-
woordelijk moet worden gesteld, hebben grote invloed uitgeoefend op de
tot op heden in de Bondsrepubliek geldende constitutioneelrechtelijke uit-
gangspunten. Van het belang van 'Wissenschaftsfreiheit' , dat bescherming
ondervindt in artikel 5, derde lid, GG zijn rechtstreeks verbindingen te
leggen naar deze ideeen." Verder is het zo, dat het concept van de
Humboldtiaanse universiteit grote invloed heeft uitgeoefend op de universi-
teiten in andere landen. Rechtstreekse invloeden zullen worden geschetst
in de geschiedenis van de Amerikaanse en Franse universiteiten. Minder
rechtstreeks, maar niet minder aanwezig, zijn de ideeen terug te vinden
in de geschiedenis van de Nederlandse universiteiten.

In de opvatting van Von Humboldt is de verbondenheid van de universi-
teit met de staat, of zo men wil: de overheid, van wezenlijk belang. De
staat heeft de verantwoordelijkheid 'fur den Bestand echter Wissenschaft-
lichkeit an der Universitar'. De staat heeft in zijn ogen een voorwaarden-
scheppende 7 en waarborgende rol: 'vor allem darf und solI er eines niemals:

5 Typerend inditverband is het relaas, geschetstdoor Muther, a.w., p. 268, van de in Bologna
geschoolde en gevormde Duitse jurist en geleerde Christoph Scheurl die aan de universiteit
van Wittenberg de eerste rector werd.

6 Zie de volgende paragraaf; zie ook Schelsky 1971, p. 112.
7 Vgl. Schelsky 1971, p. 109: 'Auch Humboldt geht von der Vorstellung aus, das Zusam-

menwirken der Gelehrten an der Universitiit sei im Kern aJs ein freies und privates Zusam-
menleben aus rein geistiger Initiative heraus anzusehen; er weif aber darum, daB allein der
Staat aJs Gesetzgeber und VerwaJter dieses Leben auf Dauer stellen, d.h. institutionaJisieren
kann'.
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sich unmittelbar in die geistigen Auseinandersetzungen und Einsichten der
Gelehrten einmischen oder sie zu beeinflussen suchen' .8 In de verhouding
met de universiteit mag de staat noch afglijden naar een pragmatische
nuttigheidsoptiek, die de universiteit reduceert tot beroepsopleiding, noch
naar de positie van 'Erziehungsstaat'. Schelsky? merkt op, dat Humboldt
zich daarbij terdege bewust is van het dilemma dat de vereiste statelijke
activiteit, wetgeving en bestuur, 'niemals ohne Einfluf auf das geistige,
also sozusagen 'inhaltliche' Geschehen der Hochschule bleiben kann'.
Humboldt stelt dan ook aan de 'in kulturstaatlicher Verantwortung han-
delnden Hochschulpolitiker' de fundamentele eis dit structurele dilemma
voortdurend onder ogen te zien. Het heldere, door Humboldt geintroduceer-
de en gepraktiseerde onderscheid tussen een cultuurstatelijke'? en staats-
pedagogische (,erziehungsstaatlichte') politiek ten aanzien van de universitei-
ten heeft een brede ontwikkeling van de wetenschappen in de negentiende
en begin twintigste eeuw in Duitsland tot gevolg gehad.

'Erstder nationalsozial istischeStaat und seine Hochschulpolitik veri ieBen dieses
kulturstaatliche Prinzip wiederum zugunsten eines erziehungsstaatlichen politi-
schen Wellens'."

In de theorie van Humboldt hangen wetenschapsopvatting, de opvatting
omtrent de organisatie van de universiteit en die omtrent de verhouding
van de universiteit ten opzichte van de staat ten nauwste met e1kaar samen.
In navolging van o.a. Fichte pleit Humboldt voor de eenheid van onderwijs
en onderzoek. Wetenschap mag volgens Humboldt niet worden opgevat
als afgeronde kennis die iemand beheerst, maar als houding van het zoeken
naar kennis, naar wetenschap, naar waarheid. Wetenschap moet steeds als
een nog niet geheel opgelost probleem worden behandeld, waardoor het
blijven onderzoeken met haar aard verbonden is. De houding van onderzoek,
de drang naar kennis kan en behoort in wezen bij studenten en professoren
in gelijke mate verondersteld te zijn. In organisatorisch en sociaal opzicht
voigt hieruit de consequentie, dat in de universiteit professoren en studenten
wezenlijk als van gelijke rang behoren te worden aangemerkt. Studenten
en professoren, bezig zijnd met hetzelfde proces - het beoefenen van

8 Schelsky 1971, p. Ill.
9 A.w.
10 Schelsky 1971, p. 104 forrnuleert de cultuurpolitieke maxime voor de staat aldus: 'Handle

so, daB du die lnstitutionen der Bildung jederzeit als Zweck, niemals bloB a1s Mittel
gebrauchst' .

11 Schelsky 1971, p. 112.
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wetenschap, het zoeken naar kennis - behoren in voortdurend, op basis
van gelijkwaardigheid plaatsvindend contact met elkaar te staan. In het
Humboldtiaanse concept van de universiteit is daarom wezenlijker dan de
'Lehrfreiheit' de 'Lernfreiheit'. 12

Tijdens het nazi-tijdperk ondergingen de universiteiten een beduidende
terugval in de sfeer van vrije wetenschapsbeoefening en vrije verkondiging
van via wetenschappelijk onderzoek verkregen opvattingen. Gedurende deze
peri ode waren zij totaal afhankelijk van de wil van het op de nationaal-
socialistische wereldbeschouwing gestoelde Reichskultusministerium. In
de Duitse literatuur wordt aan deze periode betrekkelijk weinig aandacht
besteed. Ook bij Schelsky overheerst de opvatting dat deze peri ode een
incidentele onderbreking is geweest van een gestage ontwikkeling van de
Duitse universiteit naar de 'wissenschaftsfreie' instelling van vandaag."
Starck meldt dat het sociaal prestige van de Duitse universiteit vlak na de
oorlog 'ongebroken hoog' was.

'Denn die Universitaten aIs ganzes gesehen zehrten in erster Linie von dem
in der ganzen Welt anerkannten hohen Standard der deutschen Wissenschaft
und litten weniger unter der - auch eigenen - nationaIsoziaIistischen
Vergangenbeit' .14

De ontwikkeling van het Duitse wetenschappelijke onderwijs na de oorlog
heeft een grote stimulans gekregen door de oprichting in 1957 van de Wis-
senschaftsrat. 15 Met de Wissenschaftsrat, een belangrijke adviesraad aan
de Bond en de Landen, ontstond een orgaan dat vertegenwoordigers van
het Lands- en Bondsbestuur en van de verschillende wetenschappelijke
instellingen bij elkaar bracht voor het doen van aanbevelingen en voor-
stellen. De regeringen van de Bond en de Landen zijn verplicht met de
aanbevelingen van de raad bij het opstellen van de begroting, in het licht
van de mogelijkheden die de begroting biedt, rekening te houden. De
aanbevelingen van de Wissenschaftsrat oefenen in de praktijk zeer sterke
invloed uit. Eerst in 1969, bij het van kacht worden van artikel 91 b GG
is een constitutionele basis onder de Wissenschaftsrat en de daarbij gepaard
gaande tripartite samenwerkingsvorm aangebracht."

12 Schelsky 1971, p. 73.
13 Zie bij voorbeeld, a.w., p. 112 e.v.
14 Christian Starck, Die Entwicklung des Bildungswesens in der Bundesrepublik seit 1945,

in: Christian Starck/Jean ImbertiHelmut Lecheler/Rene Epp, Staat, Schule, Kirche in der
Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich, Kehl am Rhein/StraBburg 1982, p. 5.

15 Starck, a.w., p. 9.
16 A.w., p. 10.
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2 De constitutioneelrechteJijke grondslag van het steIseI van hoger
onderwijs

2.1 De Wissenschaftsjreiheit: algemeen

De verhouding tussen de Bond, resp. de Landen en de universiteiten wordt
in belangrijke mate bepaald door artike15, derde lid, Grundgesetz: 'Kunst
und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung'. In de grondwetten van de
verschillende Landen vindt men qua formulering gelijksoortige bepalin-
gen. 17 Het is een bepaling die buiten het Duitse cultuurgebied nauwelijks
enige traditie kent of voorkomt" en waarvan de wortels gezocht moeten
worden in het wereldbeeld van het Duitse Idealisme, zoals gepropageerd
door onder andere Fichte, Schelling, Schleiermacher en Von Humboldt. 19

De directe voorloper van de grondwetsbepaling vormt artikel 142, eerste
lid, van de grondwet van de republiek van Weimar, dat reeds een gelijksoor-
tige formulering bevatte." De bepaling dankt haar ontstaan evenwel aan
de opstellers van de 'Paulskirchenverfassung' van 1848, de grondwet die
door tegenstand van de Duitse vorsten geen gelding verkreeg. Men vindt
haar ook reeds in de Pruisische grondwet van 1850.21

Als kernelement van het klassieke grondrecht fungeert het begrip
Wissenschaft. In het Hochschulurteil van 29 mei 1973, een standaarduit-
spraak inzake de 'Wissenschaftsfreiheit' van artikel5, derde lid, GG wordt
de 'wissenschaftliche Tiitigkeit' gedefinieerd, als 'alles, was nach Inhalt
und Form als ernsthafter planmlilliger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit
anzusehen ist'. Het begrip 'Forschung' staat hiermee in nauw verband.
Daaronder wordt verstaan: 'die geistige Tiitigkeit mit dem Ziele, in methodi-

17 Bij voorbeeld art. 108 Beierse grondwet, art. I I grondwet Bremen, art. 9 grondwet Rhein-
land-Pfalz, art. 5 grondwet Saarland. Op grotere schaal worden in de grondwetten van de
Landen elementen van de wetenschapsvrijheidgewaarborgd ofvinden daarnaar verwijzingen
plaats. Slechts Hamburg, Berlijn en Nieder-Sachsen kennen geen bepalingen ten aanzien
van de wetenschapsvrijheid, vgl. Jiirgen Liithje, in: Erhard Denninger (Hrsg.), Hochschul-
rahmengesetz, Kommentar, Miinchen 1984, p. 75-76.

18 Vgl. Kottgen 1954, p. 291; ook de Italiaanse grondwet van 1947 beschermt in artikel 33
de wetenschapsvrijheid.

19 Vgl. bij voorbeeld de bundeling van bijdragen van de genoemde schrijvers in: Ernst Anrich
(Hrsg.), Die idee der deutschen Universitat, tweede onveranderde druk van de uitgave van
1956, Darmstadt 1964.

20 'Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewiihrt ihnen Schutz und
nimmt an ihrer Ptl ege teil'.

21 Voor een goed gedocumenteerd overzicht van de ontstaansgeschiedenis, vergelijke men
Wolfgang Schrodter, Die Wissenschaftsfreiheit des Beamten, Berlin 1974, pp. 52-58.
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scher, systematischer und nachprufbarer Weise neue Erkentnisse zu
gewinnen'. Bij de benadering van het begrip wetenschap blijkt voor het
constitutionele hof maatgevend te zijn de 'prinzipieLJe(n) Unabgeschlossen-
hei tjeglicher wissenschaftliche Erkenntnis' .22 'Wissenschaftsfreiheit' dient
niet om een bepaalde opvatting over wetenschap of een bepaalde weten-
schapstheorie te beschermen. Er is sprake van wat in de literatuur wordt
genoemd een 'pluralistisch' wetenschapsbegrip of 'Wissenschaftspluralis-
mus?", waaruit voor het grondrecht 'die Forderung' voigt, 'nach pluralis-
tischer Bestimmung des Rechtsfolgeinhaltes, nach einem pluralistischen,
besser variablen MaBstab fur die Bewertung der Regelungen des Sachver-
haltes Wissenschaft."

De door het constitutionele hof gehanteerde open definitie van 'Wissen-
schaft' Ieent zich in redelijke mate tot afgrenzing van activiteiten, waarbij
het kenobject niet langs 'planmaBige' weg in verbinding met (een) waar-
heid(sopvatting) is gebracht. Voor Scholz is duidelijk dat bezigheden als
waarzeggen, astrologie en occultisme niet onder het grondwettelijke weten-
schapsbegrip zijn te brengen." Moeilijker is het aan te geven voor die
gevallen, waarbij het hanteren van de wetenschappelijke methode, of althans
de uiterlijke kenmerken daarvan, in dienst is gesteld van een buiten de
wetenschap gelegen doel. In het KPD- Urteil werd beslist dat een partijver-
bod op grond van activiteiten in strijd met de constitutie in de zin van artikel
21, tweede lid, GG26 niet botst met artikel 5, derde lid, GG wanneer het
met de constitutie strijdige streven onder de dekmantel van wetenschappelijk-
heid wordt gepropageerd:

'Die eindeutig bestimmbare Grenze zwischen wissenschaftIicher Theorie und
politischem Zielliegt dort, wo die betrachtend gewonnenen Erkenntnisse von
einer politischen Partei, also einer ihrem Wesen nach zu aktivem Handeln im

22 BVerfGE 35, 79, (I 13). [De uitspraak is opgenomen in de publikatiereeks van uitspraken
van het constitutionele hof die vele, opvolgende delen bevat. Het eerste cijfer geeft aan het
Dummer van het betreffende deel, het volgende cijfer geeft de eerste bladzijde aan van de
weergave van de betreffende uitspraak, het laatste cijfer tussen haakjes geeft de bladzijde
aan waar de betreffende passage in de uitspraak is terug te vinden.]

23 Bij voorbeeld Tomas Bauer, Wissenschaftsfreiheit in Lehre und Studium, zur Konkretisierung
des Art. 5 Abs. 3 GG im geltenden Recht, Berlin 1980, pp. 38 e. v.; Scholz, in: Maunz/Du-
rig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Komrnentar, p. 149.

24 Bauer, a.w., p. 49.
25 A.w., p. 148.
26 Dit luidt: 'Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhiinger darauf

ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeintriichtigen oder zu beseitigen
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefahrden, sind verfassungswidrig.
Uber die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht'.
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staatlichen Leben entschlossenen Gruppe, in ihren Willen aufgenommen, zu
Bestimmungsgriinden ihres politischen Handelns gemacht werden."

Politieke agitatie, politieke propaganda en ideologische indoctrinatie vallen
niet onder de bescherming van artikel 5, derde lid, ook niet als deze door
organisaties van studenten gepraktiseerd worden." Het pluralistische en
in wereldbeschouwelijke, politieke en ideologische zin neutrale karakter
van het wetenschapsbegrip sluiten intussen het toegepaste onderzoek en
in het algemeen het 'zweckgebunden' onderzoek niet van bescherming Uit.29

De term 'zweckgebunden' onderzoek duidt op aile onderzoek dat zich richt
op een buiten de waarde van strikte wetenschappelijke kennisvermeerdering
gelegen doe!. Als zodanig vormt het een verzamelterm voor niet-zuiver
wetenschappelijk onderzoek, waarbinnen ongelijksoortige varianten als bij
voorbeeld beleidsonderzoek, produktonderzoek, toegepast onderzoek,
contract-onderzoek, ontwikkelingsactiviteiten te onderscheiden zijn. Dit
soort onderzoek vindt binnen het raam van de 'Wissenschaftsfreiheit' daar
zijn grens, waar de eis van wetenschappelijk-methodische reflectie of die
van in kennistheoretisch opzicht onafhankelijk onderzoek geweld wordt
aangedaan. Met de laatste eis staat in nauw verb and de onafhankelijkheid
en zelfstandigheid van de persoon van de onderzoeker. 30 Een voorbeeld,
waarbij de onafhankelijkheid van de persoon van de onderzoeker en tegelijk
daarmee de eis van onafhankelijk onderzoek ter discussie stond, betrof §
6 Hessische Universitatsgesetz (HUG) van 12 mei 1970. § 6 HUG bepaalde
dat aile bij het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs betrokken
personeelsleden en andere personen binnen de universiteit verplicht zijn
'die gesellschaftlichen Foigen wissenschaftlicher Erkenntnis mitzubedenken.
Werden ihnen Ergebnisse der Forschung, auch au6erhalb des Bereichs der
Hochschulen, bekannt, die zu begriindeten Bedenken anlaf geben, sind sie
verpflichtet, dariiber offentlich zu informieren. ' Schmitt Glaeser achtte hier
regelrechte strijd aanwezig met het pluralistische wetenschapsbegrip van
artikel 5, derde lid, GG, nu 'erkenntnistheoretische Prarnissen oder gar
bestimmte Zielvorstellungen nicht vorn einzelnen Wissenschaftler, vorn
'Privaten', sondern von Staats wegen verabsolutiert werden und sich damit

27 BVerfGE 5, 85, (146).
28 Zie ook Scholz, in: Maunz/Durig/Herzog/Scholz, a. w., p. 149.
29 Scholz, a.w., p. 150; Von MangoldtlKlein, Das Bonner Grundgesetz, Bel. I Priiambel, Artikel

1-5, von Christian Starck, 3. voUstiindig neubearbeitete Auflage, Miinchen 1985 p. 612.
30 Scholz, a.w., p. 151.
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kraft hoheitlicher Gewalt zu einem fur alle geltenden AusschlieBlichkeitsan-
spruch verfestigen. '31

Een latere versie van dit § 6 RUG (1974), waarbij de gronden voor
de informatieverplichting werden gespecificeerd," kon evenwel volgens
het constitutionele hof via het principe van de verfassungskonforme
Auslegung door de beugel:

'Es erscheint vielmehr auch eine Auslegung moglich, welche die Pflicht zum
Mitbedenken auf schwerwiegende Folgen fur verfassungsrechtlich geschiitzte
Gemeinschaftsgiiter beschrankt, deren Beeintrachtigung bei der im Einzelfall
gebotenen Abwagung nach der Wertordnungdes Grundgesetzes schwerer wiegt
als die dem Wissenschaftler auferlegte Verpflichtung' .33

Artikel 5, derde lid, GG wordt gerekend tot de klassieke grondrechten.
Ret is in de eerste plaats een subjectiefrechtelijk afweerrecht van het
individu tegenover elke beinvloeding van de zijde van het openbare
gezag." In het Rochschulurteil heeft het constitutionele hof niettemin ook
een objectiefrechtelijke dimensie ten aanzien van het grondrecht onderschei-
den. In de volgende twee paragrafen wordt op beide aspecten nader
ingegaan. Kottgen vestigt er de aandacht op dat het grondwettelijke
wetenschapsbegrip naar zijn aard seculier van karakter is. Daarmee wordt
bij voorbeeld een voortdurende spanningsverhouding zichtbaar tussen het
grondrecht en een dogmatisch gebonden, door het kerkelijk leergezag mede
vormgegeven wetenschap, als de katholieke leer. Vooral op het vlak van
de institutionele waarborg van de vrijheid van wetenschappelijk onderricht
uit zich deze spanning."

31 Walter Schmitt Glaeser, Die Freiheit der Forschung, in: Albin Eser und Karl F. Schumann,
und M.v.Giinther Gollner (Hrsg.), Forschung im Konflikt mit Recht und Ethik; zur Problema-
tik von Zeugnisverweigerungsrecht, strafrechtlicher lmmunitat und freiem Datenzugang des
Forschers, Stuttgart 1976, p. 80; zie ook Scholz, a.w., p. 151.

32 § 6 HUG luidt na 1974: 'Alle an Forschung und Lehre beteiligten Mitglieder und Angehorigen
der Universitat haben die gesellschaftlichen Folgen wissenschaftlicher Erkenntnis
mitzubedenken. Werden ihnen Ergebnisse der Forschung, vor allem in ihrem Fachgebiet
bekannt, die bei verantwortungsloser Verwendung erhebliche Gefahr fiir die Gesundheit,
das Leben oder das friedliche Zusammenleben der Menschen herbeifiihren konnen, so sollen
die den zustandigen Fachbereichsrat oder ein zentrales Organ der Universitat davon
unterrichten' .

33 BVerfGE 47,327, (380); zie ook: G. Leibholz, H.J. Rinck, D. Hesselberger, Grundgesetz
fiir die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar an Hand der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, 6.Auflage, Kola, supplement november 1983, p. 256.

34 Scholz, a.w., p. 155; Hochschulurteil, BVerfGE 35,79, (112).
35 Kottgen 1954, p. 307.

252



Bondsrepubliek Duitsland

Alvorens wat dieper in te gaan op de verschillende aspecten van de
Wissenschaftsfreiheit, zal in het kort worden stilgestaan bij enige andere
bepalingen in de Duitse federale grondwet. De Hochschulen zijn naast
instellingen van wetenschappelijk onderzoek onderwijsinstituten. In dit
opzicht is vooral van belang artikel12, eerste lid, GG, dat luidt: 'ABe Deut-
schen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstatte frei zu
wahlen. Die Berufsausubung kann durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes geregelt werden'. Uit dit grondrecht en het grondrecht van artikel
3, eerste lid, dat zegt dat alle mensen voor de wet gelijk zijn, wordt in
combinatie met hetdoor het constitutionele hof aanvaarde 'Sozialstaatsprin-
Zip,36een algemeen recht op toegang van hoger onderwijsvoorzieningen
en op gelijkheid van kansen afgeleid." Internationaal verdragsrecht kan
in de Duitse nationale rechtsorde slechts rechtswerking verkrijgen door
middel van transformatie bij Bondswet. Zo geldt het EVRM op grond van
transformatie met de rang van Bondswet en wordt het dienovereenkomstig
door rechtsprekende, wetgevende en bestuursorganen toegepast. 38

2.2 Wissenschaftsfreiheit als individueel afweerrecht

De meest op de voorgrond tredende functie van de grondwettelijk bescherm-
de Wissenschaftsfreiheit betreft de bescherming van de persoon van de
wetenschapper ten opzichte van ingrijpen door de overheid. Ret grondrecht
heeft primair de vorm van een individueel vrijheidsrecht. De vrijheid van
wetenschap wordt gewaarborgd als vrijheid van wetenschappelijk onderzoek
en onderricht (Forschung und Lehre). In het Hochschulurteil staat centraal
de individuele wetenschapper die een vrije ruimte toekomt. Ret achterliggen-
de belang van grondrechtelijke bescherming van de wetenschap en de in
dat licht staande wetenschappelijke activiteit wordt echter scherp gearticu-
leerd:

'In ihm herrscht absolute Freiheit von jeder Ingerenz offentlicher Gewalt. In
diesen Freiraurn fallen vor a1lern die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit

36 Vgl. BVerfGE 33, 303: het Numerus-Clausus-Urteil. Het Sozialstaatsprinzip is volgens het
constitutionele hof 'op compensatie van maatschappelijke ongelijkheden tussen de mensen
gericht en dient vooral de instandhouding en zekerheid van de menselijke waardigheid',
vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, De Bondsrepubliek Duitsland, in: L. Prakke en C.A.J.M.
Kortmann (red.), Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer
1986, p. 88.

37 Vgl. ook Scholz, in: MaunzlDiiriglHerzog/Scholz, a.w., p. 157.
38 M.C. Burkens, De Bondsrepubliek Duitsland, in: L. Prakke/C.A.J.M. Kortmann (red.),

Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1988, p. 120.
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beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei dem Auffinden
von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe. Jeder, der in Wissenschaft,
Forschung und Lehre tatig ist, hat - vorbehaltlich der Treuepflicht gem. Art.
S Abs. III Satz 2 GG - ein Recht auf Abwehr jeder staatlichen Einwirkung
auf den prozeB der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem Bemiihen urn Wahrheit
als 'etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes' (Wilhelm
von Humboldt) ausrichten konnen, istdie Wissenschaftzu einem von staatlicher
Fremdbestimmung freien Bereich personlicher und autonomer Verantwortung
des einzelnen Wissenschaftlers erklart worden' .3Q

De bescherming van het individu is zoals blijkt niet een doel in zichzelf,
zij vindt plaats ter bescherming van het vrije proces van wetenschap. Uitein-
delijk staat voorop de Wissenschaftsfreiheit, niet de Freiheit des Wissen-
schaftlers."

Onder de bescherming van art. 5, derde lid, als 'Jedermannsgrundrecht'
valt op de eerste plaats de individuele persoon die wetenschappelijk
onderzoek en onderricht verricht, het zij alleen ('individuelle Autonomie'),
het zij in groepsverband (,Mitwirkungsrecht'). In het laatste geval is binnen
de universiteit de positie van de hoogleraar en diens individuele vrijheid
ten opzichte van de anderen prominent gesteld." De vrijheid van weten-
schappelijk onderzoek en onderricht omvat een aanta! beschermenswaardige
e!ementen, zoals het voorwerp van onderzoek (de vraagstelling), de methode
en het doe! van onderzoek, de verspreiding van onderzoekresultaten, de
inhoud en methodische opzet van het onderricht, alsmede het uiten van
wetenschappelijke opinies in dat kader.? In het bijzonder zijn hier
deelelementen te vermelden, als het vergaren van informatie omtrent de
stand van het wetenschappelijk onderzoek door lezen, het aanhoren van
voordrachten en het voeren van gesprekken, het benutten van bibliotheek-
voorzieningen en verzamelingen en het bezoek aan musea, het experirnente-
ren, het verzamelen van feiten, het meten en het afwegen in het licht van
een methodische waardering. Ook wetenschappelijk voorwerk, zoals de
voorbereiding, het verzamelen van materiaal en het opstellen van literatuur-
overzichten wordt tot het wetenschappe!ijk onderzoek gerekend. Verder
wordt bij gemeenschappelijke onderzoeksprojecten van meer wetenschappers

39 BVerfGE 35, 79, (112-113).
40 Zie ook Scholz, a.w., p. 145.
41 BVerfGE 35,79, (126-127); Bauer, a.w., p. 107.
42 BVerfGE 35, 79, (113-114); Scholz, a.w., p. 155; Von Mangoldt/KJein, a.w., p. 614.
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tezamen voor eenieder individueel bescherming geboden, ongeacht interne
competentieverdeling en contractueel vastgelegde auteursrechten."

In haar subjectiefrechtelijke dimensie is art. 5, derde lid, GG een afweer-
recht. Het houdt geen aanspraak in van het individu op inzage van schriftelij-
ke, gearchiveerde overheidsdocumenten. 44 In beginsel zijnde een 'Individu-
a1grundrecht' , geldt het slechts voor rechtspersonen, voor zover toepasselijk-
heid zich naar de aard er voor leent. Het constitutionele hof heeft tot nog
toe opengelaten of, zoals Arnold Kottgen meende, artikel5, derde lid, als
het grondrecht van de Duitse universiteit moet worden beschouwd." Wei
wordt de universiteit als instituut van wetenschapsbeoefening beschermd
geacht." Zie voor de institutionele kant van het grondrecht ook echter
paragraaf 4.3.

De Wissenschaftsfreiheit omvat het recht van particulieren, wetenschap-
pers, maar ook van kerken om privaatrechtelijke Hochschulen en onder-
zoeksinstituten op te richten. Aan hen komt de vrijheid toe de in het leven
geroepen organisatie verder vorm te geven. Het grondrecht van de vrijheid
van Wissenschaft, Forschung und Lehre komt naar geldend inzicht slechts
in indirecte zin, als objectiefrechtelijke grondwaarde derdenwerking toe."
In de binnen-universitaire verhoudingen van een particuliere Hochschule
is volgens de heersende opvatting geen sprake van directe horizontale
doorwerking van het grondrecht. Het grondrecht is naar Scholz meent
evenwei rechtstreeks, als organisatierechtelijk beginsel, op de binnen-
universitaire verhoudingen te transformeren. Een discussie over de vraag
van horizontale werking acht hij in dit verb and dan ook overbodig."

43 Von Mangoldt/Klein, a.w. Zie ook § 3, tweede lid, HRG, voor rover hier van belang: 'Die
Freiheit der Forschung ( .. ) umfaBt insbesondere die FragesteUung, die Grundsiitze der
Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung'.

44 Vgl. O. Model/K. Miiller, Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland, Koln/Ber-
lin/Bonn/Miinchen, 10. Auflage, 1987, p. 124 en a1daar aangehaalde jurisprudentie van
het Oberverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht en Landesgericht Frankfurt; zie ook
Von Mangoldt/Kiein, a.w., p. 614.

45 Vgl. Arnold Kottgen, Das Grundrecht der deutschen Universitat, Gedanken iiber die
institutionelle Garantie wissenschaftlicher Hochschulen, G6ttingen 1959; Scholz, a. w., p.
163; BVerfGE 35,79, (116) (HochschulurteiJ):'DieGarantie der Wissenschaftsfreiheit bat
( .. ) weder das iibergelieferte Strukturmodell der deutschen Universitat zur Grundlage, noch
scbreibt sie iiberhaupt eine bestimmte Organisationsform des Wissenschaftsbetriebs an den
Hochschulen vor'; zie ook BVerfGE 67, 202 (207).

46 Scholz, a.w., p. 163.
47 Scholz, a.w., p. 164.
48 A.w., p. 165. Waarscbijnlijk is bier mede gedoeld op de bepaling van § 3, eerste lid

Hochschulrahmengesetz: 'Das Land und die Hochschulen haben sicherzustellen, daB die
Mitglieder der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbiirgten
Grundrechte wahrnehmen konnen'. Krachtens het Hochschulrahmengesetz kunnen onder
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De vrijheid die de individuele onderzoeker geniet op grond van artikel
5, derde lid, is zeer ruim maar niet zonder grenzen. De vrijheid van weten-
schappelijk onderzoek en onderricht is absoluut gegarandeerd in die zin
dat rechtstreekse inhoudelijke beinvloeding van buitenaf en censuur
uitgesloten zijn. Uit de verhouding met andere in de grondwet beschermde
grondrechten, alsmede uit andere grondwettelijke waarden, zoals de
bescherming van de veiligheid van de Bondsrepubliek en de vrije democrati-
sche basisordening, vloeien evenwel beperkingen voort." In paragraaf
2.1 is het voorbeeld gegeven van een door het constitutionele hof toelaatbaar
geachte beperking van de 'Wissenschaftsfreiheit', zoals voorzien in § 6
Hessische Universitatsgesetz, Het hof achtte hier ook andere door de
grondwet beschermde waarden in het geding. Derhalve is een wet die de
wetenschappelijk onderzoeker verplicht onderzoekresultaten in de openbaar-
heid te brengen, die bij onverantwoordelijke toepassing overwegend gevaar
voor de samenleving, het leven en de vrede met zich mee kunnen brengen,
niet in strijd met het grondrecht van de Wissenschaftsfreiheit.

Voor de algemene vraag naar de toelaatbaarheid van beperkingen
hanteert Scholz het op de jurisprudentie van het constitutionele hof inzake
de kunstvrijheid gebaseerde onderscheid tussen 'Werkbereich' (dat in
verband staat met het scheppen van het werk) en 'Wirkbereich' (dat in
verband staat met de doorwerking van het werk in de communicatieve sfeer)
bij de uitoefening van het grondrecht: 'Solange die Forschung oder
Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die geeignet sind, mit
anderen Rechtsgiitern in Konflikt zu geraten, sich im privaten bzw.
individual-personlichen 'Werkbereich' halt, so lange ist die Wissenschafts-
freiheit grundsatzlich unbeschriinkbar. Sobald wissenschaftliche Erkenntnisse
oder bestimmte Forschungsergebnisse jedoch in konflikttrachtiger Weise
angewandt, vermittelt oder verbreitet werden, erreicht die Wissenschaftsfrei-
heit die schrankenintensivere Zone des 'Wirkbereichs' bzw. der sozialen
Freiheitssphare. '50 Beperkingen vloeien voort uit de strafwetgeving, met
name uit bepalingen op het gebied van de bescherming van individuele
rechtsgoederen, maar ook uit die op het gebied van het in gevaar brengen
van de democratische rechtsstaat en van hoog- en landsverraad. Beperkingen
op basis van openbare orde en openbare veiligheid zijn in beginsel niet
toelaatbaar, behalve wanneer zij in concreto zijn terug te voeren op in de
grondwet beschermde rechten en belangen, zoals het recht op leven en

de daar bedoelde 'Hochschulen' tevens door de deelstaat erkende particuliere instellingen
worden begrepen.

49 Scholz, a. w., p. 199.
50 A.w., p. 199.
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lichamelijke integriteit (artikel 2, tweede lid, GG), de veiligheid van de
bondsrepubliek en de vrije democratische basisordening." Beperkingen
kunnen zich verder voordoen in de sfeer van de bijzondere gezagsverhoudin-
gen, voor zover het specifieke en constitutioneel legitieme doel daarvan
zulke beperkingen vereist. Vooral in het ambtenarenrecht zijn beperkingen
relevant (vgl. artikel 33, vijfde lid, GG met betrekking tot de offentliche
Dienstj.f

Een algemene beperking tenslotte vloeit voort uit het grondrecht zelf,
waar is bepaald dat de vrijheid tot wetenschappelijk onderricht (Lehre)
'(nicht) entbindet ( .. ) von der Treue zur Verfassung'. Wetenschappelijk
onderricht mag niet verworden tot politieke agitatie. De beperkingsclausule
dankt zijn ontstaan aan slechte ervaringen tijdens de republiek van Weimar,
toen leerstoelen werden benut om 'de republiek systematisch uit te
hollen' .53 In de voorbereidende parlementaire behandeling werd over deze
c1ausuleopgemerkt, dat hij zou moeten 'verhindem, daf unter dem Vorwand
wissenschaftlicher Kritik vom Katheder aus eine hinterhaltige Politik
betrieben werde, die die Demokratie und ihre Einrichtungen nicht kritisiere,
sondern verachtlich mache. Dies sei eine Warnung an alle diejenigen, die
es versuchen sollten, die Demokratie, wissenschaftlich zu unterlaufen'. Men
heeft zich afgevraagd of het in dit citaat nog gaat om wetenschappelijk
onderricht en niet veeJ meer om politiek." Voor een beter begrip van
de betekenis van de 'Wissenschaftsfreiheit' lijkt de opmerking weinig te
bieden." De c1ausule lijkt dan ook slechts betekenis te hebben als een
beperking die al is opgesloten in het begrip 'wissenschaftliche Lehre'. Met
andere woorden: de c1ausule heeft slechts een declaratoir karakter. 56 Met
name verbiedt de clausule niet, om kritiek op de grondwet uit te oefenen.
Men kan er in dit kader geen zwijgplicht op baseren."

De aanwezigheid van zowel subjectiefrechtelijke als objectiefrechtelijke
componenten in de Wissenschaftsfreiheit, roept de vraag op hoe de
onderlinge verhouding tussen beide moet worden gezien. Het constitutionele
hof heeft in het Hochschulurteil principieel uitgesproken dat de objectief-
rechtelijke componenten en het mede daarmee in verband staande presterend

51 Scholz, a.w., p. 200.
52 A.w., p. 201; zie in het algemeen het in noot 21 geciteerde boek van Wolfgang Schrodter.
53 De terminologie is van Starck in: Von Mangoldt/Klein, a.w., p. 634.
54 Het citaat is van Abgeordnete Dr. Schmid (SPD) en is weergegeven bij Von MangoldtlKlein,

a.w.
55 Zo ook Friesenhahn, geciteerd bij Von Mangoldt/Klein, a.w., noot 270.
56 A.w.
57 Scholz, a. w., p. 204.
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overheidshandelen dienen te strekken ter versterking van het individuele
recht, niet om er atbreuk aan te doen. S8

2.3 De objectiefrechtelijke componenten van de Wissenschaftsfreiheit

In het HochschulurteiI wordt de betekenis van het grondrecht als objectief-
rechtelijke grondwaarde CwertentscheidendeGrundsatznorm ') een centrale
plaats toegekend. In een aantal overwegingen die aan de betreffende passages
voorafgaan zoekt het constitutionele hof daarvoor de rechtvaardiging in
historisch voltrokken veranderingen ten aanzien van de wetenschap,
universiteit en samenleving.

Het constitutionele hof schetst in een over 3 bladzijden uitgesponnen
betoog het proces van schaalvergroting van het onderzoek, van wetenschap-
pelijke arbeidsverdeling en van verstrengeling van belangen van maatschap-
pij en wetenschap. Het beoefenen van wetenschap is met name in de beta-
en onderdelen van de gamma-sector zonder de aanschaf van kostbare
apparatuur en ver gaande arbeidsverdeling ondenkbaar geworden. De door
de universiteiten opgelegde zeltbeperking tot zuiver, waardevrij onderzoek
en onderwijs kwam onder toenemende externe druk van maatschappij en
bedrijfsleven te staan, om onder andere aan de groeiende behoefte aan
wetenschappelijk opgeleid personeel te voldoen. Dit heeft geleid tot een
veranderde verhouding tussen universiteit en maatschappij, tot de ontwikke-
ling van de 'Massenuniversitat' met verzwaarde curricula en tot pogingen
om de wetenschap in de samenieving te integreren. Vrije wetenschap vervult
aldus niet aileen een sleutelfunctie ten aanzien van de vrije ontplooiing van
het individu, maar ook ten aanzien van de totale maatschappelijke
ontwikkeling. Daarmee correspondeert een andere visie op het grondrecht.
Het

'schlieBt vielmehr das Einstehen des Staates, der sich als Kulturstaat versteht,
fur die Idee einer freien Wissenschaft und seine Mitwirkung an ihrer Verwirk-
Iichung ein und verpflichtet ihn, sein Handel n positiv danach einzurichten, d. h.
schiitzend und fordernd einer Ausholung dieser Freiheitsgarantie vorzu-
beugen' .59

Het hof verbindt twee consequenties aan deze nieuwe visie op het grondrecht.
In de eerste plaats betekent dit dat de staat ten behoeve van de vrije

wetenschap personele, financiele en organisatorische middelen beschikbaar

58 BVerfGE 35,79, (115-116).
59 BVerfGE 35, 79, (I 14).
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moet stellen. Er moeten daarnaast van staatswege adequate instellingen voor
een vrije wetenschapsbeoefening worden opgericht en in stand gehouden.
Zonder dat alles kan naar huidige maatstaven in redelijkheid geen
onafhankelijk onderzoek en wetenschappelijke verbreiding daarvan meer
worden ondernomen.

'Der Staat besitzt hinsichtlich dieses Wissenschaftsbetriebs heute weithin ein
faktisches Monopol; eine Ausiibung der Grundfreiheiten aus Art. 5 Abs. 3 GG
ist hier notwendig mit einer Teilhabe an staatlichen Leistungen verbunden'i'"

In de tweede plaats betekent dit dat de staat tot taak heeft er voor zorg te
dragen dat binnen het met overheidsmiddelen ingestelde en ondersteunde
wetenschapsbedrijfhet klassieke grondrecht van vrije wetenschapsbeoefening
in zoverre ongeschonden blijft,

'wie das unter Beriicksichtigung der anderen legitimen Aufgaben der Wissen-
schaftseinrichtungen und der Grundrechteder versch iedenen Beteil igten magi ich
ist. Daraus ergibt sich einrnal, daB auch im Bereich der Teilhabe an offentl ichen
Wissenschaftsbetrieb jedenfalls der oben umschriebene Kernbereich wissenschaft-
Iicher Betatigung grundsatzlich der Selbstbestimmung des einzelnen Grund-
rechtstrager vorbehalten bleiben muir. 61

Het aspect van de Teilhabe versterkt dus de werking van het individuele
grondrecht. 62

De hier ontvouwde visie van het constitutionele hof heeft bij de verschil-
lende schrijvers geen bestrijding ondervonden. Het aan de statelijke
zorgverplichting ten grondslag liggende beginsel van de cultuurstaat voert
naar algemene opvatting tot een institutionele garantie van het wetenschaps-
bedrijf, die zeer nauw verbonden blijft met de vrijheid van het wetenschap
beoefenende individu.f Deze opvatting is ten aanzien van het praktische
bestaan en functioneren van de universiteiten van bijzondere betekenis. In
de specifieke verhouding tussen de Bond, respectievelijk de overheden van
de deelstaten en de universiteiten 'verdicht' zich de objectiefrechtelijke
grondwaarde van de Wissenschaftsfreiheit tot een complex van uit
Teilhaberechte ontwikkelende garantieverplichtingen die tot doel hebben
vrije wetenschap en de vrijheid van het wetenschap beoefenende individu
veilig te stellen. Vanuit deze zienswijze kan men staande houden dat het

60 BVerfGE 35, 79, (115).
61 BVerfGE 35, 79, (lIS).
62 BVerfGE 35,79, (116); zie ook Von Mangoldt/Klein, a.w., p. 620/621.
63 Scholz, a.w., p. 159.
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grondrecht niet is een grondrecht van de universiteit zelf," die uit kracht
daarvan bij voorbeeld aanspraak zou kunnen maken op grondrechtelijk be-
schermde autonomie ten opzichte van de Bond en de deelstaten. Artikel
5, derde lid, GG biedt slechts een basis voor een institutionele waarborg,
op gelijk niveau als bij voorbeeld het Max Planck-Institut ofhet Franlcfurtse
Institut fur Sozialforschung. 65 In het Hochschulurteillaat het constitutionele
hof de kwestie in ieder geval uitdrukkelijk open.r" De betekenis van
bepalingen in grondwetten en universitaire wetten van deelstaten, alsmede
in het door de Bond vastgestelde Hochschulrahmengesetz die het beginsel
van universitaire autonomie naast de Wissenschaftsfreiheit rechtsteeks
beschermen, kan daarbij niet afwijkend zijn van de geldende interpretatie
van het hogere recht van artikel 5, derde lid, van de federale grondwet. 67

In het navolgende zullen we dieper ingaan op het belang van de Wissen-
schaftsfreiheit voor de universiteit, die nog steeds geacht wordt de 'Hauptlast
der wissenschaftliche Arbeit" in de samenleving te dragen.

3 Regelgeving en bestuur op het terrein van het hoger onderwijs

3.1 De verdeling van wetgevende bevoegdheden

De verdeling van de wetgevingsbevoegdheden in de Duitse Bondsrepubliek
laat zich aan de hand van de grondwet in grove lijnen als volgt schetsen.
Als uitgangspunt geldt dat de Bond alleen in die aangelegenheden tot
wetgeving bevoegd is, die door de grondwet uitdrukkelijk zijn genoemd
(art. 70, eerste lid, GG). In alle andere gevallen is het Land exclusief tot
wetgeving bevoegd (art. 30 GG). De grondwet onderscheidt vervolgens,

64 Zoals bij voorbeeld Kottgen in zijn in noot 45 aangehaaJd werk en Smend, geciteerd o.a.
bij Gunter Fries, Die Rechtsstellung des Studenten innerhalb der wissenschaftlichen
Hochschule, Hamburg 1974, p. 41.

65 Scholz, a.w., p. 164; Von MangoldtlKlein, a.w., p. 622; Liithje in: Denninger, a.w., p.
93; vgl. ook art. 19, derde lid, GG: 'Die Grundrechte gelten auch fiir inlandische juristische
Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind'. Met de kwalificatie van
de universiteiten in §58, eerste lid, Hochscbulrahmengesetz, als publiekrechtelijke lichamen
zijn zij tevens te beschouwen als rechtspersonen.

66 BVerfGE 35, 79, (116 en 119-120); zie ook BVerfGE 67,202 (207): Het is 'bislang nicht
entscheiden, ob (.. ) der wissenschaftlichen Hochschule (.. ) durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG
ein Recht auf Wissenschaftsfreiheit gewiihrleistet is!'.

67 Liithje, a.w., p. 75 e.v.; zie de centrale bepaling van § 58, eerste lid, Hochschulrahmenge-
setz: 'Die Hochschulen sind Korperschaftea des Offentlichten Rechts und zugleich staatliche
Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen des Gesetze'.

68 Fries, a.w., p. 45.
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naar het criterium van de regelintensiteit, drie categorieen van wetgevingsbe-
voegdheid in de afstemming van de Bond ten opzichte van de Landen en
koppelt deze aan onderling verschillende aangelegenheden. De eerste
categorie omvat de bevoegdheden die exclusief zijn toebedeeld aan de
Bond" , de tweede omvat bevoegdheden van de Bond tot het vaststellen
van concurrerende wetgeving waarbij de Landen bevoegd zijn in het geval
dat en voor zover de Bond geen regeling heeft getroffen'? en de derde
categorie ten slotte, omvat bevoegdheden van de Bond tot het vaststellen
van kaderwetgeving, waarbij aanvulling plaatsvindt door de Landen."
In de literatuur wordt nog wei een vierde categorie onderscheiden, voor
zover de grondwet in verspreide bepalingen verwijst naar de bevoegdheid
van de Bond tot het vaststellen van 'Grundsatzgesetzgebung'. In dit soort
wetgeving, waarvan het Haushaltsgrundsatzegesetz de bekendste is, worden
geen detailregelingen opgenomen, maar slechts uitgangspunten voor een
regeling. Als zodanig is het verschil met kaderwetgeving klein." Ook
wordt weI in de literatuur en de jurisprudentie van het constitutionele hof
binnen nauwe grenzen een ongeschreven wetgevingsbevoegdheid van de
Bond aangenomen. Daarvan is sprake als een aan de Bond ter regeling
toegewezen materie redelijkerwijs niet kan worden geregeld zonder dat
tegelijkertijd een hem niet uitdrukkelijk toegewezen materie meegeregeld
wordt. Tevens doet zich een dergelijke ongeschreven bevoegdheid voor
als zich uit de aard der zaak een aangelegenheid van de Bond aandient:
bij voorbeeld als het gaat om de vestigingsplaats van de Bondsregering of
om de vaststelling of wijziging van de 'Bundessymbole' .73

Artikel33 GG luidt: 'Bundesrecht bricht Landesrecht'. Daarmee is een
belangrijk uitgangspunt geformuleerd voor de hierarchic van wetgeving
afkomstig van de Bond en van de Landen. In het Duitse recht worden drie
soorten van wetgeving onderscheiden, die zich zowel op het niveau van
de Bond als het Land voordoen": Gesetze (wetgeving in formele zin,
vastgesteld door de Bundestag [Bundesgesetz] of Land tag [Landesgesetz]),

69 Volgens de opsomming van artikel 73 GG betreft dat onder meer de terreinen defensie,
buitenlandse betrekkingen, douane, nationaliteit, etc.

70 Vergelijk de aangelegenheden van art. 74 GG: strafrecht, burgerlijk recht, recbterlijke
organisatie, vluchtelingen, economie, kemenergie, milieu, volksgezondheid, etc.

71 Vergelijk de aangelegenheden van art. 75 GG: boger onderwijs, ruimtelijke ordening,
natuurbehoud, pers en film, ambienarenrecht, etc.

72 Vgl. Alfred Katz, Grundkurs in offentlichen Recht I, Staatsrecbt, 6. ilberarbeitete Auflage,
Heidelberg 1983, p. 194.

73 A.w., pp. 194-195.
74 Vgl. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Miinchen 1982, pp. 54

e.v.
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Rechtsverordnungen (gede\egeerde regelgeving afkomstig van bestuursorga-
nen van de centrale overheid van de Bond of het Land; delegatie van
federale regelgeving vindt plaats door wet in formele zin aan Bondsregering,
Bondsministers of de Landsregering [art. 80 GG], de grondwetten van de
Landen kennen een soortgelijke regeling voor het Landsniveau) en Satzungen
(regelgeving door openbare lichamen op grond van de hun toegekende auto-
nomie, bij voorbeeld de gemeente, universiteit, omroep, de verschillende
'Kammern'; omdat deze openbare lichamen geacht worden te behoren tot
de Bond ofhet Land, worden de 'Satzungen' dienovereenkomstig als Bonds-
dan wel als Landsrecht gekwalificeerd"). Het uitgangspunt van art. 31
GG houdt in dat Bondswetgeving van elke rangorde voorgaat boven
Landswetgeving. Ook Satzungen op Bondsniveau staan hoger in de
hierarchic dan wetten in formele zin op Landsniveau. Op grond van art.
20, derde Lid, GG is het bestuur van de Bond evenwel gebonden aan de
wetgeving van het Land.

In het Duitse bestel berust krachtens art. 30 GG het zwaartepunt van
de uitoefening van 'staatliche Befugnisse und die Erfiillung der staatlichen
Aufgaben' bij de overheden van de Landen. Dit is ook het geval met
betrekking tot het onderwijs. Men vergelijke de uitspraak van het constituti-
onele hof van 8 april 198776:

'Es (das Grundgesetz, PZ) hat das Schulwesen CoO) der ausschliefllichen
Zustandigkeit der Lander zugewiesen. Der Bund hat auf diesem Gebiet weder
eine Gezetzgebungs- noch eine Verwaltungsbefugnis'.

3.2 Dejederale grondwet

Op het uitgangspunt dat het zwaartepunt van bevoegdheden inzake het onder-
wijs bij de Landen is gelegen, zijn in de loop der tijd, juist in de sfeer van
het hoger onderwijs, uitzonderingen aangebracht. Men kan spreken van
een toenemende verschuiving van bevoegdheden van de Landen naar de
Bond." Art. 74, aanhef en onder 13, GG bepaalt dat 'die RegeLung der
Ausbildungsbeihilfen und die Forderung der wissenschaftlichen Forschung'
onderwerp kunnen zijn van 'konkurrierende' Bondswetgeving. De deelstaten
komt omtrent dit onderwerp de bevoegdheid toe regelingen tot stand te

75 A.w., p. 55.
76 BVerfGE 75, 66 e.v.
77 Vgl. Rik Ryckeboer, De verdeling van bevoegdheden inzake onderwijs tussen de federatie

en de deelstaten in de Boadsrepubliek Duitsland, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen
en Publiekrecht 1989, p. 148 e.v.
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brengen, zolang en in zoverre de Bond van zijn wetgevingsbevoegdheid
geen gebruik maakt. Op basis van artikel 91a, eerste lid, sub 1 GG is
medewerking van de Bond geboden bij de vervulling van taken door de
deelstaten op het gebied van 'Ausbau und Neubau von Hochschulen
einschlieBlich der Hochschulkliniken'. Artikel91b GG opent daarnaast de
mogelijkheid voor de Bond en de deelstaten om op grond van een samenwer-
kingsovereenkomst maatregelen te treffen op het gebied van 'Bildungspla-
nung' en met betrekking tot de 'Forderung von Einrichtungen und Vorhaben
der wissenschaftlichen Forschung von iiberregionaler Bedeutung' . Art. 75,
lid 1a. GG tenslotte, verleent de Bond het recht om 'konkurrierende'
raamwetgeving vast te stellen over de algemene grondslagen van het hoger
onderwijs.

3.3 De bevoegdheden van de Bond

Van het in artikel 75, lid la, GG bedoelde recht heeft de Bondswetgever
gebruik gemaakt. In 1976 is het federale Hochschulrahmengesetz (HRG)
tot stand gekomen, die de overheden van de deelstaten verplicht hun
wetgeving ten aanzien van het hoger onderwijs aan te passen. In de praktijk
blijkt de constructie van concurrerende bondswetgeving neer te komen op
uitsluitende bevoegdheid van de Bond, aangezien de Bond op vrijwel alle
onderdelen, waaronder ook het dertiende lid van artikel 74 tot wetgeving
is overgegaan." Zo is op basis van dit artikel de federale wet inzake de
studiebeurzen, het 'BundesausbildungsfOrderungsgesetz' (BAfoG) van 1971
tot stand gekomen. Verder zijn het federale Beamtenrechtsrahmengesetz,
respectievelijk het Bundesbesoldungsgesetz op het personeel van de
Hochschulen van toepassing. Uiteraard gaat dit niet op voor de, overigens
weinige, particuliere Hochschulen die de Bondsrepubliek kent.

Bondswetten kunnen op een van de drie volgende wijzen worden
uitgevoerd:" .

a. door de Landen 'als eigene Angelegenbeiten'. De Bondsregering kan met
toestemming van de Bondsraad algemene 'Verwaltungsvorschriften' (beleids-
regels) voor deze bestuurlijke werkzaamheid vaststellen, het toezicht is beperkt
tot rechtmatigheidsaspecten (Rechtsaufsicht); voor aanwijzingen in concreto
is een zelfstandige wettelijke grondslag noodzakelijk.

78 Burkens, in: Prakke/Kortmann (red.), a.w., p. 142; over het onderscheid tussen 'con-
currerende' en 'uitsluitende' wetgeving zie nader in § 3.1.

79 Vgl. Hirsch Ballin, in: Prakke/Kortmann (red.), a.w., pp. 91 e.v.
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b. door bestuursorganen van de Bond zelf (bundeseigene Verwaltung), dan wei
door organen van openbare licharnen en instellingen die onder de Bond res-
sorteren. Het bestuur door Bondsorganen is expliciet toegelaten in de door de
grondwet omschreven gevallen (artt. 87 e.v. GG, bij voorbeeld buitenlandse
dienst, spoorwegen, PIT, grensbewaking, etc.), maar is ook mogelijk op
terreinen waarop de Bond bevoegd is tot wetgeving.
c. door de Landen in opdracht van de Bond. Bij deze zo geheten 'Bundesauf-
tragsverwaltung' kan de Bond naast beleidsregels ook aanwijzingen in concrete
gevallen richten tot de betrokken Landsorganen (anders dan bij a) en is er sprake
van vol toezicht (Fachaufsicht).

De grondwettelijke regeling geldt krachtens uitspraken van het constitutione-
Ie hof mede voor het buitenwettelijke bestuur. 80 Naast de hier vermelde
afstemming tussen en verde ling van bevoegdheden in de verhouding Bond
en Landen, onderscheidt de grondwet in artikelen 91a en 9lb met name
op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gemeen-
schappelijke taken (Gemeinschaftsaufgaben) van de Bond en de Landen.
Als uitvloeisel van artikel 91a kwam in 1969 het federale Hochschul-
bauforderungsgesetz tot stand. 81 Deze wet voorziet in de oprichting van
een planbureau, samengesteld uit de voor het hoger onderwijs verantwoorde-
lijke Bondsminister en zijn collega van financien en de ministers van cultuur
of onderwijs van de deelstaten. De wet beperkt zich niet tot de planning
van de nieuwbouw, uitbouw ofverbouwing van Hochschulen. Het is ook
de bedoeling om door overleg in het planbureau te komen tot 'een coherente
ordening qua taakomschrijving, studierichtingen, aantal, grootte en vestiging
van de hogescholen, waarbij de bouwplannen aanleiding kunnen zijn tot
een fundamentele reflexie over zowel de structuur als de inhoud van het
hoger onderwijs'. 82 Ter uitvoering van de gemeenschappelijke taken van
Bond en Landen kunnen ook bestuursovereenkomsten worden afgesloten.
Bij overeenkomst van 25 juni 1970 werd een nieuw adviesorgaan in het
leven geroepen, de Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanung die is
belast met de voorbereiding van een gemeenschappelijk kaderstellend plan
voor de ontwikkeling van het onderwijsbestel, het uitwerken van een
gezamenlijk budget voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en het
vaststellen van algemene beleidsdoelstellingen."

80 A.w., p. 92.
81 Gesetz iiber die Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neubau von wissenschaftlichen

Hochschulen van L september 1969 (BGBL, J, 1556) welke nadien verscheidene keren is
gewijzigd.

82 Ryckeboer, a.w., p. 152.
83 Ryckeboer, a.w., p. 153.
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3.4 De bevoegdheden van het Land

De ruimte voor de Landswetgever inzake het hoger onderwijs is sterk
ingeperkt door de vrij gedetailleerde 'kader'regeling van het Hochschul-
rahmengesetz. Daarnaast stelt de positie van de Hochschule eveneens
grenzen. Het is de Landswetgever verboden de eigen bevoegdheid te
delegeren, discretionaire bestuursbevoegdheden in het leven te roepen of
op andere wijzen beperkingen te stellen aan het Selbstverwaltungsrecht van
de Hochschule." § 59, tweede lid, HRG noemt uitdrukkelijk als aangele-
genheden van de Landen: personeelsbeleid, economisch beleid, beleid ten
aanzien van de begroting en de ziekenverzorging, bepaling van de totale
opleidingscapaciteit en de vastlegging van de toelatingsaantallen. Wat betreft
deze aangelegenheden functioneert de Hochschule naar de formulering van
§ 58 HRG als statelijke instelling. Daarmee wordt uitgedrukt dat de
Hochschulen onderdelen zijn van de overheidsorganisatie en dat de overheid
voor hun goed functioneren verantwoordelijk is. De kwalificatie van
statelijke instelling staat op inhoudelijk vlak haaks op die van openbaar
lichaam en doelt op de middellijke rol die de Hochschule vervult ten aanzien
van de aangelegenheden die volgens § 59, tweede lid, HRG aan het Land
zijn voorbehouden en waarop de Landsregering vol, bestuurlijk toezicht
uitoefent. 85 § 60 HRG schrijft voor, dat met betrekking tot een aantal
aangelegenheden een bij Landswet te regelen samenwerkingsvorm tussen
het Land en de Hochschule tot stand moet worden gebracht. Het betreft
de volgende:

1. Vormgeving van de studie en regeling van de ex.amens aan de Hochschule;
2. In het leven roepen, wijzigen en opheffen van vakgebieden, studierich-

tingen, wetenschappelijke inrichtingen, werkeenheden en gemeenschappe-
lijke comrnissies;

3. Voordracht van de Hochschule tot de verkiezing van het leidend orgaan
als bedoeld in § 62 HRG.

§ 60 HRG bevat geen maatstaven voor bepaling van de grenzen en het
gewicht van de bevoegdheden van de deelstaten en de Hochschulen in dit
verband. In het concrete geval kan het gewicht van de bevoegdheden
doorslaan naar de ene of de andere kant. 86 Het vereiste van regeling van

84 Liithje, in: Denninger, a.w., p. 782.
85 Volgens § 59, eerste lid oefent het land in het algemeen ten aanzien van de Hochschulen

'Rechtsaufsicht' uit, waarvan de instrumenten door de wet zijn bepaald. Bij de aangelegenhe-
den van § 59, tweede lid komt de deelstaat 'eine weitergehende Aufsicht' toe.

86 Liithje, in: Denninger, a.w., p. 826.
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de samenwerkingsvorm bij wet houdt in, dat de wet het doel en de
begrenzing dient aan te geven van de (deel)bevoegdheid van de deelstaat
in het samenwerkingsverband. Daarbij is uitgesloten dat aan de deelstaat
door middel van discretionaire bevoegdheden of op basis van vage normen
de uitoefening van de bestuurstaak is overgelaten." De grens voor de
competentie van de deelstaat ten opzichte van de Hochschule is echter vaag.
Zij ligt in abstracto daar, waar het uit art. 5, derde lid, GG volgende
beginsel van autonomie van de Hochschule in het gedrang dreigt te
komen."

3.5 De bevoegdheden van de Hochschule

Ais spiegelbeeld geldt dat er ook geen strikte scheiding aanwezig is tussen
'innere' en 'iiuBere' aangelegenheden van de Hochschule, die het bevoegd-
heidsterrein ten opzichte van de Bond en de Landen markeert. Er is
principieel sprake van een vervlechting van verantwoordelijkheden van de
federale en deelstatelijke overheid enerzijds en van de Hochschule ander-
zijds. Karpen" wijst hier op respectievelijk § 4, eerste lid (Hochschulre-
form gemeinsame Aufgabe Hochschule und Staat), § 58, eerste lid (Hoch-
schule als offentliche Korperschaft und staatliche Einstellung), § 58, derde
lid (Einheitsverwaltung), § 60 (Zusammenwirken von Land und Hochschule)
en § 59 (Staatsaufsicht). De betekenis van artikel 5, derde lid, GG lijkt
derhalve niet zozeer te wijzen op een strikte of zo groot mogelijke
autonomie van de Hochschule ten opzichte van de staat, maar vooral mer
in te bestaan dat 'der Staat kein umfassendes Alleinentscheidungsrecht (hat)'
in aangelegenheden betreffende de Hochschulen.l" De overheid, in casu
de federale of deelstatelijke wetgever, heeft van hieruit geen bevoegdheden
tot het eenzijdig opleggen van onderwijsprogramma's en onderzoekspro-
gramma's. In de Duitse visie is de staat niet de tegenstrever maar de
leidsman van de universiteit:

'Es fordert yom Staat, die Ziigel in die Hand zu nehmen, aber dabei immer
das Bild der freien geistigen Vereinigung vor Augen zu haben, das Leitbild
der Autonomie der Wissenschaft'. 91

87 Liithje, a.w., p. 828.
88 Liithje, a.w., p. 828.
89 A.w.
90 Karpen I, p. 85.
91 Karpen I, p. 110.
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Bij de bepaling van de inhoud van de curricula is in belangrijke, maar zoals
reeds vastgesteld: niet beslissende, mate overheidsbemoeienis aanwezig.
In de eerste plaats speelt deze ten aanzien van het instapniveau van de
Hochschulstudenten.F Verder is overheidsbemoeienis aanwezig bij Hoch-
schulopleidingen voor specifieke beroepen, zoals die van leraar, jurist en
arts. Uit §§ 8,9 en 10 HRG volgen algemene overheidsbevoegdheden ten
aanzien van elke met een Hochschulexamen afgesloten studierichting. Het
gaat hier om bevoegdheden tot het opstellen van kader- en modelregelingen
inzake studierichtingen en examens. Uiteindelijk zijn ook de autonome
regelingen van de Hochschule ten aanzien van de zuiver academische exa-
mens, als het doctoraal ('Magisterpriifung') en de promotie, van goedkeuring
van de overheid afhankelijk. Tenslotte moet worden gewezen op de invloed
die uitgaat van bevoegdheden van de Bond en de Landen gezamenlijk tot
planning van het onderwijsaanbod in het kader van het Bauforderungsgesetz
en via de Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanung. Op initiatief van
de overheden van de Bond en verscheidene Landen is er een discussie gestart
tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door uniformering
van studierichtingen aan de universiteiten. De universiteiten dreigen te
worden ingehaald door het succes van de Fachhochschulen. In het algemeen
wil men hiermee bereiken dat het hoger onderwijs beter kan worden
afgestemd op de wensen en behoeften van de samenleving."

92 Vgl. de bij Karpen I, p. 83, geciteerde Oppermann.
93 Vgl. Wolff-Dietrich Webler, Qualitiit der Lehre-Zwischenbilanz einer uniibersichtlichen

Entwicklung, in: Das Hochschulwesen 1992/4, pp. 153-161, resp. 169-176; Jilrgen Liithje,
Selbststeuerung oder staatliche Lenkung der Hochschulen in Deutschland, idem, pp. 161- I 64;
Ulrich Teichler, Wissenschaftliche Weiterbildung als Zukunftsaufgabe der Hochschulen,
idem, pp. 164-16; zie ook C. Gellert, E. Rau, Diversification and Integration: the
vocationalisation of the German higher education system, European Journal of Education,
Vol. 27, Nos. 112, 1992, pp. 89-99.
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4 Wissenschaftsfreiheit en de Hochschule

4.1 Inleiding

Het Hochschulrahmengesetz definieert de Hochschule als een onderwijs-
instelling die door een deelstaat als zodanig is opgericht en in stand
gehouden, danwel door deze is erkend als Hochschule. In het laatste geval
kan sprake zijn van een federale, kerkelijke, gemeenteLijke of privaatrech-
teLijke instelling." Het begrip 'Hochschule' omvat zowel de weten-
schappelijke Hochschule, de universiteit, als de Fachhochschule. De laatste
heeft zich ontwikkeld uit de overwegend praktijkgeorienteerde 'hohere
Fachschule' .95

De taak van de Hochschule is volgens § 2, eerste lid, HRG het
ontwikkelen van de kunsten en wetenschappen door Forschung, Lehre und
Studium.

In § 7 HRG staat bet doel verwoord: 'Lehre und Studium sollen den Studenten
auf ein berufliches Tatigkeitsfeld vorbereiten und ihm die dafiir erforderlichen
fachlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden demjeweiligen Studiengang
entsprechend so vermitteln, daB er zu wissenschaftlicher oder kiinstlerischer
Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen
und sozialen Rechtsstaat befahigt wird'.

Met deze formulering Lijken Lehre en Studium slechts onder de grondrechte-
Lijke bescherming te brengen, voor zover deze zijn te beschouwen als
aspecten van de wetenschappeLijke arbeid. Het doel van het voorbereiden
van studenten voor het bekleden van maatschappeLijke betrekkingen, zoals
het bijna letterLijk vertaald in artikel 1 van onze Wet op het wetenschappelijk
onderwijs luidt, onttrekt zich aan die bescherming en lijkt eerder aan te
sluiten bij de in art. 12, eerste lid, GG gewaarborgde vrijheid van beroeps-
keuze." Op deze grond wordt er ook een spanningsverhouding zichtbaar
tussen de doelstellingen van de universiteit en de Fachhochschule die
niettemin van een wettelijk stelsel deel uitmaken. Zie verder paragraaf 4.4.
Mede op grond van het voorgaande is de centrale bepaling van § 3 HRG
van belang, die zowel van toepassing is op de openbare Hochschulen, als
de erkende particuliere: 'Das Land und die Hochschulen haben sicherzustel-

94 Liithje, a.w., p. 999.
95 Bernhard Nagel, in: Denninger, a. w. 0 p. 136.
96 Peter Hauck, in: Denninger, a.w., p. 150.
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len, daf die Mitglieder der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz
1 des Grundgesetzes verbiirgten Grundrechte wahrnehmen k6nnen'.

4.2 Onderwijs en onderzoek aan de Hochschule

De taak en doelstelling van het hoger onderwijs dienen volgens het HRG
te worden gerealiseerd via de algemene inspanningsverplichting van de
Hochschulreform, zoals geformuleerd in § 4, eerste lid: 'Die Hochschulre-
form ist eine gemeinsame Aufgabe der Hochschulen und der zustandigen
staatlichen Stellen'. De Hochschulreform is een kernbegrip in de huidige
conceptie van het hoger onderwijs in de Bondsrepubliek. In het algemeen
duidt het de noodzaak aan van handelend optreden, 'urn die Mangel der
bestehenden Wissenschaftsorganisation zu iiberwinden' .97 Daaruit volgt
de opdracht tot het efficient benutten van de 'Hochschuleinrichtungen' (§
4, tweede lid, nr. 7) en tot het actueel houden en vernieuwen van het studie-
aanbod, de studie-inhoud, de studie-advisering en de programma's van
onderzoek (§ 4, tweede lid, nrs. 1-6). Verder wordt hieruit de verplichting
afgeleid om onderzoeksfaciliteiten te bieden aan professoren, waar dat
onvoldoende het geval is en om regionale en bovenregionale planning te
bevorderen in verband met het aanbod van instellingen van hoger onderwijs
(§ 4, tweede lid, nrs. 8-9).

Het postulaat van de Hochschulreform wordt weI beschouwd als het
centrale element in de regeling, dat een eventuele terugkeer naar de
ouderwetse hoogleraren-universiteit zou moeten verhinderen. 98 Het
ondervindt nadere uitwerking in een reeks van op de organisatie van het
onderwijs (,Studienreform') en het onderzoek betrekking hebbende artikelen.

De §§ 8 tot en met 14 van het HRG handelen over de uitgangspunten
en uitwerking van de Studienreform. De Studienreform houdt in de taak
'Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen in
Wissenschaft und Kunst, die Bediirfnisse der beruflichen Praxis und die
notwendigen Veranderungen in der Berufswelt zu iiberprufen und
weiterzuentwicklen' (§ 8, eerste lid, HRG). Ben viertal wettelijk vastgelegde
uitgangspunten staan daarbij voorop. In de eerste plaats moet de stud ie-
inhoud met het oog op veranderingen in de beroepswereld brede beroepsma-
tige ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Verder dienen het onderwijs en
studie-aanbod op verantwoorde wijze methodisch en didactisch te zijn
vormgegeven. De studenten moeten vervolgens in staat worden gesteld de

97 Nagel, a.w., p. 138.
98 A.w., p. 139.
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studiestof op wetenschappelijke wijze in zelfstandigheid te verwerken en
de reIatie daarvan met de praktijk te erkennen. En tot slot dient de
geiijkwaardigheid van overeenkomstige Hochschuldiploma's te zijn gewaar-
borgd, de mogelijkheid van het wisseIen van HochschuIe dient behouden
te worden. § 8, tweede lid, HRG geeft de mogelijkheid om 'zur Erprobung
von Reformmodellen' experimenten te starten.

Het studie-aanbod aan de Hochschule vindt plaats in - reguliere -
'Studiengange' die tot een voor de beroepspraktijk kwalificerende afsluiting
Ieiden (§ 10, eerste lid), in maximaal tweejarige 'Zusatz-, Erganzungs-und
Aufbaustudien', die een (nader) tot een voor de beroepspraktijk kwalifice-
rend dan wei een studieverdiepend doel hebben voor afgestudeerden aan
een Hochschule (§ 10, vijfde lid) en 'weiterbildende Studien' die kortlopende
cursussen omvatten voor de verschillende academische beroepsgroepen (§
21). Het begrip 'Studiengang' wordt niet nader omlijnd in de wet. Niettemin
is in samenhang met andere voorschriften hieronder te verstaan een door
de Hochschule vast te stellen examenreglement en naar inhoud en opzet
vormgegeven studie (zie § 11, eerste lid, HRG)99 die in de regelleidt tot
een voor de beroepspraktijk kwalificerend diploma en die door een staats-
examen, een kerkelijk of Hochschulexamen kan worden afgesloten. Het
Hochschulexamen leidt tot een graad met aanduiding van de gevolgde
studierichting. Aan Fachhochschulen dient de graad te worden gevolgd door
de letters FH. De Hochschule kan ook een graad verlenen op basis van
een staats- of kerkelijk examen, waarmee een bepaalde studie wordt
afgesloten. Welke graden worden verleend, kan vervolgens bij deelstaatsre-
geling worden bepaald.

