Bouw mee aan een democratischer en decentraal georganiseerde universiteit!
Naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting is november vorig jaar de commissie Democratisering & Decentralisering (kortweg D&D) opgericht. De
opdracht was (enigszins bekort):
(a) identificeer de kernproblemen op de UvA en UvA Holding BV betreffende bestuur, inspraak, zeggenschap, diversiteit en academisch klimaat en de
oorzaken daarvan;
(b) doe verschillende voorstellen voor andere organisatie-, bestuurs-, inspraak en financieringsmodellen die deze problemen wegnemen;
(c) betrek de academische gemeenschap bij het ontwikkelen ervan. 1
Inmiddels heeft de commissie uitvoerig met studenten, medewerkers en bestuurders gesproken, rapporten gelezen en universitaire en facultaire debatten
bijgewoond. Momenteel zijn we druk bezig met de gevraagde alternatieve bestuursvoorstellen. Hierbij een eerste schets van vier alternatieven. Een
gedetailleerde schematische uitwerking staat op de website. Daar kunt u ook reageren op de voorstellen. Deze reacties wegen uiteraard mee in het uitwerken
en voorbereiden van de afgesproken uiteindelijke schriftelijke stemming over ons eindrapport. Het CvB heeft zich aan de uitslag van die schriftelijke stemming
gecommitteerd.
Gezien de opdracht zullen we ons uiteraard niet beperken tot de bestuurlijke organisatie op zichzelf. We komen ook met aanbevelingen voor snelle
verbeteringen die sowieso mogelijk zijn. En we zullen uiteraard ingaan op de vraag hoe alternatieve modellen kunnen helpen knelpunten aan te pakken en
waar mogelijk op te lossen. Daarbij zullen we behalve op bestuur en zeggenschap ook ingaan op onderwijs- en onderzoeksbeleid, het personeelsbeleid,
diversiteitsbeleid en financiering.
Vier modellen voor universitair bestuur
De belangrijkste en meest omstreden bestuurlijke problemen zijn natuurlijk genoegzaam bekend: top-down bestuur, eenzijdige nadruk op kwantitatieve output
meting, bureaucratisering, vormgeving en plaats medezeggenschap, gebrek aan autonomie voor lagere niveaus, geen of onvoldoende zeggenschap over
benoeming decanen, CvB, RvT etc. De hierna beschreven modellen beogen daarin verandering te brengen. Het eerste model ligt het verst af van bij de
huidige situatie, het vierde model blijft het dichtstbij de status quo. De twee andere modellen nemen een tussenpositie in. Over het oplossend vermogen van
elk zal uiteraard verschillend worden gedacht. Voor twee van de modellen zal een beroep op het experimenteerartikel in de wet moeten worden gedaan.

