De huisarts en de profielcommissie van de UvA
De toekomst van de universiteit
Arnoud Boot

We schrijven augustus 2003. Bij grote uitzondering besloot het College van
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam om haar eigen hoogleraren eens
te laten onderzoeken wat het profiel moest zijn van de universiteit. Ongebruikelijk! De universiteit vraagt normaliter liever een duur consultancy
bureau dan haar eigen experts. Een Profielcommissie werd ingesteld.
En nog ongebruikelijker. Het CvB koos heel moedig een groep eigenzinnige
hoogleraren van vijf faculteiten: Maatschappij- en gedragswetenschappen
(FMG), Geneeskunde/AMC, Economie, Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica (FNWI) en Geesteswetenschappen. Bert zat er in namens
Geneeskunde, Marian Joels voor de FNWI, Joop van der Pligt voor de FMG,
Gerard de Vries voor Geesteswetenschappen en ik voor Economie. En dat
onder leiding van Joop Sistermans, voorzitter van de Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologiebeleid, en aangevuld met Hotze Mulder als
secretaris. Een volstrekt diverse groep die elkaar nog nooit gezien had.
Hoewel de voorzitter zich nog enigszins bij de (onschuldige) opdracht wilde
houden hoe het onderwijs en onderzoek beter gestroomlijnd zou kunnen
worden, was het voor ons als toegewijde hoogleraren meteen duidelijk. De
echte opdracht die er lag was hoe de universiteit een slagvaardige instelling
zou worden waar, door keuzes te maken, een kwaliteitsslag zou kunnen
worden gemaakt. En dit was toch wat meer dan de officiële opdracht: “De
commissie moet een uitspraak doen over de gewenste ontwikkelrichting van
O&O binnen de instelling op lange termijn (5-10 jaar).” De commissie interpreteerde - zacht gezegd - haar mandaat dus aan de ruime kant.
Het werd geen Poolse landdag, integendeel, vanuit een grote gezamenlijke
verantwoordelijkheid werd de problematiek aangepakt. We formuleerden
adviezen over een veel helderder aansturing van de universiteit. We concludeerden dat als er geen breed gedragen en geformaliseerde objectieve allocatie
van financiële middelen zou komen binnen de universiteit het een spelletje
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‘landjepik’ zou blijven, en onderlinge fricties de verschillende faculteiten steeds
verder uiteen zou drijven. Centraal zou moeten staan een optimaal evenwicht tussen enerzijds cohesie tussen de faculteiten en anderzijds autonomie en slagvaardigheid van deze afzonderlijke faculteiten. En dit was januari
2004. Ons werk zat er op.
Voor ons als profielcommissie was de echte openbaring dat er zo veel bleek te
leren van het over de grenzen van faculteiten heen te kijken. En er viel veel
van elkaar te leren. De persoonlijke contacten zijn gebleven. Verschillende
malen hebben wij als oud-profielcommissie de afgelopen jaren met een gerieflijk glas wijn en bijpassend diner universitaire en persoonlijke beslommeringen besproken. En Bert heb ik altijd gezien als de bindende factor in
ons midden. De Profielcommissie als schaduwkabinet van de Universiteit
van Amsterdam bestaat nog steeds!
En nu ik toch aan het schijven ben voor het Liber Amicorum van Bert laat ik
wat observaties toevoegen, en een voorzet geven voor onze volgende opdracht:
wat moet er met de Nederlandse universiteiten gebeuren? Of Bert het met
mijn observaties eens zal zijn weet ik niet, maar zijn no-nonsense en doordachte opmerkingen staan garant voor een helder nieuw advies dat Nederland vooruit zal helpen.
Doen Nederlandse universiteiten het goed?
Wie internationale beoordelingen leest over Nederlandse universiteiten kan
maar tot één conclusie komen: Nederlandse universiteiten doen het relatief
goed. In het internationaal wetenschappelijk geweld houden Nederlandse
universiteiten goed stand. Het niveau van studenten is hoog, er is een goede
kwaliteitsbewaking en Nederlandse wetenschappers staan hoog aangeschreven met naar verhouding veel hoog geciteerd onderzoek.
Deze positieve boodschap is misschien verrassend. We horen immers zoveel
kritiek. In zekere zin is de periode vanaf 1985 een groot succes geweest voor
Nederlandse universiteiten. Universiteiten kwamen los van de moeizame
jaren ’70. Universiteiten kozen voor grote transparantie met frequente evaluaties door objectieve buitenlandse evaluatiecomités. Een duidelijke keuze
voor excellentie op het gebied van onderzoek, met een niet altijd toegejuichte maar grosso modo positieve werking van rechtstreekse competitieve
financiering voor excellente onderzoekers via NWO, zorgt voor een prestatiegerichte universiteit.
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Deze positieve evaluatie behoeft nadrukkelijk de kwalificatie: resultaten uit
het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De toekomst vraagt om
aanpassingen die mogelijk haaks staan op het Nederlandse systeem zoals we
dat nu kennen. Waar het op neerkomt is dat de aanpassingen die vanaf 1985
de prestaties van de Nederlandse universiteiten hebben geoptimaliseerd passen binnen het hier gangbare ‘systeem’. Hoezeer we ook trots mogen zijn op
dit systeem, het systeem is mogelijk achterhaald, en het kost wat kost vasthouden aan dit systeem kan ons in de toekomst op grote achterstand zetten.
Te weinig concurrentie
Maar eerst, wat is er tot nu toe niet goed gegaan? Het belangrijkste probleem
dat ik zie is dat Nederlandse universiteiten te weinig hoeven te concurreren.