Het onderzoek aan de HochschuIe dient twee doelen: het verkrijgen
van wetenschappelijke kennis alsmede de wetenschappelijke fundering van
het aanbod en het geven van onderwijs (§ 22). De hoogleraar is in het kader
van zijn dienstverband zelfstandig beIast met onderzoek en onderwijs en
bezit hiervoor een speciale verantwoordelijkheid die uitstijgt boven het
andere Hochschule-personeel. Men vergelijke hiervoor de onder 3.6 nader
te bespreken positie van de hoogleraar in de Hochschule. De Hochschule
heeft tot taak het onderzoek naar potentieei en naar aandachtsgebied te
coordineren (§ 23). Bij de openbaarmaking van onderzoeksresultaten moeten
medewerkers die een eigen of een wezenlijke bijdrage op onderdelen hebben
geleverd, als mede-auteurs worden vermeid (§ 24).

99 Zoals we hieronder zullen zien bij de bespreking van § 60 HRG is de bevoegdheid van de
Hochschule tot vaststelling van de Studiengang geen autonome bevoegdheid, zie onder 3.3.
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Het HRG staat uitdrukkelijk de mogelijkheid van contractonderzoek
toe, zij het dat daarbij de persoonlijke vervulling van de reguliere
Hochschul-taken en de rechten en plichten van andere personen niet in het
gedrang mogen komen (§ 25, eerste en tweede lid). Contractonderzoek
mag in beginsel niet athankelijk worden gesteld van voorafgaande
toestemming. Het deelt daarmee de status van het vol onder de bescherming
van de Wissenschaftsfreiheit staande, met overheidsmiddelen bekostigde,
reguliere onderzoek. 100 Niettemin kunnen aan contractonderzoek beperken-
de voorwaarden worden gesteld bij de aanwending in dat verband van
personeel, hulpmiddelen en ruimte binnen de Hochschule, voor zover de
Hochschul-taken en de rechten en plichten van anderen hierbij in het gedrang
komen. Personeel dat op uit contractonderzoek verkregen gelden a1s
Hochschule-personeel is aangesteld, is werkzaam op basis van een privaat-
rechtelijk contract voor bepaalde tijd (§ 25, vijfde lid). Wanneer deze midde-
len wegvallen en dit de medewerker onverwijld wordt medegedeeld kan
zonder voorafgaande opzegging ontslag volgen (§ 57d).

Op het gebied van het tweede-geldstroomonderzoek opereert een
nationale organisatie de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), in 1920
opgericht en in 1949 opnieuw ingesteld. De DFG financiert onderzoek aan
universiteiten en hogescholen op basis van selectie en neemt daarbij een
intermediaire positie in tussen deze instellingen en de overheden van de
Landen en de Bond. De DFG heeft geen eigen onderzoeksinstituten. De
afzonderlijke onderzoeksinstituten op het terrein van het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij de Max Planck
Gesellschaft. De organisatie wordt voor 50% gefinancierd door de Bond
en voor 50% door de verschillende Landen. 101

4.3 De zelfstandigheid van de Hochschule

Zoals we reeds hierboven konden aangeven is art. 5, derde lid, GG naar
geldend inzicht geen grondrecht der universiteit. De zelfstandigheid van
de instelling vindt haar rechtvaardiging in het belang, de waarde en de
grondrechtelijke waarborg van vrije wetenschapsbeoefening. Erkenning
van het recht op autonomie is volgens de pregnante formulering van K6ttgen
erkenning van het gegeven dat tussen de Lehrfreiheit van de leden van de
universiteit en de juridisch organisatorische basis van de universiteit een

100 Vgl. Bericht der Expertenkommission zur Untersuchung der Auswirkungen des Hochschul-
rahmengesetzes, Grundlagen-Perspektiven-Bildung-Wissenschaft, Der Bundesminister fiir
Bildung und Wissenschait, Bonn 1984, p. 38.

101 Van Rossum 1987, appendix I, pp. 18-19.
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noodzakelijke samenhang bestaat. 102 Deze samenhang komt reeds met
de institutionele bescherming van het grondrecht tot zijn recht. De
zelfstandigheid van de insteUing dankt niet zozeer haar ontstaan aan het
recht van 'echte Selbstverwaltung' van professoren en studenten in de als
rechtsgemeenschap gedachte universitas, maar ontleent haar belang vooral
aan het denken over de specifieke plaats van de universiteit ten opzichte
van de staat en de samenleving. Het Duitse denken hierover is in de kern
institutioneel:

'Die deutschen Universitaten sind auch nach 1945 in dem Sinne 'Staatsuniver-
sitaten' geblieben, daB man sie nicht dem freien Spiel der gesellschaftlichen
Kraften iiberantwortet hat' .103

In § 58, eerste lid, HRG is in de lijn van deze visie de Hochschule
gekwalificeerd als openbaar lichaam naar publiekrecht en daarmee tegelijk
als rechtspersoon naar privaatrecht. 104 Via het proces van decentralisatie
komen de Hochschulen zelfstandige bevoegdheden toe van regeling en
bestuur ten aanzien van

'diejenigen unmittelbar wissenschaftsbezogenen Angelegenheiten, die iiberindivi-
dueller Regelung bediirfen, sowie weitere Angelegenheiten, die wegen ihres
mittelbaren Sachzusarnmenhanges mit den wissenschaftlichen Aufgaben der
Hochschulen und ihrer Mitgl ieder sachverstandiger und problernnaher von den
Hochschulen in eigener Verantwortung wahrgenommen werden sollen' .'os

Het uitgangspunt is dat alle publieke taken met betrekking tot de Hochschu-
len die niet expliciet door de wet zijn toebedeeld aan de overheden van
de Bond of de deelstaat, toevallen aan de autonome bevoegdheidssfeer van
de Hochschule.l'" Autonomie is dus algemeen en is het uitgangspunt:
het HRG bevat 'eine gesetzliche Vermutung zugunsten der Selbstverwal-
tung"."? Slechts voor bijzondere situaties, en dan nog bij wettelijke

102 Kiittgen 1954, p. 325.
103 Kiittgen 1954, p. 325. Daaruit voigt: 'Weder Gesellschaft noch Staat kiinnen daher eine

legitime Verfugungsgewalt iiber den eigentlich akademischen Bereich anmelden .. '; Kottgen
acht dit punt beslissend voor het onderscheid met de angelsaksische tradities, vgl. noot 99
onderaan de bladzijde; vgl. ook Karpen I, p. 112: 'Die klassische deutsche (Humboldt'sche)
Universitat ist oboe Professorengremium und oboe Vertretung der Hochschulselbstverwaltung
zustandegekommen' .

104 Liithje, a.w., p. 774.
105 A.w., p. 780.
106 A.w., p. 783.
107 A.w., p. 780.
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regeling, kunnen hierop uitzonderingen worden aangebracht. We zagen
reeds dat het daarbij de wetgever op deelstaatsniveau verboden is naar
believen te treden in het Selbstverwaltungsrecht (zie paragraaf 3.4).

§ 58, derde lid, HRG bepaalt: 'Die Hochschule erfullt ihre Aufgaben,
auch soweit es sich urn staatliche Angelegenheiten handelt, durch eine
Einheitsverwaltung'. Deze bepaling maakte een eind aan de in de wetgeving
van de deelstaten heersende tendens uit te gaan van een dualistische
organisatiestructuur in het bestuur van de Hochschulen. Daarbij bracht men
een scheiding aan tussen de organisatie in het kader van de autonome
bevoegdheidssfeer en de staatssfeer. 108 Het beginsel van de Einheitsver-
waltung houdt in dat de gezagsstructuur voor zowel de autonome als de
overheidstaken de 'einheitliche Verantwortlichkeit' van de leiding van de
Hochschule dient te garanderen. De mogelijkheid van opsplitsing van
bevoegdheden over verschillende organen binnen de Hochschule, die parallel
is aan het onderscheid tussen taken op het gebied van autonomie en die
op het gebied van de staat, is uitgesloten.'?'

4.4 Het hybride karakter van de Hochschule

We hebben reeds aangestipt dat het begrip 'Hochschule' meer omvat dan
de universiteit. Naast de eigenlijke universiteit zijn er Fachhochschulen
die zich vooral kenmerken door een bijna volledig op de beroepspraktijk
gericht curriculum. Het Hochschulrahmengesetz erkent het bestaan van
de Fachhochschule expliciet in § 1 HRG en strekt zich mede daarover uit.
In algemene zin legt de wet echter in die mate prioriteiten bij het weten-
schappelijk onderzoek dat ook met betrekking tot de Fachhochschule het
grondrecht van art. 5, derde lid, GG geacht wordt een richtinggevende rol
te vervullen."°

Bij de opstellers van het Hochschulrahmengesetz heeft duidelijk de
pretentie voorgezeten het hoger onderwijs te benaderen vanuit het
uitgangspunt van de Wissenschaftsfreiheit. Dit blijkt ook uit de in 1976
ingevoerde bepalingen van §§ 4, 5 en 6 HRG die respectievelijk voorschrif-
ten bevatten over 'Neuordnung des Hochschulwesens' 111, de oprichting

108 Liithje, a.w., p. 795.
109 A.w., p. 797.
110 Principieel: BVerfGE 61, 210, (238-239).
III lnhoudende de vonning van een inhoudelijk en organisatorisch in a1gemene tennen omschre-

ven en op elkaar afgestemd aanbod van 'Studiengange"; vgl. ook het uitgangspunt van het
tweede lid: 'Das Hochschulwesen ist mit dem Ziel oeu zu ordneo, die gegenwartig von
Hochschulen mit unterschiedlicher Aufgabeosteliung wahrgeoommenen Aufgaben in For-
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van 'Gesamthochschulen' en het 'Zusammenwirken von Hochschulen'. De
idee van de Gesamthochschule heeft vanaf zijn conceptie in 1965 in het
'Plan Dahrendorf"!" tot ver in de jaren tachtig kritiek ontmoet!" en
is uiteindelijk bij de wijziging van het HRG in 1987114 uit de wet verdwe-
nen. § 5 HRG 1976 verplichtte de Landen de verschillende soorten van
Hochschulen samen te voegen in een Gesamthochschule. Deze kon het
karakter aannemen van een 'integrierte' of 'kooperative' GesamthochschuIe.
In de eerste vorm is sprake van het zowel bestuurlijk aIs onderwijskundig
opgaan van verschillende instelIingen in een verband. In de laatste variant
nemen instellingen in een verband deel met behoud van hun juridische
zelfstandigheid. De bepaling las naar de letter aIs een imperatief: het
oprichten van Gesamthochschulen dient algemeen plaats te vinden. Verder
schreef zij voor dat de oprichting van of omvorming tot een Gesamthoch-
schule expliciet de voorkeur verdient boven Iichtere vormen van samenwer-
king tussen Hochschulen, zoals bedoeld in § 6 HRG. Maar hoe streng de
regel ook was, het leven ging zijn eigen weg. Er zijn maar enkele Gesamt-
hochschulen in de Bondsrepubliek aanwezig. De meeste daarvan bestonden
reeds op het moment dat het HRG 1976 nog in werking moest treden, terwijl
een relatief groot aantal pogingen tot oprichting na inwerkingtreding
voortijdig moest worden gestaakt.!" Nog geen 10% van de studerenden
in de Bondsrepubliek krijgt een opleiding aan een Gesamthochschule, 116

zij het dat het onderwijs aan de verschillende Gesamthochschulen hoog
wordt aangeslagen. II? Ben door de Bundesrninister fiir Bildung und
Wissenschaft in 1983 in het leven geroepen comrnissie van deskundigen
die belast werd met de evaIuatie van het HRG kwam tot de conclusie dat,
nu § 5 een zinIedige bepaIing is gebleken, dit artikel moet worden
geschrapt.!" Deze aanbeveling is overgenomen door de Bondswetgever,

schung, Lehre und Studium ru verbinden'.
112 Hierover uitgebreid: Christoph Luth, Gesamthochschulpolitik in der Bundesrepublik Deuts-

chland: zur Gesamthochschuldiskussion und Hochschulrahmengesetzgebung (1967-1976),
Bad Honnef 1983, vooral pp. 96 e.v.

113 Zie bij voorbeeld Starck in Von Mangoldt/Klein, a.w., p. 625, die spreekt van een 'weithin
funktionswidrigen Millgeburt'.

114 Bekend gemaakt op 9 april 1987, BGBI. 1 S. 1170 en in werking getreden per 1 januari
1988.

115 Nagel, a.w., p. 139.
116 Liith, a.w., p. 2 noemt het cijfer van 6%.
117 Vgl. Dick van Eijk, Gesamthochschule heeft zich bewezen, in: NRC-Handelsblad van 1

mei 1990: volgens een in 1990 door het weekblad 'Der Spiegel' gehouden enquete onder
6000 ouderejaars studenten worden twee Gesamthochschulen tot de drie beste universitaire
onderwijsinstellingen van Duitsland gerekend.

118 Vgl. het hierboven in noot 100 vermelde Bericht van de Expertenkommission, a.w., p. 13.
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zoals met vrijwel elke aanbeveling van de commissie is gebeurd. Ook §
6 is bij de wijziging van 1987 uit de wet verdwenen. De zo even bedoelde
commissie van deskundigen sprak zich in haar evaluatie principieel uit voor
handhaving van het uitgangspunt in het HRG, dat een algemene regeling
moet worden geboden voor zowel de universiteiten als de Fachhochschulen.

'Die Fachhochschulen haben sich unter den Einrichtungen des tertiiiren Bildungs-
bereiches einen anerkannten Platz erarbeitet und tragen einen wesentlichen Teil
der Ausbildungslastdieses Sektors mit. Dieser Emwicklungwurde.es widerspre-
chen, wollte man die Fachhochschulen aus dem Anwendungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes grundsatzlich herausnehmen. Denn eine solche Heraus-
nahme miibte a1s gezielte Abwertung der Fachhochschulen verstanden werden,
wenn sie nichtdurch die Notwendigkeiteiner Vielzahl zusatzlicher Sonderrege-
lungen einleuchtend begrundet werden konnte. Dies aber ist nicht der Fall. '119

De wetgever heeft de commissie op dit punt gevolgd. De verschillen tussen
de universiteit en de Fachhochschule concentreren zich op de inhoud van
de studierichtingen en op de positie van het personeel. Het constitutionele
hof heeft uitdrukkelijk uitgemaakt dat in het licht van de Wissenschafts-
freiheit de professoren die werkzaam zijn binnen een leergang aan een
Fachhochschule 'wegen ihrer anders gearteten Qualifikation und Funktion'
en de daaruit voortvloeiende verschillen in rechtspositie inhoudelijk niet
op gelijk niveau kunnen worden geplaatst met Hochschullehrer aan een
universiteit. 120 Met name voor het grondwettelijke recht op deelname
aan het bestuur binnen de universiteit heeft dit onderscheid gevolgen:
universiteitsprofessoren kunnen niet, als dragers van de kerntaken van
Forschung und Lehre in de zin van artikel 5, derde lid, GG, tot een
minderheid worden gedegradeerd tegenover de groep van professoren aan
een Fachhochschule of Fachhochschule-leergang binnen een Gesamthoch-
schule.!" Het verschil in positie is verder duidelijk verwoord in onder
andere § 44, derde lid, HRG, dat verderop aan de orde zal worden gesteld.
Voor een Hochschul1ehrer aan een Fachhochschule gelden beduidend minder
zware benoemingsvereisten dan voor een universiteitsprofessor.

119 A.w., p. 12.
120 BVerfGE61, 210, (242); het constitutionele hof heeft een materieei begrip van 'Hochschul-

lehrer' ontwikkeld, dat vanuit vier gezicbtspunten wordt bepaald: Qualifikarion, Funktion,
Verantwortlichkeit en Betroffenheit. Naar de mate waarin een 'Lehrer' aan de Hochschule
bet rnateriele begrip van Hochschullehrer nadert komt deze meer bescherming toe op basis
van art. 5, derde lid, GG (vgl. p. 240).

121 BVerfGE 39,255 e.v.
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4.5 De particuliere Hochschule

Lange tijd verdiende het thema van de particuliere Hochschule'F nauwe-
lijks enige aandacht in de Duitse literatuur. Dat kwam, omdat aanvankelijk
overwegend sprake was van kerkelijke instellingen wier positie zich op
het snijvlak van het recht van kerk en staat bevindt. Een feitelijke verande-
ring bracht de introductie van de Fachhochschule. Daarmee kwam een keur
van privaatrechtelijk beheerde, niet strikt tot de kerkelijke sfeer beperkte
instituten van beroepsonderwijs in het stelsel van hoger onderwijs te-
recht. 123 Men is gaandeweg de particuliere Hochschule gaan zien als een
serieus te nemen alternatief voor zijn overheidspendant. Men heeft
opgemerkt dat hier een kans ligt, om van het dominante overheidsstelsel
afwijkende inhoudelijke en organisatorische concepties van geinstitutionali-
seerde wetenschapsbeoefening in onderzoek en onderwijs te verwerkelij-
ken.P' De particuliere Hochschule zou ook een middel kunnen zijn om
van de nauwe binding van het staatsbestuur af te komen en om effectiever
in te spelen op aanwezige maatschappelijke behoeften via het marktmo-
del. 125 Anderen zien hiermee tenslotte winst in het verschiet voor het ook
door de staat te behartigen streven naar wetenschappelijke pluraliteit.!"

Hoezeer ook een uitdaging, de fundering van de particuliere Hochschule
in het licht van de Wissenschaftsfreiheit betreft toch heel andere aspecten
dan bij de overheids-Hochschulen. Volgens het Hochschulurteil vormt artikel
5, derde lid, GG in zijn objectiefrechtelijke dimensie de rechtsgrond voor
de overheidsverplichting, om van staatswege adequate instellingen voor
een vrije wetenschapsbeoefening op te richten en in stand te houden.!"
Een zodanige grondslag ontbreekt voor de particuliere Hochschule. Men
heeft weI getracht aansluiting te zoeken bij de 'Privatschulfreiheit' van
artikel 7, vierde lid, GG maar dat is door het constitutionele hof afgewe-
zen. 128 Artikel 7 en 5, derde lid, GG markeren een constitutioneelrechtelij-

122 De gangbare Duitse tenn luidt 'Privathochschule". Karpen, in Karpen II, p. 504, meent
ecbter op goede gronden dat beter kan worden gesproken van 'freie Hochscbule', immers
niet de beheersvorm staat bij deze problematiek centraal, maar de vraag of bier in de zin
van § 70 HRG sprake is van een 'nicbt-staatliche Hochschule".

123 Vgl. Dieter Lorenz, Privatbocbscbulfreiheit und Bundesrecht, in: Wissenscbaftsrecbt,
Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsforderung (afgekort als WissR) 1987, p. 22.

124 A.w., p. 23.
125 A.w.
126 Karpen II, p. 530.
127 BVerfGE 35, 79, (115).
128 BVerfGE 37,314 (320); artikel 7, vierde lid GG -voorzover bier van belang-Iuidt: 'Das

Recbt zur Erricbtung von privaten Schulen wird gewiihrleistet'.
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ke scheidslijn tussen secundair en terti air onderwijs.F' D~ rechtsgrond
voor het oprichten van particuliere Hochschulen lijkt vooral te moeten
worden gezocht in de afwezigheid van een verbod in artikel 5, derde lid,
GG. Noch de grondwet, noch het overige federale recht bevat een basis
voor het aannemen van een staatsmonopolie met betrekking tot het hoger
onderwijs.P? Als positieve grondwettelijke grondslag voor de vrijheid
van oprichting van particuliere Hochschulen wordt wei verwezen naar artikel
2, eerste lid, GGI3I dat een algemeen recht voor een ieder op vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid garandeert, behoudens rechten van
derden en zekere, uit de constitutionele orde voortkomende beperkingen.
Weer anderen verwijzen in dit verband naar het (ongeschreven) beginsel
van de vrije tolerante rechtsstaat. 132

Vanuit grondrechtelijk perspectief moet ten aanzien van de particuliere
Hochschule onderscheid gemaalct worden tussen het hierboven behandelde
vraagstuk van de vrijheid van oprichting en de vrijheid van functioneren.
Het laatste aspect vindt in de Duitse visie, waarbij niet het particuliere maar
het Hochschulkarakter van de instelling domineert, rechtstreeks zijn basis
in artikel 5, derde lid, GG. 133 Anders dan bij de openbare Hochschule
echter, is niet de individueIe wetenschapper drager van het grondrecht,
maar de privaatrechtelijke rechtspersoon die de instelling in stand houdt.
Artikel 19, derde lid, GG bepaalt expliciet: 'Die Grundrechte gelten auch
fur inlandische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese
anwendbar sind' . Binnen de grenzen die Wissenschaft, Forschung en Lehre
in de zin van artikel 5, derde lid, GG stellen is de rechtspersoon van wie
de instelling uitgaat vrij richting en doel van het wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek te bepalen. De overheid kan in beginsel slechts marginaal
toetsen. Natuurlijk heeft zij verdergaande bevoegdheden in zoverre de
Hochschule door erkenning door de staat ingevolge § 70 HRG in het publiek
stelsel van hoger onderwijs is opgenomen en onder staatstoezicht staat. 134

Ingevolge een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht is de staat in
algemene zin verplicht tot het financieren van de particuliere (Hoch)schule
die erkend is en regulier onderwijs verzorgt, wanneer deze particuliere
(Hoch)schule voor het functioneren van overheidsfinanciering afhankelijk

129 Lorenz, a.w., p. 29.
130 Lorenz, a.w., p. 27 en 36-37.
131 Lorenz, a.w., p. 39-40.
132 Karpen II. p. 530.
133 Lorenz, a.w., p. 31 e.v.
134 Lorenz. a.w., p. 33; Karpen n. p. 545.
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is.135Ook bij financiering te stellen voorwaarden oefenen de overheden
invloed uit met betrekking tot het onderwijs, het onderzoek en de positie
van personeel van de Hochschule en studenten daarin. 136

4.6 De organisatie van de Hochschule

Artikel 5, derde lid, GG bevat weinig concrete aanknopingspunten voor
een bepaalde organisatie van de universiteit. Toch heeft het in dit opzicht
meermalen als toetssteen gefungeerd voor de beoordeling van de constitutio-
nele toelaatbaarheid en houdbaarheid van feitelijk aanwezige organisatiemo-
dellen. Opnieuw is het Hochschulurteil uit 1973 in dit verband van bijzonde-
re betekenis. In deze uitspraak heeft het constitutionele hof de idee van
de Gruppenuniversitat grondwettig geoordeeld. De gedachte van de
Gruppenuniversitat, die stamt uit de jaren zestig en ook ten grondslag ligt
aan het steise\ van de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970, komt
erop neer dat er verschillende langs democratische weg samengestelde
gremia binnen de universiteit moeten bestaan, die de belangrijkste
bestuursbevoegdheden in handen hebben en die een evenredige weerspiege-
ling moeten zijn van de in de universiteit aanwezige, op onderscheiden wijze
gevormde groepen of, naar de terminologie van de Wet Universitaire
Bestuurshervorming 1970, geledingen. Het hierna te bespreken § 38 HRG
is een uitwerking van deze gedachte.

De Gruppenuniversitat is evenwel niet onvoorwaardelijk toelaatbaar.
In organisatorisch opzicht kan artikel5, derde lid, GG moeilijk gelden als
het 'democratiseringspostulaat' van de wetenschappelijke instelling. Hoog-
stens kan worden gesteld dat het grondrecht het democratiseringsproces
niet verhindert. De uiteindelijke betekenis van het grondrecht voor de
organisatie van de Hochschule is dat van een formeel procedurebeginsel'":
voor zover en naar de mate waarin de Gruppenuniversitat organisatorisch
bijdraagt aan de 'Losung von Gruppenkonflikten' en de 'Mobilisierung von
Sachverstand' is deze gelegitimeerd in de zin van artikel 5, derde lid,
GG.138 Daarmee worden ook de beperkingen zichtbaar die aan het
democratiseringspostulaat worden opgelegd. De simpele procedure van
besluitvorming bij meerderheid over wetenschapsaangelegenheden is
uiteindelijk niet functioneei. Wetenschappelijke 'Sachverstand' is geen vraag
van een politieke raadsmeerderheid. Toch kan het argument van 'Losung

135 BVerwGE 27, 360 (361); zie ook Karpen Il, p. 544.
136 Karpen [I, p. 545.
137 Aldus Scholz, a.w., p. 179.
138 BVerfGE 35, 79, (125).
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von Gruppenkonflikten' juist een stimulans zijn om tot zekere democratise-
ring van de interne Hochschulverhoudingen over te gaan. Juist de moderne
massa-universiteit kan procedureelrechtelijke middelen gebruiken, om
tegengestelde belangen tussen geledingen met elkaar tot verzoening te
brengen. Ret traditionele middel om dergelijke conflicten op te vangen in
de sfeer van geprofessionaliseerde collegiale verhoudingen is voor de
moderne tijd niet meer toereikend.!" De combinatie van de beginselen
van 'Mobilisierung von Sachverstand' en 'Losung von Gruppenkonflikten'
die volgens het constitutionele hof aan e1kedenkbare manier van universitai-
re organisatie ten grondslag liggen, moet Ieiden tot een gemodificeerde
vorm van democratisch bestuur. Ret belangrijkste gegeven daarbij is, dat
de vorming van geledingen dient te leiden tot homogene groeperingen, 140

in het bijzonder ter bescherming van de in het Licht van de Wissen-
schaftsfreiheit speciale positie van de hoogleraar:

'Ware es dem Gesetzgeber erlaubt, in die Gruppe der Hochschullehrer auch
Personen einzubeziehen, die ( .. ) nicht (.. ) dem Typus des Hochschullehrers
entsprechen, so ware ihm damit das Tor geoffnet, iiber die Zusammensetzung
der Gruppe den quantitativen und qualitativen Einflu6 der eigentlichen
Hochschullehrer zuriickzudriingen und damit die Stimmgewichtung in den
Kollegialorganen auf diesem Umweg zu unterlaufen'. 141

Ret constitutionele hof hanteert in verb and hiermee een materieel begrip
van hoogleraar, dat de universiteitsprofessor doet onderscheiden van die
van de Pachhochschule.l'" Voor zover de uit verschillende geledingen
samengestelde raden zich bezig moeten gaan houden met aangelegenheden
die direct verband houden met het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs,
moet volgens het constitutionele hof een viertal uitgangspunten ten aanzien
van de bijzondere positie van de hoogleraar voorop worden gesteld:

a. De geleding van hoogleraren moet homogeen zijn samengesteld. Deze geleding
moet op eenduidige wijze zijn afgegrensd van andere geledingen.
b. Bij besluiten die direct betrekking hebben op het onderwijs moet de geleding
van hoogleraren een met haar bijzondere positie overeenkomende, 'maBgebende'
invloed toekomen. Aan deze eis is voldaan als deze geleding over de helft van
de stemmen beschikt.

139 Scholz, a.w., pp. 179-180.
140 BVerfGE, 35, 79, (134).
141 BVerfGE, 35, 79, (135).
142 Zie hierboven noot 120.
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c. Bij besluiten die direct verb and houden met wetenschappelijk onderzoek of
met de benoeming van hoogleraren, moet de geleding van hoogleraren een
verdergaande, overwegende invloed voorbehouden bl ijven.
d. Bij aile besluiten over vragen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
moet een niet nader gedifferentieerd aandeel van de geleding van niet-
wetenschappelijk personeel worden uitgesloten.!?

De contouren die in het Hochschulurteil werden neergezet, hebben hun
weg gevonden in het Hochschulrahmengesetz en dienen nog immer als een
belangrijk uitgangspunt voor de Hochschulwetgeving op deelstaatsniveau.
§ 58, tweede lid, HRG luidt: 'Die Hochschulen geben sich Grundordnungen,
die der Genehmigung des Landes bediirfen. Die Voraussetzungen fur eine
Versagung der Genehmigung sind gesetzlich zu regeln'. Aangelegenheden
van autonome regeling bij Grundordnung, de zogenaamde 'innere
Angelegenheiten.r" betreffen vooral het interne bestuur en de organisatie
van de Hochschule. Daar bovenop kan de Grundordnung beginselen en
uitgangpunten normeren voor deze aangelegenheden.!" Het geciteerde
§ 58, tweede lid, lijkt naar de letter tot strekking te hebben dat (ook) de
wetten van de Landen ten aanzien van de organisatie en het bestuur van
het hoger onderwijs kaderstellend van karakter dienen te zijn. Toch blijkt
dit in de praktijk anders te liggen. Als voortvloeisel van de in deze aan
de deelstaten toekomende toestemmingsbevoegdheid zijn de meeste wetten
op deelstaatsniveau gedetailleerder van regeling dan wellicht verantwoord
is.146

Het HRG formuleert in § 61 de algemene uitgangspunten van de
organisatie van de Hochschule. In de eerste volzin van het eerste lid van
§61 is hetzg. Zwei-Ebenen-Prinzip neergelegd: 'Entscheidungsbefugnisse
haben zentrale Organe und Organe der Fachbereiche'. Dit beginsel""
doet de Hochschule scherp onderscheiden van de andere lichamen naar
publiekrecht in het Duitse recht, zoals de gemeenten of de 'Kamrnern' die
maar een enkel organisatie- en beslissingsniveau hebben.!"

In het stelsel van het HRG is de Fachbereich de organisatorische
basiseenheid (§ 64, eerste lid). Het begrip Fachbereich wordt in het HRG
niet nader gedefinieerd. Het wordt wei omschreven als een soort faculteit

143 BVerfGE, 35, 79, (133 e.v.).
144 Karpen I, p. 59 e.v.
145 Luthje, a.w., p. 787.
146 Liithje, a.w., p. 786; Karpen I, p. 82/83.
147 Getuige §§ 65 en 66 is het niet zonder uitzonderingen. Verderop in deze paragraaf zal bier

nader bij stil worden gestaan.
148 Henning Schrimpf, in: Denninger (hrsg.), a.w., p. 835.
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nieuwe stijl die zich van de traditionele faculteit onderscheidt door haar
kleinere en overzichtelijker organisatievorm. 149 In de wetgeving van de
verschillende deelstaten zijn uiteenlopende pogingen tot definiering onderno-
men. In de toepasselijke wetgeving van Beieren is bepaald dat de Fachbe-
reich 'gelijke ofverwante vakgebieden' tot een overzichtelijke eenheid dient
samen te nemen. Gelijksoortige bepalingen kunnen worden aangetroffen
in de wetgeving van Rheinland-Pfalz en Sleeswijk-Holstein. In Rheinland-
Pfalz wordt ook vanuit het gezichtspunt van de betrokkenheid op de
opleiding geredeneerd. In sommige deelstaten geldt een regeling ten aanzien
van de vorrning van een Fachbereich, waarbij een bepaald aantal professoren
of plaatsen is voorgeschreven. In Rheinland-Pfalz zijn vijf professoren
voldoende om een Fachbereich te vormen.P?

De Fachbereich vervult, onverminderd de verantwoordelijkheden van
de Hochschule en van de centrale organen daarbinnen, 'op zijn terrein'
de taken van de Hochschule. De centrale organen komen slechts taken en
bevoegdheden toe die in § 63 HRG (op weliswaar vrij ruime wijze) zijn
geformuleerd. Het Zwei-Ebenen-Prinzip verIeent de organisatie in de
Hochschule het karakter van federaal bestuur, zonder dat het werkt als een
starre richtsnoer bij de cornpetentieverdeling.!" Er is geen onderge-
schiktheidsverhouding tussen centrale organen en de Fachbereich. Het Zwei-
Ebenen-Prinzip is in het HRG, na de jaren van studentenrevolte en hervor-
ming van het universitair onderwijs, in de plaats getreden van de oude
Duitse universiteitsstructuur die vier bestuurs- en beslissingsniveaus kende:
leerstoel - instituut - faculteit - universiteit. De voorheen bestaande
bevoegdheden van de leerstoelhouder, de instituutsleiding en de faculteit
zijn nu in beginsel in handen van de Fachbereiche. De traditioneel voor
een deel als staatsinstelling vormgegeven en niet binnen de universiteit
geincorporeerde instituten zijn in de nieuwe structuur van de Hochschule
gemtegreerd.l"

Het Zwei-Ebenen-Prinzip geldt, hoewel belangrijk in de optiek van het
HRG, niet als absoluut. Het vervolg van het eerste lid van § 61 laat toe
dat de deelstaten ervan afwijken.!" Anders dan in het ontwerp-HRG heeft

149 Schrimpf, a.w., p. 902.
150 Vgl. Bericht der Expertenkommission, a.w. (noot 100), pp. 91-92.
151 A.w.
152 Schrimpf, a.w., p. 836.
153 Het vervolg van §61, eerste lid, HRG luidt: 'Fur Hochschulen mit Einrichtungenan verschie-

denen Orten kann das Landesrecht auBerdem besondere ortliche Organe mit Entscheidungsbe-
fugnissen vorsehen, wenn dies im Hinblick auf die GroBe und die raumliche Entfemung
der Einrichtungengeboten erscheint. Andere Organisationseinheitenhaben Entscheidungsbe-
fugnisse, soweit dies nach diesem Gesetz zugelassen oder bestimmt ist'.
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§ 61 in dit opzicht een duidelijk compromiskarakter. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat slechts de 'Kollegialorgane' zelfbevoegdheden konden
overdragen aan andere organen en dat de overdracht geen voorwerp zou
vormen van deelstaatsrecht. De met name in de laatste volzin van § 61
vervatte organisatorische openheid wordt evenwel in veel deelstaatswetge-
ving benut om af te wijken van het Zwei-Ebenen-Prinzip. 154

Volgens § 62 HRG kan de leiding van de Hochschule in handen worden
gelegd van een rector of een rectoraat, wanneer er een Rektoratsverfassung
geldt, dan wei een president of een presidium, in het geval er een
Prasidialverfassung geldt. Het leidend orgaan bewaart de orde in de
Hochschule en oefent het huisrecht uit. Hij legt jaarlijks verantwoording
af over de vervulling van de hem opgedragen taken. Rector of president,
respectievelijk de leden van het rectoraat of presidium worden op voordracht
van de Hochschule door een centraal, democratisch uit de groepen van
professoren, studenten, ander wetenschappelijk personeel en niet-weten-
schappelijk personeel (§ 38) samengesteld orgaan gekozen. Wegstemmen
van het orgaan of van de leden van het orgaan is niet mogelijk. De rector
moet een hoogleraar zijn. Het rectoraat staat onder voorzitterschap van
de rector en bestaat verder uit andere hoogleraren van de Hochschule. Voor
de president, respectievelijk de leden van het presidium gelden deze eisen
niet.

De belangrijkste bevoegdheden op centraal niveau zijn in handen van
de centrale collegiaal samengestelde organen.!" Men vergelijke de
catalogus van § 63 HRG die verderop aan de orde zal komen. De een of
meer op centraal niveau opererende collegiaal samengestelde organen, maar
ook die op het niveau van de afdeling/faculteit worden via een in § 39 HRG
uitgewerkt kiessysteem samengesteld uit de leden (Mitglieder) van de
Hochschule-gemeenschap. Lid zijn in beginsel allen die hun hoofdtaak in
de openbare dienst van de Hochschule vervullen, daarmee gelijk te stellen
personen en de ingeschreven studenten. De leden van de Hochschule-
gemeenschap hebben het recht van en de plicht tot 'Mitwirkung' aan het
autonoom bestuur. De aard en omvang van het 'Mitwirkungs'recht zijn
afhankelijk van het aantal afdelingen en faculteiten in de Hochschule, van
de taken en bevoegdheden van de bij het bestuur betrokken gremia en van
de kwalificatie, functie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de leden
van en bij de Hochschule-gemeenschap.

154 Schrimpf, a. w., p. 837.
155 Het HRG spreekt van 'Kollegialorgane'. Naar Nederlandse begrippen worden hier niet

colleges maar raden aangeduid.
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In een centraal of decentraal collegiaal samengesteld orgaan zijn in
beginse1 vier groepen vertegenwoordigd: I. de professoren, 2. de studenten,
3. Oberassistenten, Oberingenieure, wetenschappelijke en 'kiinstlerische'
assistenten en wetenschappelijke en 'kiinstlerische' medewerkers, 4. overige
medewerkers. De voorzitter van de Fachbereich, de zogenaamde 'Fachbe-
reichssprecher' neemt qualitate qua met stemrecht dee 1aan de op centraal
niveau opererende collegiaaI samengestelde organen die taken en bevoegdhe-
den uitoefenen als bedoeld in § 63. Zowel wat betreft de vertegenwoordiging
van groepen (meer of minder), als de positie van de Fachbereichssprecher
(een per afde1ing/faculteit of namens meer afdelingen/faculteiten) kunnen
de deelstaten binnen zekere grenzen afwijkende regelingen treffen. In alle
gremia met bestuursbevoegdheden in aangeIegenheden die het onderzoek,
de ontwikke1ingsplanning met betrekking tot kunst, het onderwijs of de
benoeming van professoren aangaan, beschikken de professoren over de
absolute meerderheid in zetels en stemmen. Aan de besluitvorming op dit
vlak nemen deel, voor zover zij in de betreffende raad zijn vertegen-
woordigd: professoren, president of rector dan weI een lid van het rectoraat
of het presidium, de Hochschul-docenten, de Oberassistenten en -ingenieure,
de wetenschappelijke of 'kiinstlerische' assistenten en medewerkers en de
studenten. De besluitvorming berust op de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Binnen deze meerderheid dient een meerderheid van de leden-
professoren voor het besluit gestemd te hebben. Andere leden van het
betreffende gremium, de categorie overige medewerkers hebben slechts
stemrecht in aangelegenheden van onderzoek en van kunst, voor zover zij
daarmee verband houdende functies bekleden en over bijzondere ervaring
op het gebied van het onderzoek dan wei de kunst beschikken. De taken
en bevoegdheden van de op centraal niveau, voor alle duidelijkheid: het
niveau van de Hochschule, opererende gremia zijn neergelegd in § 63 HRG.
Er is volgens het derde lid van § 63 HRG voor de deelstaten een keuzemo-
gelijkheid in hun regelingen een of meer collegiaal samengestelde organen
in het leven te roepen. Binnen een kleine instelling kan een collegiaal
samengesteld orgaan functioneren die de algemene bevoegdheid krachtens
§ 63, eerste lid, bezit tot het vaststellen van de Grundordnung en het kiezen
van de Hochschule-leiding, alsmede de specifiekere taken en bevoegdheden
bezit van het tweede lid van § 63. In de regel zal het echter om twee of
meer verschillende 'Kollegialorgane' gaan, verdeeld naar de taken en
bevoegdheden van het eerste en tweede lid.

De bijzondere taken en bevoegdheden volgens het tweede lid betreffen de
besluitvorming:
1. over de voordracht van het te verkiezen leidend orgaan;
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2. met betrekking tot de opstelling van de huishoudelijke begroting;
3. met betrekking tot de vaststelling van toelatingsaantallen;
4. met betrekking totde oprichting, wijziging en opheffing van afdelingen/facul-
teiten, studierichtingscommissies, wetenschappelijke inrichtingen, werkeenheden
en interfacultaire comrnissies;
5. inzake de onderzoeksproblematiek en de bevordering van de wetenschappelijke
en kunstzinnige vorming van studenten;
6. over of stellingname omtrent regelingen van Hochschulexamens;
7. over of stellingname omtrent voordrachten voor de benoeming van
professoren.

De Fachbereich is de organisatorische basiseenheid in de Hochschule (§
64, eerste lid, HRG). De Fachbereich vervult voor zijn gebied de taken
van de Hochschule. 'Er tragt dafiir Sorge, daf seine Angehorigen, seine
wissenschaftlichen Einrichtungen und seine Betriebseinheiten die ihnen
obliegenden Aufgaben erfiillen k6nnen'. Organen van de Fachbereich zijn
de Fachbereichsrat en de Fachbereichssprecher. De Fachbereichsrat rekent
tot zijn bevoegdheid alle aangelegenheden inzake wetenschappelijk onder-
zoek en onderwijs die niet bij deelstaatswetgeving aan de Fachbereichs-
sprecher zijn toebedeeld. De Fachbereichssprecher, die door de Fachbe-
reichsrat uit de hoogleraren in zijn midden wordt gekozen, is voorzitter
van de Fachbereichsrat, hij voert de besluiten van de raad uit en handelt
in het belang van de Fachbereich. De Fachbereichssprecher kan ten aanzien
van de wetenschappelijke, 'kiinstlerischen' en overige medewerkers van
de Fachbereich dienstbevelen geven, voor zover deze niet bij een weten-
schappelijke inrichting of werkeenheid werkzaam zijn.

De wettelijke terminologie inzake de taken en bevoegdheden van de
Fachbereich is nogal ruim. Via een systematische interpretatie van het HRG
wordt duidelijk dat de Fachbereich vooral een coordinerende taak heeft
op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en onder de
'faktische Zwang' staat prioriteiten te stellen en zwaartepunten te vormen
met een daaraan gekoppelde verdeling van middelen en personeelslast. 156

De §§ 65 en 66 bevatten de mogelijkheid, om tussen de niveaus van de
centrale collegiaal samengestelde organen en de Fachbereich samenwerkings-
vormen te creeren van meer Fachbereiche. Als zodanig vormen deze
bepalingen duidelijke uitzonderingen op het 'zwei-Ebenen-Prinzip'. § 65,
eerste lid, schept in het algemeen, voor taken die de samenwerking tussen
meer Fachbereiche vereisen, de mogelijkheid om 'gemeinsame Kommissio-
nen' in te stellen. Specifiek op het terrein van de ontwikkeling en

156 Schrimpf, a.w., p. 902.
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herprogrammering van studierichtingen met betrekking tot vakgebieden
van meer Fachbereiche tegelijk kunnen 'Studienbereiche' worden ingesteld.
Verder kunnen onder de verantwoordelijkheid van een of meer Fachbereiche
wetenschappelijke inrichtingen en werkeenheden worden gevormd.

4.7 De positie van het personeel

In het Duitse stelseI vallen de hoogleraren (in 'rnateriele zin'), als
belangrijkste exponent van het wetenschappelijk personeel, vanuit de aard
van hun functie onder de bescherming van artikel 5, derde lid, GG.157

Tegelijkertijd zijn zij meestal ambtenaar in openbare dienst. 158 Zij worden
benoemd door de overheid van het Land. Het Land selecteert daarvoor in
samenwerking met de Hochschule de geschikte kandidaten.!" De ambte-
naarrechtelijke positie van de hoogleraar is van betekenis in verband met
de hem toekomende Wissenschaftsfreiheit.

'Die beamtenrechtliche Stellung des Hochschullehrers verfolgt demgemiill nicht
nur den Zweck, den Hochschullehrer in bestimmte Amtspflichten zu nehrnen;
sie verfolgt auch und gleichrangig den Zweck, dem quaIifizierten Wissenschaftler
den Schutz derjenigen personlichen und sachlichen Unabhangigkeit zu verleihen,
die die freie Wissenschaft existentiell voraussetzt'. 160

De professor komt bij uitstek de Lehrfreiheit toe. De professor heeft het
recht om zelfstandig, binnen het kader van de 'LehrplanmaBige' verplichtin-
gen, onderwijs te geven. Daarbij mogen het thema, de inhoud, de methode
en de wetenschappelijke opinies zelf worden bepaald.'?'

VoIgens § 43, eerste lid, eerste volzin, HRG verrichten de professoren
binnen hun in het raam van hun aanstelling nader vormgegeven vakgebied
de aan de Hochschule opgedragen taken van wetenschap en kunst, onderzoek
en onderwijs. Aangenomen wordt dat in deze bepaling het door het constitu-

157 Vgl. het Hochschulurteil, BVerfGE 35,79, (127): de hoogleraar is 'Inhaber der Schliissel-
funktion des wissenschaftlichen Lebens'.

158 Een privaatrechtelijk dienstverband met een professor, de zg. 'Vertragsprofessor', is aileen
in uitzonderingsgevallen toelaatbaar, nu professoren functioneel belast zijn met de uitoefening
van overheidsbevoegdheden, Men vergelijkeart. 33, vierde lid, GG: 'Die Ausubunghoheits-
rechtlicher Befugnisse ist als stiindige Aufgabe in der Regel Angehorigen des offentlicben
Dienstes zu ubertragen, die in einem offentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhaltnis
stehen' .

159 D. Lorenz, State control of education, bijdrage aan het Congres international de droit compare
te Montreal Canada, 1990, p. 13.

160 Vgl. Scholz, a.w., p. 191.
161 Bauer, a.w., p. 53.
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tionele hof voor het eerst in het Hochschulurteil ontwikkelde materiele
begrip van hoogleraar een plaats heeft gekregen. Hier geldt de volgende
sluitrede: als hoogleraar dan taken x-y-z, en omgekeerd: als taken x-y-z
dan ook hoogleraar in rnateriele zin.!" Tot hun verplichtingen behoort
het ook advies- en ontwikkelingstaken te verrichten ten aanzien van de
studieprogramma's, te participeren in het bestuur van de Hochschule,
examens af te nemen en taken te vervullen die hen door de deelstaatswetge-
ving zijn opgedragen.

De vereisten voor het professorenambt zijn (§ 44 HRG): een afgesloten
studie aan een Hochschule; pedagogische vaardigheid door ervaring of
opleiding verkregen; bijzondere bekwaamheden voor de wetenschap die
in de regel blijken uit een promotie en een Habilitationsschrift ofbijzondere
bekwaamheden op het vlak van de kunst. Verder: adequate wetenschappelij-
ke of artistieke verdiensten en tenslotte: bijzondere verdiensten bij het
gebruik of de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en methoden in
een beroepsverband van minimaal vijf jaar, waarvan ten minste drie jaar
buiten de Hochschule vervuld moeten zijn. Alleen de laatste eis is van
betekenis voor de aanstelling tot hoogleraar aan een Fachhochschule (§
44, derde lid, HRG).

Dezelfde eisen als voor professoren in het algemeen, gelden voor de
zogenaamde Hochschuldozenten van § 48 c HRG. Bij de wijziging van
het HRG in 1987 is het type van de Hochschuldozent ingevoerd. Hoch-
schuldozenten worden in de regel voor de duur van zes jaar benoemd, zij
het dat ook benoemingen voor onbepaalde tijd mogelijk zijn.

Het directe voorportaal tot het hoogleraarschap en andere functies,
waarin het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats inneemt, is
de functie van wetenschappelijk en 'kilnstlerische' assistent. De wetenschap-
pelijk assistent heeft tot taak zich in een driejarig dienstverband in het
onderzoek en het onderwijs verder te bekwamen. Hij is verbonden aan een
professor en vervult de profesorale taken onder diens verantwoording. Tot
het assistentschap worden slechts toegelaten zij, die zijn gepromoveerd of
een ander adequaat examen hebben afgelegd of die zich op geJijkwaardige
wijze in de kunst hebben onderscheiden (§ 47, derde lid). Daarnaast
onderscheidt het HRG nog de Oberassistenten en Oberingenieure. Deze
hebben in een vier- of zesjarig dienstverband een zelfstandige taak op het
vlak van onderwijs en onderzoek. Als zodanig is hun positie in ambtelijke
zin hoger dan die van de wetenschappelijk assistent.

162 Andreas Kehler, in: Denninger (hrsg.), a.w., p. 537.
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Zuiver op het terrein van taken van wetenschap kent het HRG de
wetenschappelijk medewerker (wissenschaftliche Mitarbeiter). Deze is
verbonden aan een Fachbereich, wetenschappelijke inrichting of een
werkeenheid, dan weI toegewezen aan een professor. De wetenschappeli jke
medewerker heeft een beperkte onderwijstaak. Voor de functie komen in
aanmerking zij die een studie aan de Hochschule hebben afgerond.

Onder het niet-wetenschappelijk personeel (sonstige Mitarbeiter) aan
de Hochschule valt de restcategorie van functies die niet liggen op het vlak
van onderzoek en onderwijs en die zich name bevindt in de sfeer van het
technisch en administratief personeel. Het HRG vermeIdt het niet-weten-
schappelijk personeel slechts in § 38 als zelfstandige geleding bij de
samenstelling van collegiale organen. De geleding van het niet-wetenschap-
pelijk personeel komt vanuit de aard der zaak niet de bescherming toe van
de Wissenschaftsfreiheit. Niettemin vervult hier het grondrecht, als
Jedermannsgrundrecht een rol voor zover en in de mate dat het niet-
wetenschappelijk personeeI is betrokken bij de zaken van onderwijs en
onderzoek:

'Der Gruppe des nichtwissenschaftlichen Personals gehoren Fachkriifte an, deren
praktisches Wissen gerade auf organisatoriscbem Gebiet fiir die Universitat
nutzbar gemacht werden kann. In diesem Zusammenbang ist zu beriicksichtigen,
daB die wissenschaftliche Tatigkeit in den Hochschulen in zunehmenden Mafie
der Unterstiitzung von Nichtwissenschaftlern bedarf, die flir die Ausfuhrung
der Forschungsarbeiten und Lehrveranstaltungen technische oder verwal-
tungsmaflige Voraussetzungen schaffen und auch entsprecbende Verantwortung
tragen.!"

4.8 De positie van studenten

Voor studenten is de grondrechteIijke positie niet veeI anders dan voor het
niet-wetenschappelijk personeel: 'Solange und soweit sie an der Forschung
und wissenschaftlichen Lehre teilnehmen, steht auch ihnen das Recht aus
art. 5 Abs. 3 GG zu .. ' .164 § 3, vierde lid, eerste volzin, HRG onderscheidt
in dat opzicht de vrijheid van studie, die in het bijzonder omvat de vrije
keuze van het onderwijsaanbod, het recht binnen een bepaalde studiegang
naar eigen keuze zwaartepunten aan te brengen, alsook het recht binnen
de studiegang wetenschappelijke en artistieke meningen te bewerken en
te uiten.

163 Hochschulurteil, BVerfGE 35, 79, (126).
164 A.w., p. 125.
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In het algemeen wordt het hele complex van grondrechtelijke rechten
en verplichtingen ingevolge de Wissenschaftsfreiheit, die studenten toekomt
aan de Hochschule, samengenomen onder het centrale begrip Lernfreiheit.
De Lernfreiheit is het complement van de Lehrfreiheit in de zin van artikel
5, derde lid, GG. Immers, de vrijheid van de Hochschullehrer tot verkondi-
ging van zijn eigen wetenschappelijke mening bij de vervulling van de
onderwijstaak is aileen gerechtvaardigd in de mate waarin de studenten
de vrijheid toekomt de verkondigde meningen over te nemen of af te
wijzen. 165 Hieruit leidt men wel af, dat onderwijsvormen die mogelijkhe-
den tot participatie of meningsuiting door studenten volledig uitsluiten niet
aan de aan de Lehr- en Lernfreiheit te stellen eisen voldoen.l'" Door de
verbinding met de Lehrfreiheit is de Lernfreiheit te verstaan als een indirect
uit het grondrecht af te leiden recht. 167 Tot de Lernfreiheit rekent men
de volgende deelvrijheden: de vrije keuze van de studie, van studievakken
en van de Hochschule, de academische ongebondenheid, de vrijheid van
vormgeving van de studie en tenslotte het recht van studenten de academi-
sche voorzieningen te benutten.!" De vrije keuze van de studie en de
problematiek van de vrije toegang tot de Hochschule vinden hun grondrech-
telijke basis niet zozeer in art. 5, derde lid, maar eerder in art. 12, eerste
lid, GG: 'Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstatte frei zu wahlen. Die Berufsausiibung kann durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes geregelt werden' .169

De Lernfreiheit is in geen van haar verschillende aspecten onbeperkt.
Art. 12, eerste lid, GG beschermt slechts een recht op vrije toegang tot
bestaande voorzieningen. Ret creeert niet een statelijke verplichting om
op individuele wensen en behoeften toegesneden opleidingen, studierichtin-
gen of instellingen in het leven te roepen.F" Verder kan ook het recht
op vrije toegang wettelijk beperkt worden, bij voorbeeld door het instellen
van een numerus clausus ten aanzien van een bestaande studierichting'?'
of door de centrale verdeling van studieplaatsen voor eerstejaars-kandidaten

165 Bauer, a.w., p. 132.
166 A.w., p. 131.
167 A.w., p. 133.
168 A.w., p. 136; zie ook Liithje, in: Denninger, a.w., pp. 127 e.v.
169 A.W.; zie ook Gunter Fries, Die RechtssteUungdes Studenten innerhalb der wissenschaftlichen

Hochschule, Hamburg 1974, p. 57.
170 Fries, a.w., p. 5ge.v.; Karpen II, p. 590.
171 Zie in het algemeen over deze problematiek: Hans Joachim Faller, Bestand und Bedeutung

der Grundrechte im Bildungsbereich in der Bundesrepublik Deutschland, EurGRZ 1981,
pp.611-628.
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over verschillende Hochschulen.'?' Voor zover de vrijheid van keuze
van de studievakken en die van vormgeving van de studie in het geding
zijn, kan worden gewezen op § 3, vierde lid, HRG dat reeds wijst op de
in Studien- en Prufungsordnungen neergelegde beperkingen, alsmede op
het kader dat een vastgesteld studieprogramma nu eenmaal biedt. Ret is
evenwel in de Duitse doctrine niet gebruikelijk de erkenning van de
studenten tot zelfstandige geleding binnen de collegiaal samengestelde
organen van de Hochschule conform § 38 HRG als een uitwerking te zien
van de in § 3, vierde lid, HRG gestipuleerde studievrijheid. De academische
vrijheid van de student tenslotte, is niet buiten het verband denkbaar, dat
het bestuurlijke kader van de Hochschule en de aanwezigheid van andere
betrokkenen nu eenmaal biedt. 173

4.9 Financiering

De Hochschulen zijn voor het overgrote deel publiekrechtelijke instellingen.
Zij bezitten geen financiele autonomie. De begroting van elke Hochschule
maakt onderdeel uit van de begroting van het land. Het land is volgens
de grondwet de eerstverantwoordelijke voor het onderwijs en de cultuur.
De Hochschulen zijn daarentegen weI vrij en in beginsel gratis toegankelijk.
Dit heeft tot gevolg dat bijna 100% van de lopende uitgaven van de
Hochschulen extern wordt gefinancierd. De Bond oefentjuist door middel
van de financieringsstroom veel invloed uit. Deze invloed wordt niet meer
alleen indirect via de vergoeding van de personeelskosten ofhet verschaffen
van studiebeurzen geldend gemaakt. Op basis van de artikelen 91a en 91b
GG is daar veel rechtstreekse bestuurlijke invloed bovenop gekomen. De
Bond neemt, tezamen met de landen deel in het krachtens het Bauforde-
rungsgesetz in het leven geroepen planbureau dat niet alleen bouwprojecten
plant en toetst maar zich ook bezig houdt met de bevordering van het
onderzoek en de plannig van het onderwijs. Zie ook paragraaf 3.3. Voor
de bouw en inrichting van Hochschulen neemt de Bond de helft van de
kosten voor zijn rekening, de landen tezamen de andere helft. Wat betreft
de financiering van onderzoek neemt de Bond op gelijke voet als de landen
een gedeelte voor zijn rekening, waarbij de verdeling van het geld vaak
wordt overgelaten aan zelfstandige, publiekrechtelijke instanties. Van deze
instanties zijn er heel veel in de Bondsrepubliek, maar de belangrijkste is

172 Karpen U, pp. 589 e.v.
173 Vgl. § 3, vijfde lid, HRG: bij het gebruik van rechten die onder andere voortspruiten uit

de studievrijheid moeten rechten van anderen worden ontzien en moeten de regels in acht
worden genomen •die das Zusammenleben in der Hochschule ordnen".
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wei de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). De DFG verdeelt het
geld over individuele onderzoekers of over speciale onderzoeksprojecten.
De DFG is ook de belangrijkste bron van derde-geldstroom-financiering
via de uitbesteding van projecten aan Hochschulen.

Financiele aansporingen om een zekere flexibiliteit te bereiken van het
onderwijsaanbod in relatie tot de vraag zijn weinig ontwikkeld in het Duitse
publieke financieringssysteem. Wellicht is dit een gevolg van de autonomie
van het onderzoek en het professionele kader aan de universiteit. De
kwaliteit van het onderwijs blijft aldus nauw verbonden met de kwaliteit
van de onderzoeker en met de wetenschappelijke vooruitgang. De grote
zelfstandigheid van de instellingen staat evenwel haaks op de bijna totale
afhankelijkheid van de publieke financiering. Er is sprake van een vrijwel
permanent conflict tussen het overheidshandelen ingevolge de begroting
enerzijds en de vrijheid van onderzoek en hoger onderwijs anderzijds.F"

4.10 Kwaliteitsbewaking

'Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsichtdes Staates', aidus artikel
7, eerste lid, GG. Er is een algemene verantwoordelijkheid van de overheid
van het Land tot toezicht op het onderwijs. Het HRG bevat weinig bepalin-
gen die rechtstreeks verband houden met de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek. De artikelen omtrent de Hochschulreform en Studienreform
(4 - 21) drukken een gedeelde verantwoordelijkheid uit van de Hochschule
en de overheid van het Land (eventueel van de Landen gezamenlijk) voor
regeling van de exameneisen van Hochschulprogramma's; daarnaast bestaan
er regels omtrent staatsexamens. Echte instrumenten tot het meten en het
zichtbaar maken van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bestaan er
echter niet.

'Quality control on the performance of professors is rejected, referring to the
academic freedom. The possible negative side of this system (f.i. a professor
that does not meet the standard in terms of quality or quantity) is accepted'. 115

Belangrijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het
onderzoek kunnen zijn gelegen in de financieringsmethodiek, met name
via de van de Bond of Landen onafhankelijke publiekrechtelijke instanties,

174 Karpen I, pp. 75-76.
175 O.C. Mcljaniel, P. Gauye, J. Guin, The effects of state regulations on innovation in higher

education curricula, A comparative study, Country report: Germany, uitgave OECD, Centre
for Educational Research and Innovation, Paris 1988, p. 28.
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voor zover aan de financiele ondersteuning van individuele onderzoekers
en de financiering van onderzoeksprojecten een beoordeling is verbonden
van de relevantie of kwaliteit van het onderzoek.'?"

5 Opmerkingen en conclusies

De grondposities in de verhouding van de wetenschappelijke onderzoeker,
de Hochschule tot de maatschappelijke omgeving en de staat zijn in sterke
mate bepaald door de Wissenschaftsfreiheit. Het grondrecht van artikel
5, derde lid, van de federale grondwet beschermt het vrije proces van
wetenschapsbeoefening. De analyse van het grondrecht onthult een rechts-
norm met een drieledig karakter. In de bepaling van artikel 5, derde lid,
federale grondwet wordt

a. het fundamentele belang van vrije wetenschap vooropgesteld,
b. het belang van vrij wetenschappelijk onderzoek en onderricht als een kern
van dit fundamentele belang aangemerkt, en vindt
c. een tweeledige verdeling van taken en bevoegdheden plaats voor de
verzekering van dit fundamentele belang.

Ad a. Wetenschap wordt gedefinieerd als 'alles, was nach Inhalt und Form
als ernsthafter planmiilliger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen
ist' . In deze definitie wordt een inhoudelijke opvatting over wat wetenschap
is, afgewezen. Er is sprake van een ruim, open en 'pluralistisch' weten-
schapsbegrip dat een onbepaalde verscheidenheid aan wetenschapstheoreti-
sche opvattingen toelaat. Het begrip is daarmee tegelijkertijd seculier en
anti-dogmatisch. Een uitsluitende rol voor een door het kerkelijk leergezag
vormgegegeven wetenschapsbegrip wordt afgewezen. De grens van dit
begrip is bereikt als de erin opgesloten methodische uitgangspunten deel
uitmaken van een politieke theorie welke door een feitelijk politiek
opererende groepering tot het vertrekpunt van haar politieke handelen wordt
bestemd. Wetenschap onderscheidt zich van andere handelingscomplexen
door de op wetenschapstheoretische ervaringen en inzichten gebaseerde
verifieerbaarheid van de specifieke methode en door de verifieerbaarheid
van de relatie van deze methode tot 'nieuwe' kennis.

176 Voorbeelden biedt H. Oosterbeek, Financiering van onderzoek, beschrijving en analyse van
financieringsvonnen van onderzoek in enkele Westeuropese landen en in de Verenigde Staten,
uitgave lnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, Den Haag z.j.
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Ad b. Vrij onderzoek en onderwijs ondervinden grondrechtelijke
bescherming naar de mate waarin en voor zover daarmee het fundamentele
belang van vrije wetenschap wordtgediend. Contract-onderzoek is hiervan
niet principieel uitgesloten. Politieke agitatie in universitair verband valt
evenwel niet onder de werking van het grondrechtsartikel. De individuele
onderzoeker en docent komen een 'von staatlicher Fremdbestimmung' vrije
ruimte toe, welke het terrein vormt van persoonlijke en autonome
verantwoording aan de wetenschap. Dit recht houdt de afwezigheid in van
voorafgaande censuur en van directe bemoeienis van de zijde van de
overheid, van de instelling en van organen van de instelling met de inhoud
van de activiteiten van onderzoek en onderwijs. De uitoefening van het
recht op ongestoord onderwijs en onderzoek dient echter in overeenstemrning
te zijn met de belangen van andere onderzoekers en docenten en met ook
andere in de grondwet gewaarborgde rechten en belangen. Aan de
onderzoeker of docent kan om de eerste reden de verplichting worden
opgelegd mee te werken aan gezamenlijke projecten en deel te nemen in
het bestuur van de organisatie waarin hij werkzaam is. Om de tweede reden
is er geen algemene aanspraak op inzage van overheidsdocumenten. Verder
kan hierdoor de onderzoeker wettelijk in zijn recht worden beperkt door
de verplichting zijn onderzoeksresultaten in de openbaarheid te brengen,
wanneer de toepassing daarvan overwegend gevaar voor de samenleving,
het leven en de vrede met zich mee kan brengen.

Ad c. Vanuit de erkenning dat de verzekering van het fundamenteel
belang van de vrijheid van wetenschap in concreto in handen is van
individuele onderzoekers (docenten) en groepen van onderzoekers (docenten)
vindt er op de volgende wijze een verdeling van taken en bevoegdheden
plaats over individuen en de overheid. Voor het individu is in het kader
van het grondrecht de mogelijkheid, het recht, gecreeerd zich te verweren
tegen rechtstreekse en inhoudelijke inrnenging in zaken van wetenschappelijk
onderzoek en onderricht, zoals omschreven onder b. Voor de overheid
vormt het grondrecht in de kern de grondslag voor de positieve verplichting
de vrije beoefening van wetenschap na te streven en mogelijk te maken.
De positieve overheidsverplichting dient daarbij ter versterking van het
individuele recht, niet om er afbreuk aan te doen. De invulling van deze
positieve verplichting omvat de eisen tot het ter beschikking stellen van
'funktionsfahige Institutionen fur einen freien Wissenschaftsbetrieb', het
creeren van de feitelijke voorwaarden voor vrije en pluriforme wetenschaps-
beoefening en wetenschappelijk onderricht, actieve inbreng bij het op
kwaliteit brengen en houden van onderwijs en onderzoek, alsmede het
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waarborgen van de vrije toegankelijkheid van en de gelijkheid van kansen
ten aanzien van het hoger onderwijs.

De consequenties van de zienswijze op artikel 5, derde lid, federale
grondwet zijn doorvertaald naar de opzet van het hoger onderwijsbestel.
De bepaling vormt op onderscheiden gronden de exclusieve basis voor het
publiek- en privaatrechtelijke deel van het hoger onderwijs en brengt
daarmee een scheidslijn tot stand tussen het hoger onderwijs en de overige
sectoren van het onderwijsbestel. Binnen het kader van de federatie welke
Duitsland nu eenmaal is, heeft de zienswijze op artikel5, derde lid, geleid
tot een aantal herkenbare uitgangspunten in de sturing, de financiering,
de kwaliteitsbewaking en de organisatie van onderwijs en onderzoek. De
overheid heeft in de relatie tot elke individuele instelling geen bevoegdheden
tot het eenzijdig voorschrijven van kaders voor onderwijs en onderzoek.
De positie van de hoogleraar binnen de instelling, met name binnen de
universitaire bestuursorganisatie, is sterk en waarborgt een grote onafhanke-
lijk voor de uitoefening van de hem opgedragen taken, waarbij de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit grotendeels bij hem berust. Binnen
de organisatie is verder een duidelijk onderscheid voorgeschreven tussen
taken van beheerenerzijds en taken van onderwijs en onderzoek anderzijds.
Toch zijn binnen de geschetste uitgangspunten ook fricties merkbaar. Met
name voor de positie van de Fachhochschule en de Gesamthochschule lijkt
het principe van de Wissenschaftsfreiheit moeilijkheden op te leveren, voor
zover de nadruk op praktijkgericht onderwijs om een ander organisatie-type
vraagt en de afstemming met de universitaire organisatie speciale waarbor-
gen oproept ten behoeve van de laatste. Daarnaast lijken de belangen van
algemene toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de noodzaak het
Hochschule-curriculum af te stemmen op eisen die zich vanuit de samenle-
ving aandienen tot toenemende bemoeienis te leiden van de Landen en vooral
de Bond. De sterke nadruk op de in de federale grondwet neergelegde
uitgangspunten voor de benadering van het hoger onderwijs lijkt tot een
onomkeerbare tendens naar meer zeggenschap bij de Bond te hebben geleid.
De discussie in de literatuur over de particuliere Hochschule toont verder
aan, dat het kader van de publiekrechtelijke Hochschule als te strak wordt
ervaren.
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De Franse Republiek

1 De geschiedenis van bet boger onderwijs

Volgens Francois Furet is het Franse stelsel van hoger onderwijs 'Ie resultat
d'une sedimentation historique, et pas du tout d 'une construction rationnel-
le".' De eerste generatie van universiteiten is in Italie - Bologna - en
in Frankrijk ontstaan. De universiteit van Parijs ontstond in 1215, van
Montpellier in 1220 en van Toulouse in 1229. Deze en andere eertijds
opgerichte universiteiten maakten een peri ode van grate bloei door, totdat
er een keerpunt kwam door het uiteenvallen van de eenheid van de christe-
lijke kerk. De Reformatie maakte in de zestiende eeuw een einde aan het
supranationale karakter van de universiteit. 'Finie, la peregrinatio
academica. Les universites se nationalisent"? Er volgt dan een lange
periode, waarin de universiteiten enerzijds in toenemende mate concurrentie
krijgen van speciale colleges, die moderner onderwijs verzorgerr' en
anderzijds onder steeds ingrijpender bemoeienis van het koninklijke gezag
worden geplaatst." Er ontstaat daarbij een tendens tot scheiding van taken
van onderwijs en onderzoek. Vanaf 1747, in de laatste decennia van het
Ancien Regime, worden de eerste Grandes Ecoles en Ecoles speciales door
de staat opgericht. 5 Door de verdrijving van de Jezuieten in 1762 weet
de overheid haar greep te versterken op een aantal colleges en beginnen
zich de contouren af te tekenen van een onder staatszorg en -toezicht staand
onderwijsstelsel, waarbij tussen de verschillende niveaus naar samenhang

Geciteerd bij P.-H. Prelot, Les etablissements prives d'enseignement superieur, Paris 1989,
p.26.

2 Jacques Minot e.a., Les universites apres la loi sur I'enseignement superieur du 26 janvier
1984, Paris 1984, p. 11.

3 Dejezuietencolleges bij voorbeeld, vgl. Minot, e.a., a.w., p. II; D. Julia, in: Jacques Verger
(red.), Histoiredes universites en France, Toulouse 1986, p. 148 e. v.; in deze periode werd
een begin gemaakt met de oprichting van een reeks instellingen op het gebied van hoger
onderwijs en wetenschappeiijk onderzoek die onafhankeiijk zijn van de universiteit, zeals
het College de France (1530), de Jardin des Plantes (1626) en het Observatoire de I' Academie
des Sciences (1672), vgl. V. Karady, in: Jacques Verger (red.), a.w., p. 261.

4 Julia, a.w., p. 141.
5 I'Ecole des Ponts et Chaussees (1747), I'Ecoie du Genie Ii Mezieres (1748) en l'Ecole des

Mines (1783), vgl. Karady, a.w.
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wordt gestreefd." De idealen van de 'oude' universiteit, als centrum van
cultuur en wetenschap komen onder invloed van al deze ontwikkelingen
gaandeweg in de verdrukking. De universiteit neemt ten opzichte van de
nieuwe instellingen als onderwijs- en onderzoeksinstituut, maar ook
maatschappelijk, in betekenis af. Dit proces van neergang uit zich ondermeer
in het afnemende aantal en de verminderende omvang van de verschillende
universitaire instellingen. Op het moment van de Revolutie telt Frankrijk
slechts 23 universiteiten.? Van belang zijn nog maar enkele faculteiten,
waaronder die van rechtsgeleerdheid, medicijnen en theologie."