Een survey uit april 2015 identificeerde meer dan 26 veelgenoemde knelpunten. Onze rondgang in de universiteit laat een nog grotere diversiteit zien. Er
bestaan bovendien aanzienlijke verschillen in de ernst en urgentie die aan onderscheiden knelpunten worden toegekend. Oorzaken van problemen liggen
meestal deels buiten de UvA. De bestuurlijke modellen zijn dan ook geen wondermiddeltjes. Naar wij verwachten kan elk van de UvA een prettiger en
aangenamer plek maken. De vraag is waar U het meest van verwacht.
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Het volledige mandaat staat op de D&D website: http://commissiedd.nl/
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Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten. We noemen er een paar: Alle modellen zien de universiteit als een publieke en breed toegankelijke
maatschappelijke institutie. Dat moet versterkt worden. De hoofddoelen onderwijs en onderzoek kunnen worden onderscheiden, maar niet gescheiden. De
samenhang tussen O&O behoeft meer nadruk. Het open en democratisch gehalte van besluitvorming en overleg dient te worden versterkt, voor studenten en
personeel. Besluitvorming dient op een zo laag mogelijk niveau te plaats te vinden (decentralisatie) en zonder inbedding van een jungle van verplichtende
richtlijnen van bovenaf.
We zijn benieuwd naar uw reacties (zie het formulier op de website). Indien u vertrouwelijk wilt reageren kan dat ook via info@commissieDD.nl
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De groene zelforganiserende universiteit
In dit model wordt de betrokkenheid van personeel en studenten langs de weg van zelfbestuur. De universiteit is een federatie van een x-tal groepen van
medewerkers en studenten (’instituten' waarin bachelor- en masteropleidingen én onderzoeksprogramma’s van een bepaald wetenschapsgebied of groep van
verwante gebieden samenkomen. Wetenschappelijk en ondersteunend personeel en studenten hebben een sterk gevoel van eigenaarschap van deze
instituten en besturen deze dan ook samen.
Elke groep heeft een eigen budget. De inrichting van het bestuur kan per eenheid verschillen, maar kenmerkend is dat voor belangrijke beslissingen,
bijvoorbeeld het invoeren van een nieuw curriculum, zo veel mogelijk leden worden betrokken.
In de programmering van het onderzoek spelen teams van onderzoekers een hoofdrol. De meest boeiende ontwikkelingen binnen de wetenschap vinden
vaak plaats op de grensvlakken van de disciplines. Daarom zullen medewerkers van groepen samenwerking zoeken met andere groepen ook buiten de eigen
universiteit. Dit kan leiden tot gezamenlijke programma's én gezamenlijke opleidingen. Dit alles gebeurt van onderop. Op termijn zullen groepen zich
ontwikkelen naar knooppunten binnen netwerken.
Ook al spreken we van een federatief verband; de universiteit is méér dan een verzameling van afzonderlijke Instituten. Een universiteit heeft een
maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid kan zich profileren in de manier waarop ze deze invult. Het is dus belangrijk dat de leden van de universitaire
gemeenschap – waaronder ook de medewerkers van algemene diensten - op dit niveau grote betrokkenheid voelen en tonen. Om uitdrukking te geven aan
hun verbondenheid kiezen de leden van de universitaire gemeenschap uit hun midden een gezamenlijke groepsraad. Indien gewenst, kiest de gezamenlijke
groepsraad uit haar midden een voorzitter, die rector genoemd zou kunnen worden. Er is dus geen College van Bestuur. De zelfsturende universiteit is
mission-driven, anders ligt bij deze vorm de anarchie op de loer. Er wordt dus periodiek geïnvesteerd in de ontwikkeling van een breed gedragen collectieve
ambitie, waar men elkaar op aanspreekt. De Raad van Toezicht is uitsluitend een toezichthoudend orgaan, dat aan de minister rapporteert. Benoemingen
geschieden op voordracht van de gezamenlijke groepenvergadering.
Een gekozen raad van studenten en leden van het ondersteunende en wetenschappelijke personeel kan op universitair niveau, indien gewenst, fungeren als
een parlement dat uitgangspunten en hoofdlijnen van het instellingsbeleid beleid vaststelt en bewaakt. Ook op dit centrale niveau ligt de nadruk op
participatieve besluitvorming. Voorbeeld: als er een nieuw gebouw nodig is, gaan breed samengestelde werkgroepen aan de slag om samen over nut en
noodzaak te adviseren en in een latere fase over vorm en inhoud te spreken. Alles is erop gericht om véél leden van de gemeenschap bij de besturing te
betrekken. Daarbij wordt uitgegaan van de competenties en affiniteiten van de groepsleden. Stafwerk wordt op basis daarvan parttime uitgevoerd door de
werkers in het primaire proces of wordt extern uitbesteed (juridisch advies, financiën, e.d.).
Groepen mogen zichzelf, om hen moverende redenen, samenvoegen tot faculteiten. Gestart zal worden met de bestaande situatie, dus met faculteiten.
Wellicht zal er op termijn (drie á vier jaar) geen behoefte meer zijn aan een tussenlaag van faculteiten.
Omdat de zelforganiserende universiteit stap voor stap opgebouwd wordt, zal het realiseren ervan minimaal enkele jaren in beslag nemen.
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De gele participatieve universiteit
De participatieve universiteit is – net als de zelforganiserende universiteit - gedacht vanuit het principe dat staf en studenten in eerste en laatste instantie
verantwoordelijk zijn voor onderwijs en onderzoek. Hun betrokkenheid krijgt vorm langs de weg van representatieve democratie. Representatieve organen
beslissen over het beleid waarmee, afhankelijk van het onderwerp, brede consultatie gepaard gaat. Bestuurders bereiden besluiten voor en voeren uit. Ze