Alleen voor wat betreft internationaal onderzoek, dus de academische
toponderzoekers, wordt er geconcurreerd. Waar we het als hoger onderwijs
slecht doen, of althans veel beter kunnen doen, is in activiteiten die vooralsnog niet onderhevig zijn aan internationale concurrentie. Dit is precies een
omgekeerde zorg dan wat normaliter naar buiten komt. Kranten staan
namelijk vol van mogelijke bedreigingen voor die activiteiten die wél internationaal moeten concurreren. Bijna altijd gaat dit over onderzoek en de
mogelijke braindrain van Nederlandse onderzoekers. Deze bedreigingen
zijn er wel degelijk, maar waar we door gebrek aan concurrentie werkelijk
tekortschieten is in het aanbieden van hoge kwaliteit onderwijs en in het
vormgeven en uitvoeren van allerlei activiteiten die de toegevoegde waarde
van universiteiten en hogescholen voor de lokale economie optimaliseren.
Het werkelijk aanpakken van de status quo is lastig. Er is immers geen onmiddellijke crisis die dreigt. Fundamentele maatregelen zoals selectie aan de
poort, collegegeld-differentiatie en open bestel zijn dan bijna onbespreekbaar.
Toch zouden die heilzaam kunnen werken. De belangen liggen nadrukkelijk
bij het bestendigen van de bestaande praktijk, en aangezien Nederlandse universiteiten het redelijk goed doen in internationaal perspectief zal dit snel
worden uitgelegd dat er geen urgentie is om het systeem te veranderen.
Universiteit en silosysteem
Daarnaast speelt de onhoudbaarheid van het Nederlandse silosysteem. Studenten worden gedwongen zeer vroeg keuzes te maken. Als je naar het
Nederlandse model kijkt zou je denken dat het onmogelijk is om jurist te
worden als je niet vanaf de eerste seconde van de universitaire studenten173
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loopbaan je hierin specialiseert. Op dit punt ligt in mijn ogen een van de belangrijkste tekortkomingen van Nederlandse universiteiten. Het silosysteem
belemmert creativiteit en leidt tot verstarring. Verstarring ontstaat vaak in
de meest letterlijke zin. Silo’s stellen insiders in staat hun bestaande positie
te beschermen. In het geval van bijna elke universitaire studie leidt de silogedachte tot gesloten onderwijsprogramma’s met weinig keuzevrijheid
waarin insiders hun huidige positie (en vaak ook achterhaalde cursussen)
kunnen blijven aanbieden zonder dat men met de neus op de feiten wordt
gedrukt. Inderdaad, vernieuwing en concurrentie worden daarmee vaak
onmogelijk gemaakt. De studenten worden gedwongen via een en dezelfde
weg ‘naar Rome te gaan’, en dat terwijl er vele wegen naar Rome zijn.
Er is een extreem grote homogeniteit ingebouwd in het Nederlandse onderwijssysteem die haaks staat op de meerdimensionale uitdagingen waar de
moderne en dynamische kenniseconomie om vraagt.
Laat toegevoegde waarde zien
Het gebrek aan concurrentie heeft ook grote invloed op de investeringen die
universiteiten doen in hun omgeving. Contacten met bedrijven worden niet
systematisch onderhouden, hetzelfde geldt voor die met andere stakeholders.
Universiteiten in Nederland, en dus ook ‘onze’ Universiteit van Amsterdam,
zullen moeten werken aan maatschappelijk draagvlak juist om draagvlak te
creëren voor fundamenteel onderzoek. Zij moeten hun toegevoegde waarde
bewijzen. Een dergelijk ‘license to operate’ verwerven vereist een grote
mentaliteitswijziging in de aansturing van universiteiten. Universiteiten
zullen moeten uitstralen dat ze er zijn voor de maatschappij.
De succesvolle topuniversiteiten in de wereld zijn die universiteiten die vanuit
een eigen krachtige wetenschappelijke identiteit de wereld tegemoet treden.
En vervolgens wel de noodzakelijke investeringen doen om de brug naar de
praktijk te slaan en daarmee dus wel degelijk zich midden in de maatschappij
plaatsen.
Samenwerken? Fusies?
En hoe zit het met fusies en al dan niet afgedwongen vormen van samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs? Wat nodig is, is bestuurlijke
slagkracht. Een moeizame samenwerking tussen bestaande instellingen, of
een fusie, vergroot die slagkracht meestal niet.
De drang om samenwerking af te dwingen in het Nederlandse hoger onder-
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wijs behoeft dus enige nuancering. Het is in principe niet gewenst op gebieden
waar een overvloed aan studenten beschikbaar is. Mijn eigen faculteit, de
FEB, heeft duizenden en duizenden studenten. Er is geen enkel voordeel
om hier alle economie en business studenten van de VU bij op te tellen.
Onderken ook dat er niets mis mee is om concurrentie te doen ontstaan.
Samenwerking heeft alleen zin als er een gemeenschappelijk doel is dat alleen
gezamenlijk - of veel gemakkelijker gezamenlijk - kan worden bereikt. En
dat moet het evaluatiecriterium zijn ook voor de twee Amsterdamse universiteiten. Deze mogelijkheden tot samenwerking zullen zich alleen voordoen
bij hele specifieke activiteiten, en zeker niet op het niveau van de universiteit als geheel. Elk argument in de geest van “samen hebben we een budget
van meer dan een miljard en dat maakt ons sterk” is dan ook totaal naïef.
Het optellen van budgetten biedt geen houvast voor wat dan ook. Bert zal
dat laatste zeker onderschrijven.

Prof. dr. A.W.A. Boot, hoogleraar Economie UvA en oud-lid van de profielcommissie UvA.
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