Op 15 september 1793 komt er dan een voorlopig einde aan deze ontwik-
keling. De revolutionaire Conventie schaft officieel de universiteiten af,
omdat men dit instituut te nauw verbonden acht met de belangen en positie
van de aristocratie. Daarvoor in de plaats richt men in de lijn van de politiek
van het Ancien Regime een aantal Bcoles Op.9 De opheffing van de
universiteiten laat het voortbestaan van faculteiten intact. 10 Maar in het
nieuwe stelsel van Napoleon blijven alleen die van rechtsgeleerdheid en
medicijnen ongeschonden. Bij wet van 10 mei 1806 stelt Napoleon de
'Universite Imperiale' in, een voor westerse begrippen uniek project, dat
in 1808 zijn organisatorische voltooiing verkrijgt. In de 'Universite Im-
periale' oefent de staat het monopolie uit over het totale onderwijs en komt
een bundeling tot stand van een aantal dan reeds bestaande instellingen van
primair, secundair en hoger onderwijs in een groot verb and . II De spil
in dit stelsel vormen de lycees, die twee functies in zich verenigen: voorbe-
reiding op de hogere beroepsopleidingen en een algemene vorming tot
'honnete homme', op te vatten als lid van de gecultiveerde klasse." De
'U niversite Imperiale' is feitelijk enjuridisch een en ondeelbaar: aile onder-
wijsinstellingen zijn erin samengebracht, geen enkele onderwijsinstelling
lean daarbuiten bestaan, aile docenten zijn verplicht in dienst van de 'Univer-

6 Karady, a.w., p. 261 en 262, wijst op een aantal belangrijke gevolgen van het onder
overheidscontrole brengen van de jezuietencolleges: rationalisatie van het schoolstelsel,
secularisatie van het docentencorps en de daarmee gepaard gaande noodzaak tot vaststelling
van eenduidige criteria voor het aantrekken van docenten, door middel van de instelling
van het 'concours d'agregation ' (examen voor leraar aan het middelbaar onderwijs) aan de
Faculteit der Kunsten te Parijs in 1766.

7 Minote.a., a.w., p. II.
8 A.w., p. 12.
9 Minot e.a., a.w., p. 12; het betreft de Ecole Poly technique en l'Ecole Normale Superieure

(1794), I'Ecoie des Langues Orientales (1795), I'Ecoie de I'Artillerie et du Genie (verplaatst
naar Metz en omgedoopt tot I'Ecole de Mezieres in 1802), vgl. Karady, a.w., p. 262.

10 Karady, a.w.
11 Karady, a.w., p. 263.
12 Karady, a.w.
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site Imperiale' en niemand kan lesgeven als hij er geen deel van uitmaakt.
'Une discipline d'essence militaire pesa sur toute I'Universite' .13 Met de
instelling van de 'Universite Imperiale' ontstaat er een splitsing in groten-
deels onafhankelijk van elkaar opererende faculteiten, verdeeld in twee
groepen: de nieuw ingestelde Facultes Acaderniques, 'Sciences' (natuurwe-
tenschappen) en 'Lettres' en de uit reeds bestaande faculteiten omgevormde
Facultes Professionelles, medicijnen (waaronder begrepen pharmacie),
theologie en rechtsgeleerdheid. 14 De voornaamste taak van deze faculteiten
bestaat uit onderwijs geven en uit het examineren en uitreiken van diploma's
aan leerlingen van het secundaire en hoger onderwijs die voor die exam ens
zijn geslaagd." Het onderzoek vindt in die dagen buiten de universiteit
plaats: het College de France en het Museum d'Histoire naturelle huisvesten
voor lange tijd de belangrijkste onderzoekers. Deze instituten verrichten
evenwel geen onderwijstaken. Niettemin moet op deze stand van zaken
een belangrijke nuancering worden aangebracht: het onderzoek werd vaak
verricht door aan de universiteit verbonden hoogleraren. Zo leidde de
scheiding van plaats gelukkigerwijs niet tot scheiding tussen personen."
Alleen de polytechnische school en de ecole normale superieure lijken op
harmonieuze wijze onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden, maar
ook hier hebben belangen van onderwijs de overhand. 17

VanafNapoleon heeft hetFranse woord Universite een speciale beteke-
nis: een totaliteit van scholen op primair, secundair en hoger niveau, bij
elkaar gehouden in een bureaucratisch, centralistisch gereguleerd systeem."
Het einde van de 'U niversite Imperiale' wordt bezegeJd door de afschaffing
van het staatsmonopolie op het hoger onderwijs bij de erkenning van de
vrijheid van onderwijs in de wet op het hoger onderwijs van 1875, de loi
Dupanloup. Niettemin wordt het staatsmonopolie op het verlenen van
universitaire graden gehandhaafd tot aan de Tweede Wereldoorlog.19 Na

13 Minot e.a., a.w., p. 13; het eerste artikel van de wet van 10 mei 18061uidt: 'II sera forme,
sous Ie nom d'Universite irnperiale, un corps charge exclusivement de I'enseignement public
dans tout l'Empire'; volgens Karady, a.w., p. 270 betekent de instellingvan een staats mono-
polie op de 'Universite Imperiale' niet dat hiemaast geen instellingen meer zouden kunnen
voorkomen: zij zijn aileen gebonden 'a I'autorisation du chef de l'Universite et a la possession
de titres universitaires par les enseignants'.

14 Karady, a.w., p. 264 e.v., resp. 271 e.v,
15 Minot e.a., a.w., p. 14.
16 Minot e.a., a.w., p. 112.
17 Prelot, a. w., p. 36; met de oprichting door Victor Duruy van de Ecole pratique des Hautes

Etudes in 1868 blijkt weer een verbinding tot stand te komen tussen onderwijs en onderzoek.
18 vgl. E.H. Kossmann, The purpose of University Education in the past, the present and the

future, Universiteit en Hogeschool, 1989-1990, nr. 1. p. II.
19 Karady, a.w., p. 270.
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1875 bestaat er globaal genomen in Frankrijk geen universiteit meer, noch
in de vorm welke zij had tijdens het Ancien Regime (een veelheid van
onafhankelijke instellingen), noch in die welke zij had tijdens het Napoleon-
tisch bewind en decennia daarna (een lichaam dat het staatsmonopolie bezat
op het gehele onderwijs). Het universitaire hoger onderwijs bestaat na 1875
slechts uit faculteiten, die reeds toen zij dee! uitmaakten van de Napoleon-
tische universiteit rechtspersoonlijkheid bezaten. Bij decreet van 28
december 1885 is hun grondslag, rechtsvorm en organisatie geregeld. Binnen
deze faculteiten is tot diep in deze eeuw het totaal van de bevoegdheden
geconcentreerd bij enkele professoren en is het onderwijs georganiseerd
random leerstoelen.P

Na 1893 zijn bij artikel 71 van de loi de finances onder invloed van
het Duitse Humboldt-concept op beperkte schaal nieuwe universiteiten
gesticht door samenvoeging van instellingen van hoger onderwijs binnen
hetzelfde bestuurlijke gebied, maar deze zestien universiteiten leidden slechts
een zeer beperkt bestaan. Zij stonden onder ingrijpende staatsbemoeienis
en hadden nauwelijks zelfstandige bevoegdheden. Dit ontlokte in toenemende
mate kritiek op het stelsel en versterkte de roep om het bestaan van
autonome, multidisciplinaire universiteiten." Maar eerst de bekende
gebeurtenissen van mei 1968 en de daarop tot stand gebrachte loi d'orientati-
on de I'enseignement superieur brengen veranderingen. Naar de stand van
heden hebben de universiteiten noch een monopolie in onderwijs, noeh in
fundamenteel onderzoek. Op de meeste gebieden moeten de universiteiten
'concurreren' met de Grandes Beoles en het Centre National de la recherche
scientifique, een in de jaren dertig van deze eeuw opgerichte, zeer prestigi-
euze onderzoekinstelling met talrijke afdelingen die met name op het gebied
van het natuurwetenschappelijk onderzoek werkzaam zijn. Daarbij worden
de universiteiten in de regel beschouwd als tweederangs ten opzichte van
deze andere, ook vaak rijkere en beter uitgeruste instellingen. Er is op
gewezen dat de kwaliteit van de onderzoeks- en onderwijsoutput van de
Franse universiteit niet het niveau haalt, dat in andere landen wordt bereikt.
De aan de universiteiten toegemeten taak lijkt te zijn zich te ontfermen over

20 Minot e.a., a.w., p. 14.
21 Minot e.a., a.w., p. 16-17, die wijst op de colloquia van Caen en Amiens in dejaren vijftig

en zestig, daarover uitgebreid: Francois Bourricaud, France: the prelude to the loi d' orienta-
tion of 1968, in: Daalder/Shils (ed.), Universities, Politicians and Bureaucrats - Europe
and the United States, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney 1982,
pp.31-61.
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het omvangrijke restreservoir van mensen die niet weten welke opleiding
ze willen, of die niet goed genoeg zijn voor de beste opleiding.P

Van de Grandes Ecoles, plusminus 30 in aantal, zijn de Ecoles normales
superieures, die het merendeel van de Franse hoogleraren leveren en de
Ecoles Poly techniques, voor zover men die hiertoe wil rekenen, de bekend-
ste, maar niet de enige. Andere Grandes Eeoles bereiden voor op leiding-
gevende functies in het eeonomiseh leven, het openbaar bestuur of zijn
toonaangevend op het vlak van speeifieke beroepsvorming dan wei op dat
van de eultuur, de letteren en schone kunsten. Het curriculum en het
examensysteem van de Grandes Ecoles zijn niet eentraal geregeld, maar
door de instellingen zelf. Berueht is het toelatingsexamen. In speciale
Classes Preparatoires aux Grandes Eeoles, die aan de grote lyeea in den
lande bestaan, maar sinds 1984 ook aan de universiteiten kunnen worden
aangeboden," bereiden leerlingen zieh voor op deze kwalitatief hoge en
zware 'eoneours'. Indien men hier doorheen komt krijgt men een in de
regel op de praktijk georienteerde en tegelijkertijd generalistisehe opleiding.
Voor het onderzoek zijn deze kandidaten vaak verloren, uitgezonderd die
aan de Eeoles normales superieures, waarvan de afgestudeerden vaak als
hoogleraar aan een universiteit hun loopbaan vervolgen. Het beeld dat uit
de hier besproken seheiding tussen instellingen van hoger onderwijs en
wetensehappelijk onderzoek oprijst, laat zieh bondig samenvatten in drie
problematisehe punten, namelijk:

'daf die Grandes Eccles zwar die begabtesten Studenten anziehen, diese aber
der Forschung entziehen; daB die Universitaten zwar dern Anspruch nach
forschend lehren, aber mit haufig unzureichenden Mitteln und minderbegabten
Studenten; daB schlie6lich hervorragende Forschung auBerhaib des Hochschulsys-
terns stattfindet, aber eben unabhangig von jeder Lehre'."

22 P. Salmon, France: the loi d'orientation and its aftermath, in: DaalderlShils (ed.), a.w.,
p. 63 e. v. Vgl. p. 69: 'The grandes eccles and the CNRS made it possible for French society
to accept the intellectual degradation of the universities, so that their partial shift to more
social and civil functions would not be clearly detrimental to the public interest. So it appeared
to many politicians, journalists and even teachers'.

23 Vgl. artikel 14 van de wet.
24 Vgl. Reinhart Meyer-Kalkus, Frankreich; An Expertisen fehlt es nicht, in: Deutsche

Universitiitszeitung (DUZ) 1988, p. 30 e.v., met name p. 33.

299



Hoofdstuk 9

2 De constitutioneelrechtelijke grondslag van bet stelsel van boger
onderwijs

2.1 De vrijheid van onderwijs in de grondwet

Het ankerpunt van de verhouding tussen de overheid en het onderwijs in
F rankri jk is gelegen in de vrijheid van onderwijs, la liberte d' enseignement.
Een essentieel onderdeel van de Franse opvatting over de vrijheid van
onderwijs betreft de vrijheid om, los van de overheid, prive-scholen te stich-
ten." Het aspect van de vrijheid van oprichting van prive-scholen kreeg
bescherming in de wet van 28 juni 1833 voor het primair onderwijs (Ioi
Guizot), in de wet van 15 maart 1850 voor het secundair onderwijs (Ioi
Falloux) en de wet van 12 juli 1875 voor het hoger onderwijs (Ioi Dupan-
IOUp).26 Het heeft echter tot 23 november 1977 geduurd, voordat, bij
uitspraak van het Conseil Constitutionnel aan de vrijheid van onderwijs
een grondwettelijke basis werd verleend. 27

Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe grondwet in 1946
gelukte het de voorstanders van de onderwijsvrijheid niet om deze in de
tekst van de grondwet erkend te krijgen. WeI werd een amendement aan-
vaard, volgens hetwelk in de preambule van de grondwet van 1946 bevesti-
ging vonden de 'principes fondamentaux reconnus par les lois de la Republi-
que' .28 Er werd aanvankelijk nauwelijks juridische status aan verbonden,
doordat tot 1971 de preambule niet geacht werd onderdeel uit te maken
van de grondwet. De voorstellers beoogden met opneming van de principes
fondamentaux in de preambule 'eer te betonen' aan het 'continu verloop
van de geschiedenis' dat 'het verleden van 1789 verenigde met de toekomst' ,
waarvoor men zo pal na de oorlog in 1946 een nieuwe basis wilde
leggen." In 1971 besliste de Conseil Constitutionnel echter," dat de

25 In de lijn hiervan vermeldt Prelot, dat voor de Conseil d'Etat in zijn uitspraak van 7 januari
1942, waarin de vrijheid van onderwijs als een 'principe general' wordt opgevat, 'Ia liberte
d'enseignement s'oppose, en I'absence de toute disposition legislative, It la mise en place
d'un regime d'agrement rninisteriel pour l'ouverture et la nomination des professeurs de
certaines eccles privees': vgl. Prelot, a.w., p. 89.

26 Vgl. Rivero n, p. 317.
27 Grandes decisions du Conseil Constitutionnel, 4e edition, Paris 1986, p. 370 e.v.
28 Rivero Il, a. w., pp. 322-323. Over dit begrip is achteraf wei eens opgemerkt, dat men met

de introductie ervan de vrijheid van onderwijs via een achterdeur probeerde binnen te halen;
vgl. Prelot, a.w., p. 90 (noot 91) en Rivero I, p. 100; er werd dan uiteraard verwezen naar
de drie in de negentiende eeuw tot stand gekomen onderwijswetten, die hierboven zijn
vermeld.

29 Rivero I, p. 100.
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preambule onderdeel uitmaakt van de grondwet van 1958. Het begrip van
de 'principes fondamentaux reconnus par les lois de la Republique' krijgt
door de verwijzing die deze preambule bevat naar die van de grondwet
van 194631constitutionele rechtskracht. 32 Hiermee was de weg vrij voor
de beslissing van de Conseil Constitutionnel van 23 november 1977, waarin
wordt uitgesproken dat het beginsel van de onderwijsvrijheid, dat is
geformuleerd in artikel 91 van de loi de finances van 31 maart 1931,33
'constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
Republique, reaffirrnes par le Preambule de la Constitution de 1946 et
auxquels la Constitution de 1958 a confere valeur constitutionnelle' .

De beslissing van de Conseil Constitutionnel heeft vooralsnog het debat
over de vrijheid van onderwijs in Frankrijk niet doorzichtiger gemaakt.
Favoreu en Philip concluderen in hun annotatie 34,dat op basis van onder
andere deze uitspraak staatssteun een noodzakelijke voorwaarde voor het
bestaan van de vrijheid van onderwijs moet worden geacht en deze derhalve
constitutioneel verplicht is. Prelot nuanceert dit standpunt door te stellen:
'Ce qui, a notre sens, a valeur constitutionnelle, c' est Ie principe de finance-
ment public des etablissements dont la loi considere qu'ils participent au
service public' .35Er bestaan evenwel geen algemene uitgangspunten voor
de bekostiging van het particuliere hoger onderwijs. De noodzaak van een
beginsel van bekostiging wordt door de overheid met betrekking tot het
particuliere hoger onderwijs niet zo sterk aanwezig geacht als met betrekking
tot de twee andere niveaus van onderwijs."

Naar Prelots mening zal op basis van deze uitspraak de Conseil Con-
stitutionne1 vrijwel zeker ook wetten in strijd met de grondwet oordelen,
die inbreuk maken op de vrijheid om een onderwijsinstelling op te rich ten
of inbreuk maken op de keuzevrijheid van studenten." Volgens een uit-
spraak van de Conseil d'Etat leidt de vrijheid van onderwijs tot een verbod

30 Beslissing van 16juli 1971, in: Grandes Decisions du Conseil Constitutionnel, a.w., p. 235;
de kern van deze beslissing vormt de even simpele, als effectieve overweging:'Vu la
Constitution, et notamment son Preambule.

31 VgJ. Rivero n, a.w., p. 322-323; Prelot, a.w., p.88.
32 De preambule verwijst verder naar de Declaration des droits de l'homme et du citoyen van

1789 die daarmee ook constitutionele rechtskracht verkrijgt, vgJ. Rivero I, a.w., p. 178.
33 Dit artikel luidt: 'La liberte d'enseignement est un des principes fondamentaux de la

Republique' .
34 Grandes decisions du Conseil Constitutionnel, a. w., pp. 376-377.
35 Prelot, a.w., p. 175.
36 Preiot, a.w., p. 174.
37 Waaraan toegevoegd de vrijheid van ouders van leerlingen en meerderjarige ieerlingen om

het onderwijs te kiezen dat het meest overeenkomt met hun ievensbeschouwelijke of religieuze
overtuiging; zie Rivero Il, p. 314.
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voor de overheid om haar macht te gebruiken tot het ongelijk behandelen
van de particuliere ten opzichte van de publieke instellingen." Ook erkent
de hoogste administratieve rechter, dat de vrijheid van onderwijs bij
afwezigheid van enige specifieke wettelijke grondslag zich verzet tegen
een stelsel van ministeriele goedkeuring bij de opening van of benoeming
van leraren aan een particuliere school. 39 Maar volgens Prelot is het
moeilijk verder vooruit te kijken: impliceert de vrijheid van onderwijs bij
voorbeeld overheidsfinanciering via het afsluiten van privaatrechtelijke
contracten met particuliere instellingen of is hieraan de vrijheid verbonden
van prive-scholen om zelf afsluitende examens in te stellen?" In het alge-
meen laat de constitutionele waarde van het concept van 'principes fonda-
mentaux' ruimte voor twijfel en onzekerheid. Zij bevatten in eerste instantie
verplichtingen voor de hoogste wetgever, om hieraan inhoud te geven. Dat
betekent dus dat de taak van de hoogste wetgever wordt uitgebreid ten koste
van andere regelgevende instanties." De inhoudelijke ontwikkeling van
de principes fondamentaux is in laatste instantie opgedragen aan de recht-
spraak van de ConseiI Constitutionnel." Het vage, algemene karakter van
de teksten, waarop de Conseil Constitutionnel zijn beslissingen grondt laat
een grote ruimte voor interpretatie. In verscheidene uitspraken heeft de
Conseil meer concreet laten blijken niet een 'gouvernement des juges' te
willen voeren. Zo heeft hij sinds de beslissing van 15januari 1975 herhaalde
malen onderstreept, dat hij niet beschikt over 'un pouvoir general d'appre-
ciation et de decision identique au Parlement'. 43

Voor de vrijheid van het publiek gedeelte van het stelsel van hoger
onderwijs, de etablissernents publics a caractere scientifique, culturel et
professionel (EPCSCP), Iijken andere normen dan de vrijheid van onderwijs
van belang te zijn. Er kan worden gewezen op een uitspraak van de Conseil
Constitutionnel van 20 januari 198444 over de universitaire vrijheden. Uit
deze uitspraak valt af te leiden, dat de vrijheid van onderwijs niet is een
beginsel dat de interne acadernische verhoudingen beheerst of dat als

38 Het arret Lauliac, CE 27 april 1945, vgl. Prelot, a.w., p. 89
39 A.w.
40 Prelot, a.w, p. 90; vgl. artikel 17 van de loi sur l'enseignement superieur van 26 januari

1984 bepaalt: TEtat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires'.
41 vgl. de nootonder de uitspraak van de CC van 20januari 1984, Grandes decisions du Conseil

Constitutionnel, a.w., p. 641: 'La competence du legislateur devrait s'etendre, car, selon
un principe plusieurs fois veri fie, la mise en oeuvre de regles constitutionnelles releve du
legislateur (et non du pouvoir reglementaire)'.

42 Rivero I, pp. 178-179.
43 Geciteerd bij Rivero I, p. 179.
44 Grandes decisions du Conseil Constitutionnel, a.w., p. 626 e.v.
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grondslag kan dienen voor het zelfstandig functioneren van de universi-
teit. 45 Voor de academische verhoudingen wordt aansluiting gezocht bij
het in artikel 11 van de Declaration des droits de l'homme et du citoyen
beschermde recht van vrije uitwisseling van ideeen en meningen, waarbij
als de kern van de universitaire vrijheid wordt beschouwd de mede in de
artikelen 55 en 57 van de wet op het hoger onderwijs van 1984 (Loi Savary)
tot uitdrukking komende wetenschappelijke onafhankelijkheid van de hoogle-
raar aan de universiteit. De onafhankelijkheid van de hoogleraar is een
zelfstandig, grondwettelijk beschermd 'principe fondamental reconnu par
les lois de la Republique' .46 De uitspraak is principieel, maar moet naar
de strekking beperkt worden geacht tot in beginsel het publieke bestel. Ten
aanzien van de positie van de docent in het particuliere hoger onderwijs
geldt als uitgangspunt, dat de vrijheid van de docent zijn grens vindt in
de toepassing van het privaatrechtelijke arbeidscontract. 47

Hier geldt, gelijk reeds eerder werd opgemerkt, dat moeilijk de conse-
quenties van de erkenning als 'principe fondamental' zijn aan te geven.
In de betreffende uitspraak werden enige bepalingen van de loi Savary 1984,
ten faveure van bepalingen van de loi d'orientation de l'enseignement
superieur van 1968 inconstitutioneel verklaard.

In de - geldende - preambule van de grondwet van 1946 is een
passage opgenomen die luidt: 'La nation garantit l'egal acces de l'enfant
et de l'adulte a l'instruction, a la formation professionnelle et a la culture.

45 VgI de noot onder de uitspraak, in: Grandes Decisions du Conseil Constitutionnel, a.w.,

p. 632 e.v.
46 'Considerant qu'en ce qui conceme les professeurs auxquels I'article 55 de la loi (Savary,

1984, PZ) confie des responsabilites particulieres, la garantie de I'Independance resulte en
outre d'un principe fondamental reconnu par les lois de la Republique et notamment par
les dispositions relatives a la reglementarion des incompatibilites entre Ie mandat parlementaire
et les fonctions publiques'; een gelijk1uidende opvatting over de -beperkte- betekenis van
de vrijbeid van onderwijs voor bet stelsel van boger onderwijs valt afte leiden uit de jurispru-
dentie van de Conseil d'Etat, die de basis voor de vrijbeid van de docent zoekt in de principes
fondamentaux de I'enseignement als bedoeld in artikel34 van de de grondwet, vgl. Prelot,

a.w., p. 74.
47 Cour de Cassation, (Cbambre social), 27 mei 1968, Ecoles des Cadres et autre contre Van

Oers, B. Het is niet zo, dat de vrijbeid van de docent aileen denkbaar is in een afhankelijk-
beidsrelatie: ' ... si Van Oers jouissait d'une certaine liberte dans la facon dont il preparait
et faisait ses cours, cette independance d'ordre technique n'etait pas exclusive d'un lien de
dependance dans I'organisation generale de travail'; wei is bet zo dat ook in dit geval, als
bij elk arbeidscontract een gezagsverbouding wordt verondersteld aanwezig te zijn, zij bet
dat die niet onmiddellijk van gelijke aard en strekking is als in bet normale geval: 'Ie lien
de subordination d'un professeur vis-a-vis de la direction gen6rale de I'ecole ne (peut) avoir
la meme rigueur que celui qui existe entre un salarie du commerce ou de I'industrie et son
employeur'; vgl. ook Prelot, a.w., p. 73.
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L'organisation de J'enseignement public gratuit et laique a tous les degres
est un devoir de I,Etat' . De grondwettelijke passage verwijst naar twee
ideologisch beladen zaken die kenmerkend zijn voor het Franse stelsel van
hoger onderwijs. In de eerste plaats het beginsel, dat de Franse universiteit
gelijkelijk toegankelijk is voor eenieder. In de tweede plaats het beginsel
van de kosteloosheid van het hoger onderwijs. Artikel 14 van de wet van
1984 bepaalt, dat iedere kandidaat-student, die het lycee doorlopen en
afgesloten heeft met het behalen van het baccalaurear", vrij is zich voor
de eerste cyclus van het hoger onderwijs in te schrijven bij de instelling
naar keuze. Toch kan volgens door de minister van nationaal onderwijs
te bepalen criteria worden geselecteerd voor toegang tot de 'sections de
techniciens superieurs '49, de instituten, de Ecoles en daartoe voorbereidende
'classes preparatoires' aan de Iycea of aan de universiteiten, de 'grands
etablissements'P? en elke instelling waar de toelating afhankelijk is gesteld
van een 'concours national' of van een openbaar toelatingsexamen. Deze
situatie brengt met zich mee, dat voor toelating tot de eerste cyclus aan
de universiteiten geen selectie wordt toegepast. Voor toegang tot de tweede
cyclus kan een examen of een dossieronderzoek bij decreet worden voorge-
schreven, maar ook indien voorgeschreven, wordt door de universiteiten
met deze bepaling soms de hand gelicht. Het beginsel van toegang zonder
selectie is hardnekkig aanwezig in de toelatingspraktijk van de universiteiten.
Er is even weI een probJeem naar de mate waarin de afwezigheid van een
formeel selectiemechanisme feitelijk een selectie naar volgorde van aankomst
in de hand werkt, een 'selection darwinienne', welke zich onder andere

48 Of een equivalent daarvan. Het Franse baccalaureat kent twee verschijningsvormen: het
baccalaureat du 2nd degre en het baccalaureat technologique. Bij het eerste kan de kandidaat
kiezen uit de volgende examenpakketten: Philosophie-Lettres, Economique et social,
Mathematiques et Sciences physiques, Mathematiques et Sciences de la nature, Sciences
Agronomiques et techniques, Mathernatiques et techniques. Bij het tweede wordt -naar gelang
van gebleken geschiktheid in opvolgende series- geexamineerd op kwaliteiten van algemene
vorming en beroepsgerichte vaardigheid, vgl. Frederique Gilsoul-Bezier, Connaissance du
systeme educatif francais, Paris 1989, pp. 60-61.

49 Dit zijn de 'classes preparatoires' aan de lycees of aan de universiteit voor toegang tot de
Ecole polytechnique en andere technisch-gerichte Grandes Ecoles.

50 Minot e.a., a. w., p. 319, rangschikt onder deze onder de werking van de wet vallende term
de 'grands etablissernents de formation' (Ie Conservatoire national des arts et metiers (met
29 centra en instituten), I'Ecoie nationale des chartes, I'Ecole pratique des hautes etudes
en I'Ecole nationale superieure de bibliothecaires) en de 'grands etablissements Iitteraires
et scientifiques' (Ie College de France, Museum national d'histoire naturelle, Palais de la
decouverte en I' Academie des sciences doutre-mer).
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uit in het jaarlijkse beeld van voor de universiteitsgebouwen op geimprovi-
seerde bedden overnachtende studenten."

Ook een belangrijke rol speelt het beginsel van de kosteloosheid van
het onderwijs. Dit beginsel wordt door de Conseil Constitutionnel
beschouwd als een van de 'principes politiques, economiques et sociaux
particulierement necessaires a notre temps' , waarnaar de preambule verwijst.
Deze beginselen bezitten dezelfde status als de rechten van de Declaration
des droits de I'homme et du citoyen en de 'principes fondamentaux reconnu
par les lois de la Republique': Door hun vaagheid is, gelijk hierboven over
de principes fondamentaux werd opgemerkt, de constitutioneelrechtelijke
waarde beperkt. 52In een uitspraak van de Conseil d'Etat van 28 januari
1972 is een ministerieel besluit op basis van het - ruime - artikel 48
van de loi de finances van 1951, waarin voor elke universiteit qua hoogte
uniforme inschrijfgelden werden vastgesteld, in ieder geval niet in strijd
met de preambule van de grondwet geoordeeld." Bij de wet op het hoger
onderwijs van 1984 is de wettelijke basis geformuleerd voor de ontvangst
door de instellingen van inschrijfgelden (artikel 41): 'Ils recoivent des droits
d'inscription verses par les etudiants et les auditeurs'. Het beginsel van
de kosteloosheid van het hoger onderwijs is, zoals Prelot het uitdrukt, een
oude mythe'" maar speelde niettemin een belangrijke rol bij de studente-
nonlusten van november-december 1986 naar aanleiding van het ontwerp-
Devaquet tot wijziging van de wet op het hoger onderwijs. In dit wijzi-
gingsvoorstel werden de instellingen vrij gelaten om zelf de hoogte van
de inschrijvingsgelden te bepalen en werden de universiteiten in staat gesteld
te selecteren bij de toegang tot de eerste cyc1us. Onder druk van de
studenten-onlusten, waarbij ook een dode viel, trad minister Devaquet al
spoedig af en trok de regering-Chirac het wetsvoorstel later in.55

Hoewel intemationale verdragen volgens artikel 55 van de Pranse grond-
wet 'une autorite superieure a celie des lois' bezitten, heeft de Conseil
Constitutionnel zich onbevoegd verklaard wetten in formele zin (lois) te

51 Prelot, a. W., p. 107.
52 vgl. Jean-Louis Lajoie/Jean-Paul Tomasi, Le principe de gratuite de I'enseignement public-

-Droits d'inscription et redevances universitaires, AJDA, 20 septembre 1988, p. 500; deze
auteurs spreken van 'un principe positif Ii caractere indetermine".

53 A.w., p. 501; zie ook Prelot, a.w., p. 104.
54 Prelot, a. W., p. 104.
55 Vgl. Carla Schulz, Was bewegt Frankreichs Studenten?, in: Das Hochschulwesen 1987,

Dr. 6, pp. 160-162; Pascale Gruson, Reflections on the 1986 student movement. Some
paradoxes in France's system of higher education, International Journal of Institutional
Management in higher education, 1988, jrg. 12, no. 1, pp. 81-91.
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toetsen aan verdragen. 56 De bepalingen van onder andere het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
vrijheden, dat in artikel 2 van het Eerste Protocol het recht op onderwijs
garandeert vormen aldus niet een kader van toetsing voor de loi sur l'enseig-
nement superieur. WeI kunnen andere besluiten dan lois aan internationaal-
rechtelijke bepalingen, die zich daarvoor lenen worden getoetst. 57

2.2 Wettelijke waarborgen

Artikel 3 van de loi sur l'enseignement superieur van 26 januari 1984 (Ioi
Savary)" luidt: 'Le service public de l'enseignement superieur est laic
et independant de toute emprise politique, economique, religieuse ou
ideologique; il tend a I'objectivite du savoir, il respecte la diversite des
opinions. Il doit garantir a I' enseignement et a la recherche leurs possibilites
de libre developpement scientifique, createur et critique'. Artikel 20 kent
aan de etablissements publics in voormelde zin rechtspersoonlijkheid toe
en verleent deze pedagogische en wetenschappelijke, bestuurlijke en financi-
ele autonomie. De derde volzin van artikel 55 luidt vervolgens: 'Les
professeurs (hoogleraren, PZ) ont la responsabilite principale de la
preparation des programmes, de I'orientation des etudiants, de la coordina-
tion des equipes pedagogiques'. Artikel57 bepaalt dan dat docent-onderzoe-
kers (enseignants-chercheurs), docenten (enseignants) en onderzoekers
(chercheurs) 'jouissent d'une pleine independance et d'une entiere liberte
d'expression dans I'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs
activites de recherche, sous les reserves que leur imposent, conformement
aux traditions universitaires et aux dispositions de la presente loi, les
principes de tolerance et d'objectivite'.

56 CC, 15januari 1975, AJDA, 1975, p. 134; vgl. Rivero I, p. 178; kritisch hierover -onder
andere verwijzend naar de status die het Verdrag heeft in Nederland-: Marc-Andre Eissen,
Le statut juridique interne de la Convention devant les jurisdictions penales francaises, in:
Gerard Cohen et alia, Droits de I'Homme en France, Dix ans d' application de la Convention
europeenne des droits de l'homme devant lesjurisdictionsjudiciaires francaises, Kehl am
Rhein-Strasbourg-Arlington 1985, p. 6.

57 Vgl. C.A.J.M. Kortmann, De Franse Republiek, in: L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann
(red.), Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen, Deventer 1988, p.
227.

58 Journal Officiel, 27 janvier 1984.
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3 Wetgeving op bet terrein van bet boger onderwijs

3.1 Inleiding

Ben belangrijk kenmerk, dat uit de historische ontwikkeling van het Franse
stelsel van hoger onderwijs naar voren komt, betreft de speciale positie
van de faculteiten. Daarmee staat in verband het feit dat eerst bij wet van
1968 sinds lange tijd het bestaan van de universiteit als instelling met een
eigen juridisch statuut wordt erkend. Vanaf het Ancien Regime is, zoals
in het historisch overzicht van paragraaf 1aan de orde kwam, om verschil-
lende redenen, met name door toedoen van de Revolutie, de universiteit
als zelfstandige eenheid praktisch genegeerd.

3.2 De Loi d'orieruation de l'enseignement superieur van 11november
1968

Het antwoord op de Parijse studentenopstand in mei 1968 die verband hield
met onvrede over de ondemocratische verhoudingen aan de instellingen,
maar ook - en niet in de laatste plaats - met fundamentele onvrede over
de wijze van doceren van professoren en hun wetenschapsbeoefening"
was de kaderwet van 11 november 1968 met betrekking tot het hoger
onderwijs. Deze wet werd bij de indiening en parlementaire behandeling
gekenmerkt door drie centrale begrippen: autonomie, medezeggenschap
en pluridisciplinariteit. Het is niet toevallig dat juist in deze begrippen het
formele tegenwicht werd gezocht tegenover de universitaire realiteit van
'centralisation tatillonne, cloisonnement des facultes et des disciplines' en
'hierarchic figee des prises de decision pedagogiques et scientifiques' .so

In de loi d'orientation wordt de universiteit, als instelling met een
juridisch statuut sui generis hersteld: de universiteiten zijn volgens artikel
3 van deze wet 'etablissements publics a caractere scientifique et culturel' .
Deze publiekrechtelijke status brengt rechtspersoonlijkheid met zich mee
en financiele zelfstandigheid. Rechtsvragen met betrekking tot deze
etablissements dienen te worden voorgelegd aan de administratieve rechter,
welke in hoogste instantie de Conseil d'Etat is. De Loi d'orientation is niet
van toepassing op het particuliere hoger onderwijs. De minister van
nationaal onderwijs heeft ten aanzien van particuliere instellingen geen

59 Voor een overzicht van (voorboden en gevolgen van) de Parijse studentenopstand, zie Jean-
Claude Passeron, in Jacques Verger (red), Histoire des universites en France, a.w., pp.
370e.v.

60 Passeron, a.w., p. 386.

307



Hoofdstuk; 9

rechtstreekse, wettelijke bevoegdheden." Niettemin is het voorgekomen,
dat particuliere instellingen bij decreet, of door de rechter alsnog de status
van etablissement public a caractere scientifique et culturel zijn toege-
kend.f Niet aileen universiteiten zijn etablissements publics a caractere
scientifique et culturel, ook kunnen met deze status zijn bekleed de 'Unites
d'enseignement et de recherche'(UER), die, als onderdeel van de universi-
teit, zowel faculteiten als zelfstandige onderzoekinstituten en onafhankelijke
eccles kunnen zijn. UER worden in de hoedanigheid van etablissernent
public a caractere scientifique et culturel ingesteld bij decreet na advies
van de Conseil national de I'enseignement superieur et de la recherche
(CNESER), de hoogste adviesinstantie die bij de wet is voorzien op het
terrein van het hoger onderwijs. UER die niet de hoedanigheid van etablisse-
ment public bezitten, worden ingesteld bij besluit van de recteur van de
academic, de regionale vertegenwoordiger van het centrale gezag. Wanneer
de UER zelfstandig als etablissernent public fungeren, verkrijgt de
universitaire organisatie hierdoor een federale structuur. 63

De organisatorische zelfstandigheid vindt sinds 1971 geen volledige
weerspiegeling in de regeling ten aanzien van de pedagogische activiteiten
binnen de UER en de universiteit. Artikel 20 van de Loi d' orientation kent
aan de minister de bevoegdheid toe tot vaststelling van de exameneisen
voor verkrijging van het diplome national. Het diplome national is het
sluitstuk van de gewone doctoraalopleiding aan een etablissement public.
Het waarborgt de uniforrniteit en kwaliteit van het Franse hoger onderwijs.
Binnen de grenzen van de in het kader van het diplome national te stellen
exameneisen, voor zover ook niet andere bepalingen van de Loi d'orientation
en de rechtspositie van het personeel beperkingen stellen, is de instelling
vrij tot het bepalen van de onderwijsactiviteiten en het opzetten van de
onderzoekprogramma's, tot het invullen van de pedagogische methode en
tot dat van de toetsen en examens.?' De regeling inzake het diplome
national is later bij wijzigingswet van 12juli 1971 pas ingevoerd. Verderop
in deze paragraaf zal nog nader op de voorgeschiedenis en de gevolgen
van de wijzigingswet worden ingegaan.

61 Vgl. Joel-Yves Plouvin, Le regime juridiquedes universites depuis la loi d'orientation, Paris
1980, p. 20. Een uitzondering betreft de miaisteriele bevoegdheid tot vaststelling van de
examenprogramma's voor het dipl6me national, die zich ook kan uitstrekken ten aanzien
van het particuliere hoger onderwijs, a. w.

62 Plouvin, a.w., p. 9.
63 Plouvin, a.w., p. 7.
64 Vgl. artikel 19 Loi d'orientation.
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De minister stelt het bedrag vast dat van overheidswege aan de etablis-
sements publics toekomt. Daarbij vindt een strikte controle plaats van de
financiele bronnen van de universiteit of UER.65 Binnen zekere grenzen
is elk etablissement gerechtigd tot het hebben van eigen vermogen. De basis
daarvoor is neergelegd in artikel 26 van de Loi d'orientation.

Het personeel aan de etablissements publics bestaat uit door de minister
benoemde ambtenaren of met de instelling verbonden contractanten. 66 De
professoren aan de etablissements publics zijn steeds ambtenaar, hun
assistenten niet. De professoren zijn financieel en rechtspositioneel
onafhankelijk. Hun academische vrijheid is, net als dat van de onderzoekers,
assistenten en studenten gegarandeerd. 67

Binnen de wettelijk geregelde bestuursorganisatie zijn de studenten direct
vertegenwoordigd in de raden van de UER (faculteiten, instituten,
onafhankelijke ecoles, etc.) en indirect in de universiteitsraden (conseils
d'universites). De universiteitsraad heeft een algemene bevoegdheid, behalve
met betrekking tot bijzondere aangelegenheden als examens, onderzoek
en individuele benoemingen ofbevorderingen, waarvoor speciale organen
in het leven zijn geroepen.f Voorzitter van de universiteitsraad is de
president. Hij wordt voor vijf jaar gekozen en bestuurt en vertegenwoordigt
de universiteit. De president ontwikkelt zich na inwerkingtreding van de
wet alras tot een machtige instantie binnen, maar ook buiten de universiteit.
In het algemeen wordt een tendens bespeurd naar het toenemen van de macht
van de executieve organen binnen de universiteit ten koste van die van de
vertegenwoordigende organen. Naast de president zijn de directeuren van
de Unites d'enseignement et de recherche en van de verschillende onder-
zoekinstituten uitgegroeid tot, ten opzichte van de raden, machtige instanties.

65 Vgl. Bourricaud, a.w., p. 32.
66 Vgl. artikel 30 van de Loi d'orientation.
67 Salmon, a.w., p. 63; zie expliciet over de vrijheid van expressie artikel 34 van de Loi

d' orientation: 'Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine independance et d 'une
entiere liberte d'expression dans I'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs
activites de recherche, sous les reserves que leur imposent, conformement aux traditions
universitaireset aux dispositions de la presente loi, lesprincipes d'objectiviteetde tolerance';
zie ook artikel 35: 'L'enseignement et la recherche impliquent I'objectivite du savoir et la
tolerance des opinions. Us sont incompatibles de toute forme de propagande et doivent
demeurer hors de toute emprise publique ou economique"; vOOIstudenten geldt artikel36:
'Les etudiaats disposent de la liberte d'information a l'egard des problemes politiques,
economlques et sociaux, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activites
d'enseignement et de recherche, qui ne pretent pas a monopole ou propagande et qui ne
troublent pas I'ordre public'.

68 Salmon, a.w., p. 73.
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De directeuren van sommige Unites hebben zich landelijk verenigd in
machtige pressure-groepen.P

De wet ontmoette zware kritiek. Volgens Minot heeft de Loi d'orientati-
on inbelangrijke opzichten gefaald. De hoofddoeistellingen van autonomie,
van medezeggenschap en pluridisciplinariteit zijn niet verwezenlijkt. De
autonomie van de universiteit op bestuurlijk, financieel en pedagogisch vlak
ondervond sterke tegendruk van twee machten die zich aan de uiteinden
van de universitaire hierarchic bevinden: aan de top de minister, aan de
basis de UER. Ret ministerie toonde zich van begin af aan afkerig van het
inleveren van macht en het wist immer met de ene hand terug te pakken
wat het met de andere verplicht was te geven."? Ret proces van concentra-
tie van macht bij het centrale bestuur werd bovendien vanaf 1974 ernstig
versneid door de gevolgen van de economische crisis die zich ook in
Frankrijk deden gevoelen.?' Van de andere kant bleek de UER ook niet
het soepele instrument te zijn, waarmee de universitaire organisatie
dynamiek zou verkrijgen. Integendeel. De UER sloten zich op binnen hun
grenzen en werden binnen de kortste keren eilandjes van immobilisme en
centra van weerstand tegen verandering. Volgens Minot zijn daarvoor twee
redenen aan te wijzen. In de eerste plaats zijn de meeste UER niet anders
dan de overplanting van de oude faculteiten in het nieuwe systeem. Deze
faculteiten zijn vanouds uitgerust met grote, autonome bevoegdheden ten
opzichte van de universiteit en zij hebben deze onder de Loi d'orientation
goeddeeis behouden. 72 In de tweede plaats is de in het licht van de bevorde-
ring van pluridisciplinariteit geopende wettelijke mogelijkheid voor het
samengaan en fuseren van UER zelden in de praktijk gebracht. Fusies, als
die er waren, vonden vooral plaats uit eigenbelang of ideologische
overwegingen, zoals de veel beproefde strategie om samen te gaan met
X, om dreigende fusie met Y te voorkomen. De manoeuvres leidden niet
zelden tot moeilijkheden in het universiteitsbestuur, hetgeen weer kon
noodzaken tot ministerieel ingrijpen.P De pedagogische autonomie van
de universiteit werd snel beperkt door ontwikkelingen die zich na 1968
voordeden. De universiteiten legden uiteindeIijk een duidelijke voorkeur
aan de dag voor centrale afstemming van het onderwijs, omdat men tussen
de opleidingen de doorbreking naar kwaliteitsverschillen vreesde. De
overheid reageerde hierop in 1971 door een wet aan te nemen, die de

69 Salmon, a.w., p. 84.
70 Minot e.a., a.w., p. 21.
71 A.w., p. 22.
72 A.w.
73 A.w., p. 23
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procedure van erkenning van opleidingen regelt via het stelse1van nationale
diploma's." Met deze wet werden de universiteiten van de in de Loi
d'orientation aanvankelijk neergelegde mogelijkheid beroofd, om zelf de
vormgeving en de doe1stellingen van de opleidingen aan te geven. De
procedure van de wet van 12 juli 1971 had onder andere tot gevolg dat
een heuse rangordening werd ingesteld van diploma's in het licht van de
financiering door de centrale overheid. Sommige diploma's, en daaraan
verbonden opleidingen bleken tot hogere overheidsbijdragen te leiden dan
andere en dat gegeven droeg eens te meer bij aan beperking van de
financiele autonomie van de instellingen die door een woud van bureaucrati-
sche voorschriften toch al sterk was ingeperkt." De medezeggenschaps-
regeling van de Loi d'orientation is tenslotte onderwerp geweest van
verschillende opvolgende wijzigingen, waarvan de belangrijkste is geweest
de loi Sauvage (21 juli 1980). Bij deze wet werd het overwicht van de
vertegenwoordiging van het professorale corps in de universitaire raden
vergroot ten opzichte van de situatie ingevolge de Loi d'orientation. Bij
de loi Sauvage is de vertegenwoordiging van de zogenaamde college A
hoogleraren uitgebreid tot de he1ft van het aantal zetels in de universi-
teitsraad, de vertegenwoordiging van de maitres-assistants, assistants en
studenten werd evenredig verminderd." Voorheen bestond de situatie dat
het aantal zete1s voor de vertegenwoordiging van de enseignants ten minste
gelijk moest zijn aan die van de studenten. Binnen de geleding van de
enseignants dienden de professoren en maitres de conference (lectoren) dan
minimaal 60 percent van het aantal uit te maken."

Achteraf moet worden vastgesteld, aldus Minot, dat met de Loi d' orien-
tation niet wezenlijk is aangesloten bij de activiteiten en doelstellingen van
het hoger onderwijs. Men is blijven steken in een organisatorisch-juridisch

74 Artikel 20 Loi d'orientation, gewijzigd bij wet van 12juli 1971 (Loi no. 71-557, art. 7):
'Le Ministre de I'education nationale determine apres avis du Conseil national de
I' enseignement superieur et de la recherche, pour chaque discipline, chaque categoric
detablissements ou d'etudiants, les conditions dans lesquelles les examens periodiques ou
terrninaux d'une part, Ie controle regulier et continu des connaissances d'autre part, sont
pris en compte pour I'appreciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances'; zie
verder art. 20 bis, ingevoerd bij dezelfde wet van 1971: 'Sont consideres comme diplomes
nationaux, au sens de I'article precedent, les diplornes qui conferent I'un des grades ou titres
universitaires dont la liste est etablie par dec ret C .... ). lis ne peuvent etre delivres qu'au
vu des resultats du controle des coooaissaoces et des aptitudes et des examens apprecies
par les etablissements d'enseignement superieur public habilites Ii cet effet par Ie Mioistre
de I'education natiooale ( .... ).'

75 Minot e.a., a.w., p. 23.
76 A.w.
77 Vgl. artikel 13 van de Loi d'orientation.
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kader, dat bovendien beperkt bleef tot de universiteit en zich niet uitstrekte
over de Grandes Ecoles. 78

3.3 De Loi sur l'enseignement superieur van 26 januari 1984

De nieuwe wet, die in deze en volgende paragrafen uitvoerig aan de orde
zal worden gesteld, bevat in een aantal opzichten een duidelijke breuk met
het verleden. Zo zijn voor de eerste keer in een wet de verschillende vormen
van post-secundair onderwijs, gerelateerd aan verschillende ministeriele
departementen, samengebracht. Minot spreekt in dit opzicht van 'un debut
de decloisonnement des systernes' .79 De wet is van toepassing op alle
instellingen die post-secundair onderwijs verzorgen: universiteiten, Grandes
Eccles en instituten, maar ook de classes preparatoires en hun secties voor
de selectie van hogere technici van de Iycea. Van belang is verder, dat in
de wet de universiteiten de mogelijkheid toebedeeld krijgen, om opleidingen
te verzorgen ter voorbereiding van het concours op de Grandes Eccles.

In de nieuwe wet zijn volgens artikel 24 de universiteiten, waaronder
begrepen de nationale polytechnische instituten, de aan de universiteiten
verbonden eccles en externe instituten en de Grandes Ecoles volgens een
bij decreet aan te leggen lijst: 'etablissements publics a caractere scientifi-
que, culturel et professionnel'. Met aan de universiteit verbonden externe
instituten worden onder andere bedoeld de onder de werking van de loi
d' orientation van 1968 bestaande Unites d' enseignement et de recherche
(UER) die de status van etablissernent public a caractere scientifique et
culturel hadden gekregen. Zelfstandige faculteiten blijven dus hun recht
op zelfstandigheid behouden, maar faculteiten die deze status van zelfstan-
digheid nog niet hebben, kunnen deze ook niet meer krijgen. Voor de ver-
schillende typen van etablissernents voorziet de wet in bijzondere, op dat
type toegesneden bepalingen. Het eerste hoofdstuk van Titel3 van de wet,
over 'Les divers types d'etablissements publics a caractere scientifique,
culturel et professionnel' wordt hiertoe onderverdeeld in drie secties,
respectievelijk: 'Les universites', 'Les instituts et les eccles exterieurs aux
universites' en 'Les ecoles norm ales superieures, les grands etablissements
et les eccles francaises a I'etranger". Hoofdstuk 2 van Titel 3 van de wet
voorziet overigens in aan alle typen gemeenschappelijke bepalingen.

De wet is in de eerste plaats van toepassing op 'etablissements' die
ressorteren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de minister

78 Minote.a., a.w., p. 24.
79 A.w., p. 48.
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van Nationaal Onderwijs. Verder kunnen instellingen van hoger onderwijs
die zijn gerelateerd aan andere departementen onder bepaalde voorwaarden,
als zij dat zelf willen, onder de wettelijke regeling worden gebracht. 80

4 De instelling van hoger onderwijs

4.1 Inleiding

Zoals reeds blijkt uit de korte beschrijving van de belangrijkste punten van
de nieuwe wet op het hoger onderwijs van 26 januari 1984 worden feitelijk
en de iure versehillen geconstateerd tussen de status en de mogelijke mate
van zelfstandigheid van de verschillende soorten van instellingen van hoger
onderwijs. Van belang is daarbij vooral het historiseh bepaalde onderscheid
tussen universiteiten en 'Grandes Eccles'. De universiteiten hebben noch
een monopolie in onderwijs, noeh in fundamenteel onderzoek. Op de meeste
gebieden moeten de universiteiten 'concurreren' met de Grandes Ecoles
en het Centre National de la recherche seientifique. Daarbij worden de
universiteiten, zoals reeds aangegeven in de inleiding, in de regel beschouwd
als tweederangs ten opzichte van deze andere, ook vaak rijkere en beter
uitgeruste instellingen.

Van de Grandes Ecoles, plusminus 30 in aantal, zijn de Ecoles normales
superieures, die het merendeel van de Franse hoogleraren leveren en de
Ecoles Poly techniques, voor zover men die hiertoe wit rekenen, de bekend-
ste, maar niet de enige. Andere Grandes Eeoles bereiden voor op leiding-
gevende functies in het eeonomisch leven, het openbaar bestuur of zijn
toonaangevend op het vlak van specifieke beroepsvorming dan wel op dat
van de eultuur, de letteren en schone kunsten. Het curriculum en het
examensysteem van de Grandes Ecoles zijn niet eentraal geregeld, maar
door de instellingen zelf. Berucht is het toelatingsexamen. In speciale
Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles, die aan de grote lycea in den
lande bestaan, maar sinds 1984 ook aan de universiteiten kunnen worden
aangeboden," bereiden leerlingen zieh voor op deze kwalitatief hoge en
zware 'concours'. Indien men hier doorheen komt, krijgt men een in de
regel op de praktijk georienteerde en tegelijkertijd generalistische opleiding.
Voor het onderzoek zijn deze kandidaten vaak verloren, uitgezonderd die

80 vgl. artikel II.
81 vgl. artikel 14 van de wet.
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aan de Ecoles normales superieures, waarvan de afgestudeerden vaak a1s
hoogleraar aan een universiteit hun loopbaan vervolgen.

4.2 Onderwijs en onderzoek

De organisatie van de wetenschapsbeoefening vindt in Frankrijk niet slechts
plaats binnen of random de universiteiten. Er is reeds gewezen op de
Grandes Ecoles, waarvan een aantal in belangrijke mate ruimte geeft aan
onderzoekactiviteiten. Daarnaast is er het in 1939 door de centrale overheid
opgerichte Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Het CNRS
telt, naar de stand van 1989, 17.000 onderzoekers, waarvan het merendeel
in de universiteiten is gestationeerd, 9.000 technici en administratief
personeel, 1.300 laboratoria (van het instituut zelf of waar het in deelneemt)
en heeft een jaarlijks budget van 10 miljard francs.F De doelstellingen
zijn onder meer het evalueren en direct of indirect uitvoeren van onderzoek
in het belang van de vooruitgang van de wetenschap en in het belang van
Frankrijks economische, sociale en culturele vooruitgang en verder het
plaatsen van het nationale wetenschapsbeleid in het licht van huidige en
toekomstige trends in de nationale en intemationale context. 33 Het CNRS
bestaat uit zeven wetenschappelijke afdelingen op het gebied van biologische
wetenschappen, chemie, mens- en maatschappijwetenschappen, kem- en
moleculaire fysica, aard- en ruimtewetenschappen en technologische
wetenschappen. Verder heeft het CNRS twee nationale instituten in het
beheer, op het gebied van het ruimte-onderzoek en nucleaire onderzoek.
Het grootste deel van het budget wordt in beslag genomen door de natuur-
en technische wetenschappen en de biologische en medische wetenschap-
pen.84

De reden voor de keus van een stelsel van van het hager onderwijs
gescheiden onderzoekinstituten is naar de mening van Crazier gelegen in
het behoudend karakter van het universitaire systeem, dat tegelijk op
centralistische als corporatistische wijze wordt beheerd. In de Franse traditie
is men uitgekomen op de opvatting, dat de universiteiten niet in staat zijn
zich aan veranderingen aan te passen. Dat heeft tot gevolg gehad, dat
'chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, on Ie fait
ailleurs' .85 Hierboven in de inleiding zijn daarvan reeds de historische

82 Zie: Crozier: mes solutions pour la recherche, in: I'Express, 27 oktober 1989, p. 74 e.v.
83 Van Rossum 1987, p. 52.
84 Van Rossum 1987, pp. 52-53. In 1984werd slechts 12,9% van het budget aan de geestes-

en sociale wetenschappen besteed.
85 Van Rossum 1987, pp. 74-75.
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oorzaken in grote lijnen geschetst. Het hoger onderwijs blijkt in de structuur
en organisatie van het onderwijsaanbod geen gelijke pas te houden met de
toenemende betekenis van een interdisciplinaire aanpak van het weten-
schappelijk onderzoek. Het belang van de resultaten van onderzoek, met
name op het gebied van de toegepaste wetenschap, is groot. Dit heeft in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog geleid tot het ontstaan van een reeks
van gespecialiseerde onderzoeksinstellingen die onder de verantwoordeli jk-
heid van verschillende ministeries staan. Op het niveau van de centrale
overheid is in de lijn hiervan in 1958 een interdepartementaaI coordinatiesys-
teem ontstaan, dat tot 1986 werd vormgegeven door een speciale minister
voor wetenschapsbeleid. Door het CNRS wordt tenslotte een begin gemaakt
met gerichte, specifieke financiering van onderzoek aan de universiteiten. 86

Het aandeel van het wetenschappelijk onderzoek binnen de universiteiten
beslaat ongeveer 10% van het totale onderzoeks- en ontwikkelingswerk
dat in Frankrijk wordt uitgevoerd en het beslaat ongeveer 25 % van het
onderzoek dat met publieke middelen wordt bekostigd." De bekostiging
van het onderzoek vindt plaats langs twee lijnen: uitgaven voortkomend
uit de beleidsportefeuille onderzoek en uitgaven buiten deze beleidsporte-
feuille, de zogenaamde exterieure uitgaven. De eerste groep van uitgaven
is onder te verdelen in die afkomstig van het ministerie van nationaal
onderwijs en het CNRS, waarbij de laatste vanaf 1981 tot 1986 en met enige
onderbreking vanaf 1988 wederom onder verantwoordelijkheid staat van
een speciale minister van Onderzoek en Technologic", en contractgelden
uit het interdepartementaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek." De
groep van exterieure uitgaven omvat financiering uit onderzoekscontracten
afgesloten met instanties die gerelateerd zijn aan het ministerie van Defensie
en met ondememingen, en omvat verder de uitgaven uit het algemene budget
van het ministerie van nationaal onderwijs, met name ter vergoeding van
de personeelslasten."

De wetgever lijkt in artikel 6 van de wet vanuit een zucht naar
volledigheid de onderzoekstaak van de publieke instellingen te willen
formuleren: 'Le service public de l'enseignement superieur s'attache a

86 Minot e.a., a.w., p. 113 e.v.
87 Minot e.a., a.w., p. 116.
88 Prelot, a.w., p. 37.
89 A.w., p. 116-117; Minotspreekt van een verbouding tussen deze financieringsstromen over

1981 van respectievelijk 15%, 25% en 5% van de totale onderzoeksfinanciering van de
universiteiten

90 Minot e.a. , a.w.; bet a1gemenebudget van de zijde van het ministerie van nationaal onderwijs
bedraagt 50% en de contractgelden ± 5 % van de totale uitgaven voor onderzoekdoeleinden.
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developper et a valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les
sciences humaines et sociales, la recherche fondamentaIe, la recherche
appliquee et la technologie'. In hetzelfde artike! wordt de noodzakelijke
verbinding tussen onderzoek- en onderwijsactiviteiten verzekerd, de wet
spreekt consequent van 'enseignants-chercheurs', en wordt aan de publieke
instellingen opgedragen tezamen met de grote, nationale onderzoeksorganisa-
ties te participeren in het nationale wetenschaps- en technologiebeleid."

Het opleidingssysteem binnen de universiteit" is gestructureerd in drie
cycli. In dit kader is het van belang hier even langer bij stil te staan. De
cycli omvatten opleidingen die van naamgeving, aard en lengte variabel
zijn. Sommige opleidingen kunnen verscheidene cycli omvatten, terwijl
andere, korte opleidingen maar een enkele cyclus bestrijken. De cycli
varieren qua duur tot I, 2 of 3 jaar. 93 De eerste cyclus kent onder andere
als doelstellingen (art. 14) het verkrijgen, verdiepen en diversifieren van
kennis en inzicht in de basisdisciplines; het bieden van een orientatie, hetzij
op een opleiding in de tweede cyclus, hetzij op de intrede in het beroepsle-
yen na het verkrijgen van een gekwalificeerde titel of diploma. De eerste
cyclus aan de universiteit functioneert parallel met drie andere systemen
van post-secondair onderwijs: de Classes preparatoires, de Instituts
Universitaires de Technologie (lUT) en de Sections de techniciens
superieurs. Van de eerste en laatste weten we inmiddels dat deze voorberei-
den voor het toelatingsexamen van de Grandes Ecoles. De IUT, opgezet
in 1966 kent een beroepsgerichte, technische opleiding van 2 jaar die leidt
tot het Diplome Universitaire de Technologie. De studenten worden
aangetrokken op basis van hun schoolprestaties of een speciaal toelatings-
examen. Anders dan voor de (gewone) eerste cyclus is selectie hier dus
gebruikelijk. Met het Diplome Universitaire de Technologie verkrijgt men
toegang tot de tweede cyclus." De eerste cyclus wordt afgesloten met
het Diplorne d 'Etudes Universitaires Generales (DEUG). Aan dit diploma,
dat erg algemeen is van karakter wordt maatschappelijk weinig zelfstandige
waarde toegekend. Het blijkt vooral van nut voor de toegang tot de tweede
cyclus. Om aan de hieraan verbonden bezwaren tegemoet te komen, ontstond

91 'II participe a la politique de developpemeat scientifique et technologique, reconnue comme
priorite nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. IIcontribue
a la mise en oeuvre des objectifs definis par la loi n? 82-610 du 15juillet 1982d'orientation
et de programmation pour la recherche et le developpement technologique de la France'.

92 Naar de wettelijke terminologie opleidingen 'die onder de verantwoordelijkheid vallen van
de minister van nationaal onderwijs'.

93 Minot e.a., a.w., p. 73.
94 Vgl. Gilsoul-Bezier, a.w., p. 82.
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er een nieuwe opzet van de eerste cyclus, leidend tot het Diplome d'Etudes
Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST). Het staat voor een
meer beroepsgerichte opleiding die zoveel mogelijk aansluit bij de locale
economische omgeving en beantwoordt aan een 'besoin professionnel
precis' .95 De opzet van de tweede cyclus van het universitaire curriculum
is met de wet van 1984 in belangrijke mate vernieuwd. Kan de eerste cyclus
nog worden betiteld als algemeen en orienterend, in deze cyclus moet een
keus worden gemaakt voor een bepaalde richting. Het aspect van beroepsge-
richtheid is bij de hierin aanwezige opleidingen overheersend." De tweede
cyclus blijkt een opleiding op te leveren tot het beroep van leraar (maitre
d'enseignement), tot de 'concours de recrutement', tot de eccles, tot de
derde cyclus en tot vorrning tot en door onderzoek." De derde cyclus
tenslotte staat in het teken van het wetenschappelijke onderzoek. Deze
bestaat uit opleidingen van hoge kwaliteit die op verschillende niveaus
worden aangeboden. Op het eerste niveau, dat zich uitstrekt over een periode
van van drie tot vijf jaar, wordt eerst een theoretische, methodologische
en praktische opleiding geboden voor het zelfstandig doen van onderzoek.
Deze opleiding wordt afgesloten met een diplorne d'etudes superieures
speciales of een diplome d'etudes approfondies. De eerste is voornamelijk
voor intreding in het beroepsleven interessant en blijkt redelijk aan de
verwachtingen te voldoen." De andere is met name geschikt voor het
vervolg van de onderzoekersopleiding. Daarna wordt ruimte geboden voor
de verwezenlijking van originele onderzoekprestaties die moeten uitmonden
in een these tot verkrijging van de graad van doctor. Het tweede niveau
is bestemd tot de verkrijging van de bevoegdheid (habilitation) tot het leiding
geven aan wetenschappelijk onderzoek. Deze bevoegdheid wordt verleend
met het oog op het totaal van het verrichte onderzoekswerk van een kandi-
daat.

95 Gilsoul-Bezier, a.w., p. 87.
96 Artikel 15: 'Le deuxieme cycle regroupe des formations comprenant, a des degres divers,

formation generale et formation professionnelle. Ces formations, orgaaisees notamment en
vue de la preparation a une profession ou a un ensemble de professions, permettent aux
etudiants de completer leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient a la
recherche scientifique correspondante' .

97 Vgl. rappport 'Demain I'Universite', z.p. 1987, p. 40.
98 'Demain I'Universite", a.w., p. 43.
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4.3 De zelfstandigheid van de instelling van hoger onderwijs

Wanneer men in de Franse situatie komt te spreken over de mate van zelf-
standigheid van de instellingen van hoger onderwijs ten opzichte van de
overheid dient, zoals reeds opgemerkt, een onderscheid te worden
aangebracht tussen de universiteiten enerzijds en de Grandes Ecoles
anderzijds. Ook de opzet van de wet van 1984 maakt dit duidelijk. Men
vergelijke de in meer opzichten centrale bepaling van artikel 37: 'Des
decrets en Conseil d'Etat fixent les regles particulieres d'organisation et
de fonctionnement des eccles norm ales superieures, des grands etablisse-
ments et des eccles francaises a l'etranger, dans le respect des principes
d'autonomie et de democratic defini par la presente loi'. Op de wettelijke
bepalingen om trent het karakter, de juridische vormgeving, de bestuursorga-
nisatie, het financiele regime, de administratieve en financiele controle en
de externe betrekkingen van de etablissernents publics a caractere scientifi-
que, culturel et professionnel kunnen hierbij uitzonderingen worden
aangebracht. Toch blijft het hier niet bij. Ook de bepalingen omtrent de
onderwijsorganisatie, in casu de opzet van het onderwijs in drie cycli, zijn
slechts van toepassing op de universiteiten en andere instellingen die
rechtstreeks ressorteren onder het gezag van de minister van nationaal
onderwijs. Slechts de bepalingen die betrekking hebben op de studenten
(usagers) in het hoger onderwijs en het personeel aan de instellingen zijn
ook rechtstreeks van toepassing op de Grandes Ecoles, voor zover deze
onderdeel uitmaken van het publieke bestel, met andere woorden zijn:
etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel.

In de paragraaf over de constitutioneelrechtelijke grondslag van het hoger
onderwijs (paragraaf 2) is reeds gewezen op de relevante artikelen in de
wet van 1984 (artt. 3, 20 en 57) en op de uitspraak van de Conseil
Constitutionnel van 20 januari 1984 over de universitaire vrijheden. Uit
deze uitgangspunten spreekt een bijzondere positie van het hoger onderwijs
ten opzichte van de overheid. Voor een schets van de positie van
- vooral - de universiteiten ten opzichte van de overheid blijkt de
formulering van uitgangspunten evenwel niet genoeg. De invloed van de
overheid op het onderwijs via de nationale diploma's is, zoals reeds bleek,
groot. Zoals ook bleek, is de ruimte van de universiteiten op het gebied
van het onderzoek groter, zij het dat de betekenis van het universitaire
onderzoek qua omvang achterblijft bij die van andere sectoren.

De wet verleent aan de etablissernents publics a caractere scientifique,
culturel et professionnel het recht op overheidsfinanciering voor de activitei-
ten van onderwijs, onderzoek en documentatie op basis van meerjarige
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instellingsovereenkomsten in het kader van de door de minister van nationaal
onderwijs opgestelde 'carte des formations superieures et de la recher-
che' .99 Via de meerjarenovereenkomsten kunnen aan de ene kant de
verplichtingen van de instellingen worden gepreciseerd, aan de andere kant
kunnen middelen, personeel en geld ter beschikking worden gesteld in het
kader van de koers en de richting van het hoger onderwijs. Met het oog
op de programma's van de instellingen en volgens de orientaties van de
verrichte planning en de op nationaal niveau opgestelde 'carte' verdeelt
de minister het formatie-budget en financiele middelen na advies van het
'Comite national d'evaluation de l'enseignement superieur' en de 'Conseil
national de l'enseignement superieur et de la recherche'. Elke instelling
ontvangt een overheidsbijdrage, berekend voor uitrusting en voorzieningen,
voor personeel en voor bepaalde financiele verplichtingen. Met uitzondering
van de uitgaven voor het onderzoek, worden de overheidsbijdragen aan
de instellingen geeffectueerd via een lump-sum financieringsstelsel.I'"
De instellingen kunnen behalve uit bijdragen van de centrale overheid, ook
inkomsten genieten uit bijdragen van overheden op regionaal niveau,
departementen, en op lokaal niveau, de gemeenten. De instellingen kunnen
verder beschikken over een keur van geldbronnen: inschrijvingsrechten
van studenten en auditeurs, 101 particuliere giften, stichtingen (testamenten)
en legaten, prijzenfondsen, onderzoekcontracten met de publieke of private
sector en de rechten op en uit 'formation permanente'. De wettelijke regels
omtrent het uitgavenbeleid van de instelling zijn strikt. De begroting kan
slechts worden uitgevoerd, financiele verplichtingen van de zijde van de
instelling kunnen slechts worden aangegaan, binnen de grenzen van het
toegekende krediet. De per ins telling werkzame 'agent comptable' die
ondergeschikt is aan de leiding van de instelling, maar een publieke status
bezit, oefent zijn functies uit overeenkomstig de comptabiliteitsvoorschriften
en de bijzondere bepalingen van het decreet hieromtrent dat speciaal voor
de instellingen van hoger onderwijs is opgesteld.J'" Anders dan voor de
uitgaven ten behoeve van materieel, die niettemin met inachtneming van
geldende regels moeten geschieden, bestaat er nauwelijks financiele
autonomie inzake de uitgaven voor personeel. AIle plaatsen moeten zijn

99 Volgens de laatste volzin van artikel 19 stelt de 'carte' 'la cadre des decisions relatives a
la localisation geographique des etablissements, 11l'impiantation des formation superieures
et des activites de recherche et de documentation, aux habilitations a delivrer des diplomes
nationaux et 11la repartition des moyens'.

100 Minot e.a., a.w., p. 64.
101 Die naar hoogte evenwel door de centrale overheid worden vastgesteld, zie hierboven.
102 Vgl. Minot e.a., a.w., p. 66.
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bezet door ambtenaren. 103 De instellingen hebben volgens artikel 54 van
de wet niet de vrijheid, zelfs niet met eigen gelden, personeel aan te stellen
op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Zij kunnen weI
contracten voor bepaalde tijd afsluiten. Deze moeten echter beantwoorden
aan een duidelijke doelstelling en een tijdelijke behoefte. De wet voorziet
in hetzelfde artikel in de mogelijkheid, dat naast de ambtelijke aanstelling
een soort toeslag kan plaatsvinden op speciale voorwaarden. Daaraan zijn
echter ook voorwaarden verbonden in het belang van een goede financiele
huishouding.

De controle op de financiele huishouding vindt achteraf plaats. De
begroting is immers oruniddellijk uitvoerbaar. De president van de instelling
is als leidinggevende functionaris de eerstverantwoordelijke voor de
uitvoering van de begroting en bezit daaromtrent een aantal wettelijke
bevoegdheden. De Conseil d'administration speelt intern, binnen de
universitaire organisatie, een belangrijke controlerende rol ten aanzien van
de inkomsten en uitgaven. De rechterlijke controle wordt uitgeoefend door
het Cour de Comptes. De recteur, het regionale hoofd van de academic,
kan in het kader van exces de pouvoir besluiten van de president en de
Conseil d' administration ter vernietiging voordragen bij een tribunal
administratif. De minister van nationaal onderwijs kan op basis van artikel
47 bij ernstige moeilijkheden inzake het functioneren van de statutaire
organen en taakverwaarlozing van een instelling maatregelen nemen die
de omstandigheden op dat moment vereisen. De recteur kan in deze gevallen
conservatoire maatregelen treffen. Hij consulteert daartoe de leiding van
de instelling.'?' De recteur neemt deel aan de vergaderingen van de
Conseil d'administration. De instellingen zijn onderworpen aan het
onderwijskundig toezicht van de Inspection generale de l'administration
de I'Education nationale en aan het boekhoudkundig en financieel toezicht
van de Inspection generale des Finances.l"

De wet laat naast dit alles de instellingen tot op zekere hoogte vrij zich
zelfstandig in het economisch leven te begeven. De afzonderlijke instellingen
komt het recht toe octrooien en licenties te exploiteren, de uitgave en
commerciele exploitaite van (populair)wetenschappelijke en technische
tijdschriften te verzorgen, musea, wetenschapswinkel of databanken te
stichten of uit te breiden en manifestaties of exposities te organiseren voor
het publiek. Verder kunnen zij activiteiten tegen beloning door derden

103 A.w., p. 67.
104 President (universiteit) of directeur (instituut, ecole, faculteit).
105 Vgl. artikel 48.
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verrichten en de resultaten van de activiteiten exploiteren. Binnen de grenzen
van de aldus verkregen contractgelden kunnen zij deelnemen in ondernernin-
gen dan wei eigen bedrijfsmatig opererende vestigingen creeren.'?"