leggen in eerste instantie verantwoording af aan de raden, bestaande uit medewerkers en studenten die samen in één raad vertegenwoordigd zijn.
Omdat de beslissingsmacht bij raden ligt, stelt dit hoge eisen aan de inzet van de gekozen vertegenwoordigers. Dat betekent dat ze deskundige
ondersteuning krijgen en deels vrijgesteld worden van hun gewone taken. Uiteraard zullen in dit model ook andere participatieve vormen van democratie
worden toegepast en gestimuleerd, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de raden. De representativiteit van deze raden wordt geborgd door een grote
transparantie van de besluitvorming, breed georganiseerde verkiezingen geënt op doorlopende discussies, en mogelijkheden voor leden van de universiteit
om in te spreken en het raadswerk te volgen en te controleren. Online instrumenten worden ingezet om meningen te peilen of ideeën op te halen.
Het basisniveau is de afdeling. Van daaruit worden (al dan niet in samenwerking met andere afdelingen) onderzoeksinstituten, schools en colleges gevormd.
Indien dat gebeurt vormen de directeuren van die instituten het dagelijks bestuur. Binnen onderwijsinstituten spelen opleidingscommissies een belangrijke rol.
Zodra de hiervoor benodigde wetswijziging is goedgekeurd, worden deze een onderdeel van de medezeggenschap en hebben zij instemmingsrecht op
belangrijke documenten zoals de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
Elk niveau heeft een – klein – uitvoerend (dagelijks) bestuur (college, faculteitsbestuur, afdelingsbestuur). Er zijn twee studentleden. De leden worden door de
raden benoemd voor een bepaalde portefeuille. De Raad van Toezicht van de universiteit is uitsluitend een toezichthoudend orgaan van de minister. De RvT
heeft geen bemoeienis met benoemingen, maar benoemingen van leden van het College van Bestuur behoeven de goedkeuring van de minister. De RvT
beperkt zicht tot het toetsen van het beleid aan het wettelijk kader en wordt benoemd door de minister op voordacht van de universiteitsraad en medewerkers
en studenten.
De participatieve universiteit gaat - waar het de bevoegdheden van de raden betreft - op een aantal punten duidelijk verder dan de mogelijkheden die de
huidige wet biedt. Een beroep op het experimenteerartikel (en dus toestemming van de minister van Onderwijs) zal nodig zijn om dit formeel mogelijk te
maken.
De oranje duale universiteit
De oranje duale universiteit profileert zich vooral als een professionele 2 onderwijs- en onderzoekorganisatie. Bestuurders hebben beslismacht, maar
medezeggenschapsorganen die beschikken over uitgebreide bevoegdheden dragen bij aan de vergroting van de betrokkenheid van de hele universitaire
gemeenschap. De bestuurder beschouwt die beslismacht als dienend aan de academische gemeenschap, dus besluitvorming vindt plaats in dialoog met de
gemeenschap..
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Professioneel verwijst hier naar de kennis van medewerkers en studenten.
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De scheiding tussen de organisatie van onderwijs, onderzoek en personeel binnen faculteiten blijft overeind met het oog op een krachtig facultair toezicht op
de realisering van de doelen. Belangrijke beslissingen over de samenhang tussen onderwijs en onderzoek worden - net als nu – genomen in overleg door
daartoe vanuit de faculteit aangewezen directeuren. Besluiten over externe samenwerking worden op universitair niveau genomen.
Bij een hedendaagse professionele organisatie als deze past dat het management de verschillende stakeholders tijdig bij de besluitvorming betrekt. Bij een
krachtige organisatie van het bestuur hoort dan ook een sterke medezeggenschap. Daarom worden de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen
verruimd. Leden van medezeggenschapsorganen worden goed gefaciliteerd in tijd en ondersteuning en hebben meer ruimte om eigen initiatieven in te
dienen. De belangen van de belangrijkste stakeholders - studenten en medewerkers - lopen uiteen en daarom past een gedeelde3 medezeggenschap beter
bij dit type organisatie dan ongedeelde medezeggenschap, maar hun bevoegdheden en de onderwerpen waarover zij praten worden beter op elkaar
afgestemd. Dit maakt het beleggen van gemeenschappelijke bijeenkomsten zinvol.
Bestaande scholen, onderzoeksinstituten en afdelingen vormen op basisniveau samen een domein waarin ze samenwerken op basis van onderlinge
afspraken. Voor elk domein wordt bovendien de inspraak in elk onderdeel en voor het hele domein via medezeggenschap in een duidelijke regeling
vastgelegd Binnen onderwijsinstituten spelen opleidingscommissies een belangrijke rol. Zodra de hiervoor benodigde wetswijziging is goedgekeurd, worden
deze een onderdeel van de medezeggenschap en hebben zij instemmingsrecht inzake de OER.
De leden van het College van bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, die voor het overige een toezichthoudende taak heeft. Benoeming
gebeurt op voordracht van een benoemingscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen van de universiteit (hiervoor is een
wetswijziging of wijziging van reglementen nodig). De decaan wordt benoemd door het College van Bestuur, steeds op voordracht van een
benoemingscommissie bestaande uit leden van de facultaire medezeggenschapsorganen. De RvT beperkt zicht tot het toetsen van het beleid aan het
wettelijk kader en wordt benoemd door de minister.
Voor de verdergaande instemmingsrechten die in dit model aan de medezeggenschapsraden wordt toegekend, is waarschijnlijk een verregaande wijziging
van reglementen op de universiteit en eventueel een beroep op het experimenteerartikel nodig.