4.4 De positie van de instellingen onderling

Om tegen de hierboven reeds beschreven en in kwalitatief opzicht scheve
verhouding tussen de universiteiten en de Grandes Beoles tegenwieht te
bieden, bevat de wet een aantal voorzieningen dat zich uitstrekt tot de inhoud
van het onderwijs van de universiteiten (artt. 12-19), toekenning van de
mogelijkheid aan de universiteiten om de voorbereiding op de Grandes
Ecoles ter hand te nemen (art. 14) en de creatie van verschillende mogelijk-
heden van samenwerking (artt. 43-45). Ook voorziet de wet ter stimulering
van de samenwerking en afstemming tussen universiteiten en Grandes Bcoles
in een aantal departementale, regionale en nationale instanties (artt. 62-66).
In de nieuwe opzet van het onderwijs in 3 cycli is in de - door de
mogelijkheid van selectie soms beperkt toegankelijke - tweede cyclus
expliciet ruimte ingebouwd voor beroepsgerichte opleidingen, iets waardoor
de Grandes Ecoles zich van oudsher onderscheiden. Met de vormgeving
van de derde cyclus wordt serieus werk gemaakt van versteviging van de
onderzoekspoot binnen de universiteit, waarvoor aileen de meer begaafden
worden aangelokt. Ook een aantal Grandes Eccles heeft van de minister
van nationaal onderwijs inmiddels het recht verleend gekregen om het
doctoraat van de derde cyclus te verlenen. Toch blijkt door deze instellingen
toenadering te worden gezocht tot het aanbod van de derde cyclus aan de
universiteiten.!" De wet stelt aan de instellingen drie samenwerkings-
vormen ter beschikking. In de eerste plaats de 'services communs' die
kunnen worden ingesteld en vormgegeven bij decreet. Het betreft hier reeds
bestaande universitaire en interuniversitaire diensten op het vlak van de
gezondheidsvoorziening en de sportbeoefening en rekencentra en universi-
teitsbibliotheken. 'Services communs' kunnen echter ook worden ingesteld
voor post-acadernisch onderwijs, de opvang en begeleiding van studenten,
etc. 108 In de tweede plaats kan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
instelling van hoger onderwijs met een universiteit samengaan. Van deze
mogelijkheid is sinds 1968 weinig gebruik gemaakt. De gefuseerde

106 Vgl. artikel 20; zie ook Minot e.a., a.w., p. 63.
107 Reinhart Meyer-Kalkus, a.w. (zie noot 24), p. 34; de achtergrond daarvan is wellicht ook

het volgende:'Boshafte sagen, daB die Universitaten zwar die besten Lehrer, die Grandes
Ecoles aber die besten Schiiler batten'.

108 Minot e.a., a.w., p. 61.
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instellingen behouden hun rechtspersoonlijkheid en financiele autonomie. 109

Ter vergroting van de soepelheid van het systeem voorziet de wet in de
derde plaats in de mogelijkheid van instelling van 'groupements d'interet
public'. Deze figuur maakt het universiteiten mogelijk hun terrein van
activiteiten uit te breiden. De 'groupement' biedt de mogelijkheid om, voor
bepaalde tijd, bepaalde middelen tussen universiteiten en andere instellingen
van hoger onderwijs onderling dan wel tussen universiteiten en rechtsper-
sonen van publiek- ofprivaatrechtelijke ontstaanswijze, afte zonderen voor
het ter hand nemen van activiteiten van wetenschappelijke, technische,
beroepsgerichte, educatieve of culturele aard. De 'groupement' wordt
ingesteld door de minister bij wie het toezicht berust en de minister van
financien. Uitgerust met rechtspersoonlijkheid en bestuurlijke en financiele
autonomie is elke 'groupement' onderworpen aan de controle van een
regeringscommissaris. Als instanties, bedoeld in de artt. 62 tot en met 66,
voor de bevordering van de afstemming en samenwerking tussen universitei-
ten en andere instellingen, voorziet de wet in het Comite departemental
de coordination des formations superieures en het Comite national
d'evaluation des etablissements publics a caractere scientifique, culturel
et professionnel. Reeds voor 1984, maar sindsdien wettelijk vastgelegd,
zijn er het Comite consultatif regional des etablissements d'enseignement
superieur, de Conseil national de l'enseignement superieur et de la recherche
en de Conference des chefs d' etablissement public a caractere scientifique,
culturel et professionnel.

In 1986 diende minister Devaquet een wetsvoorstel in met het doel
kwalitatieve discrepanties tussen de studenten aan de universiteiten en
Grandes Ecoles verder terug te dringen door de introductie van twee nieuwe
maatregelen: selectie voorafgaand aan de eerste cyclus van het universitaire
curriculum en verhoging van het inschrijfgeld. In paragraaf2.1 is bier reeds
op ingegaan. De eerste maatregellegt de bijl aan de wortel van het verschil
tussen de wettelijk gesanctioneerde instroom in de universiteit, die wordt
bepaald door het behalen van het uit een grote diversiteit van pakketten
opgebouwd baccalaureat of een gelijkwaardig diploma, en die in de Grandes
Ecoles.110 De toelating tot een Grande Ecole wordt afhankelijk gesteld
van het met goed gevolg afleggen van een door de instelling zelf opgesteld,
algemeen als moeilijk en lastig ervaren toelatingsexamen, het 'concours'.
Het verschil heeft geleid tot een binnen het reguliere onderwijsstelsel opgezet

109 A.w.
I 10 Reeds sedert een reeks van jaren hanteert een aantal universiteiten op meer en minder open

wijze selectiemechanismen in enigerlei vorm. Met de nieuwe wet zouden deze praktijken
uiteindelijk gelegaliseerd worden; vgl. Carla Schulz, a.w. (zie noot 55), p. 160.
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systeem van speciale klassen ter voorbereiding aan het deelnemen aan deze
'concours' , die door de betere studenten na het behalen van het baccalaureat
kunnen worden bezocht. Tussen deze voorbereidingsklassen onderscheidt
men de 'Classes preparatoires aux Grandes Ecoles' en de 'Sections de
techniciens superieurs' .111 Ret wetsvoorstel Devaquet werd uiteindelijk
ingetrokken. De noodzaak van selectie voor ook de eerste cyclus aan de
universiteit is daarbij volgens velen blijven bestaan, nu sinds de jaren
zeventig de filterende werking van het voortgezet onderwijs ernstig is
verzwakt en naar adequate wegen tot verbetering van het peil der studenten
moet worden gezocht. 112

4.5 De particuliere instelling

De vrijheid van onderwijs, beschermd in de loi Dupanloup van 1875, ligt
rechtstreeks ten grondslag aan de oprichting van particuliere instellingen
van hoger onderwijs, waarvan men er in Frankrijk een aantal kent.!"
De tweedeling van het stelsel van hoger onderwijs die dat met zich
meebrengt is niet een thema dat voor een schets van het karakter van dit
stelsel van beslissende betekenis kan worden genoemd: 'Elles constituent
toutes deux les bases de notre enseignement superieur, et en ce sens
l' enseignement prive n' est pas aujourd' hui tres different de I'enseignement
de I'Etaf . 114 Ret aantal leerlingen en studenten dat aan particuliere
instellingen van hoger onderwijs is verbonden, beslaat ± 16% van het
totaal.!" De loi Dupanloup van 1875 kent aan 'associations formees
legalernent dans un dessein d'enseignement superieur' het recht toe in
aanmerking te komen voor een erkenning van 'utilite publique'. Deze
erkenning had aanvankelijk tot doel aan de rechtspersonen die de instellingen
in stand houden de uitoefening van zekere wettelijke bevoegdheden toe te
staan, met name de mogelijkheid van het verkrijgen van giften en legaten.
Later heeft deze een andere betekenis gekregen: zij fungeert naar de huidige
verhoudingen a1s toestemming voor het verkrijgen van subsidies ten behoeve
van de onderwijsactiviteiten van de instellingen, niet als een vergunning

III Vgl. Pascale Gruson, a.w. (zie noot 55), pp. 81-91.
112 A.w., p. 85.
113 Bekend zijn de katholieke instituten, universiteiten en ecoles te Angers, Litle, Lyon, Parijs

en Toulouse, aangeduid als de 'cathos'; verder zijn er bekende prive-instellingen op bet
gebied van het landbouwonderwijs, de handel (1'Ecole des Hautes Etudes Commerciales
1880), bet techniscb onderwijs, de kunsten en de paramediscbe beroepen, vgl. Prelot, a. w.,
pp. 153-172.

114 Prelot, a.w., p. 29.
115 Gilsoul-Bezier, a.w., p. 100.
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om deze instellingen te doen participeren in het publieke onderwijssysteem.
De erkenning is wettelijk onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden,
zoals de eis dat de instelling reeds 3 jaar bestaat en dat de statu ten van de
rechtspersoon die de instelling beheert worden aangepast aan de wet. 116

De loi sur I' enseignement superieur opent in artikel 43 de mogelijkheid
voor een particuliere instelling van hoger onderwijs, om een overeenkomst
aan te gaan met een etablissement a caractere scientifique, culturel et
professionnel teneinde het de studenten aan de particuliere instelling mogelijk
te maken zich voor een nationaal diploma voor te bereiden. Binnen het
primair en voortgezet (secundair) onderwijs is het volgens de Ioi Debre
van 31 december 1959 mogelijk via het 'contrat simple' (alleen voor scholen
van prim air onderwijs) ofhet •contrat d' association' een particuliere school
binnen het publieke stelsel te laten deelnemen."? Deze particuliere scholen
functioneren dan analoog aan de regels die gelden voor het publieke bestel,
maar tegelijkertijd hebben zij toegang tot de openbare kas.!" Deze
algemene mogelijkheid bestaat niet voor de particuliere instellingen van
hoger onderwijs, in verband waarmee het beginsel van bekostiging door
de overheid ook niet zo noodzakelijk wordt beoordeeld als met betrekking
tot de twee andere niveaus van onderwijs.!" Een uitzondering moet
overigens worden gemaakt voor de Classes preparatoires en Sections de
techniciens superieurs, die algemeen worden betiteld als vormen van hoger
onderwijs, maar die (ook) binnen het voortgezet onderwijs (kunnen) zijn
gesitueerd. Uitzonderingen op dit vlak gelden tevens voor de verschillende
vormen van agrarisch hoger onderwijs, die ressorteren onder de verantwoor-
delijkheid van de minister van landbouw, en het pedagogisch onderwijs,
dat in de beleidssfeer van de minister van nationaal onderwijs is gesitu-
eerd.F" Algemene uitgangspunten voor de bekostiging van het particuliere
hoger onderwijs zijn er dus niet. Er is een beduidend aantal particuliere
instellingen van hoger onderwijs dat financieel volkomen los staat van de
overheid.

4.6 De bestuursorganisatie

Volgens de termen van artikel 26 vormen de president door zijn besluiten,
de raad van bestuur (conseil d'administration) door zijn beraadslagingen,

116 Prelot, a.w., p. 172.
117 Hierover helder en beknopt: Gilsoul-Bezier, a.w., pp. 100-106.
118 Prelot, a.w., p. 175.
119 Prelot, a.w., p. 174.
120 Prelot, a.w., pp. 175-201.
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en de wetenschappelijke raad (conseil scientifique) en de raad inzake
studierichtingen en universitaire aangelegenheden (conseil des etudes et
de la vie universitaire) door hun voorstellen, adviezen, verlangens en
aanbevelingen het bestuur van de universiteit.

De president leidt en vertegenwoordigt de universiteit. De functie is
gecreeerd in de wet van 1968. Maar in de wet van 1984 is het gezag van
de president versterkt. Daarbij is de mogelijkheid geschrapt, dat een
universiteit zou worden geleid door een persoon die met behoort tot het
universitaire corps. 121 De president wordt gekozen door de drie raden
gezamenlijk in vergadering bijeen. Hij wordt gekozen voor 5 jaar en is
gedurende 5 jaar na afloop van zijn mandaat met herkiesbaar. De president
wordt bijgestaan door een bureau, waarvan de samenstelling statutair per
instelling is geregeld. De president beschikt over de inkomsten en uitgaven.
Hij is voorzitter van de drie raden, bereidt hun vergaderingen voor en geeft
uitvoering aan de uitkomsten daarvan. Hij is verantwoordelijk voor handha-
ving van de orde. Hij is verantwoordelijk voor het gezamenlijke personeel,
maar bezit geen rechtstreekse bevoegdheden ten aanzien van de docenten-
onderzoekers, de docenten en de onderzoekers. Aangenomen wordt dat
de bevoegdheden omtrent deze categorie in handen zijn van de raad van
bestuur.F'

De raad van bestuur bepaalt het onderzoeksbeleid van de instelling,
na advies van de wetenschappelijke raad, en het onderwijsbeleid, na advies
van de raad inzake studierichtingen en universitaire aangelegenheden. Hij
verdeelt de middelen over de onderdelen van de instelling, keurt de
begrotingen goed en keurt goed ofbetuigt instemming met de belangrijkste
besluiten van de president. De raad oefent disciplinaire bevoegdheden uit
ten aanzien van studenten. Met inachtneming van algemene voorschriften
daaromtrent is de samenstelling van de raad in de statuten van de instelling
geregeld. De raad kan 30 tot 60 leden omvatten. De verdeling over de
verschillende universitaire geledingen is als volgt: 40 tot 45 % vertegenwoor-
digers van de docent-onderzoekers, de docenten en onderzoekers; 20 tot
25% vertegenwoordigers van studenten; 10 tot 15% met tot de eerste
categorie behorend personeel; tenslotte 20 tot 30% aangewezen personen
van buiten de instelling.

De wetenschappelijke raad wordt geraadpleegd over problemen in
verband met het onderzoek, het onderwijs en de kwalificaties van het
personeel. Hij heeft een zeer belangrijke rol bij de bepaling van het

121 Minot e.a., a.w., p. 55.
122 Minot e.a., a.w., p, 56.
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onderzoeksbeleid van de instelling, maar ook bij de uitvoering ervan. Het
belang van deze raad is een verbinding tot stand te brengen tussen onderwijs
en onderzoek.F' De samenstelling van deze raad is, wederom met
inachtneming van de algemene voorschriften daaromtrent, geregeld in de
instellingsstatuten. De raad kan 20 tot 40 leden omvatten. In de eerste plaats
voor 60 tot 80% uit vertegenwoordigers van het personeel, waarvan op
minstens de helft van het aantal voor deze geleding beschikbare zetels
hoogleraren gekozen moeten zijn of andere personen die met de leiding
van onderzoek zijn belast en waarvan op minstens eenzesde van het aantal
zetels gepromoveerde medewerkers moeten zijn gekozen die niet behoren
tot de voorgaande categorie. Op minimaal eentwaalfde van het aantal
beschikbare zetels moet het overige wetenschappelijke personeel van de
wetenschappelijke raad dee I uitmaken, waarvan weer tenminste de helft
ingenieurs en technici moeten zijn. In de tweede plaats 7,5 tot 12,5 %
vertegenwoordigers van studenten uit de derde cyclus en tenslotte 10 tot
30% van aangewezen personen van buiten de instelling. Het verdient
opmerking, dat geen enkele plaats is gereserveerd voor de docenten-niet-
onderzoekers.P'

De raad inzake studierichtingen en universitaire aangelegenheden wordt
geraadpleegd in verband met alles wat het onderwijs en de orientatie van
studenten aangaat. Hij is ook de instantie die is belast met de organisatie
en de ontwikkeling van het sociale leven en culturele betrokkenheid binnen
de instelling. Naar de mening van Minot'" is het zeer moeilijk om een
juist evenwicht te vinden tussen de twee deeltaken waarvoor de raad staat,
met name blijkt hier dat verschillende, op elke deeltaak toegesneden
buitenuniversitaire leden moeten worden aangetrokken. De samenstelling
van de raad is, met inachtneming van de algemene voorschriften hierom-
trent, geregeld in de statuten. De raad kan 20 tot 40 leden omvatten.
Daarvan bestaat 75 tot 80% uit vertegenwoordigers van docenten en
studenten, waarvan de helft docenten-onderzoekers of docenten moeten
zijn en de andere helft studenten. Vervolgens staat 10 tot 15% open voor
het niet-docerend of onderzoekend personeel en 10 tot 15% voor aangewe-
zen leden van buiten de instelling. De vertegenwoordigers van het personeel
in de drie raden worden voor 4 jaar bij geheime stemming gekozen. De
vertegenwoordigers van de studenten voor 2 jaar, eveneens bij geheime

123 A.w., p. 56.
124 Minot e.a., a.w.; deze wijst op de zwakke vertegenwoordiging van de buitenwacht: 'Ceci

confirrne la tendance universitaire traditionnelle qui consiste a faire de la recherche un
domaine reserve', vgl. pp. 56-57.

125 A.w., p. 57.
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stemming. De wet verhindert niet dat personen van de drie raden tegelijker-
tijd deel uit kunnen maken.!" Bepaling van het preciese aantal per
instelling beschikbare zetels voor de verschillende raden en van de wijzen
van verdeling van deze zetels geschiedt bij decreet.

In de universitaire structuur kunnen in beginsel een drietal mogelijke
basiseenheden worden onderscheiden. Iedere universiteit heeft in ieder geval
naar de bedoeling van de wet 'departernents de formation' en 'laboratoires
ou centres de recherche'. Elke docent-onderzoeker, onderzoeker en wellicht
ook docent!" dient deel uit te maken van een 'laboratoire ou centre de
recherche' en een of meer 'departements de formation'. De raad van bestuur
heeft de bevoegdheid deze eenheden bij meerderheidsbesluit van minimaal
2/3 van de leden, op voorstel van de wetenschappelijke raad, in het leven
te roepen, te wijzigen dan wei op te heffen. De instellingen zijn in het kader
van de wet vrij in hun statuten soepele organisatorische voorwaarden vast
te leggen die snelle aanpassing van de structuren aan de doelstellingen
mogelijk maken.!" Naast de 'departements de formation' en 'laboratoires
ou centres de recherche' kunnen binnen de universiteit worden ingesteld
de 'Unites de formation et de recherche' (UFR). Deze UFR zijn de omzet-
ting van de onder de vigeur van de loi d' orientation van 1968 functionerende
Unites d' enseignement et de recherche die vooral te monodisciplinair en
zelfstandig werden bevonden. De UFR groeperen de 'departernents de
formation' en 'laboratoires ou centres de recherche' rondom een onderwijs-
project of een onderzoekprogramma. Instelling van de UFR is niet verplicht.
Zij worden ingesteld bij besluit van de minister van nationaal onderwijs.

4.7 De positie van het wetenschappelijk personeel

In de uitspraak van de Conseil Constitutionnel van 20 januari 1984 is de
onafhankelijkheid van de hoogleraar aan de universiteit beschouwd als een
principe fondamental reconnu par les lois de la Republique. Hiermee is,
zoals reeds betoogd, een belangrijk aspect weergegeven van de positie van
de universiteit ten opzichte van de overheid. Immers, het is de taak van
de hoogste wetgever gestalte te geven aan dit principe in de regulering ten
aanzien van het hoger onderwijs. In de wet wordt wat betreft de inrichting
van de instelling uitgegaan van de gemeenschapsgedachte (art. 49): 'La
communaute universitaire rassemble les usagers du service public ainsi que

126 Minot e.a., a.w., p. 58.
127 A.w., p. 59.
128 A.w.
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les personnels qui assurent Ie fonctionnement des etablissernents et
participent a l'accomplissement des missions de ceux-ci'. Deze gemeen-
schapsgedachte krijgt in belangrijke mate gestalte door de deelname door
vertegenwoordigers van alle in de instelling aanwezige geledingen aan het
universitaire bestuur. Men zie hierboven paragraaf 4.6 over de bestuursorga-
nisatie. Het personeel van de etablissements publics a caractere scientifique,
culturel et professionnel bezit de status van ambtenaar. Hun positie is
geregeld in een bijzonder statuut, ingesteld bij decreet van 6 juni 1984,
no. 84-431 dat een nadere uitwerking geeft van het algemene ambtenarensta-
tuut. Het bijzonder statuut voorziet onder andere in regels ten aanzien van
de verschillende groepen van docent-onderzoekers, geeft voorschriften
omtrent de openbare aanstellings- en benoemingsprocedures (procedures
de recrutements) en stimuleert de kwaliteit door competitie en mobiliteit. 129

In het bijzonder statuut wordt gekozen wordt voor twee soorten van
docent-onderzoekers, de professoren en de maitres de conferences, de
lectoren. Hun taak, die reeds summier in de wet van 1984 is omschreven,
luidt krachtens het bijzonder statuut als voigt: het overbrengen van kennis
in het kader van het initiele en wederkerende onderwijs, het raadgeven en
orientatie bieden aan de studenten, de ontwikkeling van het onderzoek en
de verspreiding van de resuitaten ervan, de opleiding van leraren, verbrei-
ding van cultuur en de deeineming aan examencommissies (jurys d'examen)
en beheersorganen van de instelling."? Het bijzonder statuut bevat regels
omtrent de openbare aanstellings- en benoemingsprocedure van de docent-
onderzoekers, welke verloopt als voIgt: in de eerste plaats worden de
dossiers van de kandidaten onderzocht door door en vanuit de hoge raad
van universiteiten (Conseil superieur des universites) ingestelde 'jurys',
bij de samenstelling waarvan ook de minister een stem heeft. Voor elke
functie stelt de verantwoordelijke 'jury' een lijst op van drie tot vijf namen
die openbaar wordt gemaakt en via de recteur-chancelier'" wordt overhan-
digd aan de betreffende instelling. Een permanente benoemingsadviescom-
missie, de Commission de specialite et d'etablissement of een door deze
aangewezen sub-commissie vervolgt met het horen van de op de lijst voorko-
mende kandidaten en toetst voomamelijk hun pedagogische bekwaamheden.

129 Claude Edelbloute, in: Minot e.a., a.w., p. 245.
130 A.w., p. 246.
131 De recteur-chancelier is de vertegeowoordiger van de minister, het centrale gezag, in eeo

•Academic", eeo gebiedsressort waarin voorzieoingeo van primair tot eo met hoger ooderwijs
hun plaats hebbeo. De recteur-chancelier bezit toezichthoudeode taken teo aaozien van de
uoiversiteit eo kan bepaalde maatregeleo treffeo bij taakverwaarlozing door de uoiversitaire
organeo.
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Deze commissie draagt een van de kandidaten voor benoeming voor. Dit
benoemingsvoorstel wordt door de raad van bestuur van de instelling,
aangevuld met een eigen advies, doorgestuurd naar de minister. De minister
kan daarna onder zekere voorwaarden tot benoeming overgaan. De benoe-
mingsbevoegdheid van de minister is gebonden aan voorstel en advies,
wanneer deze overeenkomen. Gebondenheid betekent niet aileen dat de
minister niet mag afwijken maar ook positief tot benoeming moet overgaan.
In het geval het benoemingsvoorstel en het advies ten opzichte van elkaar
afwijking vertonen, kan het hoofd van de instelling (chef d'etablissement)
aan of de benoemingsadviescommissie of de raad van bestuur vragen de
zaak opnieuw te overwegen. Als hij niets vraagt ofindien de afwijking blijft
bestaan, wordt de functie vacant gelaten.!"

Het bijzonder statuut stelt centraal, ter bepaling van het onderwijspo-
tentieel per instelling, het aantal uren vast dat door een functionaris aan
de verschillende onderwijsactiviteiten op jaarbasis moet worden besteed. 133

Hiervan is afwijking per instelling mogelijk, indien het gewicht van onder-
zoeks- of bestuursverplichtingen binnen de instelling hiertoe aanleiding
geven. Om de vier jaar moeten de docent-onderzoekers een rapport opmaken
met betrekking tot aile onderdelen van hun taakvervulling. De instellingen
kunnen deze rapporten naar gelang de behoefte, overleggen aan de Commis-
sion de specialite et d'etablissement en zelfs aan de hoge raad van de
universiteiten.P'

De wet op het hoger onderwijs van 1984 biedt de mogelijkheid om ook
docent-onderzoekers anders dan op basis van een ambtelijke aanstelling
binnen de instelling werkzaam te hebben. Men vergelijke hiervoor artikel
56. De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in een decreet. Het kan hier
met name gaan om personen die niet de Franse nationaliteit bezitten.
Degenen die aileen een onderwijzende taak bezitten, de enseignants, kunnen
volgens artikel 54 van de wet slechts worden benoemd op een tijdelijk
contract door de president van de universiteit.

132 A.w., p. 247; de centralistisch vormgegeven aanstellings- en benoemingsprocedure kan
blijkbaar niet verhinderen dat nieuwe docent-onderzoekers vooral uit de nabije omgeving
voortkomen, Edelbloute, a.w., citeert Schwartz die in dit verband spreekt van 'de plaag
van de universiteiten .... '.

133 A.w., p. 246: '128 heures decours ou 192heures detravaux diriges ou Zsx heures de travaux
pratiques' .

134 A.w., p. 247.
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4.8 De positie van het niet-wetenschappelijk personeel

Het personeel van deze categorie, dat noch tot die van de docenten, de
onderzoekers, docent-onderzoekers en het bibliotheekpersoneel" behoort,
valt onder de werking van onderling verschillende statuten. Deze categorie
is daarom moeilijk onder een noemer te brengen.!" Voor de organisatie
van de instelling zijn verschillende functies niettemin zeer belangrijk.

De belangrijkste functionaris is de algemene secretaris van de universi-
teit. De ambtenaren die op deze post worden benoemd, zijn in de regel
vanuit een werkkring binnen een school- of universiteitsbestuur of binnen
het ministerie, geplaatst op deze functie. De algemene secretaris wordt
benoemd door de minister op voordracht van de president van de universi-
teit. De raad van bestuur hoeft hierover niet te worden geraadpleegd: de
minister heeft uitdrukkelijk aan deze procedure de voorkeur gegeven om
de algemene secretaris onafhankelijk te doen zijn in zijn functioneren van
de raad van bestuur. 137 De algemene secretaris is de voornaamste mede-

~erker en raadgever van de president. Hij geeft leiding, op gezag en in
naam van de president, aan de bestuursdiensten. Hij verdeelt het personeei
over de verschillende bureaus en diensten, geeft richtlijnen aan het personeel
en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij neemt met
raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur en
de andere bestuursinstanties. \38 Naast de algemene secretaris zijn verder
te onderscheiden de 'agent comptable' van de universiteit, die in uitvoerende
en controlerende zin is belast met het financiele beleid van de instelling
en het administratieve en technische laboratoriumpersoneel. 139

Het niet-wetenschappelijke personeel is, behalve wat betreft de weten-
schappelijk raad, vertegenwoordigd in de verschillende gremia binnen de
universiteit. Men zie de paragraaf 4.6 hierboven.

135 Het bibliotheekpersoneel bekleedt in bepaalde opzichten een bijzondere positie. Voor het
behalen van het diploma van bibliothecaris kan sinds 1963 een opleiding worden gevolgd
san de prestigieuze Ecole nationale superieure des bibliotheques; vgl. D. Pallier, in: Minot
e.a., a.w., p. 275.

136 Minot, in: Minot e.a., a.w., p. 278.
137 Minot e.a., a.w., p. 279.
138 A.w.
139 Minot e.a., a. w., pp. 279-284; a1s laatste categorie -dit slechts voor de volledigheid-worden

onderscheiden de 'ouvriers' en 'agents de service'.
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4.9 De positie van studenten

De wet van 1984 bevat geen bepalingen die selectie toestaan van studenten
bij toegang tot de universiteit. Zoals aangegeven is deze omstandigheid,
opgevat als een recht, fel verdedigd door de studenten zelf bij de onlusten
van 1986. In 1984 merkte Minot reeds op: 'On peut du reste ajouter que
l'ensemble des Francais n'est pas pret a adopter un systerne selectif, car
ils sont les chauds partisans d 'une conception de I'egalite purement formelle
et abstraite que l'on critique depuis longtemps, meme a gauche' .140 De
uitkomsten van de onlusten in 1986 hebben aangetoond, hetgeen de
toenmalige regering ook met zoveel woorden bevestigde, dat het in de
toekomst niet meer mogelijk zal zijn 'konzeptionelle Entscheidungen fur
einen so bedeutsamen gesellschaftliche Bereich, wie ihn das hohere
Bildungswesen darstellt, ohne die Mitsprache und Mitwirkung aller
Beteiligten - insbesondere der Studenten und Lehrkrafte - zu treffen'. 141

In zoverre reeds aan de orde zijn gesteld het onderwijs en onderzoek
binnen de universiteiten, het onderscheid tussen de positie van de universitei=:
ten en de Grandes Ecoles en de wettelijke uitgangspunten van de bestuursor-
ganisatie kan impliciet de positie van de studenten daarbij worden betrokken.
Om verdubbelingen te vermijden hoeft daarop thans niet meer te worden
ingegaan. Wat resteert is een beschrijving van de verschillende wetten en
wettelijke bepalingen die op de student in het hoger onderwijs betrekking
hebben.

De studenten, tezamen met de auditeurs behorend tot de categorie van
'usagers du service public de l'enseignement superieur' vormen met het
personeel van de instelling de universitaire gemeenschap. De student is
de consument en gebruiker van onderwijs, onderzoek en verspreiding van
kennis. De student beschikt (art. 50) over 'la liberte d'information et
d'expression a l'egard des problemes politiques, economiques, sociaux et
culturels'. Hij kan van deze vrijheid op individuele of collectieve basis
gebruik maken, evenwel onder de voorwaarden dat het onderwijs niet wordt
verstoord en geen verstoring plaatsvindt van de openbare orde. De 'nationale
gemeenschap' (collectivite nationale) kent aan de studenten een beurs toe,
volgens voorschriften bij reglement vast te stellen. Deze beurzen worden
verleend door gespecialiseerde organen, waarin de studenten hun vertegen-
woordigers kiezen zonder onderscheid naar nationaliteit en waarin ook de
plaatselijke gemeenschappen (collectivites terri tori ales) zijn vertegenwoor-

140 Minot e.a., a.w., p. 167.
141 Schulz, a.w., p. 161.
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digd. Bij de toekenning wordt de minderbedeelde student bevoorrecht,
teneinde sociale ongelijkheden terug te dringen. 142 Artikel51 luidt verder:
'Les collectivites territoriales et toutes personnes morales de droit public
ou prive peuvent instituer des aides specifiques, notamment pour la mise
en oeuvre de programmes de formation professionnelle'. Studenten genieten
sociale zekerheid volgens bepalingen van het Wetboek van Sociale
Zekerheid. Diensten van preventieve gezondheidszorg en ter bevordering
van de gezondheid worden aan studenten ter beschikking gesteld.

5 Opmerkingen en conclusies

HetFranse stelsel van hoger onderwijs kenmerkt zich naar zijn ontstaansge-
schiedenis en in zijn hedendaags karakter door een viertal facetten. Een
duidelijk initierende rol van de centrale overheid bij het ontstaan van
instellingen. Een duidelijk beherende rol van de centrale overheid, voor
zover het betreft de universiteiten die eerst in 1968 bij de eerste wet op
het hoger onderwijs, na verloop van tweehonderd jaar, als zelfstandige
juridische eenheden werden hersteld. Een verregaande spreiding van taken
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek over verschillende en
afzonderlijke instellingen: de universiteiten die algemene opleidingen
verzorgen en fundamenteel onderzoek bundelen in vooral de sociale en
geesteswetenschappen, de Grandes Eccles die beroepsgerichte opleidingen
verzorgen en de nadruk leggen op toegepast onderzoek, en het CNRS dat
fundamenteel onderzoek bundelt en uitbesteedt in vooral de exacte en de
natuurwetenschappen. En tenslotte: grote verschillen in de mate van
zelfstandi~heid en maatschappelijk aanzien tussen de universiteiten en de
Grandes Ecoles.

De constitutioneelrechtelijk basis van het hoger onderwijs is zwak. Het
verschijnsel van wetgeving ten aanzien van het hoger onderwijs is jong.
In de ontwikkeling van de wetgeving is een tendens merkbaar tot het
versterken van de juridische en maatschappelijke positie van de universiteiten
doordat naar een betere afstemming wordt gestreefd met de Grandes Ecoles
en een verzwaring heeft plaatsgevonden van de kwaliteit van de onderwijs-
en onderzoeksfunctie. Niettemin zijn er nog belangrijke problemen, welke
onder andere voortkomen uit de opvattingen binnen de instellingen en de
overheid over de dominante positie van het centrale bestuur in de Franse

142 Vgl. artike151, letterlijk: 'Elle privilegie I'aide servie It l'etudiant SOlIS condition de ressources
afin de reduire les inegalites sociales'.
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rechtscultuur. Deze opvattingen stemmen overeen, waar de universiteiten
en de studenten aan de universiteiten aanklampen bij de centrale overheid
voor het waarborgen van de landelijke uniformiteit van de opleidingen en
voor het handhaven van formele gelijkheidsprincipes bij de toegankelijkheid
van de instellingen. Zij verschillen fundamenteel, waar met name de
Grandes Eccles de nadruk leggen op hun zelfstandigheid, hun maatschappe-
lijke missie en de kwaliteit en beperkte toegankelijkheid van hun opleidin-
gen.

De Franse universiteiten zijn voor de zelfstandige verwezenlijking van
de primaire taken van onderwijs en onderzoek behept met een zwak centraal
instellingsbestuur. In het onderwijsbeleid van de centrale overheid speelt
de invloed van studenten-acties een belangrijke rol, terwijl intern vaak een
machtige positie wordt ingenomen door de faculteiten en onderzoekinstituten.
Dit maakt de universiteiten weinig slagvaardig in de race met nieuwe
ontwikkelingen en zwak in de relatie met de overheid. De zwakte van de
Grandes Ecoles bestaat naar veler opvatting in de dunne banden met het
wetenschappelijk onderzoek. Ten aanzien van deze instellingen oefent de
overheid beduidend minder bevoegdheden uit dan ten aanzien van de
universiteiten.
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Verenigde Staten van Amerika

1 De gescbiedenis van het hoger onderwijs

De geschiedenis van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
in de Verenigde Staten beslaat een beduidend kortere periode dan in Europa.
Daarbij kan men moeilijk spreken van een geleidelijke ontwikkeling. De
lijn die loopt van het einde van de zeventiende eeuw tot heden laat zich
daarom wellicht het best schetsen aan de hand van een aantal saillante
perioden en momenten.

AI vanaf het begin is er sprake van actieve betrokkenheid van de
overheid bij de instellingen van hoger onderwijs. Toch kan men niet spreken
van de totstandkoming van staatsinstellingen. In de periode 1636-1776 werd
in het toenmalige, beperkte gebied van de Verenigde Staten door de
oprichting van een veertiental colonial colleges de basis gelegd voor de
geweldige groei en diversiteit van het Amerikaanse stelsel van hoger
onderwijs.' Het oudste colonial college, Harvard College, dateert van 1636.
Op een uitzondering na werden alle gesticht door religieuze groeperingen
voor de opleiding van predikanten. Het colonial college was een kopie van
het Engelse college. Het colonial college was 'residential', dat wil zeggen
dat de studenten in het college woonden. Binnen de instelling stond centraal
de gedachte dat het onderwijs op de vorming van de gehele persoon betrek-
king heeft en niet slechts intellectuele training is. Verder leefde, net als
in het voormalige moederland, de opvatting dat het hoger onderwijs alleen
door de elite kan worden gevolgd en dat derhalve slechts een beperkt aantal
studenten kan worden toegelaten. De opleiding aan het colonial college
was niet alleen theologisch, maar vanaf het begin vrij algemeen: studenten
die zich op andere beroepen wilden voorbereiden, werden veelal ook
toegelaten, evenals studenten die de richting van de instelling niet
onderschreven. Afwijkend van het Engelse model was het feit dat in het

M. Trow, American Higher Education - past, present and future, Studies in Higher Education,
Vol. 14, no. I, 1989, p. 9: 'It is this diversity -both resulting from and making possible
the system's phenomenal growth- that has enabled our colleges and universities to appeal
to so many, serve so many different functions, and insinuate themselves into so many parts

of the national life'.
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bestuur van de colonial colleges ook niet-docenten werden betrokken, daar
de initiatiefnemers tot oprichting vee1al niet de docenten waren.'

De overheidsbemoeienis met de colleges ontstond vanuit de eis van een
'charter'. Als overheden traden achtereenvolgens op: de Britse Kroon, de
gouverneur van de kolonie, het wetgevend lichaam van de kolonie en later
de dee1staat waarin de instelling zich beyond. Het charter is een besluit
waarbij rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan de instelling. Vandaag
de dag wordt de eis van een charter ten aanzien van particuliere instellingen
in alle staten gesteld. Het charter werd door de regeringen van de dee1staten
aanvankelijk, dat wil zeggen in de peri ode direct na 1776, het jaar van de
Onafhanke1ijkheidsverklaring, gezien als een middel om de greep op de
instellingen te vergroten. Deze ontwikkeling werd echter vroegtijdig gekeerd
door de uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court, het federale
Hooggerechtshof inzake het Dartmouth College (1819).3 Volgens deze
uitspraak moet een charter worden beschouwd als een contract waarin door
de overheid slechts met instemming van het bestuur van de instelling
veranderingen kunnen worden aangebracht. De overheid kan sinds deze
uitspraak haar controle op de instelling niet vergroten door eenzijdige
wijziging van het charter door te voeren. De zaak Dartmouth ligt aan de
basis van een aantal significante ontwikkelingen in het stelsel van het
Amerikaanse hoger onderwijs. In de eerste plaats is door deze uitspraak
een versterking opgetreden van de pluralistische trend in de ontwikkeling
van het hoger onderwijs in de Verenigde Staten. Er is daardoor vervolgens
een verdere groei van het aantaJ door de staten ze1fopgerichte instellingen"
in de hand gewerkt. Als de staat meer greep wilde hebben op het hoger
onderwijs moest hij de instelingen immers ze1f stichten en exploiteren. De
uitspraak is verder van grote invloed geweest op de verhouding tussen de
staat en de particuliere instellingen voor hoger onderwijs. De juridische
grondslag was gelegd voor een omvangrijke particuliere sector in het hoger
onderwijs, die beschermd was tegen overheidsinterventies. De overheid

2 Tolner/Zoontjens 1991, p. 75. In tegenstelling tot de voorgaande twee hoofstukken zaJ in
dit hoofdstuk regelmatig naar bovengenoemd boek worden verwezen. Oat heeft een simpele
reden. Het hoofdstuk over de Verenigde Staten in het boek is van de hand van R.J. Tolner.
Hoewel er voor de inhoud van het boek een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voel
ik mij hierom niet gerechtigd zonder bronvermelding gegevens aan dit hoofdstuk te ontlenen.

3 Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. 518 (1819).
4 Georgia en North Carolina waren aan het einde van de achttiende eeuw de eerste staten die

een staatsuniversiteit oprichtten, in de loop van de negentiende eeuw volgden de meeste
andere staten, al of niet aangespoord door de Land Grant Act of 1862; vgl. Robert Berdahl,
Strategy and government: U. S. state systems and institutional role and mission, International
Journal of Institutional Management in Higher Education, november 1985, p. 301 e.v.
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speelde op deze nieuwe ontwikkelingen in. Vanaf de zaak Dartmouth is
de praktijk bekend van staten om bij het verlenen van charters vaak al direct
het voorbehoud te maken dat het charter eenzijdig door de staat gewijzigd
en herroepen kan worden. Verder hebben wetgevers van veel deelstaten
onder andere naar aanleiding van deze uitspraak hun rechtspersonenrecht
gewijzigd in die zin dat het eigen vermogen van de colleges beperkt werd
en de staten zich het recht op visitatie voorbehielden."

Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond het streven tot oprichting
van een nationale - federale - universiteit, maar daartoe is het nooit
gekomen. Volgens de heersende opvatting van die dagen behoorde de
inhoudelijke bemoeienis met het hoger onderwijs tot de taken van de
deelstaten. Door velen werd de noodzaak van een nationale universiteit
niet ingezien: de instellingen voor hoger onderwijs waren van oudsher lokaal
of regionaal georienteerd geweest, en in die situatie behoefde geen
verandering te komen. Ook sterk anti-intellectualistische stromingen lijken
tot de afwijzing van een nationale universiteit te hebben geleid. Het
ontbreken van een nationale universiteit staat in nauw verband met de huidi-
ge diversiteit in het stelsel van het Amerikaanse hoger onderwijs. Er
ontbreekt een voorbeeldfunctie, een inhoudelijke of uiterlijke stimulans.?

Aan het einde van de negentiende eeuw verschenen de eerste universi-
teiten, op Duitse Humboldt-leest geschoeid, maar toch typisch Amerikaans
van karakter. De Amerikaanse universiteit omvat een graduate school,
waarin een belangrijk accent op wetenschappelijk onderzoek wordt gelegd.
Deze graduate school is echter geplaatst boven op het college naar Engels
model, waarin het aspect van algemene vorming van de persoonlijkheid
belangrijk is. De universiteiten hebben in korte tijd een leidende positie
in het Amerikaanse hoger-onderwijsbestel weten te verwerven. Pas vanaf
het ontstaan van de universiteiten krijgt het wetenschappelijk onderzoek
een rol van betekenis binnen het hoger onderwijs." In dezelfde periode
ontstonden ook de eerste nationale laboratoria en werd een begin gemaakt
met de bundeling van onderzoeksactiviteiten binnen de opkomende industrie.
Het groeiend zelfbewustzijn van de Amerikaanse natie leidde tot een
toenemend beroep op de wetenschap binnen zowel de federale overheid
als het economische leven. Tijdens de periode van de Eerste Wereldoorlog
werden de onderzoeksinspanningen van laboratoria, de industrie en de
universiteiten sterk gericht op de ondersteuning van de oorlog.

5 Tolner/Zoontjens 1991, p. 77.
6 A.w., p. 77178.
7 A.w., p. 78.
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In 1862 kwam na lang aandringen vanuit vooral de agrarische sector
de federale Land-Grant College Act (ook weI genoemd: Morrill-Act) tot
stand, die een voor de wereld unieke onderneming inluidde. Ingevolge deze
wet werd aan iedere staat die dat wilde 30.000 acres land per senator en
afgevaardigde in het Congres ter beschikking gesteld. De deelnemende staten
werden dan verplicht de opbrengst van de verkoop van het land te gebruiken
ter ondersteuning van ten minste een college dat zich in hoofdzaak zou
moeten richten op bepaalde vormen van beroepsonderwijs, zoals landbouw-
onderwijs en handelsonderwijs. 8 Een belangri jke bijkomende voorwaarde
bestond in het verbod de opbrengst te besteden aan gebouwen voor het
college. De staten werden aldus gedwongen ook zelf geld in het hoger
onderwijs te steken. Deze techniek van matched funding is in latere federale
wetgeving op grote schaal toegepast. Met de Land-Grant College Act of
1862 yond erkenning plaats door de overheid van de zorg voor bepaalde
vormen van hoger beroepsonderwijs als een zaak van nationaal belang.
Met deze wet ook werd een precedent geschapen voor latere federale
bemoeienis via wetgeving met de particuliere instellingen voor hoger
onderwijs.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef de federale bernoeienis met het
hoger onderwijs echter voornamelijk beperkt tot financiele steun, vooral
ten behoeve van het landbouw- en beroepsonderwijs en het landbouwonder-
zoek. De federatie mengde zich met in de wijze van functioneren van de
instellingen die door haar ondersteund werden. Dat werd aan de staten
overgelaten.? WeI kwam er vanaf het begin van de twintigste eeuw enige
ontwikkeling in de bemoeienis van de staten met het hoger onderwijs. Reden
hiervoor was de groeiende zorg over het ondeugdelijk onderwijs op de
gebieden van volksgezondheid, veiligheid en welzijn. \0 Er ontstonden
nieuwe vormen van hoger onderwijs, namelijk het community college en
hetjunior college die voorzien in opleidingen die vergelijkbaar zijn met
de eerste twee jaar van het onderwijsprogramma aan de vierjarige liberal
arts colleges. II

8 l.S. Brubacher, W. Rudy, Higher education in transition, a history of American colleges
and universities, 1636-1968, New York-Evanston-London 1968, p. 64.

9 Tolner/Zoontjens 1991, p. 79.
10 A.w., p. 78.
II Binnen deze vonn van onderwijs wordt de nadruk gelegd op algemene vorming op

undergraduate niveau. Zij leiden op tot de bacca1aureaats-graad (bachelor's degree). In de
jaren zestig en zeventig bereidden de meeste liberal arts colleges studenten voor op het volgen
van op graduate-niveau liggende studies of voor het bezoeken van een professional school
(rechten of medicijnen).
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De Tweede Wereldoorlog bleek vooral voor de ontwikkeling van de
technische en natuurwetenschappelijke wetenschapsbeoefening een grote
stimulans. De federale overheid stak enorme sommen geld in onderzoek
voor militaire doeleinden, hetgeen onder andere de onder supervisie van
Oppenheimer ontwikkelde atoombommen opleverde, die werden afgeworpen
boven Nagasaki en Hirosjima. Na de oorlog werd een meer omvattend
wetenschapsbeleid ontwikkeld. Dit beleid kenmerkt zich - nog steeds -
door een duidelijke prioriteit voor geavanceerd defensie-onderzoek,
waarbinnen aanvankelijk ook het kostbare ruimtevaartproject en andere
projecten van 'Big Science' kunnen worden geplaatst." Gaandeweg heeft
er echter een verruiming van aandachtspunten plaatsgevonden. Ook het
fundamentele onderzoek in de gezondheidswetenschappen, de maatschappij-
wetenschappen, de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen is in
de federale doelstellingen betrokken geraakt. 13 De zorg voor de financiering
en ontwikkeling van onderzoek is verdeeld over de federale overheid en
de particuliere sector. De nationale onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
worden grotendeels uitgevoerd door industriele onderzoekscentra en
universiteiten." De federatie is ook het hoger onderwijs vanaf 1945 op
grote schaal gaan financieren. Van belang is de zogenaamde G.I. Bill
(Serviceman's Readjustment Act of 1944). Deze wet initieerde een
grootschalig federaal financieringsprogramma tot ondersteuning van oor-
logsveteranen die na de highschool verder wilden studeren. Tijdens het
hoogtepunt van de Koude Oorlog kwam de National Defense Education
Act of 1958 tot stand. Deze wet heeft de weg geopend voor en de ontwik-
keling ingezet naar substantiele federale bemoeienis met het hoger onderwijs
vanuit algemene, dat wil zeggen niet specifiek op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek toegesneden doelstellingen van beleid. Te wijzen
valt op de Civil Rights Act of 1964 en de Higher Education Act of 1965,
gewijzigd bij de Higher Education Amendments of 1986. In deze subsidie-
wetten zijn bepalingen opgenomen tot het tegengaan van discriminatie en

12 Het ruimtevaart-project, de aandacht voor andere projecten van 'Big Science' en de verderop
te bespreken ontwikkelingen in de federalezorg voor het hoger onderwijs zijn goeddeels
produkten van het denken tijdens de Koude Oorlogsjaren. De commotie die ontstond, nadat
de Russen als eersten in 1956 een Spoetnik de ruimte instuurden, werd naast gekrenkte trots
voor een groot deel gevoed door bezorgdheid over de nationale veiligheid die aileen met
superioriteit op wetenschappelijk en technologisch gebied zou kunnen worden gewaarborgd,
vgl. Albert H. Teich, June M. Wiaz, Organization, development and finance of US science
and technology, in: AlbertH.Teich, Jill H.Pace (eds.) , Science and technology in the USA,
Harlow (Essex) 1986, p. 22.

13 Teich/Wiaz, a.w., pp. 12 e.v.
14 Tolner/Zoontjens 1991, p. 80 (zie noot 275).
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het bevorderen van de gelijke toegankelijkheid van het hoger onderwijs."
Deze wetten bevatten beperkende bepalingen ten aanzien van zowel de
publieke als particuliere sector van het hoger onderwijs." Ook op het
niveau van de deelstaten is de regelgeving ten aanzien van het hoger
onderwijs na de Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen. Als eerste oorzaak
daarvan geldt de toename van het aantal studenten en instellingen van hoger
onderwijs, onder andere als gevolg van de grootschalige federale financie-
ringsprogramma's. Daarnaast is er, mede in verband met het voorgaande,
sprake van een toenemend belang van kwaliteitsbewaking. De eis van rechts-
persoonlijkheid via de verlening van het charter blijkt onvoldoende be-
scherming te bieden tegen het kwalitatief ondermaats functioneren en/of
frauduleus handelen van instellingen. Er ontstaan allerlei maatregelen ter
bescherming van de burgers en van de bona fide instellingen. Toenemende
bemoeienis van de zijde van de deelstaten met het hoger onderwijs vloeit
ook voort uit de betrokkenheid van staten bij de uitvoering van federale
financieringsprogramma's. De noodzaak groeit om gerichte aandacht te
besteden aan de positie van studenten als consumenten van hoger onderwijs.
Tegelijkertijd leidt de groeiende diversiteit tussen de instellingen van hoger
onderwijs tot tendensen van uniformering via de regelgeving."

2 De constitutioneelrechtelijke grondslag van het steIseI van hoger
onderwijs

2.1 Algemeen

Het wezenlijke uitgangspunt van het Amerikaanse constitutionele recht is
de bescherming van de autonomie en de vrijheid van het menselijk individu.
Dit uitgangspunt blijkt vooral uit het in de staatsorganisatie belichaamde
principle of limited govemmeni" en uit de van de Amerikaanse grondwet
deel uitmakende Bill of Rights, die overigens in nauw verband met elkaar

15 A.w., p. 80.
16 A.w., p. 94.
17 A.w., p. 80.
18 Dit beginsel wordt afgeleid uit twee andere beginselen betreffende de staatsorganisatie: de

division of powers en de separation of powers. Het beginsel van de division of powers heeft
betrekking op de verdeling van bevoegdheden over federale en deelstatelijke overheden.
Het beginsel van de separation of powers (machtenscheiding) heeft betrekking op de
verhouding tussen de drie machten of functies (wetgever, reehter en bestuur) die samen
de overheid, op federaal of deelstatelijk niveau vonnen; vgl. Jerome A. Barron/C. Thomas
Dienes, Constitutional law in a nutshell, St. Paul, Minnesota 1986, pp. 1-3.
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staan." Zoals reeds mocht blijken uit de vorige paragraaf speelt het
uitgangspunt van de individuele vrijheid en autonomie ook een belangrijke
rol in de wordingsgeschiedenis van het hoger onderwijs in de Verenigde
Staten.

Kenmerkend voor het Amerikaanse hoger onderwijsstelsel, als men al
van een stelsel kan sprekerr", is de grote verscheidenheid van het aanbod
van het onderwijs" en, wat Kaplin noemt, 'the public-private dichoto-
my'.22 Aan beide aspecten zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed.
In deze paragraafbeperken we ons evenwel tot het aspect van de tweedeling
tussen particulier en openbaar in het Amerikaanse stelsel van hoger onder-
wijs. Deze tweedeling staat in nauw verband met de vraag welke bevoegdhe-
den de overheden van de deelstaten en van de federatie ten aanzien van
de instellingen bezitten. Verder is zij van groot belang voor de vraag naar
de toepasselijkheid van de federale en deelstatelijke grondwet. In beginsel
gelden deze alleen rechtstreeks ten aanzien van publieke instellingen.

2.2 Academische vrijheid en de federale grondwet

De federale grondwet bevat geen bepalingen die expliciet betrekking hebben
op het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs is volgens de federale grondwet
een aangelegenheid die in de eerste plaats tot de bevoegdheidssfeer van
de deelstaten moet worden gerekend. In de grondwetten van verschillende
deelstaten kan men daarom bepalingen aantreffen die specifiek betrekking

19 Tolner/Zoontjens 1991. p. 82.
20 In 1980 publiceerde de Carnegie Council on Policy Studies in Higher Education een beleids-

plan. waarin een afzonderlijk instellingsbeleid werd gepropageerd voor elk van de ongeveer
3000 universiteiten en colleges in de V.S .. Het plan was getiteld Three Thousand Futures;
vgl. U. Teichler, Changing patterns of the higher education system: the experience of three
decades. London 1988. p. 91; zie ook David Gardner. Managing the American university.
International Journal of Institutional Management in Higher Education, 1985, p. 5: 'The
first thing to be said about American higher education is that it is not so much a system
as it is a collection of colleges and universities, predicated on the idea that access to higher
education for students with the ability to benefit from such an education is an important
national goal'.

21 Bedoeld is hier verscheidenheid in allerlei opzichten: institutioneel, structureel, inhoudelijk
en kwalitatief. Volgens Trow. a.w., p. 5, biedt het Amerikaanse hoger onderwijsstelsel 'ac-
cess to some part of the system to almost everyone who wants to go to college or university.
without their having to show evidence of academic talent or qualification'; het stelsel wordt
vooral gekenmerkt door de vrije-markt-gedachte die de oprichting, de activiteiten en de
opheffing van de instellingen in belangrijke mate bepaalt, vgl. Trow, a.w., p. 8.

22 William A. Kaplin, The Law of Higher Education, a comprehensive guide to legal implicati-
ons of administrative decisionmaking, second edition, San Francisco/London 1985, pp. 16
e.v.
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hebben op het hoger onderwijs." Niettemin is de federale grondwet van
groot belang voor het hoger onderwijs. De federale grondwet vormt het
hoogste recht binnen de Verenigde Staten. Wetgeving en bestuur van de
federale en deelstatelijke overheden zijn aan de federale grondwet gebonden
en kunnen daaraan door de rechter ook worden getoetst. Met name de
verschillende in amendementen bij de federale grondwet vastgelegde
grondrechten hebben een prominente betekenis gekregen. Verder blijkt dat
op basis van een extensievere interpretatie en ruimere toepassing van de
grondwettelijke bevoegdheidsbepalingen de rol van de federale overheid
inzake aangelegenheden van particulier en openbaar hoger onderwijs vooral
na de Tweede Wereldoorlog drastisch is toegenomen." Op een en ander
gaan we wat nader in.

De grondrechtelijke bepalingen bij de federale grondwet zijn in beginsel
alleen van toepassing op openbare instellingen. Niettemin kunnen handelin-
gen van particuliere instellingen ook worden getoetst aan de grondrechten
voor zover die materieel te kwalificeren zijn als overheidshandelingen, 'state
actions'. Kaplin onderscheidt een drietal factoren die voor het bepalen van
een handeling als 'state action' van belang kunnen zijn:

a. wanneer aan een particuliere instelling bevoegdheden zijn toegekend van en
door de overheid;
b. wanneer de particuliere instelling een taak: vervult, die als een publieke
overheidstaak: kan worden aangemerkt;
c. wanneer de particuliere instelling in aanmerkelijke mate wordt ondersteund
door de overheid of met de overheid een bijzondere relatie onderhoudt. 25

Naar blijkt wordt in de jurisprudentie vooral een 'state action' aangenomen
in gevallen van rassen- en sexediscriminatie." In andere gevallen blijkt
de rechter zich veelal terughoudender op te stellen. Tekenend voor het
laatste acht Kaplin de uitspraak van het Hooggerechtshof, inzake Rendell-
Baker v. Kohn van 1982.27 In deze zaak werd geen 'state action' aangeno-
men, hoewel de betreffende particuliere instelling - die twee docenten
had ontslagen - vrijwel volledig op overheidsgeld was aangewezen en
ook was onderworpen aan omvangrijke overheidsregulering. Het 'recht-

23 Zie Tolner/Zoontjens 1991, pp. 90-91, waar voorbeelden worden ontleend san de grondwet
van Minnesota uit 1957.

24 A.w., p. 97; American Universities and CoUeges, thirteenth edition, New York-Berlin 1987,
p. 22 e.v.

25 Kaplin, a.w., p. 18.
26 A.w., p. 20.
27 A.w., p. 22 e.v.
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sstatelijke gat" dat door de restrictieve toepassing van de 'state action
doctrine' ten aanzien van het particuliere hoger onderwijs dreigt te ontstaan,
wordt enigszins opgevuld met op federaal en deelstatelijk niveau tot stand
gebrachte wettelijke rechten van individuen en met de zogenaamde 'contract
theory' in de jurisprudentie van de Amerikaanse rechters. Een belangrijk
voorbeeld van op federaal niveau tot stand gekomen wettelijke rechten
betreft enige titels van de Higher Education Act inzake rassen- en
sexediscriminatie. Binnen de jurisprudentiele 'contract theory' worden
studenten en medewerkers geacht een contractuele relatie te hebben met
de particuliere instelling. Het contract wordt dan gelezen als een rechtsbe-
trekking waarvan op meer of minder uitdrukkelijke wijze fundamentele
rechten deel uitmaken, zodat bij contractbreuk de gedupeerde hier een
beroep op kan doen." Naar de opvatting van Kaplin vormt de toepassing
van de contract theory een belangrijke ontwikkeling. De jurisprudentie kent
evenwel haar beperkingen. Zij is niet afdoende om aan alle bezwaren tegen
het ontbreken van grondwettelijk beschermde waarborgen in particuliere
verhoudingen tegemoet te komeri."

In de literatuur over het Amerikaanse hoger onderwijs overheerst de
gedachte dat de zelfstandigheid en autonomie van de instellingen tegenover
de overheid als een historisch gegroeide vanzelfsprekendheid moet worden
beschouwd." Niettemin is er vanuit grondrechtelijke optiek belangstelling
ontstaan voor het vraagstuk van de academische vrijheid. Onderscheiden
kunnen worden beschouwingen over de academische vrijheid binnen de
(openbare) instelling, (;Ieindividuele academische vrijheid" en beschouwin-
gen over de academische vrijheid van de (openbare of particuliere) instelling
zelf, de lnstitutionele academische vrijheid:" Wat betreft de laatste kan
worden gewezen op een tweetal uitspraken van het Hooggerechtshof, waarin

28 Vergelijk de opmerkingen hierover van Kaplin, a.w., p.24.
29 Kaplin, a.w., p. 25.
30 A.w.
31 Zie Tolner/Zoontjens 1991, p. 83 en daar aangehaalde literatuur; verder: Trow, a. w., p.

12.
32 Vgl. de rubriek 'academic freedom and tenure' in het tweemaandelijkse tijdschriftAcademe,

Bulletin of the American Association of University Professors; Robert F. Ladenson, Is
academic freedom necessary?, Law and Philosophy 5, 1986, pp. 59-87; Micheal Davis,
Academic freedom, impartiality, and faculty governance, Law and Philosophy 5, 1986, pp.
263-276 en Kaplin, a.w., pp. 180-199.

33 Vgl. Davis W. Leslie, Academic freedom for universities, The Review of Higher Education,
1986, pp. 135-157; Sheila Slaughter, Academic freedom and the State, reflections on the
Uses of Knowledge, Journal of Higher education, 1988, pp. 241-261; J. Peter Byrne,
Academic Freedom: A 'Special Concern of the First Amendment', The Yale Law Journal,
1989, pp. 251-340 en Kaplin, a.w., p. 181.
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- althans in de meest recente - de bescherming van de institutionele
academische vrijheid wordt afgeleid uit de vrijheid van meningsuiting van
het Eerste Amendement bij de federale grondwet: 'Congress shall make
no law C .. ) abridging the freedom of speech C .. )'. Het betreft hier Sweezy
v. New Hampshire uit 1957 (354 u.s. 263) en Regents of the University
of Califomi a v. Bakke uit 1978 (438 U.S. 265). De eerste uitspraak is van
belang omdat daarin voor het eerst, zij het in een minderheidsopinie van
Justice Frankfurter, het verband wordt gelegd tussen de institutionele
academische vrijheid en de grondrechten. Frankfurter beschrijft de soort
van academische vrijheid die hij hier in het geding acht als 'the exclusion
of governmental intervention in the intellectual life of a university'.
Frankfurter onderscheidt vervolgens, in een passage die veel en met in-
stemming geciteerd pleegt te worden in de Amerikaanse literatuur, de vier
wezenlijke vrijheden van de universiteit: 'to determine for itself on academic
grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and
who may be admitted to study' .34 In de tweede uitspraak wordt expliciet
verwezen naar het Eerste Amendement. Justice Powell, die de opinie van
de meerderheid van het Hooggerechtshof vertolkte, schreef: 'Academic
freedom, though not a specifically enumerated constitutional right, long
has been viewed as a special concern of the First Amendment. The freedom
of the university to make its own judgments to education includes the
selection of its student body' .35

De opkomst van de belangstelling voor het vraagstuk van de academische
vrijheid dateert van de jaren vijftig en houdt verband met ontwikkelingen
van tweeerlei aard. Onder senator McCarthy bleven ook de universiteiten
en medewerkers aan de universiteiten niet verschoond van de heksenjacht
op vermeende communistische sympatisanten. Dit leidde tot diepgaande
discussies over de rol van de universiteit in de Amerikaanse samenleving.
Meer algemeen houdt de belangstelling voor het vraagstuk van de
academische vrijheid verband met het proces van vermaatschappelijking
van het hoger onderwijs dat ook in de jaren vijftig is ingezet.

De casus van Sweezy en Bakke vormen in dit opzicht instructieve voorbeelden
van beide ontwikkelingen. De marxistisch econoom en onafuankelijke publicist
Paul Sweezy weigerde een aantal vragen te beantwoorden van de procureur-
generaal van de staat New Hampshire in verband met een onderzoek naar
'subversieve personen'. Sommige vragen hadden betrekking op de inhoud van
een gastcollege dat Sweezy aan de Universiteit van New Hampshire had

34 Vgl. Byrne, a.w., p. 289 e.v.
35 Tolner/Zoontjens 1991, p. 83.
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gehouden. AIs zodanig vormde het onderzoek van de procureur-generaal niet
aileen een bedreiging voor Sweezy persoonlijk, maar tevens voor de Universiteit
van New Hampshire. Het Hooggerechtshof oordeelde uiteindelijk in meerderheid
dat het optreden van de procureur-generaal een inbreuk vormde op het grondwet-
telijk gewaarborgde beginsel van een correcte procedure (due process)."
In de zaak-Bakke ging het over een kIacht inzake een universitaire quote-
ringsregeling: de universiteit van Californie had besloten dat in het toelatingsbe-
leid van de instelling een bepaald percentage van de beschikbare plaatsen voor
zwarte studenten zou zijn. Het hof wees de kIacht af en biIlijkte deze handelwij-
ze."

In een uitspraak van 1985 inzake Regents of the University of Michigan
v. Ewing" ging het Hooggerechtshof iets nader in op de betekenis van
de institutionele academische vrijheid:

'When judges are asked to review the substance of a genuinely academic
decision, such as this one, (besluit tot verwijdering van een student van de
medische opleiding, vanwege gebleken ongeschiktheid, PZ) they should show
great respect for the faculty's professional judgment. Plainly, they may not
override it unless it is such a substantial departure from accepted academic norms
as to demonstrate that the person or committee responsible did not actually
exercise professional jugdment' .

Deze rechterlijke terughoudendheid vindt voor een belangrijk deel haar
rechtvaardiging in de academische vrijheid.

'Academic freedom thrives not only on the independent and uninhibited exchange
of ideas among teachers and students, but also, and somewhat inconsistently,
on autonomous decision-making by the academy itself .39

Uit deze uitspraak blijkt dat in de jurisprudentie van het Hooggerechtshof
de norm van de institutionele academische vrijheid vooral(snog) wordt
aangewend als rechtvaardigingsgrond voor het oordeel over de toelaat-
baarheid of ontoelaatbaarheid van bepaald overheidshandelen. Over de
positieve betekenis bestaat evenwel onduidelijkheid/" In paragraaf 2.4
zal blijken dat voor de schets van de betekenis van belang kan zijn de vraag

36 Byrne, a.w., p. 312.
37 Zie ook T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Deveoter 1986, p. 61; Koopmans bespeurt

eoige weifeliog in de uitspraak van de rechter.
38 474 U.S. 214 (1985).
39 Zie ook Byrne, a.w., p. 317.
40 Byrne, a.w., p. 317.
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of de instelling moet worden aangemerkt als een 'statutory' dan wei
'constitutional institution'. Bij het laatste type is in beginsel de mogelijkheid
tot sturing door deelstatelijke organen uitgesloten, bij het eerste niet. In
het algemeen kan voor de betekenis van de institutionele academische
vrijheid worden verwezen naar de vier vrijheden van Justice Frankfurter. 41

Wat betekent precies institutionele academische vrijheid? Ret is zaak
wat dieper in te gaan op het hierboven gehanteerde en door Byrne geintrodu-
ceerde onderscheid tussen individuele en institutionele academische vrijheid.
Volgens Byrne kan met dit onderscheid veel verwarring in de literatuur
worden opgelost. Opvallend is evenwel dat in dit onderscheid geen plaats
lijkt te zijn weggeruimd voor de vrijheid van de academische instituties,
zoals de faculteiten, die belast zijn met de universitaire kerntaken van onder-
wijs en onderzoek. In de opvatting van Byrne wordt deze vrijheid niet
onderscheiden van die van het bestuur van de instelling. Er blijft dan een
mogelijkheid over. Deze vrijheid is niet een juridisch relevante vrijheid,
of, zoals Byrne het uitdrukt een 'constitutional academic freedom'. Voor
dit standpunt zijn inderdaad argumenten te ontlenen aan het eerste gedeelte
van de bovengeciteerde uitspraak inzake Regents of the University of
Michigan v. Ewing. Byrne beschouwt de blote academische vrijheid als
'a non-legal term referring to the liberties claimed by professors through
professional channels against administrative or political interference with
research, teaching, and governance. When writing oflegal doctrine, I will
use the term constitutional academic freedom'. 42 Als evenwel de insti-
tutionele academische vrijheid als juridisch begrip beperkt moet worden
geacht tot de relatie van de instelling ten opzichte van de externe wereld,
betekent dit dat de bevoegdheid van regeling en bestuur van de interne
verhoudingen binnen de instelling een zaak van 'eigen huishouding'
vormt. 43 Als grenzen aan de bevoegdheid tot het voeren van de eigen
huishouding gelden dan a. het gegeven, dat er sprake is van 'such a sub-
stantial departure from accepted academic norms as to demonstrate that
the person or committee responsible did not actually exercise professional
judgment' en b. de individuele academische vrijheid. In deze perceptie lijkt
de nadruk niet zozeer te worden gelegd op de waarborg en het belang van
het onbelemmerd beoefenen van wetenschap als uitgangspunt van de visie

41 Zie ook Tolner/Zoontjens 1991, p. 84.
42 A.w., p. 255.
43 In gelijke zin Shils, Great Britain and the United States: legislators, bureaucrats and the

universities, in: H. Daalder, E. Shils(ed.), Universities, Politicians and Bureaucrats, Europe
and the United States, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney 1982,
p.462.
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op het hoger onderwijs, maar op de positie van de instelling als zelfstandige
entiteit binnen het maatschappelijke verkeer en in de relatie tot de
overheid." Met de positie van de instelling als zelfstandige entiteit lijkt
dan automatisch de positie van individuele wetenschapper of docent binnen
de instelling te zijn gewaarborgd. Als zodanig zou men het hieronder
weergegeven citaat uit Sweezy v. New Hampshire kunnen opvatten.

Het beginsel van de individuele academische vrijheid betreftde vrijheid
van de individuele docent en medewerker tegenover de instelling." In
de rechtspraak wordt het als een verzamelterm gehanteerd van de juridische
aanspraken en verplichtingen van het docerend personeel.t" Er is evenwel
een principiele achtergrond, welke adequaat is verwoord in de volgende
passage uit Sweezy v. New Hampshire:

'The essential ity of freedo m in the community of American universities is almost
self-evident. No one should underestimate the vital role in a democracy that
is played by those who guide and train our youth. To impose any straitjacket
upon the intellectual leaders in our colleges and universities would imperil the
future of our nation. No field of education is so thoroughly comprehended by
man that new discoveries cannot yet be made. (.. ) Scholarship cannot flourish
in an atmosphere of suspicion and distrust. Teachers and students must always
remain free to inquire, to study and to evaluate, to gain new maturity and
understanding; otherwise our civilization will stagnate and die'.

Sommigen zien zo weinig zelfstandige betekenis voor de, academische
vrijheid naast de uitgangspunten van het algemene rechtspositierecht van
werknemers dat zij daarom gemist kan worden." Het geeft aan dat de
individuele academische vrijheid, hoewel tamelijk veelvuldig aan de orde
in de Amerikaanse rechtspraak, als rechtsbeginsel een sterke werking
ontbeert. In de jurisprudentie van het Hooggerechtshof wordt de bescher-
ming van het beginsel van de individuele academische vrijheid gebaseerd
op hetzij het Eerste Amendement (vrijheid van meningsuiting en vrijheid
van vereniging)", het Vijfde Amendement (bescherming tegen zelfbe-

44 Niettemin past verwijzing naar de 'Statement of Principals on Academic Freedom and Tenure'
van de American Association of University Professors (AAUP) waarin normen zijn
geformuleerd omtrent de interne academiscbe verhoudingen. In veel gevallen worden deze
richtlijnen beschouwd als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, waarbij geen onderscbeid
wordt gemaakt tussen open bare en particuliere instellingen; vgl, Tolner/Zoontjens 1991,
p.84.