De blauwe bestaande universiteit
De bestaande universiteit lijkt het meest op de universiteit in de huidige situatie. De huidige structuur wordt dan ook op hoofdlijnen in stand gehouden. Dat
betekent echter niet dat er geen kleine wijzigingen mogelijk zijn in bestuursstructuur en –cultuur.
Zo zijn er net als in de huidige situatie op universitair en facultair niveau medezeggenschapsraden. Op opleidingsniveau zijn er opleidingscommissies. De
wetswijziging die momenteel wordt afgerond, wordt op de UvA aangegrepen om medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies niet alleen op papier,
maar ook in praktijk te versterken door -onder meer - betere facilitering en ondersteuning. Minimaal één student en één medewerker neemt zitting in adviesof sollicitatiecommissies voor nieuwe bestuurders. Daarnaast onderzoekt deze universiteit naar mogelijkheden om studenten en medewerkers eerder bij het
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Met ongedeeld wordt bedoeld dat studenten en personeel één raad vormen, gedeeld betekent dat er voor studenten en medewerkers aparte raden zijn.
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beleid te betrekken, haar besluitvorming transparanter en beter te organiseren, en de rechten die er bij wet zijn meer inhoud te geven. Medezeggenschappers
leggen zelf betere verantwoording af door aan het begin van hun termijn een jaarplan te maken en aan het einde een evaluatie aan te bieden aan het bestuur
en openbaar te maken.
Er wordt een digitale tool of een app ontwikkeld waardoor de mening van de universitaire gemeenschap makkelijk gepolst kan worden. Ook worden stukken
met beleid en besluiten van de besturen en de medezeggenschap op een vindbare website ondergebracht.
De universiteit stelt Kafka-brigades in die gaan kijken welke regels en procedures vereenvoudigd kunnen worden en stelt de medezeggenschap op alle
niveaus in de gelegenheid voorstellen te doen om hun eigen reglementen te veranderen.

Universiteitsmodellen (schematische weergave)

A. De groene
zelforganiserende universiteit
Algemene principes
1. Metafoor
2. Achterliggend idee

Federatie
Consequent gedacht vanuit
primaire verantwoordelijkheid
van studenten en personeel
voor onderwijs en onderzoek

3. Democratisch proces

Zelforganisatie, directe
betrokkenheid

4. Type medezeggenschap

Nader te bepalen in het proces

Inrichting democratische besluitvorming
5. Besluitvorming
In principe gebaseerd op
overleg en vertrouwen;
verantwoording wordt aan elkaar
afgelegd
4

B. De gele participatieve
universiteit

C. De oranje duale universiteit

D. De blauwe bestaande
universiteit

Coöperatie
Consequent gedacht vanuit
gelijkwaardig meebesturen van
studenten- en
personeelsvertegenwoordigers
op alle niveaus
Paritaire vertegenwoordiging
van studenten en personeel in
bestuursraden op alle niveaus
Ongedeeld4

Professionele organisatie
Samenspel tussen managers
enerzijds en medewerkers en
studenten anderzijds

Bedrijf
Centraal aangestuurd
onderwijs- en onderzoekbeleid

Medezeggenschapsorganen met
vergaande toezichthoudende en
corrigerende bevoegdheden
Gedeeld

Huidige situatie met betrekking
tot advies- en
instemmingsbevoegdheid
Gedeeld

Bestuurders leggen
verantwoording af aan
bestuursraden

Uitbreiding van huidige
instemmingsrecht en
informatierecht; versterken
initiatiefrecht en invoering van

Huidige situatie

Met ongedeeld wordt bedoeld dat studenten en personeel één raad vormen, gedeeld betekent dat er voor studenten en medewerkers aparte raden zijn.

7

6. Rol bestuurders en
managers

Waar mogelijk gespreid
leiderschap, anders dienende rol

Dienende rol, nadruk op
beleidsvoorbereiding en
uitvoering

7. Inclusiviteit besluitvorming

Zo veel mogelijk expertise van
alle medewerkers en studenten
benutten

8. Versterking deliberatie en
openheid van bestuur

Directe participatie in bestuur
wordt gefaciliteerd door middel
van vergaande transparantie,
referenda, online platforms en
congressen

9. Voorzieningen en
ondersteuning raden

Tijd, geld (bij substantiële
tijdbesteding) ondersteuning en
waardering

Mogelijkheid van
'plaatsvervangende' en 'duo'
raadsleden (zetel tijdelijk door
ander persoon bezetten)
Representativiteit van de
raden wordt geborgd door
middel van vergaande
transparantie, online platforms
die informatie en discussie
faciliteren, vergadercycli met
(live uitgezonden)
‘discussievergaderingen’ en
‘beslisvergaderingen’,
inspraakmomenten,
themacongressen,
deliberatieve verkiezingen en
(online) peilingen. Waar
mogelijk wordt beleidsvorming
‘open’ georganiseerd
Ondersteunende staf en waar
nodig externe deskundigen

Basisniveau
10. Basisniveau: organisatie

11. Basisniveau:
zeggenschap

x-aantal instituten met budgetten
voor onderwijs en onderzoek

Door medewerkers en studenten
in te richten, gegeven erkenning

De afdelingen vormen de basis
van de organisatie met
bevoegdheden ten aanzien
van onderwijs en onderzoek
(bijv. in instituten, scholen, etc)
Afdelingsraad bestaande uit
studenten en medewerkers

amendementsrecht
Professionele bestuurders met
beslismacht; studentassessor en
medewerkersassessor met
adviserende stem
idem

Huidige situatie met studentassessor

Huidige situatie

Inbreng raden en tegengeluid
wordt gefaciliteerd door
transparantie, online platforms die
informatie en discussie faciliteren,
vergadercycli met (live
uitgezonden)
‘discussievergaderingen’ en
‘beslisvergaderingen’, en (online)
peilingen. Waar mogelijk wordt
beleidsvorming ‘open’
georganiseerd