45 Tolner/Zoontjens 1991, p. 84.
46 Kaplin, a.w., p. 180.
47 Ladenson, a.w., p. 87.
48 Van beide aspecten was sprake in Keylshian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967).
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schuldiging) of het Veertiende Amendement (recht op een correcte procedu-
re)." Hoewel de Amerikaanse rechtsprekende organen de academische
vrijheid gewoonlijk reserveren voor gevallen waarbij de constitutionele
rechten van medewerkers zijn betrokken, worden de juridische grenzen
van de academische vrijheid eigenlijk bepaald door het overeenkornstenrecht.
Daarbij moet worden gelet op het onderscheid tussen particulier en
openbaar. Zowel in de openbare als particuliere instellingen wordt de
dienstverhouding in belangrijke mate bepaald door het civiele overeen-
komstenrecht. 50 In het Amerikaanse hoger onderwijsste1sel is de ambtelijke
status onbekend. Het verschil is evenwel dat in de openbare instelling naast
de arbeidsovereenkomst het toepasseli jke recht bepaald wordt door publiek-
rechtelijke wetgeving en grondrechten terwijl in de particuliere instelling
in beginsel alleen de arbeidsovereenkomst geldt. Veel particuliere en
openbare instellingen hebben interne regelingen vastgesteld omtrent de
academische vrijheid, die al dan niet (mede) gebaseerd zijn op richtlijnen
van de American Association of University Professors (AAUP). Deze richt-
lijnen vormen ook een belangrijk interpretatiekader voor de academische
arbeidsverhoudingen binnen zowel openbare als particuliere instellingen. 51

In de jurisprudentie van het Hooggerechtshof en de lagere rechters hangt
het eventuele oordeel over schending van de individuele acadernische
vrijheid sterk samen met de waardering van de concrete omstandigheden
van het geval." Zo acht het Hooggerechtshof de bescherrning van de

In de zaak hadden appellanten, beiden werkzaam aan de State University of New York,
geweigerd een verklaring te ondertekenen, waarin stond dat zij geen communisten waren
en dat ook nooit waren geweest. Beiden verIoren hun baan. De rechter stelde hun in het
gelijk omdat hij de in het Eerste Amendement beschermde freedom of association geschonden
achtte. Verder werd opgemerkt: (Academic) 'freedom is therefore a special concern of the
First Amendment, which does not tolerate laws that cast a pall of orthodoxy over the
classroom ( .. ). The classroom is peculiarly the "marketplace of ideas". The nation's future
depends upon leaders trained through wide exposure to that robust exchange of ideas which
discovers truth "out of a multitude of tongues, (rather) than through any kind of authorative
selection' .

49 Kaplin, a.w., pp. 180-182.
50 Kaplin, a.w., p. 25; zie ook hetgeen in paragraaf2.2 is vermeld omtrentde contract-theory.
51 Zie bet in noot 44 bedoelde 'Statement'. Deze verklaring, de aanvuUing met 'Interpretative

Comments' in 1970 en de in 1976 door de AAUP opgestelde 'Recommended Institutional
Regulation on Academic Freedom and Tenure' worden door de rechter vaak als onderdeel
beschouwd van de arbeidsovereenkomst met de instelling van hoger onderwijs; vgl. Kaplin,
a.w.

52 De wijze waarop het beginsel van de individueleacademische vrijheid dient te worden afge-
wogen ten opzichte van andere belangen is aan de orde geweest in Pickering v. Board of
Education (391 U.S. 563 [1963]). In deze zaak was een docent door het insteUingsbestuur
ontslagen, omdat deze via een ingezonden brief in de krant kritiek had uitgeoefend op het
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vrijheid van meningsuiting ook aanwezig ten aanzien van iemand die zijn
mening in de prive-sfeer heeft geuit. Toch maakt het verschil: 'When a
government employee personally confronts his immediate superior, the
employing agency's institutional efficiency may be threatened not only by
the content of the employee's message but also by the manner, time and
place in which it is delivered' .53 In de jurisprudentie van het Hof is
relevant het onderscheid tussen meningsuiting over zaken van 'public
concern' (sterke bescherrning) en die over prive of persoonlijk 'concern'
(zwakke bescherming). 54

2.3 De bevoegdheden van de federatie

Onderwijs, en dus ook het hoger onderwijs is in eerste instantie een aan-
gelegenheid van de deelstaten. De staten kunnen immers, krachtens het
leerstuk van de enumerated powers, aBe bevoegdheden voor zich opeisen
die niet expliciet zijn uitgezonderd bij de federale of de eigen grondwer"
of die niet krachtens het leerstuk van de implied powers toebehoren aan
het Congres." Toch is, zoals reeds mocht blijken uit het historische over-
zicht in de inleiding van dit hoofdstuk, de bemoeienis van de federatie,
en dan met name de federale wetgever, het Congres, niet beperkt tot

financiele beleid van de instelling. Het Hooggerechtshof onderscheidde, ter bepaling van
een antwoord op de vraag of hier het belang van de vrijheid van meningsuiting bescherming
behoefde boven het belang van de staat tot het handhaven van een doelmatig onderwijsstelsel,
vijf criteria:
I. Is er een nauwe professionele relatie tussen de docent en degenen die hij bekritiseerde?
2. Is de inhoud van de ingezonden brief een zaak van publiek belang?
3. Had de brief een nadelige uitwerking op het functioneren van het bestuur van de instelling?
4. Was het dagelijks functioneren van de docent binnen de instelling in het geding?
5. Schreef de docent in zijn professionele hoedanigheid of als burger?
Aan de hand van deze vijf criteria oordeelde bet Hof dat 'in a case such as this, absent proof
of false statements knowingly or recklessly made by him, a teacher's exercise of his right
to speak on issues of public importance may not furnish the basis for his dismissal from
public employment'. De criteria van Pickering zijn een belangrijke rol gaan spelen in de
jurisprudentie van ook lagere rechters bij zaken waar de individuele academische vrijheid
in het geding is, vgl. Kaplin, a. w., pp. 184 e. v.

53 Givhan v. Western Line Consolidated School District, 439 U.S. 410 (1979).
54 Kaplin, a.w., p. 185.
55 Kaplin, a.w., p. 441; vgl. het Tiende Amendernent: 'The powers not delegated to the United

States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States
respectively, or to the people'.

56 Tolner/Zoontjens 1991, pp. 84-85: art. I, sectie 8, onderdeel18 van de Constitution machtigt
het Congres wetten vast te stell en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van
de in de Constitutie uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden (necessary and proper clause).
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uitzonderlijke situaties." Het Congres beschikt over een aantal in de
federale grondwet verankerde bevoegdheden die zo ruim zijn dat ook het
hoger onderwijs eronder kan worden begrepen. Voor het hoger onderwijs
zijn in het bijzonder de volgende bevoegdheden van belang: de commerce
power (art. I, sectie 8, onderdeel 3 Const.), de general welfare clause en
de daarop gebaseerde spending power (art. I, sectie 8, onderdeell Const.),
de taxing power (idem), de civil rights enforcement power (Dertiende,
Veertiende en Vijftiende Amendement) en de budget power (art. I, sectie
9, onderdeel 7 ConsL).58 Deze bevoegdheden zullen in het kort achtereen-
volgens worden besproken.

De commerce power houdt in dat het Congres bevoegd is 'to regulate
Commerce with foreign Nations, and among the several States ... '. Volgens
de geldende, ruime interpretatie van deze bepaling is het Congres bevoegd
wettelijke regels vast te stellen ten aanzien van iedere activiteit in een staat
die aanzienlijke economische gevolgen voor een andere staat kan hebben,
zelfs als de betreffende activiteit slechts binnen die ene staat plaatsvindt.
Het Congres is eveneens bevoegd indien de afzonderlijke activiteiten binnen
verschillende staten niet een interstatelijk effect hebben, maar het geheel
ervan weI. 59 De commerce clause maakt het het Congres mogelijk
wetgeving vast te stellen die van toepassing is op particulieren.f Omdat
er federale wetgeving mogelijk is ten aanzien van zowel de profit als non-
profitsector, zijn onder 'particulieren' ook begrepen de particuliere
instellingen van hoger onderwijs. De commerce power heeft onder meer
betrekking op het verkeer van goederen en personen, de uitwisseling van
informatie of ideeen en dienstverlenende activiteiten die de grenzen van

57 Daamaast spelen de vele agencies, ook op regelgevend vlak, een belangrijke rol. In verband
daarrnee zij verwezen naar paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

58 A.w., p. 85.
59 A.w., p. 86; aangegeven wordt hoe door de verbinding van de commerce power met andere

grondwettelijke bevoegdheden een nog ruimere werking ervan kan ontstaan. Ais voorbeeld
wordt genoemd de federale Fair Labor Standards Act of 1938, waarbij mede op basis van
de 'necessary and proper clause' een regeling tot stand is gekornen krachtens welke goederen
van interstatelijke handel worden uitgesloten die zijn vervaardigd in bedrijven waarvan de
salariering en arbeidstijden van het personeel niet voldoen aan de federa\e eisen. De 'necessary
and proper clause . (art. I, sectie 8. onderdeel 18 Const.) omvat de (aanvullende) bevoegdheid
van het Congres '(t)o make all laws which shall be necessary and proper for carrying into
execution the foregoing powers .. '. Door deze combinatie van bevoegdheden is het Congres
bevoegd ten behoeve van de bescherrning van derden beperkende voorschri ften te verbinden
aan een activiteitwaardoor deinterstatelijkehandel beinvloed wordt ofwaarbij gebruik word!
gernaakt van de kanalen of middelen van de interstatelijke handel.

60 A.w., p. 93.
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de deelstaten overschrijden." Als voorbeelden van wetgeving op basis
van de commerce power kunnen worden vermeld de anti-trustwetgeving
of regelgeving die verband houdt met discriminatie in arbeidsaangelegenhe-
den. Veel activiteiten binnen het hoger onderwijs hebben 'anti-trust-impli-
caties' zoals de betrekkingen van de instelling met accrediterende instan-
ties.62 Titel VII van de Civil Rights Act of 1964 bevat bepalingen ter
bestrijding van discriminatie op grond van ras, religie, geslacht of nationale
herkomst in arbeidsaangelegenheden. Om de werkingssfeer van deze titel
uit te doen strekken over ook particuliere instellingen heeft de federale
wetgever naar de commerce clause gegrepen. Instellingen voor hoger
onderwijs vallen sinds 1972 onder de werking van de wet. 63

Volgens de general welfare clause is het Congres gemachtigd om
uitgaven te doen ter bevordering van het algemeen welzijn van de Verenigde
Staten: 'The Congress shall have Power C .. ) to pay the Debts and provide
for the C .. ) general Welfare of the United States'. De hier bedoelde
bevoegdheid pleegt men aan te duiden als spending power. Volgens de fede-
rale grondwet moeten de uitgaven van het Congres gericht zijn op 'C .. ) the
common benefit as distinguished from some mere local purpose'. De
spending power blijft ruet beperkt tot het doen van uitgaven. De toekenning
van subsidie aan staten en andere rechtssubjecten wordt in toenemende mate
afhankelijk gesteld van voorwaarden. De 'power to spend' bergt in zich
de 'power to regulate'. Ten aanzien van het hoger onderwijs heeft het
Hooggerechtshof al in 1907 de praktijk erkend dat aan subsidiering
voorwaarden kunnen worden verbonden. 64 Volgens de geldende interpreta-
tie van de spending power is in feite elk steunprogramma toelaatbaar
waarvan het Congres meent dat het het algemeen welzijn bevordert. Het
Congres is daarbij zelfs bevoegd fondsen aan te wenden, wanneer het
regelen van die aangelegenheid in beginsel aan de staten toekomt. 65 De
spending power is de basis van de financiele bemoeienis van de federatie
met het hoger onderwijs." Een reeds vermeld voorbeeld van federale
regelgeving in de subsidiesfeer vormen de Higher Education Amendments
of 1986, een verzameling van regels waarbij onder andere de Higher
Education Act of 1965 ingrijpend is gewijzigd. De Higher Education

61 A.w., p. 86.
62 Zie over accreditering, paragraaf 4.4.
63 Tolner/Zoontjens 1991, p. 93.
64 A.w.
65 A.w., p. 87.
66 A.w., p. 93.
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Amendments of 1986 bevatten een vrij gedetailleerde studiefinancierings-
regeling.?

Ben volgende relevante bevoegdheid van het Congres is de taxing power:
'The Congress shall have Power To Lay and collect Taxes, Duties, Imposts
and Excises ( .. )' . De taxing power strekt tot het verwerven van inkomsten.
Niettemin wordt deze bevoegdheid in toenemende mate uitgelegd als een
instrument dat materieel regelgevende effecten heeft in gevallen waarin
het Congres als gevolg van de leer van de enumerated powers niet recht-
streeks regels kan stollen." Voorbeelden van toepassing van de taxing
power zijn voorwaarden voor belastingvrijstelling ten aanzien van
particuliere instellingen, waarin wordt bepaald dat de instelling niet mag
discrimineren. fB

De civil rights enforcement power vindt haar ontstaan in verschillende
constitutionele bepalingen. Voor het openbare hoger onderwijs zijn in het
bijzonder de in sectie 1 van het Veertiende Amendement neergelegde due
process clause en de equal protection clause van belang. Beide richten zich
tot de deelstaten. De due process clause luidt: 'No State shall ( .. ) deprive
any person of life, liberty, or property, without due process of law'. De
equal protection clause luidt: 'No State shall ( ..) deny to any person within
its jurisdiction the equal protection of the laws'. In sectie 5 van het
Veertiende Amendement is het Congres de bevoegdheid toegekend door
middel van passende wetgeving de naleving van de bepalingen van het
Amendement afte dwingen.?" Volgens de geldende interpretatie bestrijken
beide clauses veel aspecten van het economische, politieke en sociale leven
in de Verenigde Staten. De term 'appropriate' (passend) laat aan het Congres
een grote vrijheid, de wetgeving moet evenwel in een redelijke verhouding
staan tot het doel waarop het Amendement is gericht." Ook het Vijftiende
Amendement is van belang voor het openbaar hoger onderwijs: 'The rights
of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by

67 A.w., pp. 105-106. Andere voorbeelden betreffen wetten waarbij aan instellingen eisen
worden opgelegd vanuit de optiek van de grondrechten, met name het verbod van discrimina-
tie, vgl. Tolner/Zoontjens 1991, p. 94.

68 A.w., p, 88.
69 A.w., p. 94.
70 'The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of

this article'.
71 Vergelijk het Hooggerechtshof in de standaarduitspraak Katzenbacn v. Morgan, 384 U. s.

641 (1966), geparafraseerd bij Kaplin, a.w., p. 472: de clause 'empowers Congress to
"exercise its discretion in determining whether and what legislation is needed to secure the
[amendment'S] guarantees", as long as the legislation is "adapted to carry out the objects
the ... [amendment has] in view" and is not otherwise prohibited by the Constitution'.
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the United States or by any State on account of race, color, or previous
condition of servitude'. Door middel van 'appropriate legislation' kan ook
dit verbod worden afgedwongen. Een voorbeeld van wetgeving welke
rechtstreeks steunt op het Veertiende Amendement is Title VII van de Civil
Rights Act of 1964, welke een verbod van discriminatie stelt op grond van
geslacht, religie en etnische afkomst. Het Veertiende en Vijftiende Amende-
ment hebben tot nog toe niet tot wetgeving geleid die van toepassing is op
particuliere instellingen." Van het Dertiende Amendement staat evenwel
vast dat deze ook van toepassing is op de particuliere sector: 'Neither
slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof
the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States,
or any place subject to their jurisdiction'. Op basis van het Dertiende
Amendement zijn regelingen tot stand gekomen die zowel voor openbare
als particuliere instellingen gelden en waarbij discriminatie van vreemde-
lingen en op grond van ras is verboden."

Tenslotte is van belang de budget power. 'No money shall be drawn
from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by law( .. )' .
Van deze clause is afgeleid het beginsel van 'appropriations control': het
uitgeven van overheidsgelden zonder voorafgaande machtiging van het
Congres is verboden. Het Congres is verplicht controle uit te oefenen over
de federale uitgaven." Door middel van wetgeving wordt eerst bepaald
welke activiteiten de federale uitvoerende organen bevoegd zijn te onderne-
men. Vervolgens stelt het Congres op grondslag van de budget power in
een begrotingswet aan de uitvoerende macht de daarvoor benodigde gelden
beschikbaar. In de jaren tachtig werd de uitvoering tegengehouden van een
van de studiefinancieringsprogramma's die in de Higher Education Act
waren opgenomen, door de daarvoor benodigde gelden niet ter beschikking
te stellen. De budget power verschaft het Congres de bevoegdheid in de
begrotingswet nader te bepalen onder welke voorwaarden en voor welke
doeleinden en activiteiten de executieve de begrotingsgelden mag aanwen-
den."

2.4 De bevoegdheden van de deelstaat

Onderwijs behoort, zoals reeds opgemerkt, in eerste instantie tot de be-
voegdheidssfeer van de deelstaten. Door de toename van de bemoeienis

72 Tolner/Zoontjens 1991, p. 89.
73 A.w., p. 95.
74 A.w., p. 89.
75 A.w., p. 95.
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van de federatie met het hoger onderwijs wordt deze bevoegdheidssfeer
evenwel beperkt. Hoewel ook de lokale overheid bemoeienis kan hebben
met het hoger onderwijs, is deze slechts bevoegd indien en voor zover de
deelstaat waarin zij gelegen is, aan haar bevoegdheden toegekend of overge-
dragen heeft." De staatsinstellingen, dat wil zeggen de door de staat
opgerichte en overwegend door de staat gefinancierde instellingen," kun-
nen, in tegenstelling tot de particuliere instellingen, door de staat worden
veranderd, uitgebreid of opgeheven. De mogelijkheden tot staatsinvloed
zijn hier veel groter dan bij particuliere instellingen." Binnen de soorten
openbare instellingen brengt men een onderscheid aan tussen 'statutory
institutions'I" en 'constitutional institutions'Y, De eerste zijn ingesteld
bij wet, statute, de tweede bij de grondwet van de staat. Consequentie
daarvan is dat de wettelijk opgerichte instelling een beduidend minder
autonome positie inneemt tegenover de organen van de deelstaat dan de
grondwettelijke instelling. Bij de bij wetgeving opgerichte instellingen is
de verdeling van bevoegdheden binnen de grenzen van het universitaire
deelterrein afhankelijk van wat in de wetgeving van de staat daarover is
vastgesteld. Illustratief is in dit verband de uitspraak van de hoogste rechter
van de staat New York uit 1977 inzake Moore v. Board of Regents of
University of the State of New York. Kern van het geschil vormde de vraag
wie bevoegd is tot het in overeenstemming met het plan in hoofdlijnen van
de staat vaststellen van de programma's, cursussen en studierichtingen aan
de universiteit: de organen van de universiteit zelf of de organen van de
staat? Aanleiding tot het geschil vormde het besluit van de 'state commis-
sioner of education' tot opheffing van de doctoraal-programma's geschie-
denis en Engels aan de State University of New York in Albany. Op basis
van de geschiedenis en tekst van de grondwet van de staat, de onderwijs-
wetgeving en de lagere regelgeving concludeerde de rechter dat de
commissioner, die handelde namens de Board of Regents de bevoegdheid
bezat tot het nemen van het besluit. In latere instantie, door het Hof van
Beroep, werd op deze bevoegdheid een belangrijke beperking aangebracht:

76 A.w., p. 81.
77 E. Shils, a.w., p. 448.
78 Tolner/Zoontjens 1991, p. 91.
79 Ook wel aangeduid a1s 'state agency', 'public corporation', 'political subdivision', etc.;

vgl. Kaplin, a.w., p. 444.
80 Ook wel aangeduid a1s 'public trust', 'autonomous university', 'constitutional university'

of 'constitutional body corporate'; vgl. Kaplin, a.w., p. 446.
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de bevoegdheid impliceert ruet 'the regents' intervention in the day-to-day
operations of the institutions of higher education in New York'. 81

De constitutional institution is in het algemeen niet onderworpen aan
de wetgeving en het bestuur van de deelstaten. De verhoudingen binnen
het universitaire deelterrein, bij voorbeeld tussen de organen binnen de
universiteit en de Board of Regents, staan dus grotendeels buiten staatsin-
menging en -controle. Informatief is in dit opzicht Regents of University
of Michigan v. State of Michigan: '( ..) although the legislature could impose
conditions on its appropriations to the institutions, it could not do so in
a way which would 'interfere with the management and control of those
institutions'i f Beinvloeding van de zijde van de wetgever van de staat,
wordt ten aanzien van de constitutional institution aanvaardbaar geacht in
een drietal gevallen:

a. de statel ijke wetgever bezit de bevoegdheid tot het vaststellen van de begroting
en de toewijzing van gelden;
b. algemene regelgeving steunend op de police power, welke is gericht tot
personen en instellingen kan ook van toepassing worden verklaard op de
universiteit."
c. wetgeving die de activiteiten van bestuursorganen reguleert en welke niet
rechtstreeks is gericht tot de burgers, kan ook van toepassing worden verklaard
op de universiteit als het aangelegenheden van staatszorg betreft waarbij niet
wordt getreden in de interne universitaire verhoudingen.

De positie van de grondwettelijke instelling lijkt daarmee tot op grote hoogte
vergelijkbaar met die van de particuliere instellingen, zij het dat voor de
oprichting van de laatste een andersoortige bernoeienis van de staat is
vereist.

De publiekrechtelijke bevoegdheden van de staten ten aanzien van het
particulier onderwijs steunen op de police power. Hoewel er per staat
verschillen in gradatie aanwezig zijn, kan men hierbij twee typen van
handelingen onderscheiden: het verlenen van een charter, respectievelijk
van een vergunning, 84 De verlening van rechtspersoonlijkheid of chartering
is een figuur die in aIle staten voorkomt. Sinds de zaak van het Dartmouth
college van 1819, welke in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk reeds is
besproken, zijn aan het charter als instrument van overheidsbeleid

81 Kaplin, a.w., p. 446.
82 A.w., p. 446.
83 Bij voorbeeld de 'workers' compensation law die van toepassing is op de particuliere sector

kan ook van toepassing worden verklaard op de universiteit.
84 Kaplin, a.w., p. 450.
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belangrijke beperkingen gesteld. Naar daar werd aangegeven, heeft de zaak
Dartmouth onder andere geleid tot de praktijk dat de staten de verlening
van een charter binden aan een aantal voorwaarden die de staatsinvloed
op de instelling van hoger onderwijs blijvend moeten verzekeren." Deze
praktijk is in latere juris pruden tie van het Hooggerechtshof getoetst aan
onder andere de due process clause (Veertiende Amendement)" om
onredelijke inmenging van de staten ten aanzien van het geven en ontvangen
van onderwijs in particuliere instellingen tegen te gaan. 87 In veel staten
geldt een vergunning als voorwaarde voor het mogen aanbieden van hoger
onderwijs, voor het verlenen van graden met civiel effect of voor het voeren
van een naam. Voor de positie van de particuliere instellingen impliceert
vergunningverlening een ingrijpender bevoegdheid dan het verlenen van
een charter." Kaplin" onderscheidt drie verschillende benaderingen in
de vergunningverlening:

I. Een staat kan vergunning verlenen op basis van minimumvoorwaarden. De
staat kan bij voorbeeld bepalen dat aile instellingen die graden verlenen een
instellingsbestuur (board), een administratie en een faculteit hebben die voldoet
aan bepaalde karakteristieken. Ook kan als voorwaarde worden gesteld dat in
het opleidingscurriculum zekere onderwerpen aan bod komen of een bibliotheek
van bepaalde omvang wordt gecreeerd. 'Among states pursuing this approach,
the debate centers on what and in what detail the state should prescribe - some
want higher levels of prescription to assure" quality", others want to allow room
for "innovation '" .
2. De staat legt bij het vergunningverleningsbeleid de nadruk op de verwezenlij-
king van bepaalde doelstellingen. In dit licht worden instellingen aangemoedigd
om hun eigen doelen te stell en en deze zo goed mogelijk te reaJiseren. Bij het
van staatswege visiteren van de instell ing wordt dan vooral gelet op de uitgangs-
punten van de instelling zelf en worden suggesties tot verbetering gedaan. Deze
op ondersteuning van de instelling gerichte benadering komt vooral voor in
de oostelijke staten met hun grate aantallen gevestigde universiteiten.
3. De staat streeft bij de vergunningverlening naar een goede en integere
taakvervulling door de instelling. Er vinden dan inspecties plaats om vast te
stell en dat een instelling integer wordt bestuurd en de wezenl ijke taken vervult.

85 Verder mogen charters worden onderworpen aan wetgeving van de staat ter bescherming
van de volksgezondheid, veiligheid, het welzijn en de goede zeden; vgl. Tolner/Zoontjens
1991, p. 91.

86 'No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities
of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or
property, without due process of law ... '.

87 Tolner/Zoontjens 1991, p. 91.
88 Kaplin. a.w., p. 450; Tolner/Zoontjens 1991. p. 96.
89 A.w .• pp. 450-451.
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Onderwerp van onderzoek en controle vormen in deze benadering de eerl ijkheid
en rechtschapenheid van de functionarissen van de instelling, de integriteit van
de faculteit, de solventie van de balans, de adequaatheid van de studentengege-
vens, etc. Deze benadering lijkt veld te winnen binnen de staten. Een groot
voordeel van deze benadering boven de andere twee is, zoals Kaplin opmerlct,
dat er geen inhoudelijke aspecten van het curriculum binnen de instelling bij
aan bod kornen of in dit opzicht een sterkte-zwakte-analyse wordt gemaalct.
Met de hier bedoelde benadering wordt buitensporige staatscontrole van het
onderwijs vermeden."

De mogelijkheden van chartering en vergunningverlening ten aanzien
van kerkelijke particuliere instellingen kunnen aan specifieke beperkingen
zijn gebonden. Voor de vele seculiere particuliere instellingen die men in
de Verenigde Staten kent, geldt de in de federale en deelstatelijke grondwet
beschermde vrijheid van godsdienst uiteraard niet. Wei, in beginsel, voor
de kerkelijke. In de jurisprudentie van de Amerikaanse rechter wordt die
vrijheid echter steeds afgewogen tegenover het belang van de staat tot het
regelen en besturen van het onderwijs. Wanneer de activiteit, welke van
vergunningverlening afhankelijk is gesteld, als een seculiere activiteit moet
worden aangemerkt," is er geen sprake van schending van de vrijheid
van godsdienst van de instelling. Evenmin moet schending worden
aangenomen als de aan de chartering of vergunningverlening verbonden
onderwijsbelangen van de staat voldoende zwaarwegend zijn om de inbreuk
op de vrijheid van de instelling te rechtvaardigen."

Sommige deelstaten hebben in hun grondwet expliciete bepalingen
opgenomen over het beginsel van de academische vrijheid.'"

3 Wetgeving op bet terrein van bet boger onderwijs

3.1 Inleiding

Particuliere instellingen zijn op de aangegeven wijze beschermd
in de jurisprudentie en de grondwet tegen extensieve overheidscontrole.
De staten schrijven de particuliere instellingen gewoonlijk minder regels
voor dan de openbare. Op het niveau van de federatie is men evenwel

90 A.w., p. 451.
91 In de jurisprudentie is bij voorbeeld het verlenen van graden als een seculiere activiteit

aangemerkt.
92 Kaplin, a.w., pp. 453-456.
93 A.w., pp. 180-181.
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geneigd wetgeving vast te stellen die op gelijke wijze van toepassing is op
zowel openbare als particuliere instellingen. De federatie stelt daarnaast
ook wei regels ten aanzien van alleen de particuliere insteUingen en laat
dan de vaststelling van regelingen ten aanzien van openbare instellingen
aan de deelstaten over.?" Voor een goed inzicht in de materie van het hoger
onderwijs is het van belang nader in te gaan op de vraag welke wetgevende
en bestuurlijke organen op federaal, deelstatelijk en instellingsniveau
opereren en welke regelingen op deze niveaus gelden. Verder zal aandacht
worden besteed aan de verhouding tussen de federale, deelstateiijke en
instellingsregeigeving.

3.2 De relevante organen van wetgeving en bestuur

3.2.1 Federaal niveau

Volgens artikel I, sectie 1van de federale grondwet berusten alle wetgeven-
de bevoegdheden die in de grondwet zijn neergelegd bij het Congres,
bestaande uit een Senaat en een Huis van Afgevaardigden. Het Congres
heeft niet meer bevoegdheden tot regelgeving dan de grondwet hem toekent.
De wetten van het Congres worden 'statutes' genoemd. De federale wetten
die expliciet het oog hebben op het hager onderwijs zijn vooral subsidi-
erings- en ondersteuningsregelingen, zoals de Higher Education Act of 1965
en de Higher Education Amendments of 1986. Naar reeds is aangegeven
hebben veei statutes een ruimer doeigebied dan aIleen het hoger onderwijs.
Men denke aan belastingwetten en wetgeving omtrent burgerrechten."

Veel regelgeving die betrekking heeft op het hoger onderwijs is
afkomstig van agencies. De op federaal niveau opererende agencies"
worden door het Congres ingesteid. Agencies zijn min of meer zelfstandige
bestuursorganen, waaraan bestuurlijke, regelgevende en quasi-rechterlijke
bevoegdheden omtrent een specifiek onderwerp bij 'statute' kunnen worden
toegekend." De regelgeving die afkomstig is van agencies duidt men aan
als 'administrative regulations' .98 De vorm van de federale agencies is

94 A.w., p. 17.
95 Tolner/Zoontjens 1991, p. 98.
96 Ook op deelstatelijk niveau opereren agencies, zie paragraaf 3.2.2.
97 Kaplin, a.w., p. 11; H.J. de Ru, Regulatory reform in de Verenigde Staten, aflevering 1:

verschuivingen in het machtsevenwicht, Regelmaat 1986, p. 64.
98 Tolner/Zoontjens 1991, p. 99; de term duidtop regelgeving afkomstig van bestuursorganen,

vgl. De Ru, a.w.
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niet altijd gelijk.?" De President oefent, via het recht begrotingsvoorstellen
aan het Congres te doen, grote invloed uit op het beleid van de agencies.
Immers, vrijwel alle agencies moeten hun begroting, alsmede de door hen
voorgestelde regelgeving die budgettaire consequenties heeft, ter goedkeuring
voorleggen aan het Office of Management and Budget. Dit is het bureau
van de President, dat het financiele beleid coordineert. Aangezien geen
uitoefening van taken denkbaar is zonder financiering, heeft de President
be\angrijke mogelijkheden in handen om het beleid in de door hem gewenste
richting te sturen. Een ander belangrijk sturingsinstrument van de President
is zijn bevoegdheid om als hoofd van de executieve algemene aanwijzingen
te geven en het recht topbestuurders te benoemen en te ontslaan.'?"

De verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs is versnipperd over
vele agencies. Deze konden tot eind jaren zeventig vrijwel onbelemmerd
voortgaan op het pad van (gedelegeerde) regelgeving ten aanzien van het
hoger onderwijs door het formuleren en verbinden van voorwaarden aan
financieringsstromen die bij wet van het Congres in het leven waren
geroepen.'?' De vloed van regelgeving afkomstig van de agencies heeft
de instellingen door de jaren heen voor behoorlijke problemen gesteld.
Reeds tijdens het presidentschap van Carter zijn, met de vaststelling door
het Congres van de Regulatory Flexibility Act, pogingen ondernomen om
deze vloed wat in te dammen. Onder Reagan trad verscherping van het
toezicht op of werden de agencies door bezuinigingen het werken
bemoeilijkt. 102 Onder Bush is deze politiek niet gewijzigd. De belangrijkste
agency op federaal niveau is het in 1979 door het Congres ingestelde
Department of Education dat slechts verantwoordelijk is voor enige deelas-
pecten van het hoger onderwijs.l'" Het Department houdt zich vooral
bezig met het verzamelen van gegevens en het coordineren en verdelen
van federale fondsen ten behoeve van onderzoek en onderwijs.P' De
beleidstaken van het Department hebben zoal betrekking op burgerrechten,
wetenschappelijk onderzoek, de verbetering van het onderwijs, de positie

99 De Ru, a.w., p. 6, onderscheidt drie categorieen naar graad van zelfstandigheid ten opzichte
van met name de President: independent regulatory commissions, die het meest zelfstandig
zijn, agencies within government, departments en independent agencies. Omdat de laatste
twee op enigerlei wijze zijn onderworpen aan het Presidentiele gezag, worden deze ook
wei aangeduid als executive branche agencies.

100 A.w.
101 Tolner/Zoontjens 1991, p. 1I5.
102 A.w., p. 116; de Ru, a.w., pp. 64 e.v.; Kaplin, a.w., pp. 550 e.v.
103 Vgl. Francis Keppel, The Higher Education Acts contrasted, 1965-1986: Has federal policy

come of age?, Harvard Educational Review 1987, pp. 49-50.
104 Tolner/Zoontjens 1991, p. 100.
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van minderheden en strekken zich uit over het lager, voortgezet en hoger
onderwijs. Het Department oefent slechts geringe invloed uit op het
onderwijsbeleid en de curricula. Niettemin heeft president Reagan in het
begin van zijn ambtsperiode voorgesteld om de verantwoordelijkheden van
het Department voor de federale onderwijsprogramma's over te hevelen
naar de deelstaten en lokale overheden. In 1986 heeft het Congres zich
hiertegen verzet. 105 Een omvattende planning op federaal niveau van het
hoger onderwijs ontbreekt vrijwel geheel. In de adviserende sfeer opereren
respectievelijk de Intergovernmental Advisory Council on Education, die
toeziet op de invloed van de federale regelingen op het deelstatelijke en
lokale onderwijsbestel en de Advisory Committee on Student Financial
Assistence die tot taak heeft gekregen het Congres en de minister, verant-
woordelijk voor het onderwijs, te adviseren over aangelegenheden met
betrekking tot financiele steun aan studenten.'?"

3.2.2 Deelstatelijk niveau

Het wetgevend lichaam van de deelstaat stelt 'statutes' vast. Gelijk op
federaal niveau wordt hiermee de hoogste vorm van regelgeving aangeduid.
Het aantal statutes dat betrekking heeft op het hoger onderwijs is op het
niveau van de deelstaat het hoogst. Onderwerpen die, zoals we reeds zagen,
regeling ondervinden, zijn bij voorbeeld de vestiging en regulering van
het stelsel van openbaar hoger onderwijs en de rechtspersoonlijkheidsverle-
ning en vergunningverlening ten aanzien van het particulier hoger
onderwijs.""

De deelstaten kennen talloze agencies met regelgevende bevoegdhe-
den. 108 Ook op dit niveau wordt het grote aantal agencies en de daarvan
afkomstige vloed van regelgeving als een serieus probleem ervaren door
de instellingen. Het zijn dan vooral de openbare instellingen die met hen
te maken hebben."" Naast regelgevende vervullen de agencies op deel-
staatsniveau evenwel ook belangrijke bestuurlijke activiteiten ten aanzien

105 A.w., p. 116.
106 A.w., pp. 100-101.
107 A.w., p. 99.
108 Kaplin, a.w., pp. 10-11; Louis Bender, States and Accreditation, in: K.E. Young, Ch. M.

Chambers, H.R. Kells (eds.), Understanding accreditation, contemporary perspectives on
issues and practices in evaluating educational quality, San Francisco-London 1983, pp. 277
e. v.: Bender onderscheidt op staatsniveau vier soorten agencies met (eventueel) bestuurlijke
en regelgevende bevoegdheden, nl. State approval agencies, state authorizing or licensing
agencies, state coordinating or governing boards en andere agencies.

109 Tolner/Zoontjens 1991, p. liS.
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van het hoger onderwijs. De openbare staatsinstellingen staan zelden of
nooit onder directe controle van de centrale organen van de staten, maar
onder het gezag van agencies, die in de regel uit niet-professionele
bestuurders zijn samengesteld.!'? Er moet een onderscheid worden ge-
maakt tussen governing boards en coordinating boards. Governing boards
zijn wettelijk verantwoordelijk voor het functioneren en de instandhouding
van de instellingen die onder hun supervisie staan. III Zij fungeren derhalve
als het bestuurscollege van deze instellingen. Coordinating boards hebben
deze verantwoordelijkheid niet en oefenen dienovereenkomstig minder
ingrijpende bevoegdheden uit. 112 Zowel de governing als coordinating
boards, alsmede de bestuurscolleges van particuliere instellingen worden
in toenemende mate betrokken bij de planning, de goedkeuring van
onderwijsprogramma's en de financiering.!"

3.2.3 Lokaal niveau

De instellingen van hoger onderwijs kunnen zijn onderworpen aan lokale
regelgeving, afkomstig van de wetgevende organen van de gemeente of
een regionaal lichaam. Deze regelgeving beperkt zich niet altijd tot
brandpreventie- of veiligheidsvoorschriften. In het cursusjaar 1976-1977
probeerde het gemeentebestuur van Cambridge, Massachusetts experimenten
met genetische manipulatie aan banden te leggen op de terreinen van
Harvard en het Massachusetts Institute for Technology. In 1983 overwoog
hetzelfde gemeentebestuur en in 1984 dat van Ann Arbor, Michigan (plaats
van de universiteit van Michigan) het onderzoek met betrekking tot
kernwapens te verbieden. Ook in 1984, nam het gemeentebestuur van
Normal, illinois (plaats van de staatsuniversiteit van illinois) een verordening
aan die het bijeenkomen in grote groepen waarbij alcohol wordt geserveerd
aan voorafgaande toestemming bond.!" De vraag is hoever het lokaal
gezag met haar regelgeving kan gaan. Daarop is slechts in het algemeen
antwoord te geven. Van bovengenoemde voorbeelden is, hoezeer ze ook

I JO Shils, a.w., p. 448; zieook Kaplin,a.w., p. 442; deopstaatsniveauopererende bestuurscolle-
ges zijn bekend onder namen a1: Board of Higher Education, Commission on Higher Educa-
tion, Boards of Regents, Regents, Board of Educational Finance, Board of Governors, etc;
vg\. Kaplin, a.w., p. 443.

III In 1985 was er in 20 staten een governing board, vg\. Berdahl, a.w. (noot 4), p. 302.
112 Zij bezitten niettemin enige rechtsbevoegdheid op bepaalde terreinen van planning en coordina-

tie. In 1985 hadden negentien staten een coordinating board, vg\. Berdahl, a.w., p. 302.
113 Tolner/Zoontjens 1991, p. 102; verwezen wordt naar Minnesota waar de particuliere instellin-

gen op vrijwillige basis participeren in het planningsproces van de staat (zie noot 407).
114 Kaplin, a.w., p. 385.
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vragen oproepen, niet bekend hoe over de aanvaardbaarheid is geoordeeld.
De vraag van de aanvaardbaarheid is in het algemeen afhankelijk van de
concrete bevoegdheid van het gemeentebestuur. Deze bevoegdheid kan per
staat verschillen. Het lokale gezag heeft slechts die bevoegdheden die de
deelstaat bij wet heeft gedelegeerd. Als het lokale gezag bevoegdheden heeft
gedelegeerd gekregen tot het stellen van regels ten behoeve van de eigen
huishouding!", zullen diens mogelijkheden van regeling en bestuur ruim
worden geinterpreteerd. Is van een zodanige delegatie geen sprake dan zullen
de mogelijkheden van regeling en bestuur eng worden uitgelegd. Het lokale
recht mag ruet in strijd komen met het recht van de deelstaat of van de
federatie. Het lokale gezag mag geen regels stellen ten aanzien van
onderwerpen die onder de bevoegdheidssfeer van de deelstaat vallen.!"

3.2.4 Instellingsniveau

Ook regulations afkomstig van de besturen van openbare instellingen kunnen
afdwingbaar recht bevatten, indien een door de deelstaat ingestelde agency
als bestuur van de instelling fungeert, die bovendien de bevoegdheid tot
regelgeving bij 'statute' gedelegeerd heeft gekregen. 117 Dit soort regelge-
ving betreft dus gewoonlijk aanvullende normstelling ten aanzien van
aangelegenheden die in hoofdzaak bij 'statute' zijn geregeld. Men denke
aan de toelatingsnormen, de bestuursorganisatie, de kwaliteitsbewaking
en de onderwijskundige inrichting. us

3.3 De verhouding tussen wetgeving en bestuur op verschillende niveaus

Artikel VI, sectie 2 van de federale grondwet bevat de supremacy clause:
'This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made
in Pursuance thereof ( .. ) shall be the supreme Law of the Land'. De
bepaling houdt in dat als een deelstatelijke rechtsnorm in strijd is met of
een obstakel vormt voor het realiseren van de doeleinden die met een
federale wet beoogd worden, het recht van de deelstaat moet wijken voor
de federale wet, uiteraard slechts indien en voor zover de federale norm
op een of meer van de in de federale grondwet neergelegde bevoegdheidstoe-
kenningen berust. Er is in een dergelijk geval sprake van 'preemption' door
de federale wetgever. De federale wetgever kan derhalve door eigen

115 De Amerikanen spreken mer van 'home rule powers'.
116 Kaplin, a.w., pp. 385-386.
117 A.w., p. 14.
us Tolner/Zoontjens 1991, pp. 103-114.
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wetgeving de wetgeving van de staten weren.!" Zo kan ook, zoals we
reeds opmerkten, de deelstaat door eigen wetgeving de verordenende
bevoegdheid van het lokale bestuur beperken.

De supremacy clause is onder andere van belang voor de uitvoering
van de federale subsidierings- en ondersteuningsprogramma' s. De federale
wetgever heeft zich de normstelling op sommige beleidsterreinen, met name
ten aanzien van het particuliere hoger onderwijs, min of meer toegeeigend
(preempted), zodat er op die terreinen geen of weinig ruimte resteert voor
wetgeving die afkomstig is van de deelstaten.F"

4 De instellingen van hoger onderwijs

4.1 Onderwijs en onderzoek

In 1987 werden in de Verenigde Staten 3389 particuliere en openbare
instellingen van hoger onderwijs geteld. Ret aanbrengen van een classificatie
binnen deze hoeveelheid is een hachelijke onderneming. Instellingen die
zich universiteit noemen, blijken niet altijd een opleiding op graduate-niveau
aan te bieden, terwijl sommige instellingen die zich colleges noemen het
patroon van een universiteit blijken te bezitten. Niettemin kan een
onderverdeling in typen van instellingen worden aangebracht, welke een
globaal beeld van het Amerikaanse bestei oplevert.!" Deze instellingen
varieren van tweejarige beroepsgeorienteerde opleidingen aan community
ofjunior colleges tot de vierjarige opieidingen aan het college of de research
university. De community of junior colleges bieden opleidingen aan die
gelijk staan met de eerste twee jaar van het college of de universiteit. De
vierjarige colleges bieden in het algemeen volledige academische cursussen
aan op velerlei gebied, die Ieiden tot de 'baccalaureate degree', de Iaagste
academische graad. Sommige colleges bieden daarnaast een aanvullende
opleiding tot het behalen van de 'master's degree'. De universiteiten
verzorgen studieprogramma's op allerlei terrein, die zoweI op undergraduate
(baccalaureate) als graduate (master) niveau kunnen worden gevoIgd.
Daarnaast bieden zij mogelijkheden voor het behalen van het doctoraat. 122

119 A.w., p. 97.
120 A.w., p. 98.
121 Vgl. American Universities and colleges, a.w., p. 8.
122 Albert H. Teich, Jill H. Pace, Higher education and academic science, in: Albert H. Teich,

Jill H.Pace (eds.), Science and technology in the USA, a.w., p. 113.
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Slechts binnen een klein gedeelte van de 3389 instellingen voor hoger
onderwijs wordt op enig niveau wetenschappelijk onderzoek verricht. Het
gaat om ± 190 universiteiten en speciale, academische onderzoekinstellin-
gen. 123 Het grootste aandeel van het onderzoek dat aan deze academische
instellingen plaatsvindt, wordt in beslag genomen door het fundamentele
onderzoek, al is het aandeel in het multidisciplinaire toegepaste onderzoek
groeiende.!" Naar de stand van 1985 werd ongeveer 50% van de totale
omvang van fundamenteel onderzoek aan de academische instellingen
verricht. Van dit aandeel komt volgens cijfers uit het midden van de jaren
tachtig 35% a 40% voor rekening van de 20 beste instellingen.!" De
voornaamste financier van het fundamentele, academische onderzoek is
de federale overheid, die ongeveer 2/3 van de totale uitgaven voor haar
rekening neemt. De federale geldstroom is afkomstig van zo'n 20
verschillende agencies en overheidsdiensten. Meer dan 95% van deze
geldstroom wordt door zes agencies geleverd: het departement voor Health
and Human Services (HHS), de National Science Foundation (NSF), de
National Aeronautics and Space Administration (NASA) en de departemen-
ten van defensie, landbouw en energie. In het Reagan-tijdperk werd volgens
overzichten van de NSF 80% van het natuurkundig onderzoek, ongeveer
75 % van de milieuwetenwetenschappen en de psychologie, 65 % van de
levenswetenschappen, de techniek, de wiskunde en de computerwetenschap-
pen en slechts 50% van de sociale wetenschappen door de federatie gefinan-
cierd. Andere belangrijke, maar in verhouding tot de federatie veel minder
omvangrijke geldbronnen van academisch onderzoek zijn afkomstig van
de deelstatelijke en de lokale overheden en het bedrijfsleven in de VS. Over
de verbinding tussen het bedrijfsleven en de academische gemeenschap is
altijd veel discussie geweest. 126

123 Daamaast kan gewezen worden op de 100% met federale overheidsgelden gefinancierde
nationaJe laboratoria (bij voorbeeld Los Alamos National Laboratory, NASA, Argonne
National Laboratories, etc.) en de verschillende industriele laboratoria (bij voorbeeld Bolt,
Beranek and Newman, Hewlett Packard, etc.); vgJ. H.L. Jonkers, C.A.M. van der Klein,
J. W. Vasbinder, Organisatie, management, planning en cornmercialisering van onderzoek
in de Verenigde Staten, rapportage aan de minister van Onderwijs & Wetenschappen, z.p.
1985.

124 Teich/Pace, a.w., p. 115.
125 Teich/Wiaz, a.w., p. 26; Teich/Pace, a.w., p. 116. Tot de 20 beste instellingen behoren:

John Hopkins U., Massachusetts InstituteofTechnology, U. of Wisconsin-Madison, Stanford
U., U. of Minnesota, Cornell U, U. of California-San Diego, U. of Washington, U. of
Michigan, U. of California-Berkeley, Harvard U, Columbia U.-Main Division, U. of
Pennsylvania, U. of California-Los Angeles, U. of Texas-Austin, Texas A&M U., Yale
U., U. of Illinois, etc.; bron: Teich/Pace, a.w., p. Jl8.

126 Teich/Pace, a.w., pp. 116-117.
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Erg veel aandacht in pers en literatuur hebben enkele gevallen getrokken,
waarbij sprake was van fraude of geknoei in de wetenschap. Wellicht het
meest besproken geval is dat van dr John Darsee, onderzoeker in de
klinische en experimentele cardiologie en werkzaam aan de Harvard Medical
School, die in 3 jaar tijd tezamen met anderen meer dan 100 publicaties
het licht deed zien, waarvan bleek dat op grote schaal met onderzoeksgege-
yens was geknoeid. 127 Hoewel men erkent dat het om randgevallen gaat
en zeker niet gezegd kan worden dat deze gang van zaken representatief
is voor de Amerikaanse wetenschapsbeoefening als geheel, zijn er vanuit
de NSF en de Public Health Service initiatieven ontwikkeld voor de
opstelling van een code met betrekking tot de opsporing van, het onderzoek
naar en de sanctionering van fraude of geknoei in de wetenschap. Er is
zelfs voor gepleit federale agencies hierbij een rol te verlenen tot het
opstellen van eenvormige procedures en het formuleren van enkele
basisregels, zoals de definiering van wat onder wetenschappelijke fraude
of geknoei moet worden verstaan.!"

4.2 Bestuursorganisatie

Zoals reeds bleek, zijn de universiteiten en colleges openbaar of particulier.
Voor de interne bestuursorganisatie maakt dat evenwel nauwelijks verschil:
elke instelling bepaalt in beginsel zelf de vormgeving van de bestuursorgani-
satie.!" Voor de openbare instellingen zijn de basisregels omtrent de
bestuursorganisatie neergelegd in een wet of in de grondwet van de
deelstaat. Voor de particuliere instellingen gelden de bepalingen van het
charter als uitgangspunt, aI dan niet aangevuld met de vergunning en daaraan
verbonden voorwaarden.J"

Er is veel gemeenschappelijks in de organisatie van de Amerikaanse
instellingen voor hoger onderwijs. De meeste worden geleid door een 'board
of trustees', 'regents' of 'directors'. Daarbij kan het voorkomen dat een
board fungeert als bestuur van meer dan een of alle instellingen binnen

127 Vgl. Walter W. Stewart, Ned Feder, The integrity of the scientific literature, in: Nature
vol. 325, 15januari 1987, pp. 207-214; deredactione1eopinie: Fraud, libel and the literature,
a.w., pp. 181-182; het commentaar in hetzelfde blad van Eugene Braunwald, On analysing
scientific fraud, a.w., pp. 215-216 en Daniel E. Kosh1and, Fraud in Science, in: Science,
9 januari 1987, p. i41.

128 Vgl. Robert M. Andersen, The Role of the federal government in regulating misconduct
in science, Journal of Law and Technology, Georgetown University 1989 (voor dit betoog
is gebruik gemaakt van een voorpublicatie van dit artikel).

129 Tolner/Zoontjens 1991, p. 108.
130 A.w., p. 110.
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de deelstaat. Zulks is bij voorbeeld het geval in Californie en New York.
In de loop van de twintigste eeuw is het zwaartepunt van het gezag van
deze bestuurscolleges verplaatst naar de bestuursorganen binnen de instel-
ling.!" Ret bestuurscollege beperkt zich in de regel tot goedkeuring van
de beslissingen die door de universitaire organen worden voorbereid en
genornen.I" De bestuurlijke verantwoordelijkheid is in handen van een
'president' of een 'chancellor'. Er is niet een strikte uniformiteit in titels
en aanduidingen; sommige staten wijken daarvan af. Wanneer een
universiteit meer instellingen omvat - zoals bij voorbeeld bij de State
University of New York het geval is - heeft de chancellor de leiding over
het geheel, de president over de instelling. De president (of chancellor)
wordt geflankeerd door een staf van vice-presidenten, 'provosts', directeu-
ren, dekanen, diensthoofden en andere bestuurders. De verscheidene colleges
of 'schools' binnen een universiteit staan onder het gezag van dekanen die
het beheer voeren over de 'disciplinary departments' of afdelingen. In de
'disciplinary department' is opgenomen de 'faculteit', welke taken van
onderwijs en onderzoek uitvoert. De meeste faculteiten proberen zo
autonoom mogelijk binnen het institutionele kader te functioneren en de
zeggenschap te handhaven over het onderwijsbeleid en de onderwijs-
organisatie.

De dekanen en vice-presidenten behoren tot de machtigste figuren in
de academische wereld, met name wat betreft hun bevoegdheden inzake
de financiering en inzake het academische beloningssysteem: de promotie
en vaste aanstelling ('tenure') binnen de 'faculteit'. 133 De positie van het
academisch personeel, inclusief de hoogleraren, is in de gehele historie
van het Amerikaanse hoger onderwijs betrekkelijk zwak geweest. 134

131 A.w., p. 108.
132 A.w., p. 110.
133 A. w., pp. 114-115; al naargelang de grootte van het department kan de Amerikaanse faculteit

naar NederIandse begrippen een faculteit zijn, of een kleiner werkverband zoals de vakgroep.
Om deze reden wordt het woord 'faculteit' consequent tussen aanhalings- en sluitteken
geplaatst.

134 Vgl. Trow, a.w., pp. 14-15. Trow wijst erop dat het rnaatschappelijke en academische
prestige van de Amerikaanse hoogleraar lang niet zo groot zijn als van zijn Europese collega.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de Amerikaanse voorkeur voor 'men of action' boven
'men of reflection'. Deze visie versterkt de positie van de academische bestuurder: 'who
may have been a scholar, but almost certainly was a man of affairs'.

366



Verenigde Staten van Amerika

4.3 De positie van het wetenschappelijk personeel

Ondanks hun bestuurlijke cornplexiteit zijn de universiteiten in hun
kerntaken, heteigenlijke werk, georganiseerd rond disciplines en faculteits-
medewerkers, die opereren als zelfstandige eenheden. De onafhankelijkheid
van de faculteitsmedewerker, de individuele academische vrijheid (zie
paragraaf 2.2) is gegarandeerd door de traditie en het stelsel van de
academische 'tenure', de benoeming in vaste dienst. 135 De 'tenure' kan
worden verleend, wanneer een bepaalde proefperiode van niet langer dan
7 jaar is doorlopen en de kandidaat aan de vereiste, vooral wetenschappelijke
kwalificaties voldoet. 136 Zij garandeert een levenslang dienstverband dat
alleen kan worden verbroken, vanwege a. 'adequate cause', b. 'retirement
of age' en c. 'extraordinary circumstances because of financial exigencies' .
'Adequate cause' duidt formeel op de verplichting het ontslag te motiveren
en daarbij gebruik te maken van een draagkrachtige motivering. Er dient
voor de besluitvorming ook een bepaalde procedure in acht te worden
genomen die processuele waarborgen biedt aan de positie van de betrokkene.
Materieel duidt de term 'adequate cause' op redenen gelegen in de persoon
of in het functioneren van de betrokkene die het handhaven van het
dienstverband binnen de instelling onmogelijk maken. Daarbij mag geen
reden worden aangevoerd die indruist tegen de individuele academische
vrijheid van de betrokkene. 'Extraordinary circumstances because of
financial exigencies' moeten naar redelijkheid door de instelling worden
aangetoond. Daarbij is niet zomaar elke willekeurige situatie waarin sprake
is van geldgebrek binnen de instelling een afdoende reden. 'Financial
exigency' wordt gedefinieerd als 'an imminent financial crisis which
threatens the survival of the institution as a whole and which cannot be
alleviated by less drastic means'. Het instellingsbestuur zal niet eerder in
zijn recht staan dan wanneer het voortbestaan van de instelling als zodanig
op aantoonbare wijze aan de orde is en het ontslag als een uiterste rniddel
geldt. Bij de besluitvorming moet de betrokkene vooraf gehoord zijn.!"

4.4 De positie van de studenten

Er bestaat in het Amerikaanse recht geen algemeen recht van de student
tot toegang tot een instelling van hoger onderwijs, hetwelk correspondeert

135 Tolner/Zoontjens 1991, p.IIS.
136 Teich/Pace, a.w., p. 115.
137 Zie de overzichten omtrent 'academic freedom and tenure' in bet tijdschrift Academe.
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met de verplichting van de instelling de student toe te laten. Het onderscheid
tussen particulier en openbaar speelt hier in beginsel geen rol, De
instellingen van hoger onderwijs hebben traditioneel veel vrijheid bij het
bepalen van de criteria tot toelating van studenten. Niettemin is het hun
bij wet en grondwet verboden daarbij te discrimineren op ras, sexe,
handicap, leeftijd, verblijfplaats en status van vreemdeling.l" Wanneer
het om positieve discriminatie gaat, dat wil zeggen om een expliciete
voorkeursbehandeling ten aanzien van specifieke minderheidsgroepen, is
weer weI het maken van onderscheid in het toelatingsbeleid mogelijk. Een
voorbeeld daarvan biedt de zaak Bakke, welke is besproken in paragraaf
2.2.139 Hoewel er beperkingen kunnen worden gesteld aan de toelating
van studenten per instelling door de instelling zelf, leeft in het Amerikaanse
systeem de overtuiging dat het stelsel van hoger onderwijs feitelijk voor
iedereen openstaat. Het stelsel is zo grootschalig en zo divers in allerlei
opzichten dat iedereen aan zijn trekken kan komen.l'"

Ingevolge de Higher Education Amendments of 1986, waarmee een
wijziging werd aangebracht op de Higher Education Act of 1965, is door
de federatie op grote schaal een samenhangend stelsel van studiefinanciering
ontwikkeld.

4.5 Kwaliteitsbewaking

De bewaking van de kwaliteit van het academisch onderzoek, althans voor
zover dat met federale gelden is gefinancierd, geschiedt door federale
agencies met behulp van het instrument van 'peer review'. Peer review
is de methode van beoordeling van wetenschappelijke programma's of van
onderzoeksresultaten door collega-onderzoekers. Binnen het peer review
kan worden onderscheiden tussen 'internal staff review', 'external review'
of combinaties van beide. External review betekent beoordeling door
collega-onderzoekers van buiten de instelling, internal staff review betekent
beoordeling door collega-onderzoekers binnen de instelling. Ook op het
niveau van de deelstaten wordt het instrument van peer review veelal
toegepast. 141

De beoordeling van de kwaliteit van het hoger onderwijs is een aangele-
genheid van op privaatrechtelijke leest geschoeide, los van de overheid
opererende instanties die zich bezig houden met accreditering, Het systeem

138 Kaplin, a.w., p. 232.
139 Zie over positieve discriminatie: Kaplin, a.w., pp. 252-270.
140 Vgl. Gardner in noot ZO.
141 Teich/Pace, a.w., p. 137.
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van accreditering omvat een traditie van ongeveer 90 jaar en is nauw
verweven met de Amerikaanse cultuur, waarbij veel belang wordt gehecht
aan zelfreguJering via vrijwillige collectieve acties.!" Accreditering van
een instelling van hoger onderwijs houdt in dat de instelling, of een
onderdeel daarvan 143 het lidmaatschap heeft verworven van een vereniging
van in kwaliteit gelijkwaardige instellingen. Dit lidmaatschap, dat op
vrijwillige basis kan worden aangevraagd, is dan verkregen op grond van
een onafhankelijke beoordeling door deskundigen van het onderwijsprogram-
rna. Binnen het proces van accreditering maakt men globaal onderscheid
tussen twee soorten: institutionele, respectievelijk speciale accreditering.
Bij institutionele accreditering gaat het om de kwaliteitsbeoordeling van
de instelling als geheel. Een van de vormen van institutionele accreditering
is regionale accreditering. Daarbij is sprake van instanties die over een
bepaalde regio bevoegd zijn. Regionale accreditering geeft aan dat aan een
minimum van voorwaarden is voldaan. In 1986 waren er zes regionale en
vier andere institutionele accrediterende organen erkend.r" Om voor
speciale accreditering in aanmerking te komen, dient een instelling in de
regel aan veel strengere en gedetailleerdere eisen te voldoen dan bij
regionale accreditering. 145 Speciale accreditering betreft kwaliteitsbeoorde-
ling ten aanzien van eenheden, een faculteit, een afdeling, een onderwijs-
programma, binnen de instelling. Ret referentiekader voor speciale
accreditering wordt gevormd door het vakgebied of een bepaalde beroeps-
groep. Van de over 150 instanties die zijn belast met speciale accreditering
zijn er ± 40 erkend.!" Bij accreditering zijn in het algemeen vier punten
van belang voor de positie van de instelling: 147

1. accreditering is een kwaliteitsoordeel,
2. accreditering is een voorwaarde voor de instelling om in
aanmerking te komen voor federale en deelstatelijke fondsen en
studiebeurzen, mits de accrediterende instantie door de overheid
officieel is erkend;

142 Ygl. L.J.M. Engels en J.J.B. Nijeboer, Toetsing en bewaking van kwaliteit van boger
onderwijs binnen bet kader van bet Amerikaanse model van accreditering, U en H, 1986-
1987, jrg. 33, p. 16; zie ook L.J.M. Engels, Kwaiiteitsbeoordeling van boger onderwijs
in de YS, Wetenscbap en Samenleving 1987, Dr. 2, pp. 14-18; Tolner/Zoontjens 1991, p.
111 e.v.

143 Een afdeling, faculteit, vakgebied binnen de instelling of een onderwijsprogramma.
144 Engels/Nijeboer, a.w., p. 18.
145 Tolner/Zoontjens 1991, p. Ill.
146 Engels, a.w., p. 16, noemt bet aantal van 38.
147 Engels/Nijeboer, a.w., p. 15.
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3. accreditering kan soms van belang zijn voor afgestudeerden als
voorwaarde om deel te nemen aan examens die recht geven op een
bepaalde beroepsuitoefening;
4. met accreditering wordt naar het publiek toe beoogd de verzeke-
ring te geven dat de geaccrediteerde instelling duidelijk omschreven
onderwijsdoelen heeft en er ook daadwerkelijk naar streeft deze
doelen te verwezenlijken.

Punt 1 betreft de inhoud en procedure van accreditering. De punten 2 tot
en met 4 hebben betrekking op accreditering als beleidsinstrument. In de
twee volgende paragrafen wordt op deze beide aspecten nader ingegaan.

4.5.1 Kwaliteitsbeoordeling

Accreditering heeft steeds betrekking op het onderwijs binnen de instelling,
niet het onderzoek. Zij vindt plaats volgens een bepaalde procedure, 148

waarbij de instelling die geaccrediteerd wil worden zelf haar doelen
formuleert en via zelfevaluatie nagaat welke middelen aanwezig zijn om
de doelen te realiseren. De instelling maakt van dit zelfonderzoek een
rapport op en legt het voor aan de accrediterende instantie. De instantie
stuurt vervolgens een team van beoordelaars, vak- ofberoepsgenoten, naar
de instelling dat aan de hand van het zelfevaluatierapport een onderzoek
instelt. Punten van beoordeling zijn of de onderwijsdoelen duidelijk zijn
geformuleerd en ofbinnen de instelling de condities aanwezig zijn om deze
te verwezenlijken. Aan deze condities worden in de regel specifieke eisen
gesteld. Zo moet worden vastgesteld dat de instelling niet discrimineert
op sexe, geloof of ras, dat de instelling in financieel opzicht deugdelijk
is en dat zij niet misleidend adverteert.!" Het visiterend team schrijft
een verslag dat naar de instelling en de accrediterende instantie wordt
gestuurd. Het verslag is niet openbaar. De instelling is in de gelegenheid
een commentaar op het verslag te leveren. Vervolgens verleent de
accrediterende instantie aan de instelling al of niet de status van kandidaat-
lid. Bij afwijzing is er een mogelijkheid van beroep. Na een bepaalde
peri ode ontvangt de instelling opnieuw een team van beoordelaars. De inzet
is thans de vraag of aan de instelling (voor het geheel of een onderdeel
daarvan) de status van volwaardig lid kan worden verleend. Een belangrijke
beoordelingsmaatstaf is de mate waarin de instelling tegemoet heeft kunnen

148 A.w.o pp. 15-16.
149 A.w.o p. 18.
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komen aan eerdere aanbevelingen. Op basis van het advies van het beoorde-
lingsteam wordt al of niet accreditering verleend. Tegen afwijzing staat
andermaal beroep open. Bij een positief besluit wordt de naam van de
instelling (respectievelijk de afdeling of het onderwijsprogramma)
toegevoegd aan de lijst van geaccrediteerde instellingen, programma's, etc.
Deze lijst wordt gepubliceerd.

Bij het systeem van accreditering staat de vasts telling van de kwaliteit
van de instelling, of van een onderdeel daarvan, voor een bepaalde
procedure. Tot het einde van de jaren dertig meende men dat kwaliteit
kwantificeerbaar was in het aantal afgestudeerden, promovendi of de hoogte
van de student-staf-verhouding. Men is daarvan afgestapt. Kwaliteit wordt
thans gerelateerd aan de mate van doelbereiking, die in beginsel door de
instelling zelf is aangegeven. Van belang is ook dat de beoordeling aan
deskundigen wordt overgelaten. Verder tracht men kwaliteit binnen de
instelling te genereren via een voortdurend proces van zelfevaluatie.""

4.5.2 Accreditering als instrument van overheidsbeleid

Zowel de federatie als de deelstaten hechten grote waarde aan de accredite-
ring van instellingen. De federatie stelt in de regel accreditering als
voorwaarde voor financiering. Ret moet dan wei gaan om beoordeling door
door de overheid erkende accrediterende instanties. De erkenning van
accrediterende instanties geschiedt sinds 1975 namens de federale overheid
door een particuliere organisatie, de Council on Postsecondary Accreditation
(COP A). De COPA is de overkoepelende organisatie van accrediterende
instanties. 151 Hij heeft vanaf 1975 de taken overgenomen van een federale
overheidsinstantie, de Office of Education. 152 De in de COPA verenigde
particuliere accrediteringsinstanties vervullen een brugfunctie tussen het
aandeel van de federatie en de deelstaten in de aangelegenheden van hoger
onderwijs. 153 Ret aandeel van de federatie is, zoals reeds vermeld, vooral
gericht op de particuliere sector van het hoger onderwijs. Ten aanzien van
deze sector is de behoefte aan accreditering ook ontstaan. 154 Ret aandeel
van de deelstaten is daarentegen gericht op de publieke sector. Accreditering
is uitgegroeid tot een systeem van kwaliteitsbewaking ten aanzien van zowel
particuliere als - vaak - openbare instellingen van hoger onderwijs. Op

ISO A.w., pp. 19-20.
151 Tolner/Zoontjens 1991, p. 112.
152 Engels/Nijeboer, a.w., p. 18.
153 American Universities and Colleges, a.w., p. xiv.
154 Bender, a.w., p. 273.
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het niveau van de federatie is er een duidelijk belang aanwezig van uniforme
kwaliteitsmaatstaven voor alle instellingen van hoger onderwijs binnen een
bepaalde categorie. Het systeem van accreditering geeft op deelstatelijk
niveau uitdrukking aan de zelfstandige positie van de particuliere, maar
ook openbare instellingen ten opzichte van de statelijke overheid en
tegelijkertijd van de gewenste afstandelijkheid in de positie van de regering
van de deelstaat ten opzichte van de openbare instellingen.l"

In veel staten is accreditering door een erkende instantie vaak de grond
om financieringsprogramma's op de instelling of de studenten aan de
instelling van toepassing te verklaren. Engels en Nijeboer!" merken
daarnaast op dat de licentie voor het uitoefenen van de verschillende
beroepen (men denke bij voorbeeld aan artsen, advocaten en accountants)
door de deeistatelijke overheden wordt afgegeven na een (staats)examen.
De eisen voor het examen kunnen per staat verschillen. Voor de toelating
tot een dergelijk examen wordt veelal geeist dat men is afgestudeerd aan
een geaccrediteerde ins telling. De accreditering is dan verleend door de
betreffende beroepsvereniging. Soms wordt ook licentie verleend aan een
instelling, in welk geval afgestudeerden vrijgesteld zijn van het staats-
examen. De laatste jaren blijkt het aantal afgestudeerden dat voor een staats-
examen zakt, toe te nemen, wat heeft geleid tot druk van de kant van de
overheid op de accrediterende instanties om scherper te Ietten op selectie
en screening binnen de instelling. Op deelstatelijk niveau is accreditering
niet een exclusieve vorm van kwaliteitsbewaking. We zagen reeds dat de
deelstaat via de typische instrumenten van chartering en licensing belangrijke
eisen, dus ook op het gebied van de kwaliteit, kan stellen aan de particuliere
instelling. Het komt ook wei voor dat men een op accreditering gelijkende
procedure ten aanzien van de particuliere instellingen Iaat uitvoeren door
de eigen agencies. 157

4.6 Financiering

Er is een verschil tussen de aard van de inkomsten van particuliere en
openbare instellingen. De openbare instellingen worden overwegend uit
de openbare middelen gefinancierd, waarvan de deelstaten het grootste deel
voor hun rekening nemen. Zij ontvangen daarnaast collegegelden. Andere
bronnen van inkomsten zijn schenkingen van particulieren, datgene wat

155 A.w., pp. 278 e.v.; zie ook Tolner/Zoontjens 1991, p. III en p. 114.
156 A.w., p. 2l.
157 Tolner/Zoontjens 1991, p. 113.

372



Verenigde Staten van Amerika

resulteert uit de verlening van diensten, zoals contractonderwijs en
onderzoek, en uit overeenkomsten met particulieren.f" De particuliere
instellingen worden voor het grootste deel gefinancierd uit collegegelden
en uit dienstverlenende activiteiten. De overheidsfinanciering is mer
verhoudingsgewijs gering van omvang en is voor het grootste deel afkomstig
van de federale agencies. De particuliere instellingen zijn meer dan de
openbare afhankelijk van inkomsten uit overeenkomsten met particulieren,
uit donaties van stichtingen, oud-studenten en het bedrijfsleven."" De
afhankelijkheid van de universiteit van financiering door het bedrijfsleven
wordt door sommigen met zorg aangezien. Eenderde van het totale van
het bedrijfsleven afkomstige geldsbedrag was, naar de situatie van 1984,
afkomstig van 10 ondemerningen, eenvijfde van het totaal kwam van slechts
twee ondernemingen.l'"

Inzake de financieringsmethoden die de overheid ten aanzien van het
hoger onderwijs hanteert moet een onderscheid worden gemaakt tussen aid
- financiele ondersteuning - en procurement - betaling voor bewezen
diensten. Aid is gericht op de voorziening in behoeften van de instellingen,
de studenten of de onderwijsgemeenschap in haar geheel. Procurement dient
daarentegen juist ter voorziening in de behoefte van de overheid zelf. Aid
en procurement komen op federaal en deelstatelijk niveau voor. Er is een
verschil in juridische structuur. Procurement komt voort uit een overeen-
komst welke een agency afsluit met een instelling tot het verrichten van
bepaald gewenst onderzoek of het verlenen van bepaalde diensten. Aid
geschiedt in de vorm van subsidiering, leningen dan wei samenwerkings-
overeenkomsten.'?' Op federaal niveau worden dienstverleningsovereen-
komsten afgesloten met instellingen afzonderlijk of met groepen van
instellingen. Een actieve rol wordt in dit opzicht vervuld door het U.S.
Department of Defense. Volgens een schatting uit 1989 werken meer dan
50% van de Amerikaanse natuurwetenschappers en ingenieurs op defensie-
contracten en gaat meer dan tweederde van de voor wetenschappelijk

158 A.w., p. \03; opgemerkt wordt dat in 1986 bijna 57% van de inkomsten uit openbare
middelen voortkwam en 14 % uit collegegelden. Tot ongeveer 29 % werd dus op andere wijze
verkregen.

159 A.w.; vermeld wordt dat in 1986 ruim 37% van de inkomsten door de collegege1den werd
voortgebracht, II % uit dienstverlenende activiteiten en bijna 15 % uit federale steun.

160 Vgi. Kristin Shrader-Prechetre, Helping Science Serve Society: Natura! Science, Nuclear
Energy, and the Role of Traditional University Disciplines, U en H, 1989-1990, jrg. 36,
pp. 78-79.

161 vgl. Tolner/Zoontjens 1991, pp. \03-104; de samenwerkingsovereenkomst is een techniek
van financiering die pas in de jaren zeventig tot toepassing kwam, deze bevat elementen
van subsidiering en van overeenkomstenrecht.
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onderzoek bestemde federale uitgaven naar projecten die met defensie-
aangelegenheden in verband staan. 162 De regelgeving omtrent het federale
procurement-stelsel is verspreid over vele wetten van het Congres'f en
van agencies en ministeries.'?' Deze regelgeving is vaak sterk op elkaar
afgestemd voor zover de uitgangspunten en de te volgen procedures grote
gelijkenis vertonen. 165 De federale dienstverleningsovereenkomsten kunnen
door de overheid worden beeindigd indien het algemeen belang dat ver-
eist. 166 Ten aanzien van de federale steunverlening (aid) moet worden
herhaald dat de federatie via daaraan te verbinden voorwaarden een belang-
rijke ingang heeft om ten aanzien van het hoger onderwijs regelgevend op
te treden. Van belang zijn daarbij, zoals we zagen, de voorwaarden omtrent
de kwaliteitsbewaking. Deze voorwaarden betreffen verder vooral anti-discri-
minatie-voorschriften en andere bepalingen inzake burgerrechten, men verge-
lijke de steunprogramma's ten aanzien van studiefinanciering in de Higher
Education Amendments of 1986 en de daarbij geformuleerde burgerrechte-
lijke bepalingen. Ieder federaal steunprogramma wordt bij wet van het
Congres ingesteld. De bepalingen van de wet worden uitgewerkt in regel-
geving of circulaires door uitvoerende instanties. Een belangrijke rol is
hier weggelegd voor het Office of Management and Budget, het financiele
bureau van de President. Op deelstatelijk niveau zijn globaal twee typen
van financieringsstelsels te onderscheiden."? Volgens het ene type dat
in een aantal staten functioneert waar zowel particuliere als openbare
instellingen op aanmerkelijke schaal voorkomen, wordt onderscheiden tussen
openbaar en particulier onderwijs. De openbare sector wordt in beginsel
uit de staatsgelden gefinancierd en de particuliere sector voornamelijk uit
gelden van particulieren. Volgens het andere type, dat functioneert in staten
waar sprake is van aIleen of nagenoeg alleen openbaar onderwijs, vindt
louter financiering uit overheidsgelden plaats. Deze fondsen worden echter
door de instellingen zelf of door bufferorganisaties verdeeld. De belangrijk-
ste vorm van financiering door de deelstaten van de openbare instellingen
is de studiefinanciering ten behoeve van de studenten. 168 De financiering

162 K. Shrader-Frechette, a.w., p. 77.
163 Bij voorbeeld de Federal Property and Administrative Services Act; de Office of Federal

Procurement Policy Act (1974).
164 Bij voorbeeld de Federal Procurement Regulations System.
165 Tolner/Zoontjens 1991, p. 104.
166 Kaplin, a.w., p. 512.
167 Vgl. Tolner/Zoontjens 1991, p. 106 e.v.
168 Zulks in navolging van de door de jaren heen ontwikkelde federale studiefinancieringspro-

gramma's, waaraan de deelneming door de deelstaten vaak ook is gekoppeld, vgl.
Tolner/Zoontjens 1991, p. 107.
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is in de regel indirect gericht tot de instellingen. Slechts in een gering aantal
staten worden de instellingen rechtstreeks gefinancierd. Er kan dus worden
gesteld dat de instellingen in de regel betrekkeLijk vrij worden gelaten in
hun functioneren. Zulks wordt nog versterkt door de omstandigheid dat
in de meeste gevallen niet de regering van de deelstaat, maar een zelfstandig
bestuursorgaan, een governing board of een board of regents de instelling
of instellingen besturen. De verdeLing van het geld wordt vaak ook overgela-
ten aan aparte zelfstandige bestuursorganen, commissions of wederom:
governing boards, wanneer ze over meer dan een instelling het bestuur
uitoefenen.

5 Opmerkingen en conclusies

Het beschrijven van het Amerikaanse hoger onderwijsstelsel is, als stelsel,
een hacheLijke ondememing. Er is geen uniformiteit in de soort, de kwaLiteit,
het niveau en de functie van de instellingen van hoger onderwijs. Voorzover
er sprake is van enig verb and binnen de diversiteit van instellingen, van
onderLinge samenhang, blijkt deze eerst zichtbaar wanneer vanuit het per-
spectief van de consument wordt geredeneerd. De ordening van het Ameri-
kaanse hoger onderwijs is tot op grote hoogte een door de marktverhoudin-
gen bepaalde ordening. Naar bLijkt is de marktgedachte een dominante factor
in de historie en de organisatie van het hoger onderwijs. Ook is zij van
belang ter bepaling van de aard en mate van overheidsinvloed hierop. De
historie laat zien dat vanaf de zeventiende eeuw met de oprichting van
particuliere instellingen de ontwikkeLing van het hoger onderwijs werd
ingezet. De particuliere instellingen stonden via chartering en - soms -
stateLijke vergunningstelsels steeds onder staatstoezicht, maar ze zijn als
zelfstandige rechtspersonen een zeer belangrijke rol binnen dit geheel bLijven
spelen. De later door de staten opgerichte openbare instellingen hebben
zich in het economische en rechtsverkeer zoveel mogelijk naar de rol van
de particuliere instellingen gevoegd. De statelijke instellingen ontstonden
- vooral als gevolg van de rechterlijke uitspraak inzake het Dartmouth-
college - vanaf het eind van de negentiende eeuw. De Amerikaanse
instellingen kenmerken zich anders dan de continentaal-Europese vanafhun
ontstaan door een grote zelfstandigheid ten opzichte van de organen van
de federale en centrale statelijke overheid. Dit leidt in vergelijking met de
continentaal-Europese traditie tot drie significante verschillen: weinig
overheidsbemoeienis met de inhoud van het onderwijs, slechts gedeeJtelijke
afhankeLijkheid van overheidsfinanciering en een systeem van kwaLiteitsbe-
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waking dat losstaat van de overheid."" Een ander verschil is gelegen in
de verregaande vervlechting binnen het Amerikaanse hoger onderwijs van
de in andere landen bekende noties van hoger beroepsonderwijs enerzijds
en universitair onderwijs anderzijds.'??

De instellingen worden geleid door privaatrechtelijke boards of zelf-
standige bestuursorganen: agencies. Zij kenmerken zich door een grote
consumentgerichtheid. De totstandkoming van de Morill-Act in 1862, welke
de oprichting beoogde van de Land-Grant colleges is wellicht het eerste
voorbeeld in de geschiedenis van het hoger onderwijs van het ontstaan van
instellingen op basis van een concrete, gearticuleerde maatschappelijke
behoefte. De vrijheid van (directe sturing door) de overheid leidde tot grote
diversiteit binnen het totaal van het hoger onderwijs, welke een geschikte
basis lijkt om aan de diversiteit van wensen en aspiraties van de onderwijs-
consument te voldoen. Het marktprincipe ondersteunt de tendens tot het
bestaan van instellingen die hoger onderwijs en onderzoek van slechte
kwaliteit naast die die onderwijs en onderzoek van goede tot topkwaliteit
verzorgen. De organisatie van de instelling van hoger onderwijs is in hoge
mate toegesneden op de maatschappelijke zelfstandigheid en slagvaardigheid
van de instelling en de onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid.
Het beginsel van de institutionele academische vrijheid verwijst naar een
minimumniveau van autonomie, hetwelk de instelling vrijwaart van inbreuk
door de overheid op de 'independent and uninhibited exchange of ideas
among teachers and students, but also, and somewhat inconsistently, on
autonomous decision-making by the academy itself. Feit is evenwel dat
zowel de openbare, als de particuliere instellingen voor hun inkomsten voor
een substantieel deel afhankelijk zijn van contractgelden (procurement) van
de overheid of van niet-openbare financiering: collegegelden, contractactivi-
teiten, dienstverlening, giften en donaties. De toename over de laatste decen-
nia van de afhankelijkheid van sommige, en niet de minste, instellingen
van bijv. het ministerie van defensie en het bedrijfsleven heeft regelmatig
discussie uitgelokt in de Amerikaanse literatuur. 171

169 Zie ook P. Frissen, G. Korsten, Naar een marktgericht universitair onderwijsbeleid?,
Bestuurswetenschappen 1989, pp. 264-273.

170 Tolner/Zoontjens 1991, p. 145.
171 Vgl. bijvoorbeeld Teich/Pace, a.w., pp. 116-117; K. Shrader-Frechette, a.w.; J. Jarvis

Thomson, B.S. Dreben, E. Holtzman, B.R. Kreiser, Corporate Funding of Academic
Research, Academe 1983, pp. 18a-23a; Th.E. Muller, V.A. Sepehri, Corporate support
of higher education: Trends in Canada and the United States, in: Research in Higher
Education, vol. 28, no. 2, 1988, pp. 160-179.
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Vergelijking en bescbouwing: vrijbeid van wetenscbap
en bet boger onderwijs

1 InIeiding: de relevantie van modellen

In de beschreven buitenlandse stelsels zijn historisch drie modellen van
hoger onderwijs naar voren gekomen: het Humboldt-model, het model van
de 'U niversite Imperiale' en het Amerikaanse model van de marktordening.
Aan de onderscheiden modellen liggen expliciete staatsopvattingen ten
grondslag die elkaar in theoretisch opzicht geheel of gedeeltelijk uitsluiten.
Het maken van onderscheid tussen modellen is op zichzelf een illustratie
van de fundamentele spanning die er in elk rechtsstelsel aanwezig is tussen
de positie van de overheid en die van het hoger onderwijs. Dat kan als volgt
worden toegelicht. Er is overal, zo mag men aannemen, een sterke parallelli-
teit van belangen tussen de staat, de samenleving en het hoger onderwijs.
De staat is afhankelijk van de aanwezigheid van hoger onderwijs voor de
verwezenlijking van doelstellingen van staatszorg, het hoger onderwijs is
afhankelijk van de staat voor de continuering van zijn aanwezigheid en voor
de verwezenlijking van onderwijskundige en wetenschappelijke doelstellin-
gen. Van daaruit, zo mag men vervolgens aannemen, is er geen rechtsstelsel
denkbaar waarin men niet tot op zekere hoogte de noodzaak heeft gevoeld
tot het ontwikkelen van rechtsnormen in het verkeer en de verhouding tussen
de overheid en het hoger onderwijs. Inhoudelijk vinden deze rechtsnormen
vooral hun oorsprong in het verschil van orientatie tussen overheidsbelangen
en belangen van het hoger onderwijs. De overheid, waarvan weI wordt
gezegd dat die het algemeen belang behartigt, heeft tot taak naar evenwicht
te zoeken en afstemming te bereiken tussen belangen die naar omvang die
van het hoger onderwijs overstijgen. Het hoger onderwijs behartigt in
beginsel 'eigen' belangen die verband houden met de aard en het doel van
de eigen werkzaamheden. In een situatie van wederzijdse afhankelijkheid
openbaart zich hier een spanning die zo fundamenteel is dat zij in de
pogingen tot het wegnemen daarvan nog allerlei oplossingsrichtingen
openlaat. Naar blijkt heeft de fundamentele spanning tussen staat en hoger
onderwijs in alle bestudeerde stelsels geleid tot de ontwikkeling van
waarborgnormen ten behoeve van de positie van het hoger onderwijs.
Daarnaast heeft zij geleid tot de erkenning van rechtsnormen die gestalte
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geven aan een publieke taak van het hoger onderwijs binnen het staatsbestel.
Reeds Von Humboldt erkende dat in de verhouding tussen overheid en hoger
onderwijs de wederzijdse afhankelijkheid en de spanning in het versehil
tussen orientaties moet worden v66randersteld. Het vinden van een
aanvaardbaar evenwieht hiertussen is niet anders dan een opdraeht met een
onzekere bestemming. I Met de keuze tot het bespreken van drie buitenland-
se modeUen, welke is verantwoord in paragraaf I van hoofdstuk 6, wordt
gepoogd aan dit zoeken met een onzekere bestemming een bijdrage te
leveren.

In de eerste plaats het Duitse Humboldt-model, dat zijn invloed heeft
doen gelden op de andere landen. Dit model wordt gekenmerkt door een
organisatorisehe vormgeving van het principe van vrijheid van wetensehap
van studenten en doeenten binnen de instelling. Dit principe leidt tot een
aetieve, hoedende rol van de overheid ten aanzien van het waarborgen van
het autonome funetioneren van het wetensehappelijk onderzoek en het
instandhouden van de universiteiten. In de Duitse opvatting kent de
benadering van en de zorg voor het hoger onderwijs een zelfstandige
juridisehe grondslag, welke losstaat van die ten aanzien van de overige
seetoren van het onderwijs. Het tweede model is geleverd door de Franse
'Universite Imperiale' dat in zekere zin haaks staat op het voorgaande. In
de Franse opvatting wordt de organisatie en het funetioneren van de
universiteiten bepaald door het uitgangspunt dat hier in overwegende mate
sprake is van een overheidstaak. Een belangrijke rol is weggelegd voor
de van overheidswege opgestelde eisen tot verkrijging van een nationaal
diploma. Het model van de Universite Imperiale omsluit het geheel van
van staatswege opgerieht en beheerd onderwijs: het lager onderwijs, de
lycees, de faeulteiten en sommige Grandes Eeoles.2 Het heeft de opkomst
van zelfstandig opererende onderzoekinstellingen en partieuliere Grandes
Eeoles niet verhinderd. Het derde model is dat van de marktordening van
een stelsel van hoger onderwijs, hetwelk men in de Verenigde Staten van
Amerika aantreft. Een grote diversiteit, pluriformiteit en differentiatie van
onderwijsvormen tussen en binnen instellingen staat er borg voor dat elke
onderwijsvrager aan zijn trekken komt. De instellingen opereren vaak in
grote mate van zelfstandigheid in het rechts- en eeonomiseh verkeer en

Zie paragraaf 1 van hoofdstuk 8 over het door Von Humboldt geformuleerde 'structurele
dilemma' datde 'inkulturstaatlicher Verantwortunghandelnden Hochschulpolitiker' voortdu-
rend onder ogen moeten zien.

2 De Grandes Ecoles die onderdeel uitmaken van het publieke bestel nernen daarbinnen roch
weer een aparte positie in. Zie ook hetgeen hierover in paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt
opgemerkt,
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functioneren wat betreft hun toegankelijkheid, hun organisatie en bestuur
primair vanuit een privaatrechtelijke optiek.

Binnen het Amerikaanse hoger onderwijs wordt geen onderscheid ge-
maakt tussen de in de andere beschreven landen bekende noties van universi-
tair en hoger beroepsonderwijs. Naar Europese begrippen is er in de
Amerikaanse situatie sprake van een verregaande vervlechting, zowel binnen
het curriculum als binnen de organisatie van de instelling. Het grotendeels
ontbreken van het onderscheid is het gevolg van de vooral door incidenten
en pragmatische wendingen vormgegeven ontwikkeling van het stelsel, dat
bovendien per deelstaat vaak andere accenten heeft gekregen. Uit de ver-
vlechting van hoger beroeps- en universitair onderwijs is wellicht een vierde
model af te leiden, dat ook van invloed blijkt op andere landen.

In bijna alle landen heeft door de tijd heen een vermenging plaatsgevon-
den van de aan de verschillende modellen ten grondslag liggende uitgangs-
punten. In Frankrijk is onder invloed van het Duitse Humboldt-model een
aantal universiteiten opgericht aan het eind van de negentiende eeuw, die
echter geen van alle succesvol bleken te functioneren. In de hoger-onderwijs-
wetgeving, die overigens eerst vanaf 1968 op gang kwam, is evenwel in
algemene termen, en via voorschriften omtrent de bestuursorganisatie,
aandacht aanwezig voor waarborgen omtrent vrij onderwijs en onderzoek
van de medewerkers in de universiteit. Er is sinds 1984 in de Franse
regelgeving sprake van een toenemende, maar in aanleg reeds afstandelijke
overheidsaandacht voor en -bernoeienis met de Grandes Ecoles. In de
Bondsrepubliek is er sinds enige decennia sprake van toenemende aandacht
van de Bond voor het hoger onderwijs, en met name voor het hoger
beroepsonderwijs naast het universitaire onderwijs. De eerste federale wet
op het gebied van het hoger onderwijs trad in 1976 in werking. Daarvoor
was het hoger onderwijs een exclusieve aangelegenheid van regelgeving
en bestuur door de deelstaten. Met de tot 1988 in de bondswetgeving
verankerde opzet van de 'Gesamthochschule' leek men het Amerikaanse
voorbeeld te willen volgen van integratie van beroeps- en universitair
onderwijs in het curriculum en in een instelling zelf. Binnen het Amerikaan-
se systeem is aan het eind van de negentiende eeuw aandacht ontstaan voor
de figuur van de Humboldt-universiteit, met centrale aandacht voor het
wetenschappelijke onderzoek. Dit heeft geleid tot de oprichting door
particuliere organisaties en door deelstaten van universiteiten die thans een
ieidende rol vervullen in het stelsel. In Nederland lijkt door de geschiedenis
heen zowel sprake van Franse invloeden, waarvoor de voorwaarden reeds
aanwezig bleken in de tijd van de Franse bezetting onder Napoleon, toen
Nederlandse universiteiten deel uitmaakten van de Universite Imperiale,
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als van Duitse, die hebben geleid tot de aandacht voor wetenschappelijk
onderzoek. De specifieke betrekking van de universiteit tot de overheid
in de negentiende eeuw door tussenkomst van curatoren heeft veel weg
van de Franse bestuurscultuur. In de regelgeving vanafhet Organiek Besluit
van 1815 is er echter altijd aandacht geweest voor waarborgen met
betrekking tot de interne verhoudingen ten behoeve van vrijheid van
onderwijs en onderzoek, hetgeen weer aansluit bij de Duitse traditie. Ook
in Nederland is er toenemende aandacht voor de vormgeving en positie
van het hoger beroepsonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs schuift steeds
meer op in de richting van het wetenschappelijk onderwijs in het be-
leidsstreven naar een ongedeeld stelsel van hoger onderwijs.

2 De positie van het hoger onderwijs

2.1 Het kader van vergelijking

De navolgende vergelijking vindt plaats vanuit de vraag in hoeverre in
basisregelingen, in de rechtspraktijk en in de rechtspraak van de verschillen-
de rechtsstelsels uitgangspunten zijn vormgegeven die de positie van het
hoger onderwijs, waaronder begrepen de betrekkingen tussen overheid en
hoger onderwijs, ten gronde bepalen. Niet alleen de constitutioneelrechtelijke
uitgangspunten komen hier aan bod, zoals die zijn beschreven bij de
bespreking van de verschillende landen, maar ook de normen die de positie
van het hoger onderwijs ten opzichte van de maatschappelijke omgeving
bepalen. We beperken ons hier tot het aan de orde stellen van normen die
een zekere graad van algemeenheid bezitten: beginselen en algemene regels
die een verklaring kunnen vormen voor de globale stand van zaken binnen
het beschreven rechtsstelsel. Een en ander heeft dan ook tot gevolg dat we
niet precies de indeling aanhouden die bij de beschrijving van de landen
is gebruikt. Dit kan wellicht een tot nodeloze saaiheid en leesmoeheid
leidende herhaling van zetten voorkomen. Van de andere kant is het de
uitdrukking van de gedachte niet alle elementen die de revue gepasseerd
hebben in de vergelijking te betrekken doch alleen die elementen die op
markante wijze de problematiek van de vrijheid van wetenschap in en rond
het hoger onderwijs illustreren. Aan de keuze is uiteraard een persoonlijke,
subjectieve opvatting niet vreemd. De eventueel teleurgestelde lezer zal
in de voorgaande hoofdstukken voldoende materiaal aantreffen om de
vergelijking op eigen houtje voort te zetten.
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In deze paragraaf worden twee soorten van normencomplexen onder-
scheiden. Normen die betrekking hebben opde 'eigenzaak' en de 'publieke
taak' van de instellingen van hoger onderwijs en normen die betrekking
hebben op de 'eigen zaak' en 'publieke taak' van personen, werkzaam
binnen de instellingen van hoger onderwijs. Inzake de positie van de
instellingen zal aandacht worden besteed aan de constitutioneelrechtelijke
uitgangspunten, de mogelijkheden tot vervulling van taken van onderwijs
en onderzoek in hun relatie tot de overheid en de verhouding van de
universiteiten tot de instellingen van hoger beroepsonderwijs. Inzake de
positie van de personen binnen de instellingen zal de aandacht uitgaan naar
de constitutioneeirechtelijke uitgangspunten, de mogelijkheden tot vervulling
van taken van onderwijs en onderzoek in hun relatie tot de overheid en
het instellingsbestuur en de globale uitgangspunten van de interne bestuursor-
ganisatie van de instelling. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal worden
gekeken naar de wijze waarop deze normencomplexen gestalte hebben
gekregen in de wetgeving en het overheidsbeleid en in de toepasselijke
verdeling van bestuursbevoegdheden.

2.2 De positie van de instellingen

2.2.1 Samenvattende beschrijving

Het hoger onderwijs in Duitsland heeft een sterke constitutioneelrechtelijke
basis. Artikel5, derde lid, van de federale grondwet vormt de rechtsgrond
tot het door de overheid oprichten en instandhouden van publiekrechtelijke
instellingen van hoger onderwijs in het belang van de totstandkoming en
aanwezigheid van een bestel, waarin een primair door de ontwikkeling van
de wetenschap zelfbepaalde pluraliteit van vormen van wetenschapsbeoefe-
ning en studierichtingen gestalte krijgt. Tegelijkertijd schept artikel 5, derde
lid, de basis voor een terughoudende overheidsbemoeienis met het
functioneren van publiekrechtelijke en op privaatrechtelijke leest geschoeide
Hochschulen. De grondslag voor de oprichting van particuliere instellingen
van hoger onderwijs wordt wei gezocht in het ontbreken van een verbod
daartoe in artikel 5, derde lid. De particuliere Hochschule kan door
erkenning door de staat in het publiek stelsel van hoger onderwijs worden
opgenomen en onder staatstoezicht worden gesteld. Bij erkenning is de staat
in de regel verplicht de particuliere instelling te financieren. De bepaling
van artikel 5, derde lid, markeert aldus een scheidslijn tussen het hoger
onderwijs in Duitsland, waarvan het expliciet of indirect de grondslag vormt,
en de andere vormen van onderwijs die vooral in artikel 7 van de federale
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grondwet beschenning ondervinden. Artike15, derde tid, bevat naar geldend
inzicht geen grondrecht dat de institutionele autonomie van de publiekrechte-
lijke Hochschule beschermt. Dit ligt anders voor de particuliere instelling
die als zelfstandige drager van het grondrecht wordt erkend. Toch is de
autonomie van de publiekrechtelijke Hochschule op drieerlei wijze nader
uitgewerkt en gewaarborgd. Men leidt uit het artikel het algemene uitgangs-
punt af dat de instelling autonoom is in alle aangelegenheden voor zover
de wet niet anders bepaalt. Volgens de regeling van de federale raamwet
op het hoger onderwijs is het verder de hoogste wetgever van het Land
verboden in de relatie tot de instelling discretionaire bestuursbevoegdheden
in het leven te roepen of bevoegdheden naar lagere wetgevers te delegeren.
Ten slotte houdt autonomie naar Duitse opvatting in dat de instelling
zelfstandige bevoegdheden toekomen ten aanzien van rechtstreeks op de
wetenschapsbeoefening betrokken aangelegenheden die algemene regeling
behoeven, alsmede ten aanzien van aangelegenheden die hiermee in zodanig
nauw verb and verband staan, dat zij alleen in de eigen verantwoordelijkheid
van de instelling kunnen worden betrokken. Anders dan in de Franse
situatie, waar een speciale positie is gereserveerd voor vertegenwoordigers
van het centrale gezag binnen de instelling, is er een ongedeelde verantwoor-
delijkheid van het instellingsbestuur voor de taken van beheer en onderwijs
en onderzoek (Einheitsverwaltung). De grens voor de overheidsbemoeienis
met de instellingen van hoger onderwijs is bepaald aan de hand van het
adagium dat de staat 'kein umfassendes Alleinentscheidungsrecht' heeft
in aangelegenheden betreffende de instellingen. In de federale raamwet op
het hoger onderwijs en in de grondwetten van een aantallanden is het recht
op institutionele autonomie wei expliciet neergelegd. Gezien de plaats van
deze regelgeving in de hierarchie van regelgeving in de Duitse federatie
kan evenwel bij de duiding van de betekenis van deze bepalingen geen
afwijking optreden met artikel 5, derde lid. De Duitse insteUingen zijn in
meerderheid publiekrechtelijk van karakter. Zij zijn in dat geval openbaar
lichaam met eigen verordenende bevoegdheden en opgenomen in een
publiekrechtelijk stelsel van toezicht. Zij zijn als openbaar lichaam tevens
rechtspersoon naar privaatrecht. De Duitse insteUingen zijn algemeen
toegankelijk. Er is een zekere diversiteit in inhoud en kwaliteit van het
onderwijs, vanwege het uitgangspunt van Wissenschaftsfreiheit. Niettemin
vervult de federale overheid in samenwerking met de deelstatelijke
overheden en de instellingen belangrijke taken tot het uniformeren en het
bereiken van onderlinge afstemming van het onderwijs. Door de inwerking-
treding van de federale raamwet op het hoger onderwijs in 1976 is de
bemoeienis van de Bond met het hoger onderwijs drastisch toegenomen.
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Zij zal naar verwachting, alleen al door de problemen die de Duitse
eenwording van 1989 met zich meebrengt, nog verder toenemen. Door
de federale raamwet is een tamelijk gedetailleerd kader verschaft,
waarbinnen de Landen tot harmonisatie van hun wetgeving dienen over
te gaan. De regeling van de federale raamwet omvat zowel universiteiten
als instellingen van hoger beroepsonderwijs. Aan beide typen van hoger
onderwijs ligt voor hun organisatie en functioneren het uitgangspunt van
de 'Wissenschaftsfreiheit' ten grondslag. Binnen beide typen dienen zowel
taken van onderwijs als van onderzaek te worden vervuld. Niettemin wordt
wel erkend dat het onderwijs aan de Fachhochschule vooral praktijkgericht
is en een veel minder directe relatie onderhoudt met het onderzoek dan
aan de wissenschaftliche Hochschule, de universiteit. Men heeft daaruit
onder andere de consequentie getrokken de wettelijke bepaling in de federale
raamwet die de institutionele enlof inhoudelijke integratie van universiteiten
en Fachhochschulen in een 'Gesamthochschule' voorschreef, in latere
instantie te schrappen. Daarmee wordt evenwel het bestaan van de huidige
en de oprichting van nieuwe 'Gesamthochschulen' niet onmogelijk gemaakt.
De verschillen tussen de universiteiten en de Fachhochschulen concentreren
zich in de federale raamwet op de inhoud van de studierichtingen en de
wijze van benoeming van het personeel. In de jurisprudentie van het
constitutionele hof is daar een belangrijk aspect aan toegevoegd: professoren
aan een universiteit genieten een beter beschermde positie dan die aan een
Fachhochschule wat betreft de medezeggenschapsverhoudingen binnen de
bestuursorganisatie. De instellingen hebben een belangrijke stem terzake
de inrichting en vormgeving van het onderwijs en het onderzoek. Het stelsel
wordt volledig gefinancierd door de Bond en de Landen gezamenlijk. De
de verdeling van de gelden voor het wetenschappelijk onderzoek vindt voor
een groot deel plaats via onafhankelijk van de Bond of de Landen opereren-
de publiekrechtelijke instanties. De Bond en de Landen, die in het kader
van de federale wet voor de bouw van instellingen van hoger onderwijs
belangrijke bevoegdheden en taken inzake de planning van onderwijs en
onderzoek naar zich toe hebben getrokken, kunnen niet eenzijdig bepaalde
vormen van onderwijs of onderzoek voorschrijven zander dat daarover over-
eenstemming is bereikt met de Hochschule. Niettemin is wat betreft de
inrichting van het onderwijs het laatste punt in discussie. Vanuit algemene
doelstellingen van overheidsbeleid is er een duidelijke behoefte aanwezig
bij de federale autoriteiten om studierichtingen voor de aanvangsfase van
het hoger onderwijs te uniformeren.

Over de betekenis van de erkenning als 'principes fondamentaux' van
de vrijheid van onderwijs en het beginsel van de wetenschappelijke
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onafhankelijkheid van de hoogleraar aan de universiteit in Frankrijk, bestaat
onzekerheid. De vrijheid van onderwijs als 'principe fondamental' raakt
de positie van de bijzondere instellingen, zij kan in ieder geval niet als
grondslag worden beschouwd voor de autonomie van de publiekrechtelijke
instellingen. Ook het beginsel van de wetenschappelijke onafhankelijkheid
van de hoogleraar, dat primair van toepassing wordt geacht op het
publiekrechtelijk deeI van het hoger onderwijs Ieidt niet tot aanknopingspun-
ten voor de onafhankelijkheid van de publieke instelling. Heel in het
algemeen Ieidt men uit de vrijheid van onderwijs een verbod af voor de
overheid van ongelijke behandeling van particuliere instellingen ten opzichte
van de publieke instellingen. Er bestaan evenweI geen algemene uitgangs-
punten voor de bekostiging van het bijzondere hoger onderwijs; de noodzaak
van een beginse! van bekostiging van het bijzondere hogere onderwijs mag
men er niet uit afleiden. De erkenning als 'principe fondamental' Ieidt
grondwettelijk tot de verplichting voor de hoogste wetgever om hieraan
inhoud te geven. In 1968 kwam een kaderwet voor het hoger onderwijs
tot stand, waarin de universiteiten voor het eerst sinds lange tijd - de
periode voor de Franse Revolutie - als zelfstandige juridische eenheden
met een publieke taak door de overheid werden erkend. Met de thans
geldende wet op het hoger onderwijs van 1984, die nog vee! trekken heeft
van een kaderwer', is de formele wetgever op de ingesIagen weg voortge-
gaan en heeft hij getracht de positie van de universiteiten te versterken.
In de wet is een aantal waarborgen neergelegd voor het zeIfstandig
functioneren van de instellingen in het pubIieke bestei. De instellingen
hebben een zeIfstandige publiekrechtelijke status, maar zijn geen openbaar
lichaam. De interne organisatie van de instelling wordt, binnen de door
de wet aangegeven kaders, vastgesteId bij instellingsstatuut. De instellingen
zijn rechtspersoon naar privaatrecht. Zij kunnen tot op zekere hoogte
zelfstandig aan het econornische Ieven deelnemen. De mogelijkheid dat
instituten, scholen of faculteiten binnen de universiteit een zelfstandige
publiekrechtelijke status bezitten - die hen in bepaalde opzichten op gelijke
voet plaatst met de universiteit - blijft weliswaar voor de bestaande vormen
bestaan, maar gaat niet meer op voor de na 1984 op te richten vormen.
De Franse universiteiten zijn wat betreft de eerste cyclus van het onderwijs,
algemeen taeganke!ijk. Het onderwijs is daarnaast inhoudelijk en kwalitatief

3 Op veel terreinen, zoals inzake de erkenning dat een instelling onderdeel uitmaakt van het
publieke bestel, de goedkeuring van sarnenwerkingsvonnen tussen instellingen, de
onderwijskuadige inrichting, de controle op de financiele huishouding, de benoeming van
het universitaire kader, de bewaking van de kwaliteit zijn door de wet bevoegdheden aan
de regering en de minister toegekend.
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sterk geuniformeerd. Het zwakke aandeel van een constitutionele basis,
dat in het voordeel heeft gewerkt van een sterk bestuurlijke inslag bij de
historisch gegroeide Franse benadering van het hoger onderwijs, heeft de
opkomst en ontwikkeling van kwalitatief sterke en maatschappelijk hoog
aangeslagen instellingen, de Grandes Ecoles en het Centre Nationale du
Recherche Scientifique, niet kunnen verhinderen. Deze instellingen zijn
echter grotendeels buiten de strakke grenzen van de Franse bestuurscultuur
inzake het onderwijs ontstaan. De Grandes Ecoles, doordat zij, als zij van
staatswege werden opgericht voor bijzondere doelstellingen van overheids-
zorg in het leven werden geroepen en dus een bijzondere behandeling
verdienden en a1s zij door particuliere organisaties werden opgericht
automatisch buiten de grenzen bleven van het publiekrechtelijke bestel. Het
CNRS, doordat het geen organisatie van hoger onderwijs betreft maar van
louter wetenschappelijk onderzoek. De Grandes Ecoles recruteren de
studenten op basis van selectie. Tussen deze instellingen is er een grote
diversiteit in de inhoud van het onderwijs. De instellingen regelen in
principe zelf de kwaliteitsbewaking. Het bestaan van de Grandes Ecoles
en het CNRS vormt een hindernis voor de gewenste ontwikkeling naar sterke
universiteiten. Op een aantal gebieden na, bij voorbeeld rechtsgeleerdheid
en medicijnen, bieden de universiteiten hun diensten aan aan een restcatego-
rie van studenten die niet tot de Grandes Ecoles weten door te dringen.
De goede studenten aan de Grandes Ecoles worden daarnaast onvoldoende
in staat gesteld aan wetenschappelijk onderzoek te doen, terwijl het
excellente onderzoek aan het CNRS geen alomvattende relatie onderhoudt
met de activiteiten, welke aan de universiteiten of Grandes Ecoles worden
verricht. In de wet van 1984, en in de regelgeving daarna heeft men daarom
begrijpelijkerwijs gezocht naar mogelijkheden om de positie van de universi-
teiten ten opzichte van de Grandes Ecoles te versterken en verbindingen
tot stand te brengen tussen de universitaire onderzoekstaken en die van het
CNRS. Het deel van het universitaire curriculum waarvoor de toegang
athankelijk kan worden gesteld van een speciaal toelatingsexamen, de tweede
cyclus, is in omvang en betekenis toegenomen. Daarnaast is een derde
cyclus gecreeerd waarin de nadruk ligt op onderzoek en de opleiding van
onderzoekers. De mogelijkheden van samenwerking tussen universiteiten
en Grandes Ecoles zijn toegenomen. Een groot deel van het universitaire
onderzoek vindt plaats mede onder verantwoordelijkheid van en op basis
van financiering door het CNRS. Niettemin is in de concurrentieslag tussen
universiteiten en Grandes Ecoles nog een belangrijk overwicht van de laatste
zichtbaar. De financiering van het universitaire onderzoek is verder nogal
versnipperd en door de gehanteerde systematiek voor een belangrijk deel
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afhankelijk van externe beleidsdoelstellingen (invloed van het CNRS, relatief
groot aandeel van contractgelden door de beleidsrninisteries). Men is er
daarnaast nog niet in geslaagd een opzet te realiseren die meer ruimte biedt
aan de universiteiten in de bestuurlijke relatie tot de .overheid. Zo is
tekenend dat vertegenwoordigers van het centrale gezag van de staat, de
recteur en de agent comptable, zijn opgenomen in de interne organisatie
van de instelling. De situatie staat daarmee nog ver af van de plannen die
in Nederland met de WHW worden beproefd.

De feitelijke autonomie van de instellingen voor hoger onderwijs is in
de Verenigde Staten altijd als een gegeven beschouwd en vergeleken met
de andere onderzochte landen betrekkelijk groot. Een in historisch opzicht
belangrijke rol is vervuld door de uitspraak van het Hooggerechtshof in
1819 inzake het Dartmouth coUege, waarbij aan de behoefte tot het onder
overheidscontrole brengen van particuliere instellingen van hoger onderwijs
paal en perk werd gesteld. In recente literatuur en jurisprudentie wordt de
academische vrijheid erkend van particuliere en statelijke instellingen van
hoger onderwijs. Zij wordt afgeleid uit het Eerste Amendement bij de
federale constitutie. Over de positieve omvang en de grenzen ervan bestaat
nog weinig duidelijkheid, maar misschien kunnen hiervoor als uitgangspunt
en als leidraad worden gehanteerd de vier vrijheden: 'to determine (..) on
academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be
taught, and who may be admitted to study' . Binnen de statelijke verhoudin-
gen wordt over het algemeen de autonomie van de insteUingen die bij
deelstatelijke constitutie zijn ingesteJd (constitutional institutions) hoger
aangeslagen dan van die die bij wet zijn ingesteld (statutory institutions).
Bij het eerste type is in beginsel de mogelijkheid tot sturing door deelstatelij-
ke organen uitgesloten, bij het tweede niet. De toegang tot de instellingen
is gebaseerd op selectie. Er is een grote onderlinge diversiteit naar inhoud
en kwaliteit van het onderwijs. Een globaal onderscheid kan worden
aangebracht tussen colleges en universiteiten. De colleges bieden in het
algemeen cursussen aan die leiden tot de 'baccalaureate degree'. Universitei-
ten verzorgen veelal studieprogramma' s die zowel op undergraduate niveau
(baccalaureate degree) als graduate niveau (master's degree) kunnen worden
gevolgd. Het principe van algemene toegankelijkheid is in de Amerikaanse
opvating gewaarborgd door juist deze diversiteit: eenieder vindt weI wat
van zijn gading. De instellingen functioneren in het algemeen op privaatrech-
telijke grondslag. Daarbij gaan de staatsinsteIlingen in de regel uit van een
zelfstandig bestuursorgaan, een agency. De instellingen zijn in sterke mate
aangewezen op het economische leven: consumenten van onderwijs, de
studenten, en opdrachtgevers van onderzoek, particulieren, het bedrijfsleven
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en de overheid. Ret merendeel van de door de staten of particulieren
opgerichte instellingen functioneren thans in een situatie, waarin sprake
is van weinig rechtstreekse overheidsbemoeienis met de inhoud en de
kwaliteit van het onderwijs. Ten aanzien van de particuliere instellingen
vindt de beleidsbeinvloeding en bekostiging van de activiteiten voomamelijk
plaats door de federatie, ten aanzien van de staatsinstellingen voomamelijk
door de deelstaten. De instellingen zijn in het algemeen slechts gedeeltelijk
afhankelijk van overheidsfinanciering. Op deelstatelijk niveau vindt geen
financiering van de particuliere instellingen plaats, alleen van staatsinstellin-
gen. De overheidsfinanciering is zelden rechtstreeks afgestemd op de taken
en de behoeften van de instelling. De federale financiering is in de regel
ingegeven door beleidsdoelstellingen van algemene aard, waardoor deze
zich ook vaak richt tot andere sectoren dan het hoger onderwijs. Daarnaast
vindt er, zowel op federaal als deelstatelijk niveau, financiering plaats op
projectmatige basis of op indirecte wijze, bij voorbeeld via een beurzenstel-
sel. Door deze situatie zijn de particuliere en staatsinstellingen ook in grote
mate afhankelijk van contractactiviteiten voor hun voortbestaan. De organen
binnen de instelling oefenen in dit kader belangrijke bevoegdheden uit. Ret
bestuur van de door de deelstaten opgerichte instellingen wordt merendeels
gevormd door zelfstandige bestuursorganen, agencies, waarin vaak niet-
professionele bestuurders zitting hebben. Zowel bij de particuliere als
staatsinstellingen is het zwaartepunt van het bestuur in de loop der tijd
verplaatst naar de organen binnen de instelling. Op instellingsniveau
opereren de presidenten of chancellors, op faculteitsniveau de dekanen die
met ruime en vaak ingrijpende bevoegdheden zijn belast.

2.2.2 Vergelijldng

Conform de situatie in Frankrijk en het Duitse federatieve verband is er
geen sprake van een in de Nederlandse Grondwet erkend recht op autonomie
van de instellingen voor hoger onderwijs. Voor de openbare instellingen
voor hoger onderwijs is een aspect van autonomie in de wetgeving
neergelegd, namelijk de rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht. Zij
zijn geen openbaar lichaam naar publiekrecht. De bijzondere instellingen
zijn, zoals uit de huidige wetgeving blijkt, in aanleg autonoom. Zij worden
op gelijke voet als de openbare instellingen uit de openbare kas bekostigd.
De grondwettelijke regels hieromtrent zijn in de loop der tijd ook op het
bijzonder hoger onderwijs van toepassing verklaard. In de nieuwe wetgeving
zal de autonomie van alle instellingen toenemen en het onderscheid tussen
openbaar en bijzonder nog slechts een ondergeschikte rol spelen, vanwege
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de uitgangspunten van een terugtredende overheid en de verhoging van
de mate van zelfregulering door de instellingen. De expliciete wettelijke
garandering in de WHW van de autonomie van de instellingen wordt
evenwel afgewezen. De op functionele gronden in gang gezette ontwikkeling
naar meer zelfstandigheid op het terrein van het wetenschappelijk en hoger
beroepsonderwijs en naar meer doelmatigheid op het terrein van het
onderzoek, kan men duiden als een ontwikkeling die in de richting van de
Amerikaanse situatie gaat. De functionele benadering heeft op zich het grote
voordeel dat de strakke kaders van een op een grondrechtelijk principe
steunende sturingswijze, waarin bij voorbeeld de Duitse Fachhochschule
is geperst, worden vermeden. De zelfstandigheid van de instelling wordt
in de nieuwe sturingswijze vooral als een feitelijk gegeven opgevat en de
dynamiek van het stelsel wordt bepaald door principes van marktordening."
Toch is er een duidelijke grens in ooze met Frankrijk, hoewel beperkt ten
aanzien van de universiteiten, en Duitsland gedeelde continentale rechtsop-
vatting omtrent de rol van de staat. Volgens deze opvatting financiert en
stuurt de overheid het hoger onderwijs naar de mate waarin een kwalitatief,
levensvatbaar stelsel is verzekerd en garandeert zij gelijke en volledige
toegankelijkheid. De toegankelijkheid wordt niet gerealiseerd via een
diversiteit van aanbod van onderwijs, maar viaeen formeel criterium, zoals
ook de situatie in Frankrijk en Duitsland te zien geeft. Niettemin heeft men
binnen de kaders van het formele toegankelijkheidscriterium wei de bedoe-
ling met de nieuwe sturingswijze de diversiteit van het onderwijsaanbod
te verhogen en aldus een materiele component binnen dit formele criterium
te verwezenlijken. De marktordening van de HOAK-nota en de WHW is
gezien deze situatie vooral een 'bedachte' ordening, een instrument van
overheidsbeleid. Met name de mogelijkheden van de overheid tot de toetsing
van de doelmatigheid van opleidingen en tot instelling van een arbeidsmarkt-
fixus in de nieuwe besturingswijze, markeren de grens met de Amerikaanse
situatie. De positie van de instelling bevindt zich ergens tussen de
Amerikaanse situatie aan de ene kant en de Franse en Duitse situatie aan
de andere kant.

De specifieke Franse ervaringen kunnen ons leren dat een sterke instituti-
onele scheiding tussen de universiteiten en Grandes Ecoles de voorwaarden
kan scheppen voor een slechte uitgangspositie bij de pogingen tot evenwich-
tige vormgeving van doelstellingen inzake hoger onderwijs en wetenschappe-

4 Een duidelijke aan de Amerikaanse situatie ontleende inspiratie was aanwezig in het rapport
van het Nederlands Gesprekscentrum over de toekomst van de universiteiten; vgl. A.Th.
van Delden e.a., Naar een ondememende universiteit, Utrecht/ Antwerpen, 1987.
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lijk onderzoek. Met name blijken hier de uitgangspunten van een pluriform
wetenschapsbestel en van de relatie tussen onderzoek en onderwijs in het
gedrang te komen. Een sterke mate van integratie van hbo en wo onder
de sturingsprincipes van de vooral op het wo toegesneden Wissenschaftsfrei-
heit stuit evenwel, zoals in de Bondsrepubliek het geval is, weer op andere
problemen. In deze opvatting lijkt onvoldoende ruimte aanwezig voor de
ontplooiing van de zelfstandige identiteit van de Fachhochschule, hetgeen
de negatieve kijk op de Gesamthochschulen kan verklaren voorzover deze
veelal worden beschouwd als gemankeerde universiteiten. Hiermee is het
spanningsveld grosso modo weergegeven voor de Nederlands situatie. Ener-
zijds is er, in het licht van de vrijheid van wetenschap, de noodzaak
aanwezig tot de verwezenlijking van afstemming tussen wo en hbo, ander-
zijds schept het volledig opgaan van hbo in wo duidelijke problemen. Naar
in de slotparagraaf van hoofdstuk 7 reeds is opgemerkt ontbreekt er de ratio
in de Nederlandse situatie om op lange termijn het naar huidige maatstaven
gedefinieerde onderscheid tussen wo en hbo te handhaven. Het ligt niet
voor de hand te veronderstellen dat het bouwwerk in de WHW op dit vlak
erg lang stand zal houden. Inzake het onderwijs in - wat in termen van
de WWO en de WHBO wordt genoemd - de eerste fase is er een
onmiskenbare tendens aanwezig tot het naar elkaar toe groeien van wo en
hbo. Onder invloed van de grotere nadruk in het overheidsbeleid op de
effectuering van de verkorting van de studieduur in het hoger onderwijs,
en de verhoging van de concentratie op de vormgeving van de onderwijs-
component die dat tot gevolg heeft, Lijktdeze tendens alleen maar te zullen
worden versterkt. De mogeLijkheden voor de universiteiten om zich te
profileren in het onderzoek, en de verbinding tot stand te brengen tussen
onderzoek en onderwijs, zullen vooral na de eerste fase moeten worden
geplaatst. Er is een beperkt begin gemaakt met de vormgeving van tweede
fase opleidingen onder het regime van de WWO en met de plannen tot de
opzet van onderzoekscholen. De beperkte omvang van deze initiatieven
lijkt echter niet een zelfstandig voortbestaan van het wo in de toekomst
te zullen kunnen rechtvaardigen. Er zal dan eerder moeten worden gekeken
in de richting van de Verenigde Staten, waar de universiteit voor de betere
studenten, die na een vierjarige studie hun 'baccalaureate degree' hebben
behaald, de mogelijkheid biedt verder te gaan voor een 'master's degree'.
Het betreft hier een vervolgmogelijkheid op een beduidend grotere schaal
dan thans het geval is met de tweede fase opleidingen en het geldt voor
een aanzienlijke grotere groep van studenten. Is een vormgeving naar Ameri-
kaans voorbeeld evenwel bespreekbaar voor de Nederlandse situatie? Het
antwoord lijkt ontkennend te moeten zijn. Gezien de sterke nadruk in het
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overheidsbeleid van het verleden tot het verkorten van de cursusduur tot
vier jaar en de meer recente initiatieven tot effectuering van de verkorting
van de studieduur naar vijf jaar maximaal, kan op een brede profilering
van het wo na de eerste fase niet worden gerekend. Hiermee lijkt tevens
het belangrijkste argument gegeven voor de huidige benadering van het
onderscheid tussen wo en hbo: de gestelde grens van cursus- en studieduur
in het hoger onderwijs leidt tot de noodzaak het onderscheid vooral als
nevengeschikt aan te merken.

2.3 De positie van personen, werkzaam binnen de instellingen

2.3.1 Samenvattende beschrijving

In de Duitse sturingswijze van de zijde van de Bond of het Land wordt
de publiekrechtelijke instelling als zelfstandige partner aanvaard, voor zover
daarmee de vrije beoefening van activiteiten van onderwijs en onderzoek
binnen de instelling is verzekerd. De privaatrechtelijke instelling wordt
als zelfstandige drager van het grondrecht van de Wissenschaftsfreiheit
erkend. Er is relatief veel speelruimte voor docerend en onderzoekend
personeel tot het ontwikkelen van de eigen activiteiten. In de federale
raamwet is het beginsel geformuleerd van eenheid van onderwijs en onder-
zoek aan de Hochschule. Niettemin, zoals reeds bij de bespreking van de
positie van de instellingen werd opgemerkt, is er een toenemende druk van
de zijde van de overheid tot uniformering van het onderwijs. Onderwijs
en onderzoek worden volledig gefinancierd door de overheid. Voor de
financiering van het onderzoek staat een diversiteit van geldstromen ter
beschikking. Voor de wijze van besteding van de gelden speelt de besluitvor-
ming binnen de instellingen een belangrijke rol. De besluitvorming binnen
de instellingen is op een bijzondere wijze gewaarborgd in de vormgeving
van de interne bestuursorganisatie. Volgens de federale raamwet is de
vormgeving van de bestuursorganisatie primair een bevoegdheid van de
instelling, maar in de praktijk pleegt deze gedetailleerd te worden
voorgeschreven door de wetgever van het Land. Volgens de uitgangspunten
van de federale raamwet dient er in de bestuursorganisatie een sterke
scheiding te worden aangebracht tussen aspecten van beheer en onderwijs
en onderzoek. De beslissingsbevoegdheid over deze zaken vindt via het
zogenaamde Zwei-Ebenen-Prinzip in in aanleg onafhankelijk van elkaar
opererende circuits plaats: het instellingsbestuur, respectievelijk de
Fachbereiche. In veel Landen is echter van de wettelijke mogelijkheid tot
afwijking van het Zwei-Ebenen-Prinzip gebruik gemaakt. Men onderscheidt
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vaak meer dan twee niveaus van besluitvorming, om een betere afstemming
te realiseren tussen aspecten van beheer en onderwijs en onderzoek. Binnen
de bestuursorganisatie is een gekwalificeerd aandeel weggelegd voor de
staf van de hoogleraren, waarbij de universitaire hoogleraren dan nog een
sterkere positie innemen dan hun collega's in de Fachhochschulen. Het
personeel aan de Hochschule is ambtenaar. Zij worden benoemd door de
regering van het Land. Ook het personeelsbeleid is een bevoegdheid van
het Land. De rechtspositie van het personeel is evenwel voor een belangrijk
dee 1geregeld in federale wetgeving.

Het beginsel van de onafhankelijkheid van de hoogIeraar aan de universi-
teit is in het Franse constitutionele recht beschermd. Bij wet is dit beginsel
uitgewerkt door bepalingen omtrent de zelfstandigheid van onderzoekers
en docenten binnen de instelling terzake de inhoud en de methode van het
onderwijs en onderzoek en het openbaren van resultaten van onderzoek.
In de wet is uitdrukkelijk een beginsel geformuleerd omtrent de verbinding
tussen onderwijs en onderzoek aan de instelling van hoger onderwijs. Ook
de acadernische vrijheid van de studenten is beschermd. Niettemin ligt er
binnen de universiteiten wat betreft de vormgeving van de eerste en tweede
cyclus een sterke nadruk op het onderwijs en moet worden vastgesteld dat
hierbij de aspecten van beroepsgerichtheid van de aangeboden opleidingen
overheersend zijn. Een relatief klein aandeel van de totaIe overheidsuitgaven
voor wetenschappelijk onderzoek is rechtstreeks voor het universitaire
onderzoek bestemd. Het personeel aan de openbare instellingen is ambte-
naar. Zij worden aangesteld door de minister van onderwijs. Hun rechtsposi-
tie is geregeld in een bij regeringsbesluit vastgesteld bijzonder statuut, dat
zijn basis vindt in het algemene ambtenarenstatuut. Het bijzonder statuut
stelt gedetailleerde kaders voor het aan de instelling te voeren personeelsbe-
leid. Op beperkte schaal is aanstelling mogelijk van personeel op basis van
een arbeidscontract. Binnen de interne bestuursorganisatie heeft de staf van
hoogleraren een gekwalificeerd aandeel in het proces van besluitvorming,
dat door zijn structuur overigens een sterke orientatie heeft op beheerszaken.
Immers, de medezeggenschap concentreert zich op adviesbevoegdheden,
de daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de centrale organen van
het instellingsbestuur, de president en de raad van bestuur dan wei bij de
directeur op faculteits- of instituutsniveau. In algemene zin kan worden
vastgesteld dat de Franse sturingswijze van de zijde van het staatsgezag
sterk is gericht op de positie en de missie van instellingen. In het bestuurlij-
ke afwegingskader terzake de externe organisatie, de planning en financie-
ring van het hoger onderwijs zijn nauwelijks institutionele of materiele
aanknopingspunten te vinden voor een bijzondere, rechtstreekse verantwoor-
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delijkheid voor de positie van het personeel. De feitelijke positie van het
personeel wordt in hoge mate tot de exc1usieve verantwoordelijkheid van
de instelling gerekend. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de activiteiten
van onderwijs en onderzoek zijn ingekaderd in een strakke door algemene
beleidsoverwegingen bepaalde speelruimte voor onderwijs en onderzoek.

Het personeel aan de Amerikaanse instelling voor hoger onderwijs komt
academische vrijheid toe, welke wordt afgeleid uit het Eerste Amendement
bij de federale constitutie. In de jurisprudentie blijkt de individuele
academische vrijheid evenwel een beginsel dat sterke werking ontbeert.
Het personeel aan zowel particuliere als staatsinstellingen is op arbeidscon-
tract werkzaam. In de staatsuniversiteiten en -colleges kan, in tegenstelling
tot hun particuliere pendanten, het arbeidscontract in belangrijke mate zijn
ingevuld door deelstatelijke wetgeving. De academische verhoudingen binnen
de instellingen worden gereguleerd en gegarandeerd door de traditie en
het stelsel van de 'tenure', de benoeming in vaste dienst. De regeling van
de gang van zaken met betrekking tot de 'tenure', alsmede de algemene
uitgangspunten omtrent de academische vrijheid binnen de instelling zijn
neergelegd in een tweetal richtlijnen, afkomstig van een op federaal niveau
opererende particuliere organisatie, de American Association ofU niversity
Professors. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen door de instellingen
geaccepteerd en worden geacht impliciet onderdeel uit te maken van het
arbeidscontract. De aard van de bestuursorganisatie aan de instelling wordt
door de deelstaten vaak in algemene termen voorgeschreven. Voor de
staatsinstellingen zijn de basisregels hieromtrent neergelegd in een wet of
in de grondwet. Voor de particuliere instellingen gelden de bepalingen van
het charter als uitgangpunt, al dan niet aangevuld met een vergunning en
daarvan deel uitmakende voorschriften. In de bestuursorganisatie, die
vanwege de diversiteit van het Amerikaanse hoger onderwijs slechts in
algemene trekken kan worden beschreven, is sprake van een sterke centrali-
sering van bevoegdheden bij het bestuur van de instelling en de leidingge-
vende organen binnen de instelling. De individuele docent en onderzoeker,
waaronder de hoogleraar nemen een vrij zwakke positie in. De meeste
instellingen zijn onderwijsinstituten. In slechts een gering aantal, ± 200
op de ruim 3000, wordt op enige schaal fundamenteel onderzoek verricht.
De afhankelijkheid van de samenleving, de beleidsministeries, particulieren
en het bedrijfsleven, voor de financiering van activiteiten van onderwijs
en onderzoek is groot. Een groot deel van de onderzoekactiviteiten binnen
de instelling wordt op contract- of projectbasis verricht. In het onderwijs
is er sprake van een sterke consumentgerichtheid.
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2.3.2 Vergelijking

Het beginsel van academische vrijheid van de individuele docent of onder-
zoeker binnen de instelling van hoger onderwijs heeft geen basis in de
Nederlandse grondwet. Daarmee onderscheidt Nederland zich van de andere
onderzochte landen. WeI is er een zodanig beginse\ in de wet vastgelegd
en zoekt men in de jurisprudentie, in gevallen waarin de academische
vrijheid van individuen in het geding is, vaak aansluiting bij weI in de
grondwet beschermde rechten, zoals het recht om gedachten en gevoe\ens
zonder voorafgaand verIof te openbaren. Wat betreft de aansluiting bij
artikel 7 Grondwet verschilt de Nederlandse situatie niet zoveel van de
Amerikaanse, nu aldaar het beginsel geacht wordt impliciet onderdeel uit
te maken in de in het Eerste Amendement bij de federale grondwet
beschermde uitingsvrijheid. Niettemin is er terzake de betekenis van de
academische vrijheid j uist met de Amerikaanse opvatting een groot verschil.
In de continentale rechtsopvatting staat het beginse\ van de academische
vrijheid in een bijzondere relatie tot de uitgangspunten van de interne
bestuursorganisatie van de instellingen.' Twee aspecten verdienen hierbij
de aandacht. De regeling van de essentiele uitgangspunten van de bestuursor-
ganisatie wordt tot de taak van de hoogste centrale wetgever gerekend,
vanwege eisen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Verder wordt de
eis van academische vrijheid materieel vertaald in vormen van medezeggen-
schap voor de verschillende geledingen in de besluitvorming binnen de
organisatie en in de eis van een uniforme rechtspositie. Ook worden hierbij
elementen van beheer institutioneel onderscheiden van elementen van
onderwijs en onderzoek. De bijzondere relatie tot de bestuursorganisatie
ontbreekt in de Amerikaanse rechtsopvatting. Er is niet een centrale
wetgever ten aanzien van het hoger onderwijs voorhanden. HoeweI de
deelstatelijke overheid zich actief bemoeit met het vraagstuk van de
bestuursorganisatie, wordt de instellingen toch veel vrijheid gelaten bij de
daadwerkelijke invulling daarvan. Dit Ievert een divers beeld op van
organisatievormen, waarin slechts algemene trekken te onderscheiden zijn.
De eis van een uniforme rechtspositie, de ambtelijke status, is in de
Amerikaanse verhoudingen bovendien onbekend. De discussie omtrent de
individuele academische vrijheid concentreert zich in de Amerikaanse

5 Men berinnere zicb ook betgeen hierover in bet Hochscbulurteil van bet Duitse constitutioneel-
recbtelijke hof is opgemerkt, vgl. boofdstuk 8, paragraaf 4.6: de uiteindelijkebetekenis van
bet grondrecbt van de Wissenscbaftsfreiheit voor de organisatie van de Hochscbule is dat
van een formeel procedurebeginseJ, voor zover en naar de mate dat de organisatie bijdraagt
aan de 'Losung von Gruppenkonflikten' en de 'Mobilisierung von Sacbverstand'.
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jurisprudentie op bepaalde aangelegenheden van rechtspositionele aard,
met name de besluitvorming omtrent de benoeming in vaste dienst, en op
aangelegenheden van uitings- en openbaringsvrijheid. Ook binnen de
continentale rechtsopvatting over de acadernische vrijheid bestaan er echter
verschillen. In de Nederlandse optiek, die overigens met de Franse wordt
gedeeld maar essentieel verschilt van de Duitse, is de academische vrijheid
beperkt tot de verhoudingen binnen de instelling. De academische vrijheid
mag niet worden verbonden met de autonomie van de instelling in de relatie
tot de overheid. In de huidige en toekornstige sturingswijze is er sprake
van een sterke gerichtheid op de positie en belangen van instellingen in
het verkeer met de overheid en de maatschappelijke omgeving. Afhankelijk
van de toekomstige vormgeving van de interne bestuursorganisatie zal
moeten worden bekeken in hoeverre daarbij de belangen van individuele
docenten en onderzoekers kunnen worden betrokken. Zie ook de opmerkin-
gen in paragraaf 3 van hoofdstuk 7. De speelruimte voor het verrichten
van taken van onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse instellingen
is vergeleken met de Franse situatie evenwel ruim te noemen. Een relatief
veel groter aandeel van het voor fundamentele onderzoek bestemde over-
heidsgeld komt rechtstreeks terecht bij de universiteiten." Daarbij is ook
sprake van een redelijke spreiding over de verschillende takken van
wetenschapsbeoefening. Deze situatie doet Nederland niet alleen onderschei-
den van Frankrijk, maar ook van de Verenigde Staten, voor zover het daar
het met overheidsgeld bekostigd onderzoek betreft. Net als in de andere
landen is er in Nederland ruime aandacht voor de stimulering van maat-
schappelijk relevant, fundamenteel en toegepast onderzoek. Voor de
bekostiging van het onderzoek kunnen steeds verschillende geldstromen
naast elkaar worden onderscheiden. De verbinding tussen onderwijs en
onderzoek komt onder toenemende druk te staan door het beleid het onder-
wijs meer op de beroepspraktijk te doen afstemmen. In Duitsland en
Frankrijk zijn met betrekking tot dit laatste identieke tendensen aanwezig.
In de huidige uitgangspunten van de bestuursorganisatie binnen de
instellingen, neemt de hoogleraar een positie in die gelijkwaardig is aan
de andere leden van de wetenschappelijke staf: universitaire docenten en
universitaire hoofddocenten. Daarmee verschilt de Nederlandse situatie
essentieel van de Franse en Duitse. Ook ten aanzien van de Amerikaanse
is er verschil. Binnen de academische verhoudingen in de Amerikaanse
instellingen is een bijzondere plaats weggelegd voor het personeel dat in

6 50% in de Nederlandse situatie tegenover 25% in Frankrijk.
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vaste dienst is benoemd. Om deel uit te maken van de wetenschappelijke
staf hoeft men in Nederland niet in vaste dienst benoemd te zijn.

3 Rechtsstaat en storing

3.1 Het kader van vergelijking

Volgens Jue zou door de confrontatie met 'sturen op afstand' de catalogus
van kenmerken van de rechtsstaat wei eens uitgebreid kunnen worden met
de eis dat overheidsinterventies dienen te worden teruggebracht 'tot die
rechtsvormen die zoveel mogelijk de individuele verantwoordelijkheid en
de maatschappelijke autonomie onverlet laten' .7 Deze stelling brengt voor
ons onderzoek een interessante vraag aan het licht. Zij gaat er vanuit dat
aan de juridische vormgeving en uitwerking van het overheidsbeleid inzake
het hoger onderwijs een zelfstandige waarborg kan worden toegekend, naast
de ten aanzien van het beleid verkondigde en onderschreven uitgangspunten.
De vraag luidt dan: op welke wijze zijn overheidsbevoegdheden ten aanzien
van het hoger onderwijs juridisch vormgegeven en hoe verhoudt zich de
feitelijke uitwerking van deze juridische vormgeving tot de uitgangspunten
van autonornie van de individuele onderzoeker en docent en van zelfstandig-
heid van de instelling van hoger onderwijs, die in aile onderzochte
rechtsstelsels op enigerlei wijze aan het overheidsbeleid ten grondslag zijn
gelegd? Er kan een duidelijke discrepantie ontstaan tussen wat men wil
en wat ervan terecht komt. Men vergelijke de opmerking van Minot in
paragraaf 3.2 van hoofdstuk 9, die ten aanzien van de fraaie doelstellingen
van medezeggenschap en autonomie in de Loi d' orientation van 1968 moest
constateren dat deze niet verwezenlijkt waren, omdat het ministerie zich
van het begin af aan afkerig toonde van het inleveren van macht. Kon dat
dan? Was dat in het kader van de wet zomaar mogelijk? Misschien weI.
Zeker in het geval dat de minister op basis, of juist naast de wet, ruime
discretionaire bevoegdheden tot zijn beschikking heeft. De stelling van Jue
doet de aandacht in de eerste plaats uitgaan naar de positie van de wet.
In hoofdstuk 6, paragraaf 1 is in een nadere uiteenzetting als uitgangspunt
voor verder onderzoek aanvaard dat wetgeving het centrale element is in
de rechtsstaat voor het constitueren van vertrouwen in het recht. De wet

7 R.J. Jue, Sturen op afstand in he! hoger onderwijs; een juridische analyse en evaluatie van
een wetgevings-case, preadvies Vereniging voor Onderwijsrecht 1990, Zwolle 1990, p. 79.
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is de exclusieve basis voor het op berekenbare en herkenbare WIJze
vormgeven van het bestuurlijk optreden van de overheid.

In navolging van Jue' dient bij de beoordeling van de wet als exclusieve basis
voor het bestuurlijk optreden van de overheid van twee premissen te worden
uitgegaan. In de eerste plaats: hoe meer gedragsvoorschriften een wet bevat
des te directer is de invloed van de overheid op het hoger onderwijs. In de
tweede plaats: naar mate er meer bestuursbevoegdheden in de wet zijn
opgenomen waarvan het gedrag atbankelijk is gesteld is de beoogde terugtred
van de overheid minder gewaarborgd. Deze tendens wordt versterkt door het
scheppen van discretionaire bestuursbevoegdheden, door de verzekering van
overheidsingrijpen vooraf en vooral, indien publiekrechtelijke planvormen als
zelfstandige rechtsfeiten voor bestuurlijk handelen fungeren."

De gekozen benadering bouwt voort op de continentale rechtsopvatting
omtrent de rol en positie van de wet. In deze opvatting wordt, onder invloed
van het legaliteitsbeginsel, de wet traditioneel beschouwd als het centrale
organisatorische kader voor de regulering van overheidsactiviteiten ten
opzichte van de samenleving. Een sterke nadruk wordt hierbij gelegd op
het exclusitiviteitskarakter van wetgeving.!? In de Amerikaanse opvatting
dient de rol van de wetgever te worden geplaatst binnen de principes van
machtsverdeling, welke worden geschraagd door het 'principle of limited
government' enerzijds en de grondwettelijke verzekering van aan de burgers
toekomende vrijheidsrechten, de 'Bill of Rights', anderzijds. In de
Amerikaanse opvatting wordt een sterke nadruk gelegd op het selectiviteits-
karakter van wetgeving. II De verschillen in nadruk openbaren zich in het
feit dat in de continentale traditie een omvattend kader van hoger-onderwijs-
beleid in een of enkele wetten is neergelegd, terwijl in de Amerikaanse
benadering vele wetten op het hoger onderwijs van toepassing zijn, dikwijls
zonder specifiek op het hoger onderwijs alleen toegesneden te zijn (federaal
niveau) of - indien wei specifiek op het hoger onderwijs toegesneden -
vaak beperkt tot de regeling van enkele aspecten van een meeromvattend

8 A.w., p. 51.
9 De premissen zijn te herleiden tot de centrale gedachte, dat wettelijk verankerde vrijheden

die bepalen dat overheidsorganen op zekere terreinen onbevoegd zijn een maximaIe
bescherming biden, vgl. Jue, a.w.

10 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf I, waar is aangegeven dat in dit opzicbt de wet moet worden
gezien als de grondslag van bet bestuursbandelen en een bijzondere taak is weggelegd voor
de boogste wetgever binnen de staatsorganisatie.

II Zie wederom hoofdstuk6, paragraaf I. In ditopzicht moetdewet vooral worden beschouwd
als een interventiemiddel naast het bestuur, waarbij niet zozeer het grondslagkarakter voorop
staat maar de eis van een evenwichtige afstemming tussen taken van wetgeving en bestuur.
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geheel (deelstatelijk niveau). Beide opvattingen hebben hun geldigheidswaar-
de. Voor de ontwikkeling van de continentale rechtsopvatting omtrent de
rol en de positie van de wet naar het concept van sturen op afstand, kan
juist de confrontatie met de Amerikaanse rechtstraditie meer inzicht
verschaffen in de wenselijke benedengrens van via wetgeving te realiseren
overheidsbemoeienis en in het belang en de aard van (geschreven en
ongeschreven) rechtsbeginselen die het overheidsoptreden ten aanzien van
het hoger onderwijs reguleren.

In de navolgende vergelijking worden twee aspecten van het aandeel
van wetgeving ten aanzien van het hoger onderwijs belicht. In de eerste
plaats de gemaakte keuzen ten aanzien van het niveau van wetgeving. In
de tweede plaats de afstemming tussen het aandeel van wetgeving en het
aandeel van het bestuur bij de realisering van rechtsbetrekkingen tussen
het hoger onderwijs en de overheid, respectievelijk het hoger onderwijs
en de maatschappelijke omgeving.

3.2 Niveaus van wetgeving

3.2.1 Samenvattende beschrijving

Hieronder wordt eerst van Duitsland en de Verenigde Staten de verhouding
tussen federale en deelstatelijke wetgeving aan de orde gesteld. Vervolgens
worden van alle onderzochte landen de wetgevende instanties besproken.