Meer transparantie,
ontwikkeling polling
mogelijkheden

Betere ondersteuning vanuit het
ambtelijk apparaat en waar nodig
externe deskundigen

idem

Onderwijs- &
onderzoeksinstituten, afdelingen
en OBP-capaciteitsgroepen
vormen domeinen en tezamen het
basisniveau
Per domein wordt de
medezeggenschap geregeld

Huidige situatie: Colleges en
schools, afdelingen,
onderzoeksinstituten, OBPcapaciteitsgroepen
Opleidingscommissie met
instemmingsrecht OER (na
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van basisrechten

bepaalt beleid van de afdeling

12. Basisniveau:
leiderschap, benoeming
en ontslag

Vast te stellen door
medewerkers en studenten

Bestuur benoemd door
afdelingsraad

13. Opleidingscommissie

Functie opleidingscommissie
onderdeel van besturing instituut

14. Samenwerking

Instituten kunnen gezamenlijke
onderwijs- en
onderzoeksprogramma's
afspreken

Opleidingscommissie
instemmingsbevoegdheid ten
aanzien van delen van de
OER (na wetswijziging) en
betere ondersteuning
Afdelingen kunnen
gezamenlijke onderwijs- en
onderzoeksprogramma's
afspreken

onder goedkeuring faculteit. Incl.
advisering over benoemingen
directeuren/voorzitters
Directeuren onderwijs- en
onderzoekinstituten,
afdelingsvoorzitter. Benoemd
door decaan na advies
medezeggenschap
idem

wetswijziging)

Vast te stellen op facultair en
instellingsniveau

idem

idem

idem
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Faculteit
15. Rol faculteit

16. Leiding faculteit

17. Facultair niveau:
zeggenschap

Universiteit
18. Universitair niveau:
organisatie/zeggenscha
p

19. Benoeming en ontslag
bestuur/CvB

Raad van Toezicht
20. Taak Raad van Toezicht

21. Benoeming leden Raad
van Toezicht

Transitiemanagement, na vier
jaar besluit over voortbestaan of
niet
Faculteitsbestuur gekozen door
studenten en medewerkers.

Faculteiten blijven bestaan,
takenpakket wordt aangepast

idem

idem

Decaan gekozen door
faculteitsraad

Decaan. Benoemingscommissie
met afgevaardigden
medezeggenschapsorganen. CvB
benoemt

Zo lang faculteit blijft bestaan:
raad bestaande uit
vertegenwoordigers van
instituten

Faculteitsraad, gekozen door
de medewerkers en studenten
van de faculteit

Studentenraad en
ondernemingsraad met
uitgebreide en gesynchroniseerde
rechten en bevoegdheden

Decaan. Afgevaardigden
namens medezeggenschap in
de sollicitatiecommissie
(analoog aan wetswijziging).
CvB benoemd
Handhaving van systeem van
ondernemingsraden en
studentenraden, met
bevoegdheden die in de wet
zijn vastgelegd.

Overgangsregime, nader in te
richten

College van bestuur.
Universiteitsraad hoogste
bestuurlijk orgaan

College van bestuur en
medezeggenschapsraden

Overgangsregime, nader in te
richten

Voordrachtscommissie
bestaande uit leden
universiteitsraad,
universiteitsraad beslist

College van bestuur en
medezeggenschapsraden.
Studentenraad en
ondernemingsraad met
uitgebreide bevoegdheden tov
huidige situatie
Benoemingsadviescommissie met
afgevaardigden
medezeggenschapsorganen.
Raad van Toezicht benoemt

Toetsen van universitair beleid
aan wet- en regelgeving

Toetsen van universitair beleid
aan wet- en regelgeving

Toetsen van universitair beleid
aan wet- en regelgeving

Wordt nader bepaald

Benoeming door Minister op
voordracht van
Universiteitsraad en
medewerkers en studenten

Huidige situatie

Vaststellen universitaire
beleidskaders, gegeven
wettelijke taakstelling
Huidige situatie

Eén medewerker en één
student in
sollicitatiecommissie. Raad
van Toezicht benoemt
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