In Duitsland geldt als uitgangspunt dat de Bond alleen in die aangelegen-
heden tot wetgeving bevoegd is, die in de grondwet uitdrukkelijk zijn
genoemd (art. 70, eerste lid 00). In de andere gevallen is het Land
exclusief bevoegd. De regeling van het hoger onderwijs is, zo blijkt uit
de grondwet, in de eerste plaats een zaak van de Landen. In art. 91a, eerste
lid, sub 1 van de grondwet wordt de medewerking van de Bond gevorderd
bij de vervulling van taken door de Landen bij de uitbreiding en nieuwbouw
van Hochschulen en de daaraan verbonden ziekenhuizen. Op deze bepaling
en het hierna te vermelden artikel 74, aanhef en onder 13 00, steunt het
federale Hochschulbauforderungsgesetz van 1969. De Bond is bevoegd ten
aanzien van een aantal in de grondwet genoemde onderwerpen 'konkurrie-
rende' wetgeving vast te stellen (art. 74, aanhef en onder 13 en art 75,
aanhef en onder la). De onderwerpen betreffen 'die Regelung der Ausbil-
dungsbeihilfen und die Forderung der wissenschaftlichen Forschung' en
de regeling van de algemene grondslagen van het hoger onderwijs, Op basis
van artikel 74 is tot stand gekomen het 'Bundesausblldungsforderungsge-
setz', dat een regeling van de studiefinanciering bevat. Op basis van artikel
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75 is tot stand gekomen het federale 'Hochschulrahmengesetz'. Zolang en
voor zover de Bond van zijn concurrerende wetgevingsbevoegdheid geen
gebruik maakt zijn de Landen bevoegd zelf regelingen vast te stellen. Verder
is van belang artikel 33 GG: 'Bundesrecht bricht Landesrecht'. Bondswetge-
ving van elke rangorde gaat voor boven Landswetgeving. Verder gaat
wetgeving voor bestuur. In de praktijk is de Bond ten aanzien van vrijwel
alle in de grondwet op het hoger onderwijs betrekking hebbende onderwer-
pen tot regelgeving overgegaan. Ook het mede op het hoger onderwijs
betrekking hebbende rechtspositierecht van ambtenaren is bij federale
wetgeving vastgesteld. De omvangrijke wetgeving op federaal niveau geeft
een verschuiving te zien van bevoegdheden van de Landen naar het niveau
van de Bond. De wetgevende invloed van de Landen ligt nog voornamelijk
op het vlak van regeling van de financiering, het toezicht op de Hochschu-
len, de aanstelling en het ontslag van personeel en de coordinatie van
onderwijs en onderzoek in het belang van een goede afstemrning op federaal
ruveau.

In de Verenigde Staten is de wetgeving afkomstig van federale,
deelstatelijke en lokale overheden. Deze laatsten bezitten bevoegdheden
van regelgevende aard als deze door een wet van de deelstaat zijn
gedelegeerd. De bevoegdheden zijn steeds beperkt tot aangelegenheden
betreffende de eigen huishouding. Het Congres beschikt slechts over die
bevoegdheden die hem uitdrukkelijk in de Constitutie zijn toegekend. De
overige bevoegdheden, waartoe ook de regeling van het hoger onderwijs
behoort, komen op grond van het Tiende Amendement bij de federale
grondwet toe aan de deelstaten. Voor de verhouding tussen federale en
deelstatelijke wetgeving is vooral van belang de supremacy clause (art. VI,
clause 2 Const.): een deelstatelijke rechtsnorm die in strijd is met of een
obstakel vormt voor het realiseren van de doeleinden die met een federale
wet beoogd worden dient te wijken voor de federale wet. Dan is er sprake
van 'preemption' door de federale wetgever. Op sommige terreinen heeft
de federale wetgever zich de normstelling vrijwel volledig toegeeigend;
op andere terreinen is sprake van gedeelde verantwoordelijkheden; op de
terreinen waar federale regelgeving vrijwel geheel ontbreekt zijn de staten
de belangrijkste regelgevers. Op het niveau van de deelstaten is de
wetgeving die uitdrukkelijk betrekking heeft op het hoger onderwijs groter
dan op het federale niveau. Men dient echter te bedenken dat er tussen de
deelstaten grote verschillen bestaan in de omvang van de bemoeienis met
het hoger onderwijs. De federale wetgeving is vooral subsidieringswetgeving
en heeft vooral als doeleinden het tegengaan van discriminatie en het
bevorderen van de gelijke toegang tot het hoger onderwijs. Deze wetgeving
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is vaak niet speciaal op het hoger onderwijs gericht. Men vergelijke enige
titels van de 'Civil Rights Act of 1964', de 'Rehabilitation Act of 1973' ,
de 'Age Discrimination Act of 1975' en titel IX van de 'Education
Amendments of 1972'. De federale wetten die wel uitdrukkelijk het oog
hebben op het hoger onderwijs, zoals de 'Higher Education Act of 1965'
en de 'Higher Education Amendments of 1986' zijn ook subsidieringswetten.
Voor deze wetgeving moet de deelstatelijke wetgeving wijken. Met deze
wetgeving heeft de federatie zich met name het beleidsterrein van het
particuliere hoger onderwijs toegeeigend. Van feitelijke uitsluiting van de
deelstaten op het terrein van de financiering is hierbij echter geen sprake.

In alle onderzochte landen is de wetgeving met betrekking tot het hoger
onderwijs verdeeld over verschillende instanties, waarbij blijkt dat aan lagere
wetgevers dan de wetgever in formele zin een bijzonder grote plaats
toekomt.

In Frankrijk wordt het normencomplex van de 'principes fondamentaux'
uitgelegd als in eerste instantie bevattende verplichtingen voor de wetgever
in formele zin (het Parlement: Assernblee Nationale en de Senaat gezamen-
lijk). In art. 34 van de grondwet is namelijk bepaald dat bij wet in formele
zin de grondbeginselen met betrekking tot het onderwijs moeten worden
vastgesteld; voor het hoger onderwijs zijn dit het beginsel van de vrijheid
van onderwijs en van de onafhankelijkheid van de hoogleraar. De wet op
het hoger onderwijs van 1984 is hiervan het meest recente resultaat. Op
de terreinen die niet bij wet in formele zin geregeld moeten worden is de
regering (formeel: de minister-president) bevoegd zelfstandig decreten vast
te stellen. De regering stelt daarnaast op grond van bij wet in formele zin
gedelegeerde bevoegdheden decreten vast. De minister van nationaal onder-
wijs beschikt slechts wetgevende bevoegdheden die of bij wet in formele
zin en/of bij decreet zijn gedelegeerd. In de wet op het hoger onderwijs
wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden van delegatie
van regelgevende bevoegdheid aan regering en minister. Op het niveau
van de instellingen kunnen bij statuut in door de wet aangegeven gevallen
(nadere) regels worden gesteld.

In Duitsland worden drie soorten wetgeving onderscheiden die zich
zowel op het niveau van de Bond als op het niveau van de Landen voordoen.
Allereerst wetten in formele zin, vastgesteld door de Bundestag of de
Landtag. Daarnaast gedelegeerde regelgeving afkomstig van bestuursorganen
van de centrale overheid van de Bond of van het Land. Ten slotte kent men
regelgeving afkomstig van openbare lichamen op grond van de hun toege-
kende autonomie, bij voorbeeld de gemeente of de universiteit. In beginsel
vallen aIle publieke taken met betrekking tot de Hochschulen die niet
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expliciet door de wet of grondwet zijn toebedeeld aan de overheden van
de Bond of de Landen aan de autonome bevoegdheidssfeervan de Hochschu-
len toe.

In de Verenigde Staten is op het federale niveau het Congres de wetgever
in formele zin. Daarnaast is veel regelgeving krachtens delegatie afkomstig
van agencies. De President beschikt eveneens over gedelegeerde wetgevende
bevoegdheden. Op deelstatelijk niveau is de wetgeving respectievelijk afkom-
stig van het wetgevend lichaam, de agencies en de gouverneur. Relatief
veel regelgeving is ook op deelstaatsniveau afkomstig van de agencies. Op
deelstatelijk niveau worden eigen wetgevende bevoegdheden uitgeoefend
ten aanzien van vooral de staatsinstellingen, maar is er ook een tendens
zichtbaar tot toenemende inschakeling en aansluiting bij de uitoefening van
federale wetgeving. De staatsinstellingen bezitten die regelgevende bevoegd-
heden die niet uitdrukkelijk aan overheidsorganen zijn toebedeeld.

3.2.2 Vergelijking

Krachtens artikel 23 van de Grondwet is de regeling van een groot aantal
onderwerpen voorbehouden aan de wetgever in formele zin: regering en
Staten-Generaal gezamenlijk. Het betreft achtereenvolgens de regeling van
het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs
geven in bij de wet aangewezen vormen van onderwijs, regeling van het
openbaar onderwijs, het stellen van eisen van deugdelijkheid en van andere
voorwaarden van bekostiging aan het uit de openbare kas bekostigde
bijzondere onderwijs. Delegatie van de wetgevende bevoegdheid kan slechts
plaatsvinden aan de regering of de minister. De instellingen zijn bevoegd
interne reglementen vast te stellen. In de Nederlandse situatie is aIdus door
de grondwet aan de hoogste wetgever een doorslaggevende taak toegekend
tot het vormgeven van het hoger onderwijs. Deze situatie komt slechts
gedeeltelijk overeen met die in Frankrijk en de Bondsrepubliek, alwaar
- weliswaar op grond van verschillende uitgangspunten - de hoogste
wetgever tot taak heeft de grondslagen, respectievelijk het kader vast te
stellen voor het hoger onderwijs. Daarbij moet dan weI worden geconsta-
teerd dat de Duitse Bondswetgever tamelijk ver is gegaan in de mate van
detaillering van zijn wetgeving. Feitelijk komt aan de Landen nog slechts
op ondergeschikte punten eigen regelingsbevoegdheid toe. De stand van
zaken in de Bondsrepubliek leidt tot de vaststelling dat gezien de constitutio-
nele taakopvatting van de Nederlandse wetgever en de uitwerking daarvan
in de hoger onderwijswetgeving, de positie van Nederlandse formele
wetgever zich noch volledig laat vergelijken met de Landswetgever, noch
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volledig laat vergelijken met de Bondswetgever. Ook is er een duidelijk
verschil met de positie van de Franse formele wetgever. Het verschil met
de Franse wetgever wordt nader geaccentueerd in de opzet van de WHW,
waarin wordt gestreefd naar het opwaarderen tot en het reguleren via een
wettelijke grondslag van een aantal ingrijpende bestuursbevoegdheden"
en naar een zeer selectief gebruik van delegatiebepalingen. De WHW is
er in het algemeen op gericht de instellingen zoveel mogelijk te vrijwaren
van intensieve overheidsinmenging. De vergelijking met de Amerikaanse
situatie laat zien dat hiertoe in de Nederlandse situatie vrij gunstige
voorwaarden aanwezig zijn. De versterkte concentratie van de wetgevende
bevoegdheid in een instantie, die met de WHW beoogd wordt, steekt schril
af tegen de van vele overheden -wetgevende lichamen, agencies, de
executieve op federaal en deelstatelijk niveau- afkomstige vormen van
regelgeving die vaak slechts deelaspecten betreffen en de Amerikaanse
instellingen met een grote bestuurslast opschepen. Als zodanig kan de
constitutionele" taakopvatting van de Nederlandse formele wetgever ten
aanzien van het hoger onderwijs als een belangrijke waarborg worden
opgevat.

3.3 Wetgeving en bestuur

3.3.1 Samenvattende beschrijving

Inzake de omvang van de aan bestuursorganen toekomende bevoegdheden
blijken tussen de onderzochte landen aanzienlijke verschillen te bestaan.
In dit kader verdienen niet alleen bespreking de typische bestuursbevoegd-
heden, maar ook bevoegdheden van regelgeving voor zover die aan bestuurs-
organen zijn toebedeeld.

De bestuursbevoegdheden in de Duitse Bondsrepubliek zijn verdeeld
over de Bond en de Landen. De Bond oefent indirect via de vergoeding
van de personeelskosten en het verschaffen van studiebeurzen, volgens de
regels van het Ausbildungsforderungsgesetz, veel invloed uit op het hoger
onderwijs. Dit leidt er onder andere toe dat de Bond in de bestaande
bestuurlijke overleg- en planningskaders een machtige positie inneemt. De
bevoegdheden van de Bond en de Landen gezamenlijk, bewegen zich op
het vlak van planning en financiering van de bouw van Hochschulen en

12 Vgl. de bepalingen omtrent de algemene berekeningswijze van de rijksbijdrage, de
voorwaardelijke financiering, de kwaliteitszorg en -bewaking, etc.

13 Artikel 23 Grondwet, aangevuld met de rechtsstatelijke eis van 'sturen op afstand', zoals
geformuleerd door Jue aan het begin van deze paragraaf.
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onderzoeksinstellingen en de planning en ontwikkeling van een nationaal
onderwijs- en onderzoeksbeleid volgens het kader dat is gesteld bij het
federaleHoehsehulbauforderungsgesetz van 1969. De planning en finaneie-
ring krijgen gestalte via tussen de Bond en de Landen gesloten samenwer-
kingsovereenkomsten en hebben een grondwettelijke basis via de taakstellen-
de bepalingen van de artikelen 91a en 9lb GG. Mede op basis van deze
grondwettelijke bepalingen finaneieren de Bond en de Landen gezamenlijk
voor een gelijk deel het onderwijs en onderzoek aan de universiteiten en
binnen de zelfstandige onderzoeksinstituten. De Landen bezitten kraehtens
de federale raamwet op het hoger onderwijs gezamenlijk en afzonderlijk
belangrijke bestuursbevoegdheden voor de coordinatie van de inriehting
van het onderwijs, alsmede van de exameneisen van Hoehsehulopleidingen
en -examens. Deze bevoegdheden dienen evenwel in een bij Landswet te
regelen samenwerkingsvorm met de Hoehsehulen te worden uitgeoefend.
De bedoelde Landswet dient het doel en de begrenzing aan te geven van
de (deel)bevoegdheid van de deelstaat in het samenwerkingsverband. Daarbij
is het uitgesloten dat aan andere wetgevers of aan de bestuurlijke organen
binnen de deelstaat diseretionaire bevoegdheden worden toegekend of de
uitoefening van de bestuurstaak volgens vage normen wordt gereguleerd.
Ook het toezieht van het Land op de Hoehsehule is wettelijk genormeerd.
Het Land heeft belangrijke bevoegdheden ten aanzien van het personeel
dat in de regel ambtenaar is. Het ambtelijk rechtspositiereeht is echter voor
een belangrijk deel geregeld in een federale raamwet.

In Frankrijk bezit de regering de bevoegdheid instellingen van hoger
onderwijs tot het publiek stelsel toe te laten. Zij kan verder volgens de wet
op het hoger onderwijs van 1984 op velerlei vlak uitvoeringsdeereten van
regelgevende aard vaststellen, bij voorbeeld met betrekking tot het stellen
van voorwaarden omtrent het toelatingsexamen tot de publieke Grandes
Ecoles of teehnologische instituten, het kiesreglement binnen de instellingen,
regels met betrekking tot de ordehandhaving, regels met betrekking tot de
diseiplinaire rechtsmaeht ten aanzien van docenten-onderzoekers en
studenten, vaststelling van van de wet afwijkende regels ten aanzien van
seholen en instituten en Grandes Ecoles, regels met betrekking tot het
financiele beheer, etc. De minister van nationaal onderwijs bezit ook
belangri jke bestuurs- en regelgevende bevoegdheden ten aanzien van vooral
de universiteiten. Hij heeft bevoegdheden die zowel rechtstreeks relatie
hebben met de financiering, de insehrijving, het bestuurlijk en onderwijskun-
dig toezicht, de toegangsseieetie, het beheer, het personeel, de instandhou-
ding en de toekomstige planning als met de inhoud van het universitair
onderwijs. De minister kan regels stellen met betrekking tot de insehrijving
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van studenten aan een publieke instelling, hij kan regels stellen inzake de
selectie van studenten ten aanzien van specifiek in de wet genoemde
opleidingen of instituten. De minister regelt verder de opzet en organisatie
van tot een nationaal diploma leidende studies. Hij stelt daarbij de termen
en uitgangspunten van het nationaal diploma vast. Hij bezit in het verlengde
daarvan een recht tot goedkeuring van het onderwijsprogramma dat leidt
tot de afgifte van het nationaal diploma. De nationale diploma's kunnen
niet worden uitgereikt voordat voor het onderwijsprogramma goedkeuring
is verkregen. Naar blijkt heeft de uitoefening van de bevoegdheid tot
vaststelling van nationale diploma's geleid tot de totstandkoming van een
heus rangenstelsel van opleidingen. Sommige diploma's bleken grond op
te leveren voor hogere overheidsbijdragen dan andere. Het onderwijs staat
onder toezicht van een speciale onderwijsinspectie. Er is weinig dat uit-
sluitend ter regeling of bestuur aan de universitaire instellingen zelf is
overgelaten," al wordt via een systeem van meerjarenovereenkomsten
die de minister afsluit met de instellingen, in beginsel rekening gehouden
met de positie van de individuele instellingen. Met uitzondering van de
uitgaven voor het onderzoek, worden de overheidsbijdragen aan de
instellingen geeffectueerd via een lump-sumstelsel. Deze bijdrage wordt
berekend voor de uitrusting en voorzieningen, voor personeel en voor
bepaalde financiele verplichtingen. De criteria voor de financiering volgen
rechtstreeks uit meerjarenovereenkomsten tussen de minister en de
individuele instellingen, welke worden afgesloten op basis van het door
de minister opgestelde plan voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Via de meerjarenovereenkomsten kunnen aan de ene kant de
verplichtingen van de instellingen worden gepreciseerd, aan de andere kant
kunnen middelen, personeel en geld ter beschikking worden gesteld in het
kader van de koers en de richting van het hoger onderwijs. De financiering
van het onderzoek vindt versnipperd plaats, doordat de vaste, reguliere
bijdrage afkomstig van het ministerie van Onderwijs van relatief beperkte
omvang is. Aan de andere financieringsvormen, zoals projectfinanciering
door middel van de inzet van het CNRS en de contractfinanciering afkomstig
van het ministerie van Onderwijs en de verschillende beleidsministeries
kunnen uiteenlopende, niet wettelijk nader genormeerde voorwaarden
worden gesteld. De instellingen bezitten wettelijk zelfstandige bevoegdheden
om zich te begeven in het economisch verkeer en om contract-onderzoek

14 Bij instellingsstatuut, vastgesteld met een twee derde meerderheid van de in functie zijnde
leden van de raad van bestuur, kunnen aanvullende regels worden gesteld inzake de interne
bestuursstructuur en kunnen regels worden gesteld inzake de sameostelling van de raad zelf
en het bureau van de president aan de instelling.
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te verrichten. De economische zelfstandigheid van de instellingen is echter
slechts effectief aanwezig, voor zover het om de directe of indirecte
besteding van eigen, dus niet door de overheid verstrekte gelden gaat. Ten
aanzien van de onder de werking van de wet op het hoger onderwijs van
1984 vallende Grandes Ecoles heeft de minister minder bevoegdheden. Deze
liggen in de sfeer van globale regelgeving ten aanzien van de selectie voor
toegang tot deze instellingen, het personeel en de planning van voorzie-
ningen. Aan de publieke instellingen functioneren vertegenwoordigers van
het centrale staatsgezag, zoals de 'recteur' en de 'agent comptable' die in
het kader van het toezicht, respectievelijk de controle van de financiele
bestedingen van de instellingen belangrijke bevoegdheden uitoefenen.

In de Verenigde Staten is op federaal niveau geen centrale bestuursin-
stantie ten aanzien van het hoger onderwijs aanwezig. Het in 1979 ingestelde
Department of Education oefent bevoegdheden uit in verband met de verde-
ling van federale fondsen ten behoeve van onderzoek en onderwijs. Het
oefent slechts geringe controle uit over het beleid met betrekking tot het
onderwijs en de curricula. Verder houden andere ministeries zich vanuit
hun specifieke beleidsterrein bezig met het hoger onderwijs, met name het
particuliere hoger onderwijs. Verschillende federale agencies houden zich
vaak onafhankelijk van elkaar bezig met de uitvoering - financiering,
nadere regelstelling - van de federale wetgeving. Ben omvattende planning
op federaal niveau van het hoger onderwijs ontbreekt vrijwel geheel. In
de adviserende sfeer opereren instanties die toezien op de invloed van de
federale regelingen op het deelstatelijke en lokale onderwijsbestel en die
zich bezighouden met aangelegenheden inzake de financiele steunverlening
aan studenten. Ook op deelstaatniveau is het beeld van spreiding van
bevoegdheden dominant. De deelstaatsregering oefent bevoegdheden uit
tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid via chartering en licensing van
particuliere instellingen. Aan het charter of de vergunning worden veelal
eenzijdig voorwaarden verbonden die betrekking kunnen hebben op de
interne bestuursorganisatie, de organisatie van het onderwijs en het
onderzoek, kwaliteitszorg en het toezicht. Sinds de uitspraak inzake het
Dartmouth college uit 1819 mogen staten niet eenzijdig wijziging aanbrengen
in het charter, nu deze moet worden opgevat als een meerzijdige rechtshan-
deling. Dit heeft geleid tot de praktijk dat de deelstaten bevoegdheden tot
eenzijdig ingrijpen in het charter hebben vastgelegd. In de latere jurispruden-
tie van het Amerikaanse Hooggerechtshof is deze bevoegdheid van de deel-
staat vooral gebonden aan het in het Veertiende Amendement bij de federale
grondwet beschermde beginsel van een correcte procedure, de due process-
clause, om onredelijke inmenging van de staten in zaken van onderwijs
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en onderzoek binnen de instelling tegen te gaan. De agencies vervullen
belangrijke bestuurlijke activiteiten. Zij fungeren als bestuur van de
staatsinstelling: governing boards. Governing boards zijn wettelijk
verantwoordelijk voor het functioneren en instandhouden van de instelling
of de instellingen die onder hun supervisie staan. Daarnaast onderscheidt
men agencies die vooral coordinerende en planningsbevoegdheden ten
aanzien van het hoger onderwijs in de deelstaat uitoefenen: coordinating
boards. Zowel de governing boards, de coordinating boards alsmede de
bestuurscolleges van particuliere instellingen kunnen worden betrokken bij
de planning, de goedkeuring van onderwijsprogramma's en de financiering
door de deelstaat.

3.3.2 Vergelijking

In Nederland is de minister van Onderwijs en Wetenschappen de belangrijk-
ste bestuursinstantie ten aanzien van het hoger onderwijs. Hij bezit naar
de WWO belangrijke bevoegdheden in verband met de planning en financie-
ring (gebouwen, het onderwijs en onderzoek), het bestuurlijk en onderwijs-
kundig toezicht, het beheer, het personeel en de inschrijving. Anders dan
zijn Franse collega lijkt hij zich in het kader van de WWO, maar zeker
op basis van de WHW afstandelijker op te stellen ten aanzien van de
inhoudelijke component van het onderwijs en de gang van zaken binnen
de instellingen. De figuur van de 'recteur' die de vergaderingen van het
hoogste orgaan binnen de universiteit bijwoont en die speciale beroepsrech-
ten heeft in het kader van het bestuurlijk en financieel toezicht is in Neder-
land, in de Bondsrepubliek, maar ook in de Verenigde Staten onbekend.
De figuur van de 'agent comptable' en het 'diplorne national' evenzeer.
Een verder verschil met de BondsrepubJiek en Nederland betreft de in
Frankrijk aanwezi~e mogelijkheid van selectie bij toegang tot de opleiding
aan een Grande Ecole. Als zodanig zijn er weer raakvlakken met het
Amerikaanse stelsel. Bij de Franse wet op het hoger onderwijs van 1984
zijn in het algemeen vele bevoegdheden van bestuurlijke en regelgevende
aard aan bestuursorganen toegekend, die een grote tot zeer grote discretio-
naire ruimte laten tot het vooraf ingrijpen in het bestel. Anders reeds dan
de regering in het kader van de WWO, waarbij deze bevoegdheden toekwam
om door middel van het Academische Statuut globale regels te stellen
orntrent de inhoudelijke onderwijsprogrammering, is in Frankrijk de minister
van onderwijs de bepalende instantie. Zijn bevoegdheden in het kader van
het nationale diploma gaan zeer ver, ook financieel relevante rangverschillen
tussen opleidingen blijken in dit kader te kunnen worden aangebracht. Op
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het vlak van onderzoeksfinanciering lijkt zich de bestuurlijke praktijk geheel
te kunnen onttrekken aan de wettelijke normering. Men kan op grond van
deze en andere punten stellen dat de Franse wet van 1984, en de daarmee
in verband staande bestuurspraktijk, fundamenteel verschilt van de
uitgangspunten van sturen op afstand van de WHW: de wet blijkt in hoge
mate een exclusief karakter te ontberen. Voor de vergelijking met Duitsland
liggen de zaken beduidend subtieler. Van de wetgeving en de federale
grondwet gaat een sterk normerende werking uit voor het bestuursoptreden
van organen van de Bond en de Landen ten aanzien van het hoger onderwijs.
Wat betreft de positie van de Bond, respectievelijk het Land is deze
normerende werking echter heel anders van karakter. De zelfstandigheid
van de instellingen is in hoge mate verzekerd door de figuur van wettelijk
genormeerde samenwerkingsvormen die het bestuurlijke contact met het
Land bepalen. De uitgangspunten van de Wissenschaftsfreiheit blijken vooral
van betekenis voor de positie van de instelling ten opzichte van het Land.
Er is evenwel niet een directe waarborg aanwezig ten aanzien van het
bestuurlijke optreden van de Bond, voor zover dit de Hochschule niet
rechtstreeks raakt. De bestuurlijke relaties van de Bond beperken zich
vrijwel uitsluitend tot een rechtstreeks contact of contract met de Landen
afzonderlijk of gezamenlijk. Naar de mate waarin de Bond zich een sterker
positie weet te verschaffen tegenover het hoger onderwijsbestel, hetgeen
op grond van de toename van wettelijke taken en de groei van een
omvangrijk federaal financieringsprogramma feitelijk het geval is, en de
positie van de Landen dienovereenkomstig zwakker wordt, kunnen de
instellingen van hoger onderwijs in toenemende mate worden geconfronteerd
met de situatie van voldongen feiten via aan Bondsfinanciering verbonden
informele regelgeving en via akkoorden tussen de Bond en de Landen die
een beperkte speelruimte tot nadere uitwerking laten. Aldus lijkt de
Wissenschaftsfreiheit niet het tegenwicht te zullen kunnen bieden tegen
ontwikkelingen en belangen die de instellingen tegen hun zin tot een andere
relatie met de maatschappelijke omgeving dwingen. En wellicht is datjuist
door het omgaan met Wissenschaftsfreiheit in de hand gewerkt. Met de
Duitse opvatting omtrentde Wissenschaftsfreiheit en het daarop gebaseerde
en vrij dogmatisch uitgewerkte uitgangspunt van instellingsautonomie in
de federale raamwet en in de jurisprudentie van het constitutionele hof lijkt,
hoeveel oprechte bewondering men ook kan opbrengen voor de juridische
creativiteit die erin is geinvesteerd, onvoldoende recht te worden gedaan
aan het inzicht dat de vrijheid van wetenschap een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid veronderstelt van overheid, samenleving en instellingen van hoger
onderwijs die vooral functioneel en dynamisch moet worden vormgegeven.
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In dit proces kan het evenwicht tussen de taakstellende en waarborgaspecten
die met het grondrecht verbonden zijn eerder worden bereikt door belangen-
afwegingen zorgvuldig te structureren dan door resultaten van belangenafwe-
gingen voorop te stellen. Naar de Amerikaanse situatie ons kan leren,
veronderstelt een zodanig proces van structurering van belangenafwegingen
dat de instellingen in een duidelijke bestuurlijke relatie staan tot de
overheden die een bepalende invloed op hun functioneren uitoefenen: de
particuliere instellingen ten opzichte van de federatie en de deelstaten, de
staatsinstellingen ten opzichte van de deelstaat. Tegelijk bevinden zij zich
op afstand van deze overheden, doordat er op ruime schaal particuliere
instellingen zijn toegestaan aan welke een grote mate van autonomie wordt
overgelaten en doordat de meeste staatsinstellingen worden bestuurd door
zelfstandige bestuursorganen, agencies. De bestuurlijke zelfstandigheid van
de instellingen krijgt echter - indien we ons beperken tot de rol van de
overheden - vooral vorm door de verdeling van financieringsbronnen over
velerlei instanties. Deze instanties opereren veelal onafhankelijk van elkaar
en staan in de regel op afstand van de belangrijkste federale of deelstatelijke
bestuursorganen. Door deze stand van zaken is de wenselijke integratie
van activiteiten eerst binnen de instellingen zelfte bereiken. Men ziet hierin
een belangrijk principe van machtsverdeling opgesloten: er is niet een
instantie aan te wijzen die overwegend betaalt en van daaruit ingrijpend
bepaalt. Dit systeem gaat uit van en leidt tot de vorrning van sterke
instellingen. De instellingen moeten mans genoeg zijn om de hiermee
gepaard gaande bestuurslast zelfstandig te dragen. Veel bureaucratie komt
hierdoor terecht bij de instellingen zelf. Dit systeem leidt verder tot
bijzondere aandacht voor de rol van de rechter. De fundamenten van de
positie van de instellingen ten opzichte van hun omgeving zijn voor een
belangrijk deeIdoor de formulering van een diversiteit van beginselen in
de jurisprudentie van de Amerikaanse civiele rechter vormgegeven: materiele
beginselen zoals de aan de uitingsvrijheid ontleende institutionele academi-
sche vrijheid, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van de privaatrechtelij-
ke partij-autonomie, procedurele beginselen zoals dat van een correcte
procedure. Deze beginselen bieden ruimte aan een rijke casuistiek, laten
een grote ruimte tot nadere invulling. Enerzijds is hiermee de bewegingsvrij-
heid van de instellingen gediend. Anderzijds echter, is hierdoor het belang
van het rechterlijk oordeel groot.

Samenvattend kan de Amerikaanse situatie op grond van bet bovenstaande
worden getypeerd aan de hand van een viertal uitgangspunten: een duidelijke
bestuurlijke relatie op afstand van de instellingen tot de respectievelijke
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overheden, sterke ins tell ingen, spreiding van financieringsbronnen en een groot
belang van het rechterlijk oordeel.

Indien men deze punten confronteert met de in de WHW neergelegde
besturingswijze blijkt dat de laatste twee geen of onvoldoende aandacht
hebben gekregen. Over het gegeven van de bestuurskracht van de instellin-
gen bestaat enige duidelijkheid tengevolge van de plannen met betrekking
tot de nieuwe bestuursstructuur. De nieuwe bestuursstructuur moet vorm
worden gegeven binnen duidelijke, wettelijk vastgelegde randvoorwaarden
omtrent de participatie van studenten in het bestuur en het onderscheiden
van een decentraal niveau binnen de instelling. Daaruit blijkt dat het belang
van meer bewegingsvrijheid voor de instellingen als een groot, maar niet
doorslaggevend belang moet worden aangemerkt. Over de spreiding van
financiering over verschillende bronnen is een discussie gevoerd naar
aanleiding van de plannen in de Nota van Wijziging ten aanzien van
versterking van de rol van NWO inde onderzoeksfinanciering. Deze plannen
hebben geen doorgang gevonden, het hoofdaccent blijft gelegd op
financiering van het onderzoek uit de rijksbijdrage. De financiering van
het onderwijs vindt rechtstreeks vanuit het departement plaats. Er zijn geen
intermediaire of anderszins onafhankeJijke organisaties die een rol vervullen
in de financiering van het onderwijs. De aanvankelljke plannen tot het
verlenen van beheersbevoegdheden over het Centraal register opleidingen
hoger onderwijs aan een zelfstandig bestuursorgaan zijn uiteindelijk ook
niet doorgegaan. De minister houdt het rechtstreeks onder zich. Ten aanzien
van het belang van het rechterlijk oordeel in de nieuwe besturingswijze
is enkel opgemerkt dat de voorziening van Kroonberoep onder invloed van
de plannen tot reorganisatie van de adrninistratieve rechtspraak zal worden
vervangen door beroep op een nieuwe adrninistratieve rechter. Daarnaast
is de voorziening van beroep op het College van beroep voor het hoger
onderwijs voorIopig gehandhaafd tot deze vervangen zal worden door beroep
op de administratieve kamer bij de gerechten in eerste aanleg. Hoewel beide
vormen van beroep en rechtspraak dus nag slechts tijdelijke voorzieningen
betreffen, is hiermee toch al een aantal keuzen gemaakt in het licht van
de gedachtenvorrning over de nieuwe besturingswijze in de WHW. Men
heeft gekozen voor administratieve geschillenbeslechting in het hoger
onderwijs. Men ziet er verder voorshands van af een centrale instantie van
geschillenbeslechting in het hoger onderwijs te introduceren. Ook heeft
men er reeds voor gekozen geen instanties van geschillenbeslechting met
een algemene rechtsmacht in het leven te roepen. Gezien het feit dat de
burgerlijke rechter zich altijd bevoegd zal achten kennis te nemen van
geschillen waarvoor een vorm van administratieve geschillenbeslechting
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niet bestaat en onder specifieke voorwaarden bereid is op de administratieve
geschillenbeslechting aanvullende rechtsbescherming te verlenen, ontstaat
zodoende een versnipperd geheel van rechtsbescherming. En een zekere
versnippering dreigt ook in de toekomst te blijven bestaan. Dit is niet in
het be lang van de zelfstandigheid van de instellingen en wei om twee
redenen. De instellingen zien zich geconfronteerd met een veelheid van
instanties, waartussen afstemmingsproblemen kunnen ontstaan en krachtens
welke steeds op onderdelen verschillende strategieen van handelen worden
gestimuleerd. De instellingen hebben daarnaast geen centraal orientatiepunt
waarlangs de juridische grenzen in het verkeer met de overheid en de
maatschappelijke omgeving gestalte kunnen krijgen. De punten van vergelij-
king met de Amerikaanse situatie maken kortom duidelijk dat de discussie
over de nieuwe besturingswijze in de WHW nog niet ten einde toe is
gevoerd.

4 De kwaliteit van onderwijs en onderzoek

4.1 Het kader van vergelijking

De sleutel in de verhouding van het hoger onderwijsbestel ten opzichte van
de overheid is het gemeenschappelijke belang van optimale kwaliteit van
onderwijs en onderzoek. De spanning in deze relatie komt tot stand doordat
kwaliteit voor de overheid een belang is dat tegenover andere belangen
van overheidszorg moet worden afgewogen, terwijl het voor de instellingen,
en de personen binnen de instellingen, vooral een eigen belang is. Men
zie de opmerkingen in paragraaf 1 van dit hoofdstuk. Kwaliteit is aldus
voor de overheid, de wetgever en het bestuur, een belang dat op twee
niveaus speelt. Allereerst zou men kunnen spreken van het abstracte belang
van kwaliteit, dat uitgangspunt vormt voor en resulteert uit de afweging
met andere belangen. Verder zou men kunnen spreken van een concreet
belang, dat is vormgegeven in een systeem van kwaliteitszorg. Het abstracte
belang van kwaliteit vindt men terug in de sturingsopzet volgens de HOAK-
nota en de WHW. Het is de basis voor de nieuwe organisatie van het
overheidsbestuur: autonomie en kwaliteit. Het concrete belang ziet men
neergelegd in de wettelijke bepalingen omtrent de kwaliteitszorg: artikelen
1. i8 en 2.5, tweede lid, WHW.

Het belang van kwaliteit is op abstract niveau de legitimatie van de
overheidsbemoeienis met het hoger onderwijs. Het vormt inhoudelijk de
rechtvaardiging van het overheidshandelen. Als zodanig zijn reeds belangrij-
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ke aspecten hiervan behandeld in de vorige paragrafen, voor zover de
kwestie van de vormgeving van het wenselijk evenwicht tussen de belangen
van de overheid en de samenleving enerzijds en van de instellingen,
respectievelijk de personen binnen de instellingen anderzijds, aan de orde
is gesteld. Niettemin is hierin het perspectief van de kwaliteit als maatstaf
van het overheidshandelen nog onvoldoende expliciet tot uitdrukking
gebracht. Het is uiteraard moeilijk vast te stellen wat men onder kwaliteit
moet verstaan. Daarover kan men binnen de instellingen en tussen de
instellingen verschillend oordelen. Voor de overheid kan het begrip kwaliteit
in het licht van de vrijheid van wetenschap niets anders zijn dan een formeel
begrip. Het duidt de intentie aan de bepaling van de maatstaf van kwaliteit
te laten plaatsvinden door hen die daartoe professioneel in staat zijn.
Niettemin wordt hierbij de overheid opgezadeld met een belangrijk pro-
bleem. Voor zover kan worden vermoed of geconstateerd dat grote afwijkin-
gen dreigen op te treden tussen de door de professionals aangelegde
kwaliteitsmaatstaven is de samenleving hiervan de dupe. De overheid zal
zich genoodzaakt zien het belang van de samenleving te definieren en dit
af te wegen tegenover het belang van de vrije bepaling van kwaliteit door
professionals. Het resultaat van deze belangenafweging zou kunnen zijn,
dat de overheid zich via overleg richt op de coordinatie en harmonisatie
van kwaliteitsoordelen. Ben verder gaande stap is dat eventueel strikte
bestuurlijke kaders, fora, worden gecreeerd voor de vorming en afstemming
van kwaliteitsoordelen. Nog verder zou de overheid gaan als zij zelf
instrumenten tot haar beschiking heeft om, eventueel via marginale toetsing
van uitkomsten in overleg- en adviessituaties, tot het voorschrijven van
bepaalde kwaliteitsoordelen over te gaan.

In de navolgende vergelijking zal eerst aandacht worden besteed aan
de motieven van de overheid in haar benadering van het hoger onderwijs.
Deze motieven weerspiegelen mede de werking van het gedefinieerde belang
van de samenleving. Aandacht zal worden besteed aan de visie op het stelsel
van hoger onderwijs en op de situatie van onderwijs en onderzoek. Daarna
zal in een volgende paragraaf een vergelijking plaatsvinden van de verschil-
lende systemen van kwaliteitszorg.

4.2 De motieven van de overheid

4.2.1 Samenvattende beschrijving

Het wetenschappelijke prestige van de Duitse universiteiten was ook vlak
na de Tweede Wereldoorlog hoog. Zoals het in paragraaf 1 van hoofdstuk
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8 reeds weergegeven citaat van Starck laat zien, behoorden de universiteiten
tot de zaken waarop men nog trots op kon zijn.

'Denn die Universitaten als gauzes gesehen zehrten in erster Linie von dem
in der ganzen Welt anerkannten hohen Standard der deutschen Wissenschaft
und litten weniger unter der - auch eigenen - nationalsozialistischen
Vergangenheit' .

Artike15, derde lid, GG vormde de uitdrukking van de zienswijze dat een
terugkeer naar de tijd van het nationaal-socialisme onmogelijk moest worden
gemaakt. Tegelijk vormde het de weerslag van het vertrouwen in het zelfre-
gulerende vermogen van de universiteiten ten aanzien van de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek. Verder is het impliciet de uitdrukking van de
gedachte, dat tussen universiteiten geen onderscheid naar kwaliteit kan
worden gemaakt. Immers, waar vrijheid heerst kan door de overheid geen
onderscheid worden gemaakt tussen meer of minder vrijheid. De universitei-
ten werd een leidende rol toebedacht bij de vormgeving van een nieuw
stelsel van hoger onderwijs. Toen bij de federale raamwet van 1976 het
stelsel van hoger onderwijs werd uitgebreid met het hoger beroepsonderwijs,
yond daarvan nog eens een bevestiging plaats. De Fachhochschule werd
vormgegeven naar het beeld van de universiteit en waar dit later tot
conflictstof leidde, werden aanvullende criteria ontwikkeld om het primaat
van de universiteit helder te maken. Natuurlijk was de universiteit niet
volstrekt onaantastbaar. Vanuit hun bekostigingsverantwoordelijkheid voor
het hoger onderwijs gingen de Bond en Landen er al snel toe over ook
andere belangen te onderscheiden. Met de oprichting van de Wissenschafts-
rat in 1957 ontstond een samenwerkingsverband tussen Bond, Landen en
de instellingen dat een belangrijke, gekwalificeerde adviesrol ging vervullen
in de coordinatie en ontwikkeling van het onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek. Coordinatiebevoegdheden ontstonden ook op Landsniveau en
op het niveau van de gezamenlijke Landen, voornamelijk tot inhoudelijke
afstemming van het onderwijs zodat het in de grondwet beschermde beginsel
van algemene toegankelijkheid van het onderwijs materieel gestalte kon
worden gegeven. In een latere fase is de Bond er zich mee gaan bemoeien.
De Bond vormt momenteel met de gezamenlijke Landen een samenwerkings-
verband, waarbinnen activiteiten van centrale planning van onderwijs en
onderzoek gestalte krijgen. De oogmerken van centralisering van bevoegdhe-
den ten aanzien van het hoger onderwijs komen voort uit motieven tot
kostenbeheersing, verder gaande onderlinge afstemming van het onderwijs
en onderzoek, maar ook en vooral verder gaande afstemming met de
behoeften in de samenleving aan adequaat onderwijs en onderzoek. Met
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de laatstbedoelde externe afstemming staat de traditionele waarde van
eenheid van onderwijs en onderzoek onder druk, zoals overigens ook in
andere landen het geval is. Er was reeds een begin mee gemaakt door de
wettelijke opneming van de Fachhochschulen in het stelsel van hoger
onderwijs en de aanvankeli jke introductie van de Gesamthochschule. Thans
zet deze zich door in de gedachtenvorming over uniformering van het
onderwijs in de eerste fase aan universiteiten en Fachhochschulen.

De historische plaats van het hoger onderwijs in Frankrijk zou men
kunnen opvatten als het resultaat van de doorwerking van de twee kanten
van het gelijkheidsbeginsel. Er is een duidelijke voorkeur voor de
instandhouding van instellingen die zich onderscheiden door elitair onderwijs
en excellent onderzoek, terwijl tegelijkertijd het resterend deel van het stelsel
wordt benaderd vanuit sterke principes van formele gelijkheid. Historisch
kan daaraan een ander motief worden toegevoegd. Er is steeds sprake
geweest van een buitengewoon sterke aandacht bij de centrale overheid
voor de functie van het onderwijs dat zich daardoor in verhouding tot andere
landen al vroeg verwijderde van het onderzoek binnen de universiteiten.
Deze sterke overheidsbemoeienis met het onderwijs laat zich verklaren uit
een grote behoefte aan hoog opgeleid kader in de samenleving. Zij heeft
lange tijd een uniforme en vooral interne gerichtheid binnen het stelsel van
hoger onderwijs bevorderd, wat betreft het aanleggen van kwaliteitsmaatsta-
yen voor onderwijs en onderzoek. Met behoud van het elitaire karakter
van het onderwijs aan de Grandes Ecoles en het excellente onderzoek binnen
bij voorbeeld het CNRS, welke zich in groot maatschappelijk aanzien mogen
verheugen, tracht men vooral sinds de wet van 1984 naar meer eenheid
te streven in het stelsel van hoger onderwijs door functies van onderwijs
en onderzoek tussen de verschillende instellingen meer op elkaar af te
stemmen. Deze eenheid zal ook meer openheid moeten brengen van de
universiteiten naar de samenleving toe. De pogingen die vooral in het teken
staan van de verbetering van de kwaliteit van het universitaire deelstelsel,
ondervinden echter zware .tegendruk van de universitaire instellingen en
de studenten, waarbij principes van formele gelijkbeid - algemene
toegankelijkheid en kosteloos onderwijs - de boventoon voeren. Vandaag
de dag wordt erkend dat de hervorming van het universitaire stelsel niet
zonder de medewerking van de studenten plaats kan vinden. De relatief
sterke positie van de studenten kan wellicht mede worden verklaard uit
het feit dat grote delen van de samenleving zich van hun verantwoordelijk-
heid voor het universitaire onderwijs en onderzoek lijken te hebben
afgekeerd.
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De historische rol van de Amerikaanse instellingen van hoger onderwijs
kenmerkt zich door een grote externe gerichtheid naar de samenleving.
In de Amerikaanse opvatting lijkt diversiteit van hoger onderwijs synoniem
met kwaliteit. De bepalende invalshoek wordt geleverd door de consument.
In deze opvatting wordt het bestaan van exceUente instellingen op het gebied
van onderwijs en onderzoek naast instellingen die kwalitatief ondermaats
zijn, als in principe legitiem erkend. Hoewel er belangrijke verschillen
bestaan tussen de federatie en de deelstaten, sturen de overheden globaal
gesproken het hoger onderwijsbestel als een markt: incidenteel, op bepaalde
deelaspecten, selectief. De federale overheid beperkt zich tot financiering
en de vastlegging van financieringsvoorwaarden in regelgeving. De deelsta-
ten oefenen invloed uit via chartering, vergunningverlening en globale
wetgeving ten aanzien van de eigen universiteiten. Op deelstaatsniveau is
over het algemeen de sturende invloed op de eigen universiteiten sterker
dan de invloed van de federatie op de particuliere instellingen. De motieven
voor deze activiteiten worden voor een belangrijk deel gevoed uit de
behoefte aan coordinatie, aan ordening en uit de behoefte tot effectuering
van grondrechtelijke rechten van individuen.

4.2.2 Vergelijking

De motieven van de WHW zijn gericht op versterking van de maatschap-
pelijke functie van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en
de verbetering van kwaliteit door de verbetering van de flexibiliteit van
de instellingen. Daarnaast speelt het aspect van kostenbeheersing een
belangrijke rol. De motieven tot sturing van het hoger onderwijs zijn niet
veranderd ten opzichte van vorige wetgeving. Binnen het kader van algeme-
ne toegankelijkheid en kwalitatieve gelijkheid van de instellingen, welke
belangrijke voorwaarden zijn gebleven voor de bemoeienis met het hoger
onderwijs, tracht men de kwaliteit te bevorderen door het kiezen van een
andere wijze van sturing, waarbij aan de instellingen in relatie tot de
overheid meer vrijheid wordt gelaten. Er is sprake van een toename van
de vrijheid bij de instellingen tot het vormgeven van de eigen onderwijspro-
gramma's. Deze vrijheid kent echter belangrijke beperkingen welke worden
bepaald door een vooral door financiele motieven ingegeven beleid tot
cursus- en studieduurverkorting in het hoger onderwijs en door het handha-
yen van het onderscheid tussen wo en hbo. Financiele motieven blijken
ook een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van een selectiefbeleid
in het kader van de financiering van universitair onderzoek. De principes
van algemene toegankelijkheid en van kwalitatieve gelijkwaardigheid van
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het hoger onderwijs deelt Nederland volledig met Duitsland en gedeeltelijk
met Frankrijk voor zover het het universitaire deelbestel betreft. Op beide
punten wijkt de Amerikaanse opvatting af. Historisch is er in de overheids-
bemoeienis altijd bijzondere aandacht uitgegaan naar de onderwijsfunctie
van het stelsel. De organisatie van ook het hoger onderwijsbestel is in
belangrijke mate vormgegeven via de principes van de in de Grondwet
verankerde onderwijsvrijheid. Toch ging dat door de verzekering van
redelijke voorwaarden voor het doen van onderzoek niet ten koste van het
onderzoek. De financiering voor het onderwijs omvatte steeds ook
componenten voor onderzoek. Men zou hieruit kunnen afleiden dat het
wetenschappelijk onderzoek aanvankelijk vooral als een individuele of
uitsluitende instellingsactiviteit werd opgevat. Pas sinds 1983 zijn er via
de invoering van het stelsel van voorwaardelijke financiering ook hiervoor
de voorwaarden gecreeerd voor gerichte overheidsaandacht.

4.3 Systemen van kwaliteitszorg

4.3.1 Samenvattende beschrijving

Het systeem van kwaliteitsbewaking in de verschillende landen is in de
meeste gevallen vorm gegeven door een verschillende benadering van onder-
wijs en onderzoek en door zowel wettelijke als bestuurlijke instrumenten.

De Bondsrepubliek kent een weinig ontwikkeld (overheids)instru-
mentarium tot het bewaken van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Er
zijn wettelijke mechanismen die verzekeren dat het curriculum aan de Hoch-
schule mede wordt samengesteld aan de hand van voorkeuren en wens en
van buiten de instelling. Immers, de vaststelling van het onderwijsprogram-
rna is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Hochschule
en het land. Maar figuren als een onderwijsinspectie, in het algemeen:
rechtstreekse externe beoordeling van het onderwijs, zijn onbekend. In de
Bondsrepubliek vertrouwt men voor de kwaliteit van het onderwijs sterk
op de kwalifikaties van de docenten, hun onderzoek en de vrijheid waarin
dit noodzakelijkerwijs tot ontplooiing moet komen.

Van belang in het Franse stelsel is het Comite national d'evaluation
des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel,
een op centraal niveau ingestelde instantie die adviseert aan de minister
en die periodiek de resultaten van onderwijs en onderzoek en het functione-
ren van de bestuurlijke structuren aan de instellingen evalueert. Deze
instantie heeft geen equivalenten in de andere landen. Ook de omvang van
de taakstelling, zowel evaluatie van onderwijs, onderzoek als het bestuurlijk
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functioneren, is uniek te noemen. In Frankrijk fungeert voor de beoordeling
van het onderwijs aan de instellingen een onderwijsinspectie. Het Franse
stelsel van het diplorne national is het meest in het oog springende wettelijke
stelsel van kwaliteitsbewaking. De kwaliteit binnen delen van het hoger
onderwijs, zoals de Grandes Ecoles, de tweede en derde cyclus binnen het
universitair onderwijs, wordt bewaakt via selectie van studenten met behulp
van een toelatingsexamen.

In de Verenigde Staten is sprake van een sterk geprivatiseerd stelsel
van kwaliteitsbeoordeling en -bewaking via het accrediteringssysteem. Het
principe is erop gebaseerd dat instellingen via een systeem van zelfevaluatie
en externe beoordeling door vak- ofberoepsgenoten in aanmerking kunnen
komen voor een officiele erkenning als lid van de kwaliteit beoordelende
organisatie en aldus een externe status kunnen verkrijgen als kwaliteitsinstel-
ling of kwaliteitsopleiding. De privaatrechtelijke structuur van de kwaliteits-
bewaking heeft tot gevolg dat het systeem van kwaliteitsbewaking per deel-
staat kan verschillen. De mate en omvang waarin kwaliteitsbeoordeling
plaatsvindt kan ook verschillen. Van belang in dit verband is, dat sinds
1975 een systeem van federale erkenning van accrediteringsinstellingen
functioneert via de langs privaatrechtelijke weg in het !even geroepen
Council on Postsecondary Accreditation (COPA).

4.3.2 Vergelijking

Binnen het stelsel van de WHW heeft men een moeilijk met de andere
landen vergelijkbaar systeem van kwaliteitszorg in het leven geroepen. Er
is een duidelijke overeenkomst met de Amerikaanse situatie, voor zover
wordt gekozen voor zelfevaluatie binnen de instellingen, gecombineerd met
een systeem van controle achteraf via visitaties door 'peers'. Anders dan
in het Amerikaanse systeem heeft men er echter niet voor gekozen een
volledig privaatrechtelijk gestructureerd stelsel in het leven te roepen. Een
belangrijke rol, althans wat betreft het onderwijs, blijft weggelegd voor
de onderwijsinspectie. Deze treedt op ter beoordeling van het door de
instellingen vormgegeven systeem van kwaliteitszorg. De inspectie kan
daarnaast ook zelf tot de organisatie van kwaliteitsbeoordeling overgaan.
Een belangrijk punt daarbij is dat de inspectie niet rechtstreeks beoordelend
optreedt, maar de beoordeling in handen stelt van deskundige derden. De
beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek vindt voorai plaats via NWO
en in het kader van de voorwaardelijke financiering, aan de hand van vooral
programma's.
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5 De bestuursorganisatie

5.1 Het kader van vergelijking

De instellingen in zowel Frankrijk (met uitzondering van de Grandes
Eccles), de Bondsrepubliek als Nederland kennen een wettelijk voorgeschre-
yen bestuursorganisatie. Dit is niet het geval in de Verenigde Staten. De
instellingen daar bepalen in beginsel zelf de vormgeving van hun bestuurs-
organisatie. Tussen de wettelijk voorgeschreven vormen van bestuursorgani-
satie bestaan intussen opvallende verschillen. Deze verschillen vallen
wellicht het best te ordenen aan de hand van de volgende opsomming van
trefwoorden: aantal bestuurslagen, het laagste bestuursniveau, aantal
bestuursorganen, de samenstelling van de bestuursorganen, verdeling van
taken.

5.2 Vergelijking naar kenmerken

In het Nederlandse stelsel kunnen drie bestuurslagen worden onderscheiden
binnen de instelling van wetenschappelijk onderwijs: universiteit, faculteit
en vakgroep, en twee in het hoger beroepsonderwijs: bevoegd gezag/centrale
directie dan wei college van bestuur enerzijds en medezeggenschapsraad
anderzijds. In Frankrijk zijn er volgens de Loi Savary eigenlijk maar twee
niveaus: dat van de instelling en dat van de basis: de onderwijseenheden
en onderzoekcentra. Naar keuze kan evenwel een tussenniveau worden
ingevoegd: de Unite de formation et de recherche (UFR). Wat betreft de
Bondsrepubliek gaat de in de HRG neergelegde bestuursorganisatie uit van
het zogenaamde Zwei-Ebenen-Prinzip: de Hochschule en de Fachbereich.
Dit beginsel is evenwel niet absoluut, in de wet is voor de landen de
mogelijkheid geopend om ervan af te wijken. Bovendien kunnen in de
wettelijke systematiek tussen het centrale niveau en de Fachbereich
samenwerkingsvormen worden gecreeerd van meer Fachbereiche. Het
laagste bestuursniveau in de Nederlandse universitaire systematiek wordt
vertegenwoordigd door de vakgroep, samengesteld uit leden wier taken
op het zelfde vakgebied liggen. Het hoger beroepsonderwijs kent hiervoor
geen equivalent. In de plannen van de minister met betrekking tot de nieuwe
bestuursstructuur zal evenwel in de wet ook een decentraal niveau binnen
de hogescholen worden vastgelegd. In Frankrijk is het laagste bestuursniveau
de departernent de formation en de laboratoire ou centre de recherche,
samengesteld uit docent-onderzoekers, onderzoekers en docenten die
werkzaam zijn op een bepaald vakgebied. In de Bondsrepubliek is als
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basiseenheid de Fachbereich aanwezig, welke in betekenis kan varieren
van een naar Nederlandse begrippen op te vatten vakgroep tot een (kleine)
faculteit. Het aantal bestuursorganen binnen de verschillende stelsels
varieert. In Nederland tellen we er een zestal die van belang zijn binnen
de universiteiten: op universitair en facultair niveau elk twee (college van
bestuur/universiteitsraad, respectievelijk faculteitsbestuur/faculteitsraad)
en verder de vakgroep en de examencommissie op basisniveau. (Niet
meegerekend zijn de typisch academische organen, zoals de rector-
magnificus en het college van dekanen). Binnen het hoger beroepsonderwijs
zijn er eigenlijk maar twee, of drie wanneer wordt gekozen voor de be-
stuursopbouw van een bevoegd gezag met daaronder een centrale directie
en verder de medezeggenschapsraad. In Frankrijk zijn op centraal een
tweetal bestuursorganen aanwezig: de President en de raad van bestuur.
Op basisniveau fungeren de departements de formation en de laboratoires
ou centres de recherche, als eenheden belast met de universitaire kerntaken,
met eventueel nog de UFR daarboven. In de Bondsrepubliek kan men onder-
scheiden op centraal niveau de rector of president (of rectoraat of presidium)
en een of meer - afhankelijk van de grootte van de instelling, naar keuze
van het land - centrale collegiaal samengestelde organen (,Kollegialorga-
ne'). Verder zijn er op het niveau van de Fachbereich de 'Fachbereichspre-
cher' en een eveneens collegiaal samengesteld orgaan aanwezig. Wanneer
landen afwijken van de in de HRG geschetste bestuursorganisatie kan dat
wellicht vermeerdering van het aantal bestuursorganen binnen de Hochschule
met zich mee brengen. Wat betreft de samenstelling van de bestuursorganen
is in de Nederlandse universitaire structuur gestreefd naar een evenredige
vertegenwoordiging van de geledingen wetenschappelijk personeel, beheers-
en ondersteunend personeel en studenten. InFrankrijk en de Bondsrepubliek
wordt in beginsel ook gestreefd naar vertegenwoordiging van de aan de
instelling aanwezige groepen in de verschillende raden en organen, maar
daarbij is toch ook van een zelfstandige positie van de hoogleraar uitgegaan.
In het Duitse stelsel geldt het vereiste van een actuele meerderheid van
hoogleraren onder degenen in een bepaald gremium die voor een bepaald
voorstel stemmen, om het een rechtsgeldig besluit te doen zijn. Heel
typerend voor het Duitse stelsel is de verplichting van de leden van de Hoch-
schule-gemeenschap tot deelname aan het bestuur in de instelling, de
'Mitwirkungspflicht'. InFrankrijk is de positie van de hoogleraren versterkt
sinds de Loi Sauvage van 1980. Bij deze wet werd het aandeel van de
hoogleraren in de verschillende universitaire gremia uitgebreid tot de helft
van het aantal zetels, daarvoor vormden ze slechts tezamen met de maitres
de conference (Iectoren) de meerderheid in deze gremia. Ten aanzien van
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de verdeling van taken over de diverse bestuursorganen, valt op dat in het
Franse systeem de democratisch gekozen organen slechts met adviesbe-
voegdheden zijn uitgerust. In de drie stelsels geldt het uitgangspunt, dat
de verschillende bestuursorganen slechts die taken en bevoegdheden kunnen
uitoefenen die in de wet zijn ornschreven. Over het algemeen zijn deze taken
en bevoegdheden ruim omschreven.

Van de hierboven beschreven bestuursorganisatie in de verschil1ende
Westeuropese landen, onderscheidt zich die van de universiteit in de
Verenigde Staten. In de Verenigde Staten bestaat niet een bepaalde bestuurs-
organisatie, omdat de instel1ingen zelf in beginsel hun eigen organisatie
vaststellen. Niettemin kan uit de geschetste gemeenschappelijkheden en
trends enig - grof - vergelijkingsmateriaal worden geput. Aan de top
van een instelling staat in de regel een 'board of trustees' die een president
kiest voor de dagelijkse leiding van de instelling. Een dergelijke board
vervult niet zelden bij de publieke instellingen de roI van buffer tussen de
instelling en de staat. De president wordt bijgestaan door het weten-
schappelijk personeel (de faculty) voor het bestuur en voor de vaststelling
van onderwijs- en onderzoekprogramma's. Zowel voor de publieke als
particuliere instellingen geldt, dat er in de twintigste eeuw een ontwikkeling
is geweest van verschuiving van de macht van de board naar bestuursorga-
nen binnen de instelling. Hoe zeer ook buffer en in toenemende mate
beroofd van bevoegdheden, de board is niet Iouter als een buiten-univer-
sitaire instantie te bezien. Rekening houdend met de verschillen tussen staten
kan worden gesteId, dat de boards van de afzonderlijke instellingen dan
weI wat het openbaar hoger onderwijs betreft de in veel staten ingestelde
overkoepelende governing boards of coordinating boards meestal be-
voegdheden uitoefenen van controle over de curricula, het opstellen van
toeIatingsvereisten, de verlening van graden en het opstel1en van uit-
breidingsprogramma's. Daarnaast hebben ze bevoegdheden op het vlak van
financiering, de salariering van personeel en hebben ze vaak meer formele
bevoegdheden in het kader van benoeming en ontslag van personeel. De
universitaire organen bezitten bevoegdheden op het vIak van personeelsbe-
leid. Het arbeidsvoorwaardenbeleid is bij gebreke van een centrale regeling
in beginseI overgelaten aan de instellingen zelf. Binnen het geheel, met
name tegenover de macht van de faculty, is de positie van de individuele
hoogIeraar zwak.
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6 Siotbeschouwing

Met de WHW wordt het vraagstuk van de zelfstandigheid van de instellingen
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vooral vanuit een
functionele optiek benaderd. De zelfstandigheid is een belangrijke
voorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het
onderwijs en het onderzoek. De functionele benadering, die onder andere
wordt gekenmerkt door het ontbreken van een grondslagbepaling in de
grondwet, kan in het licht van de vrijheid van wetenschap niet enkel als
negatief worden bestempeld. Naar de Duitse situatie ons leert, blijkt de
in artikel 5, derde lid, GG beschermde Wissenschaftsfreiheit niet een
tegenwicht te kunnen bieden tegen de toegenomen bemoeienis van de Bond
met het hoger onderwijs. In de Duitse opvatting lijkt onvoldoende recht
te worden gedaan aan het inzicht dat de vrijheid van wetenschap een
gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt van overheid, samenleving
en instellingen van hoger onderwijs die vooral functioneel en dynamisch
moet worden vormgegeven. In dit proces kan het evenwicht tussen de taak-
stellende en waarborgaspecten die met het grondrecht verbonden zijn eerder
worden bereikt door belangenafwegingen zorgvuldig te structureren dan
door resultaten van belangenafwegingen voorop te stellen. Wat betreft de
functionele benadering is er in aanleg verwantschap met de uitgangspunten
van het Amerikaanse stelsel. In dat stelsel wordt de autonome positie van
de instellingen als een feitelijke gegeven aanvaard. De verwantschap houdt
echter op, waar ook in Nederland de continentale opvatting omtrent de rol
van de staat domineert: de overheid financiert en stuurt het hoger onderwijs
naar de mate waarin een kwalitatief levensvatbaar stelsel is verzekerd binnen
de garantie van gelijke en volledige toegankelijkheid. De garantie van gelijke
en volledige toegankelijkheid kan men als een formeel criterium aanmerken.
Doordat in de nieuwe sturingswijze van de WHW beoogd wordt de diversi-
teit van het onderwijsaanbod te verhogen is er sprake van een materiele
inkleuring van dit criterium. De vrijheid van de instellingen tot het
vormgeven van de eigen onderwijsprogramma' s wordt vergroot. Deze vrij-
heid kent echter belangrijke beperkingen welke worden bepaald door een
vooral door financiele motieven ingegeven beleid tot curs us- en studieduur-
verkorting in het hoger onderwijs en door het handhaven van het onder-
scheid tussen wo en hbo. Financiele motieven blijken ook een belangrijke
rol te spelen bij de ontwikkeiing van een selectief beleid in het kader van
de financiering van universitair onderzoek.

Naar men kan leren van de Franse situatie kan een sterke institutionele
scheiding tussen wo en hbo - universiteiten en Grandes Bcoles - de
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voorwaarden scheppen voor een slechte uitgangspositie bij de pogingen
tot evenwichtige vormgeving van doelsteUingen inzake hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. Een sterke mate van integratie onder de
sturingsprincipes van de vooral op het wo toegesneden Wissenschaftsfreiheit
schept evenwel, zoals de Duitse situatie ons leert, weer andere problemen.
Een mogelijke integratie van wo en hbo zou volgens Amerikaans model
gestalte kunnen krijgen. Daarbij krijgt de wo-component, de opleiding tot
de master's degree, gestalte na de eerste fase van het hoger onderwijs, de
opleiding tot de bachelor's degree. In een zodanige vorm van integratie
wordt maximaal recht gedaan aan het verschil in identiteit tussen wo en
hbo en worden reele kansen tot ontplooiing van de eigen identiteit geboden.
Een integratie naar Amerikaans modellijkt echter niet bespreekbaar in de
Nederlandse verhoudingen. Zij botst met het uitgangspunt van een uniforme
cursusduur in wo en hbo van vier jaar. Op basis van dit uitgangspunt moet
het onderscheid tussen wo en hbo vooral als nevengeschikt worden aange-
merkt. Het grote nadeel daarvan is, zoals reeds in de laatste paragraaf van
hoofdstuk 7 werd betoogd, dat op de lange termijn geen harde argumenten
voorhanden zijn om de huidige invulling van het onderscheid tussen wo
en hbo in de WHW, vol te houden. Tegelijkertijd moet dan worden vastge-
steld dat geen duidelijke waarborgen zijn ingebouwd voor de in het licht
van de vrijheid van wetenschap noodzakelijke bewaking van de identiteit
van het wetenschappelijk onderwijs in de verdere toekomst.

In de continentale rechtsopvatting staat het beginsel van de academische
vrijheid in een bijzondere relatie tot de uitgangspunten van de universitaire
bestuursorganisatie. Twee punten zijn hierbij van belang. Een: de regeling
van de essentiele uitgangspunten van de bestuursorganisatie wordt tot de
taak van de hoogste wetgever gerekend. Twee: de academische vrijheid
wordt vooral vertaald in vormen van democratische medezeggenschap en
een uniform geregelde rechtspositie van het personeel. Over beide punten
ontbreekt algemene consensus in de Amerikaanse benadering. Anders dan
in de Bondsrepubliek en in de Verenigde Staten wordt in de Nederlandse
opvatting de academische vrijheid niet verbonden met de autonomie die
de instelling behoeft ten opzichte van de overheid.

Volgens artikel23 Grondwet is de regeling van een groot aantal onder-
werpen op het gebied van het onderwijs voorbehouden aan de hoogste wet-
gever. In de Nederlandse situatie leidt dat ertoe dat de overheidsregulering
van het hoger onderwijs bijna volledig in de WHW heeft plaatsgekregen.
Nederland verschilt hiermee zowel van de andere Europese landen, als van
de Verenigde Staten. In Frankrijk en de Bondsrepubliek heeft de hoogste
wetgever tot taak de grondslagen, respectievelijk het kader te verschaffen
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voor het hoger onderwijs. In de Vereoigde Staten oefenen vele ongelijksoor-
tige wetgevers, met regelgeving die vaak oiet specifiek op het hoger onder-
wijs is gericht, invloed uit. De Nederlandse situatie is tegenover de Ameri-
kaanse als vrij gunstig te betitelen: Nederlandse instellingen worden gecon-
fronteerd met een herkenbare overheid, Amerikaanse instellingen met vele
die door hun bestuurlijk optreden een grote bestuurslast kunnen veroorzaken.

Ben belangrijk probleem dat in verband staat met de oieuwe sturingswij-
ze van de WHW betreft de positie van de instellingen. De wenselijke toena-
me van het zelfregulerend vermogen van de instellingen en het daarmee
gepaard gaande proces van overheidssturing op afstand, veronderstelt dat
de instellingen in een duidelijke bestuurlijke relatie staan tot de overheden
die een bepaalde invloed op hun functioneren uitoefenen. Naar de Ameri-
kaanse situatie ons leert, moeten we dan uitgaan van bestuurlijk sterke
instellingen, van een zekere spreiding van financieringsbronnen en van het
grote belang van het rechterlijk oordeel bij de vaststelling van de verhouding
tussen instelling en overheid. Achtereenvolgens wordt op de drie punten
ingegaan. De instellingen moeten mans genoeg zijn om een grote bestuurs-
last zelfstandig te kunnen dragen. Naar uit de voorstellen voor een oieuwe
bestuursstructuur evenwel blijkt, wordt het belang van meer bewegingsvrij-
heid voor de instellingen als een groot maar oiet doorslaggevend belang
beschouwd. Door spreiding van de financiering van de instellingen over
velerlei instanties wordt een belangrijk principe van machtsverdeling
gerealiseerd: er is oiet een instantie aan te wijzen die overwegend betaalt
en van daaruit ingrijpend bepaalt. Naar blijkt is tijdens de parlementaire
behandeling van de WHW slechts gepraat over de spreiding van onderzoeks-
financiering over de rijksbijdrage en de tweede geldstroom. Van een
zodaoige spreiding is evenwel afgezien. Er zijn plannen tot de opzet van
intermediaire of anderszins onafhankelijke orgaoisaties die een rol zullen
vervullen in de financiering van het onderwijs. Tenslotte het belang van
het rechterlijk oordeel. De rol van de rechter wordt belangrijker naarmate
de instellingen zelfstandiger in het maatschappelijke leven functioneren.
In dit licht zijn bij de totstandkoming van de WHW geen duidelijke keuzen
gemaakt. Het systeem van rechterlijke controle is verdeeld over diverse
instanties, waardoor een versoipperd geheel ontstaaten zal blijven bestaan.
Men heeft er verder van af gezien aan een bepaalde rechtsprekende instantie
algemene rechtsmacht inzake hoger-onderwijsvraagstukken toe te kennen.
Het uitblijven van duidelijke keuzen is oiet in het belang van de bevordering
van de zelfstandigheid van de instellingen, en weI om twee redenen. De
instellingen zien zich geconfronteerd met een veelheid van instanties,
waartussen afstemmingsproblemen kunnen ontstaan en krachtens welke
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steeds op onderdelen verschillende strategieen van handelen worden
gestimuleerd. De instellingen hebben daarnaast geen centraal orientatiepunt
waarlangs de juridische grenzen in het verkeer met de overheid en de
maatschappelijke omgeving gestalte kunnen krijgen.
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Slotbeschouwing en conclusies

1 Inleiding: de algemene lijn van bet onderzoek

In deze studie gaat de aandacht uit naar de betekenis en de werkingsomvang
van de vrijheid van wetenschap. Na een schets van de vrijheid van weten-
schap als grondrecht en van haar werking in het positieve recht, wordt inge-
gaan op de organisatie en het karakter van het wetenschapsbeleid. Vervol-
gens wordt uitvoerig stilgestaan bij een aantal centrale problemen in het
hoger onderwijs, mede aan de hand van rechtsvergelijking met een aantal
landen.

Het betoog valt aldus uiteen in drie delen. Het eerste deel, getiteld de
vrijheid van wetenschap, omvat de hoofdstukken 2 en 3. Het tweede deel,
het wetenschapsbeleid, omvat de hoofdstukken 4 en 5. Het derde deel
tenslotte, getiteld het hoger onderwijs, bestaat uit de hoofdstukken 6 tot
en met 11. Tussen de drie delen bestaat een nauw verband. Het eerste deel,
omtrent de betekenis en werkingsomvang van de vrijheid van wetenschap,
vormt het uitgangspunt voor de benadering van de problematieken van delen
twee en drie. Betoogd wordt dat de vrijheid van wetenschap van doorslagge-
vend belang is voor de uitgangspunten, de structuur en het karakter van
het wetenschapsbeleid. Zij speelt tevens een bijzondere rol bij de benadering
van de problematiek van het hoger onderwijs, met name van de universitei-
ten. In deel een wordt de vrijheid van wetenschap vanuit een voornamelijk
juridische invalshoek beschreven, in deel twee vanuit een voornamelijk
beleidsmatige invalshoek. Deel drie vormt dan een soort synthese tussen
de in de twee voorgaande delen beproefde invalshoeken. In dit deel wordt
het hoger onderwijsbeleid centraal gesteld, enerzijds als onderdeel van het
wetenschapsbeleid, anderzijds als een conglomeraat van via wetgeving en
bestuur te realiseren regels en uitgangspunten. Gepoogd wordt om in dit
deel, in de sleutel van de vrijheid van wetenschap, een verbinding tot stand
te brengen tussen recht en beleid in de sfeer van het hoger onderwijs.

De onderscheiding in delen kan aIdus niet voorkomen dat er van een
geheel moet worden uitgegaan. De drie delen vormen opeenvolgende fasen
in de behandeling van de centrale vraagstelling, welke in hoofdstuk 1 tot
uitdrukking is gebracht: 'In welke zin biedt het recht waarborgen voor de
onbelemmerde ontwikkeling van wetenschap en stelt het eisen aan de
afstemming van de belangen die op wetenschap betrokken zijn?' Deze vraag-
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stelling vormt aanleiding de aandacht primair te rich ten op de positie van
het fundamentele wetenschappelijke onderzoek. Door het fundamentele
onderzoek worden de doelstellingen van de vrijheid van wetenschap optimaal
verwezenlijkt. Tegelijkertijd is het in de context waarbinnen de vraagstelling
is geplaatst het meest kwetsbare onderzoek. De zorg voor het fundamentele
onderzoek neemt een centrale plaats in in het wetenschapsbeleid, waarmee
bij voorbeeld dit beleidsgebied zich onderscheidt van het technologiebeleid.
De universiteiten worden van oudsher beschouwd als centra van fundamen-
teel onderzoek en van de opleiding van onderzoekers. Hoewel dus in de
vraagstelling in algemene zin over wetenschap wordt gesproken wordt vooral
aandacht besteed aan de positie van het fundamentele onderzoek.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de paragrafen 2 tot en
met 4 wordt gepoogd de belangrijkste conclusies van de verschillende
voorafgaande hoofdstukken op een rijtje te zetten en deze - indien nodig -
in verband met elkaar te brengen. In de slotparagraaf, paragraaf 5, wordt
aan de hand van de weergegeven conclusies een korte slotbeschouwing
gewijd aan het onderwerp van deze studie.

2 Het functionele grondrecht

In deze paragraafworden de belangrijkste conclusies van het betoog in de
hoofdstukken 2 en 3 weergegeven.

De vrijheid van wetenschap geniet grondrechtelijke bescherming in
artikel 15 IVESCR. Artikel 15, derde lid, IVESCR luidt: 'De Staten die
partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die
onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en
scheppend werk'. De betekenis van deze bepaling komt tot uitdrukking
in de directe relatie met enige andere leden van artikel15 IVESCR, waarin
taakstellende aspecten van het overheidshandelen zijn verwoord. Gekozen
is voor de benadering van de vrijheid van wetenschap als een functioneel
grondrecht. De kern van de functionele grondrechtentheorie is het inzicht
dat de positie van het individu steeds in een afstemmingsrelatie moet worden
beoordeeld met de hem omringende samenleving en de overheid. In de
functionele opvatting van het grondrecht van vrijheid van wetenschap
verricht de wetenschappelijke onderzoeker een taak in het kader van
doelstellingen die het belang van de wetenschap weerspiegelen voor de
samenleving. Er vloeit de eis uit voort de feitelijke verrichting van deze
taak door de individuele onderzoeker zoveel mogelijk te doen aansLuiten
bij diens fundamentele rechtspositie. De vrijheid van wetenschap, als
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functioneel grondrecht, is - anders gezegd - de uitdrukking van de
gedeelde verantwoordelijkheid - van verschillende aard - van de overheid
en actoren in de samenleving voor de ontwikkeling, de verbreiding en de
produktie van wetenschap. Zij vormt de grondrechtelijke basis voor een
samenhangend geheel van overheidshandelen dat een verstrengeling van
actief presteren met afzijdigheid ten aanzien van de vrijheid van de
wetenschapsbeoefenaar omvat. Beide aspecten van het overheidshandelen
staan in het teken de vrijheid van de individuele onderzoeker tot het
beoefenen van wetenschap te dienen.

De vrijheid van wetenschap bestaat naar het geldend recht uit een aantal
elementen. Achtereenvolgens worden onderscheiden de studievrijheid, welke
het recht op onderwijs en de vrijheid van meningsvorming omvat, de
onderzoeksvrijheid, welke in zich bergt de vrijheid van keuze van object
en methode en de vrijheid van het bewerken en systematiseren van onder-
zoeksgegevens, en tenslotte de openbaarmakingsvrijheid, bestaande uit de
vrijheid om over wetenschappelijke gegevens te beschikken, de vrijheid
van meningsuiting en de academische vrijheid. Deze elementen, tezamen
genomen, leveren het beeld op van een grondrecht dat zich laat beschrijven
aan de hand van een viertal fundamentele verplichtingen van de overheid.

I. De overheid bezit een bijzondere verantwoordelijkheid voor de vrije
kennisneming en uitwisseling van informatie binnen de samenleving, welke
noodzakelijk is voor het met het oog op wetenschapsbeoefening verrichten
van orienterende en verdiepende studies. Binnen het onder overheidszorg
staande onderwijsstelsel dat algemeen toegankelijk is, wordt daarbij een
zeker minimum-niveau van pluraliteit van opvattingen van informatievragers
en informatiedragers, dat de heersende stromingen op religieus en levensbe-
schouwelijk terrein in de samenleving weerspiegelt, gerespecteerd en
gegarandeerd.

2. De overheid bezit een bijzondere verantwoordelijkheid voor het
feitelijk enjuridisch mogelijk maken van onderzoeksvrijheid. Deze vrijheid
wordt in bijzondere mate geconditioneerd door de kaders en de grenzen
van een door de overheid in stand te houden wetenschapsbestel. In de kern
betekent de vrijheid van onderzoek dat de onderzoeker niet tegen diens
wil door zijn omgeving kan worden gedwongen am een bepaald onderwerp
ter hand te nemen en dat op een bepaalde wijze en volgens een bepaalde
methode te onderzoeken.

3. De openbaarmakingsvrijheid berust heel in het algemeen op de
overheidstaak tot het verschaffen van voorwaarden voor en het respecteren
van de vrijheid om over de gegevens die men uit eigen onderzoek heeft
verkregen te beschikken en deze te verspreiden. De individuele onderzoeker
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dient in het bezit te zijn van mogelijkheden om tegenover de omgeving
het recht op openbaarmaking en exploitatie van de op eigen kracht verkregen
gegevens te effectueren. Dit recht kent noodzakelijke beperkingen, welke
vooral de informatievrijheid van anderen ten behoeve van studie, onderwijs
en wetenschap (Aw) en het wetenschappelijke experiment (Row) ten goede
dienen te komen. De eventuele erkenning van de mogelijkheid octrooi op
kennis te verkrijgen is onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar is ook de artikelen
7 Aw en 10 Row van zo ruime strekking te achten dat het maken van een
wetenschappelijk werk, respectievelijk het doen van een wetenschappelijke
uitvinding in dienstverband, tot gevolg kan hebben dat de intellectuele
eigendom daaromtrent toekomt aan de werkgever, indien niet anders is
overeengekomen.

4. De beschermde positie van wetenschappelijke informatie leidt tot
erkenning en ondersteuning door de overheid van de wetenschappelijke
autonomie van de wetenschapsbeoefenaar bij het openbaren daarvan. In
het kader van de academische vrijheid is hier een bijzondere verantwoorde-
lijkheid aan de orde. De academische vrijheid is niet aileen het recht van
de individuele onderzoeker welke waarborging behoeft, maar geldt tevens
en vooral aIs een structuurprincipe voor de verdeling van taken en de
organisatie binnen de universiteit. De erkenning van de autonome positie
van de wetenschapsbeoefenaar bij het openbaren van wetenschappelijke
kennis dient als uitgangspunt te gelden bij de wetenschapsbeoefenaar die
in een bijzondere rechtsverhouding staat tot de overheid. Op dit uitgangspunt
zijn evenwel beperkingen mogelijk die voortvloeien uit de aard van de
bijzondere rechtsverhouding en die verband kunnen houden met de maat-
schappelijke functie van het verrichte onderzoek.

3 Het wetenschapsbeleid

In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies van het betoog in de
hoofdstukken 4 en 5 weergegeven.

Aan de vormgeving van het wetenschapsbeleid dient de eis te worden
gesteld dat op zo optimaaI mogelijke wijze gestalte wordt gegeven aan de
door de overheid met andere betrokkenen gedeelde verantwoordelijkheid
voor 'het behoud, de ontwikkeling en de verbreiding van wetenschap'
(artikel 15, tweede lid, IVESCR). Het belang van het wetenschapsbeleid
staat in de sleutel van het belang van de wetenschap zelf. Als zodanig kan
de vrijheid van wetenschap worden beschouwd als de grondslag van dit
beleid. Het wetenschapsbeleid behoort niet te worden opgevat aIs een
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bedreiging voor de vrijheid van wetenschap, maar juist als een uitvloeisel
daarvan. In de structuur van het wetenschapsbeleid wordt het dominante
belang van de vrijheid van wetenschap weerspiegeld. Er is sprake van een
veelheid en complexiteit van middelen in het wetenschapsbeleid. De overheid
is daarbij betrokken als een (prominente) belanghebbende die door vooral
initierende en coordinerende bevoegdheden en voorwaardenscheppende
instrumenten de doelstellingen waarvoor zij zich sterk maakt, nastreeft.
Feitelijk en principieel is zij genoodzaakt haar belangen in een voortdurend
proces van advisering en overleg af te stemmen op die van andere
betrokkenen: de samenleving, het bedrijfsleven, de instellingen van
wetenschappelijk onderzoek en de wetenschapsbeoefenaars. Naar haar aard
beschouwt de overheid zich als de eerstverantwoordelijke voor de
vormgeving van het wetenschapsbeleid, maar zij kan het niet alleen. Dit
verklaart voor een groot deel de moeizame weg die in het wetenschapsbeleid
moet worden gegaan: organen maken plaats voor andere ofverdwijnen zo-
maar, oude instrumenten worden bijgeslepen of met nieuwe wordt
geexperimenteerd. Het verklaart tevens het diffuse en ondoorzichtige
karakter van dit beleidsgebied.

In het wetenschapsbeleid is een aantal thema's te onderscheiden dat
min of meer als karakteristiek kan worden aangemerkt voor dit beleidster-
rein. Voorop staat dat het vermogen tot externe sturing van wetenschappelijk
onderzoek naar de aard beperkt is. Toch zijn er gradaties mogelijk. De
mate van sturing is ondermeer afhankelijk van de beleidstoegankelijkheid
van een bepaald type van wetenschappelijk onderzoek. Men kan stellen
dat toegepast onderzoek zich beter leent tot externe beinvloeding, tot sturing,
dan fundamenteel onderzoek. Daarbij moet dan wel worden aangetekend
dat het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek soms
vloeiend is. Hetzelfde gaat op, zij het op heel andere wijze, voor de
technische wetenschappen ten opzichte van de culturele wetenschappen.

De doelstellingen van het wetenschapsbeleid hebben zich in het verleden
vooral geconcentreerd op de technische wetenschappen. Het economische
rendement van deze wetenschappen is traditioneelgroot. Er is in het weten-
schapsbeleid sprake van een zekere dominantie van de 'cultuur' van de
technische wetenschappen. Het belang van de culturele wetenschappen kan
in overwegende mate als een afgeleide daarvan worden beschouwd. Deze
wetenschappen lijken hun betekenis vooral te ontlenen aan de mogelijkheden
tot het zichtbaar maken van de functies van de (gevolgen van de) technische
wetenschappen voor de samenleving. Het vraagstuk van de relatie tussen
de wetenschap en de samenleving krijgt op bijzondere wijze gestalte door
de aandacht in het wetenschapsbeleid voor de ethische dimensie van
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wetenschapsbeoefening. De achtergrond hiervoor lijkt te zijn gelegen in
het besef dat de wereld van de wetenschap is vervreemd van het maatschap-
pelijke waarden- en normenstelsel. De op een idee van 'waarheid' gerichte
onderzoeksinspanningen van wetenschappers vallen niet noodzakelijkerwijs
samen met datgene wat op een bepaald moment als 'maatschappelijk en
ethisch aanvaardbaar' wordt beschouwd. De waarde van dienstbaarheid
van de wetenschap aan de samenleving is aldus potentieel in conflict met
de waarde van door wetenschappelijke maatstaven bepaalde waarheidsvin-
ding.

Naar blijkt heeft het denken over criteria voor de prioritering van
wetenschappelijk onderzoek een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt.
In de jaren zestig werden door Weinberg criteria opgesteld die het mogelijk
zouden maken het stellen van prioriteiten tot een rationele bezigheid terug
te brengen. Hierin is hij slechts gedurende een korte periode gevolgd in
het wetenschapsbeleid. Weinberg maakte duidelijk dat vooral het criterium
van maatschappelijke relevantie een belangrijke rol speelt bij de selectie
van onderzoek. Op dit punt is hij weI gevolgd. Met de opzet, in de jaren
zeventig, van een stelsel van sectorraden op onderscheidene onderdelen
van het wetenschappelijk onderzoek wordt prioritering nagestreefd door
het onderzoek via een proces van advies en overleg af te stemmen op de
prioriteiten van de samenleving. In plaats van rationele objectiviteit van
criteria na te streven, wordt de essentie van prioritering hier bepaald door
een democratisch gestructureerd draagvlak in de samenleving. Vanaf het
begin van de jaren negentig heeft een nieuwe benadering haar intrede gedaan
die naast de zojuist beschreven benadering bestaansrecht lijkt te hebben.
Prioritering wordt thans vooral beschouwd als een proces, waarbij wordt
uitgegaan van de noodzaak om alle betrokken partijen tijdig bij de
oordelingsvorming en besluitvorming en bij de uitvoeringsprocessen te
betrekken. Het proces vindt plaats door een voortgaande activiteit van
wetenschapsverkenningen welke worden geinitieerd en ondersteund door
een onafhankelijke en neutrale commissie. Kan men het stelsel van sectorra-
den kenschetsen als een systeem waarin prioriteiten volgens behoeften tot
stand komen, in het huidige nog in ontwikkeling zijnde systeem van verken-
ningen wordt het stellen van prioriteiten vooral opgevat als het resultaat
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, onderzoekers en
andere betrokkenen voor de ontwikkeling van de wetenschap. Het verschil
is gelegen in de procedure, waarbij de inbreng van deskundigheid ten
aanzien van het vraagstuk van prioriteitsstelling voorop wordt gesteld.
Verder is er een verschil door de erkenning dat de resultaten van verkennin-
gen niet enkel een weerspiegeling behoren te vormen van een democratisch
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vormgegeven meerderheidsopinie, maar tevens ruimte dienen te scheppen
voor conceptueel pluralisme en concurrerende gezichtspunten.

Het belangrijkste, maar ook meest problematische criterium bij de
prioritering van fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek is dat van maat-
schappelijke relevantie. Volgens Snellen moet bij de hantering van dit
criterium eerst de functie vastgesteld worden van het betreffende onderzoek
voor de samenleving. Hij onderscheidt een verlichtende, technologische
en politieke functie. Afhankelijk van de functie moet het criterium van
maatschappelijke relevantie anders worden ingevuld. Er is dus niet een vast
criterium van maatschappelijke relevantie. Een eenzijdige en uniforme
benadering van het wetenschappelijke onderzoek wordt hiermee uitgesloten.
Het vooropstellen van de noodzaak te differentieren houdt in dat over de
relevantie van het onderzoek voortdurend met de onderzoekers zelf moet
worden overlegd. Daarmee wordt recht gedaan aan het grondrechtelijke
uitgangspunt van de zelfstandigheid van het onderzoek en de onderzoeker.
Men kan evenwel vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop in concreto
de verschillende functies van onderzoek voor de samenleving zijn vast te
stellen.

4 Het boger onderwijs

4.1 Algemeen

In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies van het betoog in de
hoofdstukken 6 en 11 weergegeven. Hier wordt evenwel een andere systema-
tiek dan in de vorige paragrafen gevolgd. Het betoog van hoofdstuk 6,
a1thans het beschrijvend gedeelte daarvan dat aanvangt in paragraaf 2, en
de hoofdstukken 8 tot en met 10 is vooral bedoeld ondersteuning te bieden
aan de in hoofdstukken 7, respectievelijk 11 ondernomen exercities met
betrekking tot de toekomstige positie van het hoger onderwijs in Nederland,
onder het regime van de WHW. De conclusies zullen daarom worden toege-
spitst op de in de twee laatstgenoemde hoofdstukken behandelde problema-
tiek. Wie de hoofdstukken 6 en 8 tot en met 10 wil raadplegen om hun
zelfstandige betekenis, het zijn immers beschrijvingen waarbij gepoogd
is een algemeen overzicht van het in de verschillende landen aanwezige
stelsel van hoger onderwijs te bieden, zal kunnen terugvallen op de
conclusies onder elk hoofdstuk afzonderlijk.
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4.2 Aanpak van de problematiek

Er is aandacht besteed aan de huidige (hoofdstuk 6) en toekomstige positie
van het hoger onderwijs in Nederland. In hoofdstuk 7 is uitvoerig ingegaan
op de achtergronden van de met de WHW geintroduceerde nieuwe bestu-
ringswijze van 'sturen op afstand'. Daarbij is aandacht besteed aan de
parlementaire stukken en aan de behandeling van de wet in Tweede en
Eerste Kamer. De wet zal pas in augustus 1993 in werking treden. Het
is moeilijk de betekenis van de wet te beoordelen op basis van alleen een
analyse van de sturingsconceptie en de parlementaire stukken. Juist vanuit
de eisen die door de vrijheid van wetenschap aan het hoger onderwijs
worden gesteld is het van belang de WHW en de daarmee gepaard gaande
nieuwe sturingswijze in een breder perspectiefte plaatsen. Dat perspectief
is aangebracht door naar de problematiek van het hoger onderwijs in een
drietal andere landen te kijken. De Bondsrepubliek Duitsland (hoofdstuk
8), de Franse Republiek (hoofdstuk 9) en de Verenigde Staten van Amerika
(hoofdstuk 10). De problemen in deze landen met een vergelijkbaar bescha-
vingsniveau zijn goed te vergelijken met die in Nederland, maar verschillen
ook op essentiele onderdelen. In ieder geval kan worden vastgesteld dat
de ideeen die ten grondslag liggen aan de organisatie en opzet van de stelsels
in de drie landen alle van invloed zijn geweest op de Nederlandse situatie.

De keuze van de drie landen is op weloverwogen gronden gemaakt.
Naar blijkt vloeien de stelsels van de drie landen voort uit verschillen in
staatsopvatting omtrent de rol van de overheid ten opzichte van het hoger
onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Deze verschillen lijken elkaar
theoretisch uit te sluiten en vormen aldus mogelijke modellen van een wijze
van overheidssturing. Frankrijk en de Bondsrepubliek zijn twee voorbeelden
van continentale rechtsstelsels waarin de achterliggende visies op de verhou-
ding tussen overheid en hoger onderwijs tegenovergesteld zijn. In de Bonds-
republiek is het vertrekpunt van waardering van het overheidsoptreden ten
aanzien van het stelsel van hoger onderwijs de autonome positie van de
(individuele) wetenschappelijke onderzoeker. Het uitgangspunt voor de
benadering in Frankrijk is centralistisch: een belangrijk deel van het stelsel
van hoger onderwijs, de universiteiten, zijn staatsinstellingen die opleidingen
verzorgen naar de eisen van een door de wetgever vastgesteld nationaal
diploma. Dit stelsel heeft de opkomst van autonome, specialistische en vaak
particuliere 'Grandes Ecoles' naast de universiteiten bevorderd. De aandacht
voor de Verenigde Staten is vooral ingegeven vanuit de gedachte dat hierin
wellicht aanknopingspunten zijn gelegen voor altematieven voor de continen-
tale benadering. Het principe van prive-eigendom dat bepalend is voor de
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organisatievorm van het hoger onderwijs aldaar, heeft geleid tot een sterk
geprivatiseerde wetenschapscul tuur , relatief weinig directe staatsinmenging
en een grote diversiteit van vormen van hoger onderwijs.

Het betoog in hoofdstuk 11 heeft tot doel een vergelijking te maken,
met de Nederlandse situatie van de WHW als uitgangspunt, tussen Neder-
land en de beschreven buitenlandse stelsels en - indien nodig - tussen
de buitenlandse stelsels onderling.

4.3 De WHW in Nederlands perspectiej

De WHW introduceert een andere wijze van overheidssturing in vergelijking
met de WWO van 1986 en voorgaande wetgeving, volgens de in hoofdstuk
7 beschreven wijze. Dat houdt ondermeer in dat - anders dan voorheen,
toen vooral 'vooraf werd gereguleerd - de voornaamste mogelijkheden
van overheidsbeinvloeding van de activiteiten van onderwijs en onderzoek
van de instellingen slechts 'achteraf aanwezig zijn in het kader van de
verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid van het bestel. De instellingen
zijn in beginsel vrij hun eigen onderwijs- en onderzoeksprogramma's op
te stellen. De overheid, dat wil zeggen de minister, stuurt daarbij slechts
indirect, in uiterste gevallen en aan de hand van een beperkt aantal
instrumenten die achtereenvolgens betrekking hebben op de toegankelijkheid
van het bestel, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de financiering.
In de WHW wordt dienovereenkomstig een aantal bevoegdheden van de
minister opgesomd, wordt de verhouding tussen de minister en het bestel
vooral aan de hand van procedurebepalingen vormgegeven en is een aantal
randvoorwaarden geformuleerd voor het functioneren van het bestel en de
personen binnen het bestel. Tot de wettelijke randvoorwaarden behoren
onder andere de regeling van een systeem van registratie van opleidingen,
een stelsel van kwaliteitszorg en de formulering van glob ale regels
waarbinnen de organisatie van het interne bestuur van de instelling vorm
kan worden gegeven. Verder moet de academische vrijheid binnen de
instellingen in acht worden genomen en zijn de instellingsbesturen verplicht
met betrekking tot hun werkzaamheden ethische richtlijnen vast te stellen.

Naar uit de slotparagraaf van hoofdstuk 7 blijkt, verdient in verband
met de vraag of met de totstandkoming van de WHW voldoende waarborgen
zijn gecreeerd voor de onbelemmerde ontplooiing van wetenschappelijk
onderzoek en de realisering van de verbinding tussen onderzoek en
onderwijs een aantal problematische punten de aandacht. Ingegaan wordt
op het in de wet neergelegde systeem tot handhaving van het onderscheid
tussen wo en hbo, de vaagheid van de bepaling omtrent de academische
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vrijheid en op de plannen tot opheffing van de wettelijke regeling van de
studieduur. Deze punten komen hier achtereenvolgens in het kort aan de
orde. Voor de situatie van nu is een systeem tot het van overheidszijde
handhaven van het onderscheid tussen wo en hbo noodzakelijk en gerecht-
vaardigd. Op de lange termijn echter niet meer. Op de lange termijn is
het eventueel handhaven van het onderscheid een verantwoordelijkheid die
in een effectieve vorm alleen bij de instellingen kan berusten. De bepaling
omtrent de academische vrijheid in de WHW, die zowel werking heeft
binnen de universiteiten als de hogescholen, lijkt in dit opzicht te ruim.
Er dreigt miskend te worden dat de norm van academische vrijheid in een
bijzondere relatie staat tot de bestuursorganisatie van de universiteit.
Daarnaast heeft zij primair betrekking op het wetenschappelijk onderzoek,
en pas in de tweede plaats - als een afgeleide daarvan - het onderwijs.
Het plan tot loskoppeling van de WHW van de regeling van de inschrij-
vingsduur en het daarvoor in de plaats stellen van een systeem tot sturing
van de feitelijke studieduur via voorwaarden op te nemen in de Wet op
de studiefinanciering bergt een reeel gevaar in zich. Op deze wijze lijkt
het zwaartepunt van de discussie over de toegestane omvang van het
onderwijsaanbod binnen een instelling te zullen verschuiven in de richting
van andere dan onderwijskundige en wetenschappelijke maatstaven.

4.4 De WHW in rechtsvergelijkend perspectief

Met de WHW wordt het vraagstuk van de zelfstandigheid van de instellingen
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vooral vanuit een
functionele optiek benaderd. De functionele benadering, die onder andere
wordt gekenmerkt door het ontbreken van een grondslagbepaling in de
grondwet, kan in het licht van de vrijheid van wetenschap niet enkel als
negatiefworden bestempeld. Hiermee is er evenwel een duidelijk verschil
met de Duitse situatie, waar aan artikel 5, derde lid, GG een centrale
betekenis wordt toegekend. In de Duitse opvatting lijkt echter onvoldoende
recht te worden gedaan aan het inzicht dat de vrijheid van wetenschap een
gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt van overheid, samenleving
en instellingen van hoger onderwijs die vooral functioneel, dat wil zeggen
niet-dogrnatisch, en dynamisch moet worden vormgegeven. In dit proces,
want dat is het, kan het evenwicht tussen de taakstellende en waarborgaspec-
ten die met het grondrecht verbonden zijn eerder worden bereikt door
belangenafwegingen zorgvuldig te structureren dan door resuItaten van
belangenafwegingen voorop te stellen.
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Wat betreft de functionele benadering is er in aanleg verwantschap met
de uitgangspunten van het Amerikaanse stelsel. Deze verwantschap houdt
echter op, waar ook in Nederland de continentale opvatting omtrent de rol
van de staat domineert. De Nederlandse overheid biedt de garantie van
gelijke en volledige toegankelijkheid. Men kan hier van een formeel criteri-
um van gelijkheid spreken. Doordat in de nieuwe sturingswijze van de
WHW beoogd wordt de diversiteit van het onderwijsaanbod te verhogen
is er sprake van een materiele inkieuring van dit criterium.

Naar men kan leren van de Franse situatie kan een sterke institutionele
scheiding tussen wo en hbo - universiteiten en Grandes Eccles - de
voorwaarden scheppen voor een slechte uitgangspositie bij de pogingen
tot evenwichtige vormgeving van doelstellingen inzake hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. Een sterke mate van integratie onder de
sturingsprincipes van de vooral op het wo toegesneden Wissenschaftsfreiheit
schept evenwel, zoals de Duitse situatie ons leert, weer andere problemen.
Een mogelijke integratie van wo en hbo zou volgens Amerikaans model
gestalte kunnen krijgen. In het Amerikaanse model krijgt de wo-component,
de opleiding tot de master's degree, gestalte na de eerste fase van het hoger
onderwijs, de opleiding tot de bachelor's degree. In een zodanige vorm
van integratie wordt maximaal recht gedaan aan het verschil in identiteit
tussen wo en hbo en worden reele kansen tot ontplooiing van de eigen
identiteit geboden. Een integratie naar Amerikaans modellijkt echter niet
bespreekbaar in de Nederlandse verhoudingen. Zij botst met het uitgangspunt
van een uniforme cursusduur in wo en hbo van vier jaar. Op basis van dit
uitgangspunt moet het onderscheid tussen wo en hbo vooral als een
nevengeschikt onderscheid worden aangemerkt. Het grote nadeel daarvan
is, zoals reeds in de vorige paragraaf werd vermeld, dat op de lange termij n
geen harde argumenten voorhanden zijn om de huidige invulling van het
onderscheid tussen wo en hbo in de WHW, vol te houden. Tegelijkertijd
moet dan worden vastgesteld dat geen duidelijke waarborgen zijn ingebouwd
voor de in het licht van de vrijheid van wetenschap noodzakelijke bewaking
van de identiteit van het wetenschappelijk onderwijs in de verdere toekomst.

In de continentale rechtsopvatting staat het beginsel van de academische
vrijheid in een bijzondere relatie tot de uitgangspunten van de universitaire
bestuursorganisatie. Twee punten zijn hierbij van belang. Een: de regeling
van de essentiele uitgangspunten van de bestuursorganisatie wordt tot de
taak van de hoogste wetgever gerekend. Twee: de academische vrijheid
wordt vooral vertaald in vormen van democratische medezeggenschap en
een uniform geregelde rechtspositie van het personeel. Over beide punten
ontbreekt algernene consensus in de Amerikaanse benadering. Anders dan
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in de Bondsrepubliek en in de Verenigde Staten wordt in de Nederlandse
opvatting de academische vrijheid niet verbonden met de autonomie die
de instelling behoeft ten opzichte van de overheid.

Volgens artikel 23 Grondwet is de regeling van het onderwijs. dat uit
de openbare kas wordt bekostigd, voorbehouden aan de hoogste wetgever.
In de Nederlandse situatie leidt dat ertoe dat de overheidsregulering van
het hoger onderwijs bijna volledig in de WHW heeft plaatsgekregen.
Nederland verschilt hiermee zowel van de andere Europese landen, als van
de Verenigde Staten. In Frankrijk en de Bondsrepubliek heeft de hoogste
wetgever tot taak de grondslagen, respectievelijk het kader te verschaffen
voor het hoger onderwijs. Inde Verenigde Staten oefenen vele ongelijksoor-
tige wetgevers, met regelgeving die vaak niet specifiek op het hoger onder-
wijs is gericht, invloed uit. De Nederlandse situatie is tegenover de Ameri-
kaanse als vrij gunstig te betitelen: Nederlandse instellingen worden gecon-
fronteerd met een herkenbare overheid, Amerikaanse instellingen met vele
die door hun bestuurlijk optreden een grote bestuurslast kunnen veroorzaken.

Een belangrijk probleem dat in verband staat met de nieuwe sturingswij-
ze van de WHW betreft de positie van de instellingen. De wenselijke toena-
me van het zelfregulerend vermogen van de instellingen en het daarmee
gepaard gaande proces van overheidssturing op afstand, veronderstelt dat
de instellingen in een duidelijke bestuurlijke relatie staan tot de overheden
die een bepaalde invloed op hun functioneren uitoefenen. Naar de Ameri-
kaanse situatie ons leert, moeten we dan uitgaan van bestuurlijk sterke
instellingen, van een zekere spreiding van financieringsbronnen en van het
grote belang van het rechterlijk oordeel bij de vaststelling van de verhouding
tussen instelling en overheid. Achtereenvolgens wordt op de drie punten
ingegaan. De instellingen moeten mans genoeg zijn om een grote bestuurs-
last zelfstandig te kunnen dragen. Naar uit de voorstellen voor een nieuwe
bestuursstructuur evenwel blijkt, wordt het belang van meer bewegingsvrij-
heid voor de instellingen als een groot maar niet doorslaggevend belang
beschouwd. Door spreiding van de financiering van de instellingen over
velerlei instanties, zoals in de Amerikaanse situatie het geval is, wordt een
belangrijk principe van machtsverdeling gerealiseerd: er is niet een instantie
aan te wijzen die overwegend betaalt en van daaruit ingrijpend bepaalt.
Naar blijkt is tijdens de parlementaire behandeling van de WHW slechts
gepraat over de spreiding van onderzoeksfinanciering over de rijksbijdrage
en de tweede geldstroom. Van een zodanige spreiding is evenwel afgezien.
Er zijn plannen tot de opzet van intermediaire of anderszins onafhankelijke
organisaties die een rol zullen vervullen in de financiering van het onderwijs.
Tenslotte het belang van het rechterlijk oordeel. De rol van de rechter wordt
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belangrijker naarmate de instellingen zelfstandiger in het maatsehappelijke
leven funetioneren. In dit lieht zijn bij de totstandkoming van de WHW
geen duidelijke keuzen gemaakt. Het systeem van reehterlijke eontrole is
een versnipperd geheel. Men heeft ervan af gezien aan een bepaalde reeht-
sprekende instantie algemene reehtsmaeht inzake hoger-onderwijsvraag-
stukken toe te kennen. Het uitblijven van duidelijke keuzen is niet in het
belang van de bevordering van de zelfstandigheid van de instellingen, en
wel om twee redenen. De instellingen zien zich geconfronteerd met een
veelheid van instanties, waartussen afstemrningsproblemen kunnen ontstaan
en krachtens welke steeds op onderdelen versehillende strategieen van
handelen worden gestimuleerd. De instellingen hebben daarnaast geen
centraal orientatiepunt waarlangs de juridische grenzen in het verkeer met
de overheid en de maatschappelijke omgeving gestalte kunnen krijgen.

4.5 Slotsom

De benaderingswijze die met de WHW is geintroduceerd biedt in aanleg
belangrijke impulsen voor ontplooiing van de vrijheid van onderwijs en
onderzoek door de instellingen. Met behoud van de hoofdverantwoordelijk-
heid voor de financiering en de bewaking van de kwaliteit van het hoger
onderwijs bij de overheid is er een redelijke afstemming bereikt met
belangen van de instellingen en van onderzoekers en docenten binnen de
instellingen. Bij het sturen op afstand wordt recht gedaan aan het uitgangs-
punt dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de verbreiding
van wetenschap een gedeelde verantwoordelijkheid - van verschillende
aard - is tussen overheid, instellingen en samenleving. Gedeelde
verantwoordelijkheid betekent dan vooral dat de overheid niet de vrijheid
heeft met het voorbijgaan aan de fundamentele rechtsposities van andere
betrokkenen initiatieven te nemen of handelingen te verrichten die verband
houden met het onderzoek en het daarmee verbonden onderwijs binnen
de universiteit. De WHW lijkt aldus een constitutioneel aanvaardbaar kader
te bieden van een proces waarin in redelijke mate aan het uitgangspunt van
gedeelde verantwoordelijkheid, in de in hier opgevatte zin, gestalte kan
worden gegeven. Als de problemen die zijn gesignaleerd niettemin zo
beperkend zijn dat van de feitelijke realisering van de verantwoordelijkheid
voor het hoger onderwijs, als een gedeelde verantwoordelijkheid, onvoldoen-
de tereeht komt, komt de centrale doelstelling van het hoger onderwijs zeIf,
welke is uitgedrukt in de vrijheid van wetensehap, in het gedrang. De
beperkende werking is niet zozeer gelegen in het bestaan van deze proble-
men, zoals de afstemming tussen wo en hbo in het kader van doelmatigheid
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en de verkorting van de cursusduur en de studieduur, maar in het uitblijven
van een oplossing daarvoor.

5 Vrijheid van wetenschap als grondslag van beleid

Meer dan een grondrecht te zijn dat waarborgen verschaft aan het onderzoe-
kende individu is de vrijheid van wetenschap van belang voor het beleid
van de overheid. Eerst in het beleid van de overheid worden de normatieve
en feitelijke voorwaarden verschaft tot realisering van vrijheid van
wetenschap. Het grondrecht stelt zodoende de positie van de overheid cen-
traal. De fundamentele waarborgen die met het grondrecht gemoeid zijn,
komen tot uitdrukking in een samenstel van verplichtingen van de overheid.
De aard en onderlinge afstemming van deze overheidsverplichtingen, die
op het wetenschapsbestel betrekking hebben, dienen uitdrukking te geven
aan de doelstellingen van onbelemmerde ontwikkeling en verbreiding van
wetenschap en aan evenwicht in de afstemming van belangen die vanuit
verschillende zijden op de wetenschap betrokken kunnen zijn. Het
wetenschapsbeleid en het beleid ten aanzien van het hoger onderwijs zijn
bij uitstek de terreinen waarop de eisen van vrijheid van wetenschap
betrokken zijn. Zij is, naar is gebleken, een structuurbepalend element bij
de vormgeving van deze beleidsgebieden. Zij dicteert evenwel ook het
proces en de uitkomsten van het beleid. Vrijheid van wetenschap is in de
uiteindelijk een recht en een verantwoordelijkheid van het individu. Daaraan
gaat vooraf de erkenning dat hij door de overheid zijn feitelijke vrijheid
ziet gerealiseerd en dat bij de invulling van zijn vrijheid diens belangen
op evenwichtige wijze afweging verdienen tegenover belangen van de
overheid en van de samenleving.
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Nowadays, fundamental research, both in the humanities and the physical
sciences, is not a matter of individuals only. By far the largest part of it
is done by researchers, organised in institutions, for which the government
pays and is responsible to a high degree. The issue of fundamental research
appears to be very important for the development of society, the economy,
the culture of a nation and the political power of the state, because its results
refine and extend our knowledge, leading to various applications in the
fields of products, services, education and art. Recognising the importance
of fundamental research is deduced from the overall meaning that sciences
and humanities have for modern life. At all levels of society people need
the support of 'Wissenschaft' for their daily functioning. Thus, science (from
now on used in the meaning of the German word 'Wissenschaft', which
covers the physical sciences as well as the humanities) and the work of
scientists are linked with a composite of interests that have an external base,
as seen from the point of view of scientists. It is this fact that leads to some
important questions about the extent and the limitations of the legal
guarantee of the freedom of science. Can external demands be imposed
on research-activities and the dissemination of knowledge? To what degree
does the government have the obligation to warrant the freedom of science
or the power to impose restraints on the freedom of science?

Freedom of science is the central theme of this book, with the title:
Freedom of science. Juridical reflections on science policy and higher
education. The discussion has been divided into three parts. The first part,
entitled 'freedom of science', comprises chapters two and three. In this
part, attention is paid to the meaning and the effect of the fundamental right
of freedom of science. The second part, entitled 'science policy' comprises
chapters four and five. In this part the relation between freedom of science
and the government's science policy is investigated. The third part, entitled
'higher education', covers chapters six to eleven. In the final chapter of
this part the Dutch system of higher education, as envisaged in the rules
and principles of the new Higher Education and Scientific Investigation
Act of 1992, (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek),
is compared with the systems of three other countries: Germany, France
and the United States of America.

As a starting point the following question is taken: 'In what way does
law offer guarantees for the unhampered development of science and does
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it require that the interests related to science are attuned to each other?'
The attention has been focused on the position of fundamental research
and the researcher within the so-called polity oj science: the whole of the
institutions of higher education and scientific research and of advisory and
policy-formulating organs with which the government maintains administrati-
ve relations. Freedom of science is considered to be a fundamental right,
laid down in Article 15 of the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights. According to Articles 93 and 94 of the Dutch
Constitution the International Covenant applies directly in the national legal
order. The provision of Article 15 of this UN-treaty reflects the right of
the scientific researcher to fulfill the task to obtain insights and data that
can stand the test of scientific review, and to publish these insights and
data. This task must be fulfilled in a situation of independence with respect
to the professional, social and political environment, by means of a
procedure that has been tested and accepted within the scientific community.
Article 15 of the International Covenant recognises that the development
of science normatively and de Jacto presupposes the freedom of the
researcher. At the same time the nature of scientific research has been called
a task, which means that not only interests of science itself but also interests
of the external community impose duties on science.

Freedom of science can be understood as the expression of the mutual
and shared responsibility - of a distinctive nature - of the government,
.the community, the scientific institutions and scientists for the development,
production and dissemination of scientific knowledge. In the conception
of a fundamental right, freedom of science can be described as a set of
obligations for the state. In this respect, it is the legal basis for a comprehen-
sive body of administrative actions in which aloofness and an active
contribution to the freedom of science are closely interrelated. Four state
obligations, of a fundamental nature, are distinguished:

1. The government is in a special way responsible for the free flow of
information, which is necessary for scientific research. Therefore the government
has the obligation to support a free system of communication and to maintain
an educational system in which a certain minimum of plurality of philosophical
and religious opinions is guaranteed.
2. The government is in a special way responsible to maintain the freedom of
scientific research, not only de iure but also de facto. The ultimate meaning
of the freedom of scientific research implies that the researcher cannot be forced
to study a certain subject or to do his investigation in a special way or according
to a certain method.
3. The government is in a special way responsible to guarantee, not only de
iure, but also de facto, the freedom to have disposal of, publish and disseminate
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the facts that are obtained by scientific research. The government has to show
respect for the fundamental right of intellectual property by drawing up rules
which strike a proper balance between all relevant interests.
4. The government has to guarantee and to support the autonomy and academic
freedom of the scientific researcher. Academic freedom does not only exist
on an individual but also on a professional and institutional level. At the latter
two levels academic freedom can be conceived as a principle for the division
of labour and for the structural organisation within the university.

The importance of science policy is the importance of science itself.
Therefore, science policy is rooted in freedom of science, and is its
consequence, not a threat to it. Because of the close relationship of the two,
science policy, for instance in the Netherlands, has a complicated structure
and is opaque and diffuse. None of the government's institutes that are
dealing with science policy has decisive powers or strong instruments to
reach the goals previously mentioned. By initiating new aims and co-
ordinating the interests of the many institutions and persons involved, the
government's role has been conceived as recommendation and consultation.
None the less, one can distinguish some themes in science policy that give
a better outlook to the characteristic problems of this area. Although it is
clear that the overall ability to steer scientific research from outside is very
restricted, one has to distinguish fundamental from applied research. The
same holds, though in a different manner, for the physical sciences on the
one hand and the cultural sciences or the humanities on the other. In this
respect there is a question of 'two cultures' in the world of scientific
research. An important theme of modern science policy is the ethical
dimension of science. The debate about it shows the estrangement of science
from the social system of norms and values. For the 'polity of science'
the ultimate value of science and research is their servitude to man and
society. Potentially this value conflicts with the value of science-based truth.
In science policy one needs criteria for scientific choice, because of a
scarcity of means. A very important criterion, although criticized by many,
is that of social merit. In the history of Dutch science policy the application
of this criterion has been developed in several stages. At the moment, two
methods of setting priorities are in vogue for the financing of scientific
research by means of social merit. Since the 70's a system of councils (so-
called: sectorraden) with advisory powers has been set up in different fields
of scientific research. In every council representatives of the scientific
community, lobby groups, consumers organisations, the industries and the
government take part. Thus, this system is meant to set priorities with
democratic legitimation. After twenty years of experience, it appears that
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the system of sectorraden will be restricted to certain areas of scientific
research, dealing, among others, with agriculture, health and the environ-
ment. Since the early 90's, another method of a more general nature has
been introduced beside that of the sectorraden. According to this method,
all parties involved participate in a process of opinion-making and decision-
making. This process is initiated and will be kept alive by repeated
factfinding missions in the different areas of scientific research. The
missions are carried out by an independent and neutral commission with
advisory powers, set up by the minister of Education and Sciences. Thus,
setting priorities is considered to be the result of the mutual responsibilities
of the government, scientists and other parties involved in the development
of science. Here, the role of expertise and of pluralism and competition
in expertise is very important. There is not a single criterion of social merit,
but its meaning depends to a high degree on the function of research in
society. According to Snellen, there are three possible functions of scientific
research: the illuminative, technological and political function. The
distinction reflects different relationships of scientific research with society,
from detachment to engagement.

The largest part of this study comprises an investigation from several
angles of the higher education system in the Netherlands, according to the
Higher Education and Scientific Investigation Act 1992. This new Act will
take effect on August I, 1993. In chapter six attention is paid to the history
and the present situation of the Dutch system of higher education under
the constitutional guarantee of the freedom of education and the Acts on
universities and institutes of higher vocational training of 1986. It is argued
that the constitutional guarantee of freedom of education cannot be the basis
of government policy for higher education. In the Dutch view, the private
sector of primary, secondary and higher education has had more guarantees
against interferences by the government than the public sector, because
of the historical affinity between freedom of education and freedom of
religion. However, as far as higher education is concerned, this view does
not touch on its fundamental characteristics. Every university, private or
public, needs freedom from government interference to foster fundamental
research and to offer research-related education. As the universities are
not only educational institutes, but derive their importance to a high degree
from research and the integration of research into education, the freedom
they need must be inspired more by the freedom of science than by the
freedom of education. In chapter seven the contents and the effects of the
new Act are described on the basis of preparatory memoranda, the discussi-
on in Parliament, comments in the literature and the text of the Act itself.
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In order to put the problems of higher education in a wider perspective,
a comparative investigation is carried out with the higher education systems
of three other countries: the Federal Republic of Germany, the French
Republic and the United States of America. In chapters eight to ten, the
three foreign systems are described. The choice has been made for these
three countries, because they have an equal level of civilization but show
many differences in the design of their systems of higher education. The
German, French and American systems must be considered different models
of the way in which the State views higher education, because they are
based on notions that seem to be mutually exclusive. One can speak of the
'Humboldt-model', the model of the 'Universite Imperiale' and the 'Free
Market-model'. The government's role in the two European systems is based
on opposite constitutional principles. In Germany, government action has
been shaped by respect for the autonomous position of the individual
researcher. The principle of Wissenschaftsfreiheit, laid down in Article 5,
section 3, of the Federal Constitution, guarantees freedom of research and
freedom of higher education to individuals and to institutions, from which
the most have been founded by the State. In France, government action
takes a centralistic point of view as its starting point: the universities are
state institutions that offer training-courses according to the demands of
the national diploma as laid down in formal legislation. Historically, the
French approach has furthered the rise of autonomous, specialized 'Grandes
Ecoles', of which many are private, besides the universities. Seen from
a constitutional and educational perspective, France has in many ways a
dual, or even a split, system of higher education. The American situation
can be characterized as a free market system. The organisational form of
the system of higher education is very much influenced by the principle
of private property. The scientific culture is strongly privatized, and, in
comparison with the European systems, there is less direct State influence
and less public law in the relationship between the institutions and the
government. The American system is further characterized by a great
diversity of forms and quality. This diversity enables the institutions to
appeal to many students. In chapter eleven the Dutch system is compared
with some features of the foreign systems. Attention is paid to some
consequences of the difference between the constitutional (France and
Germany) and the functional approach (US and the Netherlands) of the State
to the system of higher education. The functional approach can be
chararacterized by its emphasis on the procedure of recommendation and
consultation and the weighing of interests. In the constitutional approach
too much attention seems to be paid to the results of the weighing of
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Summary

interests, so that the policy of higher education is less flexible and less
attuned to the needs, possibilities and interests of the parties involved. The
possibilities of the new functional approach in the Netherlands are
promising, but restricted if compared with the United States, because the
Dutch legal system stands in a continental tradition, with a dominant role
for the State.
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-reglement

bevoegdheden:
discretionaire--
verdeling van-
verschuiving van-
wetgevende--

bezuinigingspolitiek
Big Science
bijzondere instelling
bijzondere school
bijzondere universiteit

202
401,407,421,436
83,132,171,172,174,182,183,194,
197, 205, 215, 216, 225, 229-232,
239, 242, 293, 309, 318, 324, 328,
331, 362, 365, 379, 381, 383, 390-
394,404,416-418,420,434,435
264
197
Ill, 132, 187, 196, 232, 233, 242

178, 190, 266, 395, 402
204, 262, 264, 340, 354
262
204, 260, 358, 399, 400
207
138,339
187, 188, 197,218
185, 186
187
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bijzonder onderwijs

Bill of Rights
b indend -adv ies-regel ing
bindend studie-advies
board

coordinating-
governing-
--of regents

bondswetgeving, concurrerende
budget power
BUOZ
Bund-Lander-Komrnission

fur Bildungsplanung
burgerlijk-rechtsstatelijke grondrechtsvisie
B-wetenschappen

capaciteitsfixus
instellings-
Iandelijke-

censuur
feitelijke-
-verbod

Centraal register opleidingen hoger onderwijs
Centre National de la recherche scientifique
CERN
chancellor
charter

civiel effect
civil rights enforcement power
Classe Preparatoire
COBA
college

colonial-
community-
junior-
liberal arts-

College van beroep voor het hoger onderwijs
college:

-van bestuur
-van curatoren

collegegeld
commerce power
Commissie Wetgevingsvraagstukken
commissie-Reinink
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181, 184-187, 190, 205, 212, 217,
218, 237, 238
340, 396
236
228
347,348,354-356,361,365,375,418
361
361,375
347, 348, 354, 355, 361, 365, 375,
418
261
350,353
116, 126, 128, 129, 131, 162

264,267
21,30
93

223
223
223
43, 47, 72, 78, 256, 292
78
19, 73, 77, 78
220,408
298,313,314
138, 156
366
230, 231, 242, 336, 337, 340, 355,
356, 365, 392, 404
220, 356
350,352
299, 304, 312, 313, 316, 323, 324
164
335-338,341,355, 363, 375
335,336
338
338
338
216, 408

195-197,199,200,230-232,416,417
180, 182
200, 234
350, 351
175
91, 181
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concurrerende (bonds)wetgeving
Congres
Conseil Constitutionnel
contractonderzoek

contract theory
contrat

d' association
simple

convenant
Council on Postsecondary Accreditation
Cour de Comptes
criterium:

democratisch gelegitimeerd-
(wetenschaps)extern-
(wetenschaps)intern-
-van maatschappelijke verdienste
-van maatschappelijke relevantie

cultuuroverdracht
cultuurstaat
curatoren
cursusduur
cyclus

eerste-
tweede-
derde-

Dartmouth College
decentral isatie
delegatie

delegatie van regelgevende bevoegdheid
democratisering
departement de formation
Department of Education
derde geldstroom
derdenwerking
deugdelijkheidseisen
Deutsche Forschungsgemeinschaft
diplOme national

discriminatieverbod

296,299,304,312,313,317,322,
323
261, 263
338,349-353,358-360,374,398,400
300-303,305,318,327
46,65,68,75, 125, 130, 131, 144,
192, 193, 203, 225, 226, 251, 271,
292, 315, 319, 321, 373, 376, 386,
387, 392, 403
343
324
324
324
236
371
320

164, 167,430
155, 156, 160
155, 156, 160
156
139, 160-164, 166, 167
172
258,259
178, 180, 182
241-243, 390, 420, 435, 438
128, 304, 305, 316, 317, 321-323,
326,384,385,391,415
304,305,316,317, 322, 323, 384
304,316,317,321,385,391
317,321,326,385,415

336, 355, 386, 404
231,237,272
174, 184, 197,204,217,231,232,
262, 362, 399, 400
204,217,399
76, 103, 123, 182,230,279
327
359,404
zie geldstroom
255
238
271, 272, 290, 299
308,405,415 (zieook nationaal diplo-
ma)
26,174
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division of powers
doceervrijheid
doctorale fase
doelmatigheid

Iandelijke-
toetsing van-

doelmatigheidstoets
doel-rniddel-structuur
DNA

-onderzoek
-probe
-sequentie
-vingerafdruk
recombinant-

due process
due process clause
duty and responsability

eerste geldstroom
Einheitsverwaltung
elite
embryo-onderzoek
enumerated powers
equal protection clause
erkenning

erkenningsprocedure
ESH
etablissement public

-a caractere scientifique et culturel
-a caractere scientifique, culturel et
professionel

ethiek
ethische

ethische commissie
Europese

evaluatie

evaluatie, externe
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340,364
79, 80, 185, 205
191
74,97, 119, 164, 174, 189, 194,214,
216, 219, 222, 227, 233, 237, 240,
388, 419, 433, 437
227
208,212,214,231,240,306,369,
388, 410
221,222
96
59, 122, 153
59
59
59
153
122
345, 352, 365, 404
352,356
43

zie ge1dstroom
266, 273, 382
172,335
152
349,352
352
2, 5, 6, 23, 38, 39, 56, 78, 87, 135,
168, 185, 192, 220, 271, 277, 289,
292, 297, 303, 311, 323, 324, 338,
371, 377, 381, 383, 384, 415, 428,
430,438
132
15,20
306,308,309,312
307,308,312

302, 312, 318, 322, 324, 328
50, 139, 152-154, 185
50,53,114,117,118,122,123,131,
135,152-154,166,224,225,429,433
154,225
20, 21, 38, 39, 55, 117, 156, 253,
306,366,375,379,420,436
121, 176, 192, 203, 236, 274, 275,
395, 414
203



Trefwoordenregister

eval uatiebepal ing
EVRM
examencommissie
exclusiviteit van wetgeving
experiment
experimenteerplan
experimentele stud ierichting

216
20,42-44,47,48,68,71,77,78,253
176, 192,203,417
zie wetgeving
87, 177, 192,428
197
192

Fachaufsicht
Fachbereich
Fachbereichssprecher
Fachhochschule

264
280,281,283,284,287,416,417
283,284
268, 273, 275, 276, 279, 286, 293,
383, 388, 389, 411
268
297
83,98, 127, 180, 191, 194-196,229,
231, 280-283, 296, 320, 356, 357,
366,369,416,417

Fachschule
Faculte Academique
faculteit

faculteits:
-bestuur
-raad

Faculte Professionelle
financiele gelijkstelling
financiering

194, 195,231,417
81, 126, 194-196,417
297
184, 190
51,77,85,110,111,115,116,119-
121,125-130,138,142-144,151,161,
177, 190, 192, 193, 202, 203, 205,
216, 217, 224, 225, 233, 237, 278,
289-291, 293, 311, 315, 339, 359,
361, 366, 371-374, 376, 385, 387,
390-392,398,399,401~5,408,413-
415, 433, 436, 437
125,129
110, 138, 144,289,291,315
153,365
168, 388, 419, 434, 435

-door NWO
-van onderzoek

fraude
functionele benadering

garantie, institutionele
gedeelde verantwoordelijkheid

eerste-

259
6, 13,52,85,97, 134,210,290,388,
398, 427, 428, 437
131,225
3, 118,125, 139, 144-146,150, 151,
192, 332, 339
53, 58, 59, 75, 88
53, 75, 78, 87
108, 125, 129-131, 192, 202, 203,
224,290,364,421,436
125,202

gedragscode
geesteswetenschappen

geheimhouding
geheimhoudingspl icht
geldstroom
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tweede-

derde-
gelijlcheid
gel ijlcheidsbeginsel
geloof in de wetenschap
geloofwaardigheid
gemeenschap van docenten en studenten
gemeenschappelij ke regeling
Gemeinschaftsaufgaben
general welfare clause
genetische determinatie
genetische modificatie
Gesamthochschule
gezag

bevoegd-

gezagsverhouding
gezamenl ijke verantwoordel ij Icheid

graduate school
Grande Ecole

grand etabl issement
grondrecht

aard van-
formulering van-
functioneel-

gelding van-
plaats van-

grondrecht:
-als rechtsbeginsel
-der universiteit
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108, 125, 129, 130, 192, 202, 224,
271, 421, 436
125,126,131,203
253,293
26, 174,407,412
2
159
171
219,226,227
264
350,351
153
153
274, 275, 293, 379, 383, 412
24,40,61,64,79,83, 118, 168, 179,
182, 184, 185, 188, 197, 198, 200,
204, 205, 218, 229, 252, 295, 308,
318, 325, 328, 330, 359, 361, 362,
366, 382, 386, 416, 417
61,64,79, 83, 185, 188, 197, 198,
200,204,205,218,416,417
63, 65, 68, 87, 303
158, 168, 198, 209, 210, 222, 336,
406,419,430,434
337, 338, 363
176, 295, 298, 299, 312-314, 316,
318,321-323,331-333,378,379,385,
388, 402, 404, 405, 412, 415, 416,
419,432,435
304,312,318
6,7, 13, 14, 17,23-25,27-29, 33-35,
37,43,44,47,75,78,79,81,84,85,
172, 204, 210, 249, 250, 252, 253,
255-260,271-273,277,278,287,288,
291, 292, 382, 390, 393, 407, 419,
425-427, 434, 438
20,23
23,24
22, 23, 31, 32, 33, 35, 84, 85, 426,
427
23,24
24

25
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-a1s regels
--catalogus, nationale
dynamische benadering van-
functionele werking van-
grondwettelij ke-
horizontale werking van-
k1assieke-

open karakter van-
rechtsorde structurerende-
rechtswerking van nationale-
sociale-

grondrechtstheorie
burgeri ijk-rechtsstatel ijke-
functionele-
institutionele-

grondwaarde, objectiefrechtelijke
Grote Technologische Instituten
Grundsatznorm, wertentscheidende
Gruppenuniversitat

handelsreclame
Harmonisatiewet
hbo

HBO-Statuut
Health and Human Services
HGWB
HOAK:

-nota
-visie

Hochschule

hybride karakter van-
onderwijs en onderzoek aan-
organisatie van-
particul iere-
zelfstandigheid van-

Hochschule-gemeenschap
Hochschul:

15-18, 17-33,37,75-77,79,81,84,
88,173,174,189,205,252,256,342,
344, 348, 352
32
21
33
19
20-22
24, 25, 32, 75, 77, 255
21,23,27,29,31,32,173,174,189,
252
30
31,32
21
15, 18,23, 27, 30-32, 76, 79, 173,
189,205
21,22,30,31,35
21
30-33, 35
31
zie objectiefrechtelijke
107, 108, 149
258
278

43
39,200, 216, 228, 243
183, 184, 187, 187, 200, 203-205,
207, 211, 213, 217, 219, 220, 226,
227, 231, 236-241, 389, 390, 413,
419,420,433-435,437
213
364
115, 116

192,207,209-211,215,388,409
209, 210
247,255,260,265-273,275-278,280-
291, 293, 381-383, 390, 391, 393,
402,406,414,416,417
273-276
269-271
278-285
263, 276-278
271-273
282,417
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-reform
-urteil

hoge energiefysica
hoger beroepsonderwijs

hoger onderwijs, stelsel van

hoger onderwijsbestel
Hoger-Onderwijswet 1876
hogescholen

hoofdlijnenakkoord
Hooger Onderwijs Cornrnissie
hoogleraar

hoogleraar, materieel begrip van
HOOP

Humboldt:
-model
-universiteit

idealisme, fiJosofisch
identiteit
ideologische indoctrinatie
implementatiewetgeving
implied powers
informatie:

feitel ijke--
openbaarheid van-
verplichting tot verschaffen van-
verzoek om-
wetenschappel ijke--

innovatie
inschrijvings:

--duur
-rechten

inspectie
-voor het hoger onderwijs

instelling
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266, 269, 290
83,249,252,253,255,257,258,260,
276, 278, 280, 285-287, 393
156
8,41,80,82,83,171,183,184,194,
197,205,208,211,217,226,231,
239, 338, 376, 379-381, 383, 388,
411,416,417
211,249,276,277,378,380,381,
410-412,431,432
171,293,406,409,413,414
193
13,34,92,108,110,119,178,180-
182,212,215-217,219,226-232,238-
232,238-240,242,264,271,416,434
224
181
1,61,63, 182, 195, 198, 199,254,
270, 279, 282, 285, 286, 293, 299,
303, 314, 327, 366, 384, 391, 392,
394, 399,417, 418
279
190, 202, 211, 212, 214, 216, 217,
222, 223, 226, 233-237, 241

277-279
279

246
41, 172, 187,218,238,389,420,435
251
28
349

43
44
44,45,48
44-46
43,47, 74, 87
115, 138

200, 208, 228, 239, 242, 243, 434
200,201,319
190,203,211,215,220,236,415
203, 215, 236
38,68,75,76,78,79,82,83,87,92-
94,101,102,104,120,127,132,143,
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bijzondere-
statelijke-
-van hoger beroepsonderwijs
-van hoger onderwijs

instellingswerkplan
institution

constitutional-
statutory-

lnstituts Universitaires de Technologie
lntentionele Apparatuur Schema
lOP
lOT
IVBPR

IVESCR

Jedermannsgrundrecht
journalist

kaderwetgeving
kennis:

-infrastructuur
-intensiteit
-traject

KJV1
KNAW

Koninklijke Bibliotheek
kostenbeheersing
KPD-Urteil
kritiek, wetenschappelijke
Kroonberoep
kwaliteits:

154, 156, 158, 162, 171, 179, 182,
187,188,190-193,197,200-203,205,
213-215,217,218,220-229,231,233-
236, 238, 240, 242, 243, 248, 265,
268, 271, 272, 277, 278, 283, 292,
293, 296, 297, 304, 307-309, 313,
318-331,335,336,342,343,345-349,
351,352,354-357,362,365-373,375,
376, 378, 379, 381, 382, 384, 386-
388, 390-395, 403, 405, 406, 408,
414,416-418,420,421,433,434,436
zie bijzondere
265
197
79,171,193,200,313,318,321,324,
348, 356, 367, 369, 376, 391, 393,
395
197
346, 355, 367
346,354
346, 354
316
161
122
103, 112, 119
18,19,22,38,42-44,48,50,68,71,
77,78, 172
14-20,22,30,34,35,38,39,50,84,
87, 134, 200, 426, 428

254, 287
47

261,384

118, 135, 209
209
54, 142, 147, 166
128
91,94,99-101, 122, 124, 127, 128,
132, 149, 228
34,149,211,212,228
237, 411, 413
250
69
216,408
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-beoordeling
-bewaking

-zorg

laboratoires ou centres de recherche
Land-Grant:

-College
-College Act

Latijnse scholen
leerkracht, individuele
leerstoel
legaliteitsbeginsel
legitimiteit
Lehrfreiheit
Lernfreiheit
Loi:

-Dupanloup
-Savary

lump-sum

maatschappelijke relevantie
macro-doeimatigheid
macro-ondoelmatige besteding
Magisterpriifung
maker
maker van een werk
management audits
mandaat
markt
marktordening
massificatie
master's degree
McCarthy
medezeggenschap

medezeggenschaps:
-raad
-reglement
-structuur

meerjarenovereenkomst
middel-doel verhouding
middenniveau
minderhedenonderzoek
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236, 369, 370, 415
79,85,177,203,211,213,227,236,
290, 293, 340, 362, 368, 371, 372,
374, 375, 385, 414, 415
203, 214, 215, 221, 225, 229, 232-
234, 236, 237, 401, 404, 409, 410,
414,415,433

327,417

338
338
179
79
182, 199,281
173, 174, 396
153, 159
248,271,285,288
248, 288

297, 300, 323
303, 306, 416
319

zie criterium
214
221
267
56, 57, 59-62, 64-68
56
232
231, 325
4,219,341,413
377, 378, 388
241
363, 386, 389, 420, 435
344
230,232,307,310,391,393,
395, 420, 435

197, 198,232,233,416,417
197, 232
230
319
35
140, 194
74,75
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missiebudget
Mitarbeiter, wissenschaftliche
Mitwirkungsrecht
model van de marktordening

214,216,234
287
254
377

Nationale Programma's
natuurwetenschappen
neo-humanisme
netwerkparadigma
NOP
normencomplex
normencornplex, zelfstandig
NOTA
Nota:

-TWTS
-van Wijziging

100, 179,296,297,379
364
176, 324, 378, 403, 432
92,100,138,298,304,308,311,313,
314, 319, 322, 335, 339, 341, 364,
414, 415
121
100, 105, 144-146, 150, 164,297,332
246
30,31
121,122
2,5,71,399
2, 5
122

Napoleon
NASA
nationaal diploma
National Science Foundation

-Wetenschapsbeleid 1974

122, 123, 152
106, 210, 215, 219-221, 223, 224,
226, 228, 229, 234, 236, 408
95, 103, II3, 115, 123, 135, 139, 140,
157
1
288
253
91,99, 108-111, 124, 125, 127-130,
132, 142, 143, 148, 149, 161, 162,
192,202,224,237,408,415

nucleus suprachiasmaticus
numerus clausus
Numerus-Clausus-U rtei!
NWO

objectiefrechtel ijke:
-dimensie
-grondwaarde

obligation
--of non-interference
-to ensure
-to promote
-to protect
-to respect

octrooi
-aanvraag
-houder
--op kennis
-raad

octrooiering

252,276
255, 258, 259
19
19,20
19,20
19,20
19,20
19,20
57-59, 61,66,67,87, 178,428
58,67
57, 58, 67
59,67,87,428
58
57, 58, 67
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Overleg Commissie Verkenningen
OESO
oio
onderwijs:

-artikel
-bestel

118, 119, 129, 158
92,93, 129
131, 132

bijzonder-
hoger beroeps-
-inspectie
openbaar-
-proces
-raad
-stelsel

183, 184,204
83,171,173,208,209,216,264,293,
337, 360, 404, 406, 409, 413, 414
zie bijzonder
zie hbo en hoger
238, 403, 414, 415
zie openbaar
183
191,192
86,183,295,322,341,348,349,375,
427
zie universitair
zie wetenschappelijk
51,88,116,131,172,187,189,191-
193, 198, 199, 202, 211, 214-216,
222, 225, 229, 231, 236, 237, 240,
243, 247, 269, 277, 286, 287, 290,
292,293, 295, 297, 314, 326, 331,
333, 346, 363, 366, 376, 379-383,
390-394,398,402,404,405,409-414,
433,437

universitair-
wetenschappelijk-

onderwijs en onderzoek

onderzoek:
fundamenteel-

strategisch-
technisch-s-
toegepast-

54,75,78, 97, 104, 109, 135, 141,
142, 145-147, 149, 155, 162, 166,
298, 313, 332, 364, 392, 426, 429
141,166
151, 193
53,78,104, 130, 131, 139,141, 142,
145-150, 161, 162, 166, 251, 332,
394,429
271
51,109,116,117,125-127,129,135,
143, 149,202,233,413,419
251
91,93,94, 99-101, 103, 104, 106,
108-112, 114, 116, 117, 119, 124,
125, 128, 133, 135, 137, 142, 143,
147, 148, 151-155, 157, 159, 161,
162,164-168,171,185,190-193,202,
205,207-209,211,212,217,225-227,
235, 238, 239, 241, 248, 251, 253,
254, 256, 264, 265, 271, 273, 279,
280, 284, 286, 291, 292, 295, 299,

tweede-geldstroom-
universitair-

'zweckgebunden' -
onderzoek, wetenschappelijk,
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individuele-

315, 317, 332, 333, 335, 337, 339,
359, 364, 373, 378, 380, 383, 385,
388, 391, 403, 411, 413, 414, 419,
420, 426, 429-435
138, 144,289,291,315
165
164
164
91,93, 147,238,239,251
1,5,7, 14, 17,34-36,38,47,49-54,
61, 65, 68, 75, 82-88, 127, 129, 131,
149, 154, 168, 176, 186-188, 201,
225, 251, 256, 290-292, 327, 365,
392,393,395,426-428,431,432
34, 35, 50, 51, 53, 54, 83, 85, 87,
225, 256, 292, 395, 426-428
17,34-36,50,84,85, 176,291,416,
432

financiering-
politieke functie van-
technologische functie van-
verlichtende functie van-
zuiver-

onderzoeker

wetenschappelijke-

onderzoeks:
-beleid

-bestel
-contract
-fmanciering

96,97,103, 116, 148, 155,161,325,
326,402
34, 50, 51, 98, 120, 237
75
129,142,151,315,406,408,421 (zie
ook onderzoek, wetenschappelijk)
64, 132,436
50,52,53
119, 131-133, 135,224,389
235,240
5, 14, 35, 288

-instituut
-team

onderzoekscholen
ondoelrnatigheid
ongebondenheid
ongeschreven:

-recht
-wetgevingsbevoegdheid

ontwikkelings:
-plan
-werk

27,43,71,77,231
261

196, 197,235
92,93, 102, 104, 130, 137, 141, 150,
157,161,315

openbaar:
-lichaam
-onderwijs

197,265,272
40-42, 44, 45, 56-58, 60, 66, 70, 80,
128, 147, 153, 179, 180, 184, 186,
187, 190, 197, 203-205, 212, 215,
217, 218, 221, 235, 237, 238, 265,
272, 299, 304, 313, 328, 341, 342,
348, 352, 360, 365, 368, 370, 374,
382,384,387,400,418

openbaarrnakings:
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-plicht
-vrijheid

openbare

58
7, 37, 54, 55, 78, 87, 88, 427
40-42,44,47,57, 72, 73,79,80,83,
84, 86, 88, 181, 182, 187-189, 194,
197, 198, 205, 212, 230, 252, 256,
262, 264, 268, 277, 282, 285, 324,
328, 331, 342, 343, 347, 348, 352-
354, 357, 358, 360-363, 387, 391,
399, 400, 436
73
27,171,200,207,211,228
339
27
107, 162
179, 180,204,380
82
198, 199

--dienst
Open Universiteit
Oppenheimer
optimal iseringsgeboden
orgaan van wetenschapsbeleid
Organiek Besluit
organisatieprincipe
overeenstemmingsrelatie
overheids:

-bestuur
-bevoegdheden
-handel en, presterend

Overleg Commissie Verkenningen

205, 245, 409
174, 267, 285, 395
257
118, 125, 158

Parijse studentenopstand
partij-autonornie
Paulskirchenverfassung
pedagogische vrijheid
peer review
personeel:

niet -wetenschappel ijk-
wetenschappel ijk-

persoonl ijkheidsrechten
Plan Dahrendorf
planning

307
77, 79, 88
249
41
368

planningsstelsel
plichten van individuen
police power
policy for science
politiek

280, 282, 287, 330
zie wetenschappelijk
56, 60-62, 66, 67
274
98,102,106,115,125,138,140,151,
164, 213, 214, 233, 237, 264, 267,
269, 319, 360, 361, 364, 383, 391,
401, 402, 404, 405, 411
202, 213
18, 19, 132,271
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