
Redactioneel 

Een steeds terugkerend thema in de discus
sies in het hoger onderwijs de afgelopen 
jaren is de terugtredende overheid en de 
grotere autonomie voor instellingen. Dit 
thema is de rode draad die de artikelen in dit 
nummer verbindt. 

Box schetst in het eerste artikel de kansen en 
mogelijkheden die het HBO op het gebied 
van marktgerichte contractactiviteiten 
Koelman en Reesink beschrijven welke 
mogelijkheden er zijn op het gebied van pri
vatisering en contra-privatisering als reactie 

op de sterker wordende economische func
tie van het hoger onderwijs (toenemende 
concurrentie om studenten, grotere behoef
te aan bij-, om-en nascholing)en de eisen die 
de nieuwe besturingsconceptie stelt. 
In de rubriek 'boekbespreking' gaat Brons in 
op de oratie van Van Vught over plan- en 
marktcoördinatie in het hoger onderwijs, 
die hij op 17 december van het vorig jaar 
hield bij zijn inauguratie als bijzonder hoog
leraar aan de Universiteit 1\vente. Verder 
bespreekt hij het proefschrift van Groot, die 
afgelopen januari promoveerde op een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor 
doelmatig en doeltreffend universitair 
bestuur. 
heeft. Ondanks de knelpunten die hij signa
leert is hij optimistisch over de invloed die 
het entameren van 'nieuwe taken' op het 
onderwijs kan hebben. Voorwaarde voor 
succes is wel een planmatig organiserend en 
voorwaardenscheppend management. 
In de verscheidenheid aan onderwerpen 
rond het thema van de terugtredende over
heid spant de aandacht voor kwaliteit(sbe
waking) de kroon. Dit vindt ook zijn weer
spiegeling in het redactiebeleid. Deze explo
sie van aandacht in den lande en bij de redac
tie is niet gebaseerd op twijfel aan de kwali
teit van het hogeronderwijs. Zij is een gevolg 
van datzelfde overheidsbeleid dat globale 
besturing direct koppelt aan kwaliteitsbe
waking achteraf om op basis daarvan posi
tieve dan wel negatieve sancties te nemen. 
Voor instellingen heeft de (traditionele) 
zorg voor kwaliteit daarmee een nieuwe 
dimensie gekregen. De Weert en Weusthof 
vragen zich af of de overheid wel in staat is 
tot kwaliteitsoordelen te komen en zo ja, op 
grond van welke criteria dit dan mogelijk is. 
Van Andel en Christiaans gaan in op de 
methoden en instrumenten die twee oplei
dingen in het hoger technisch onderwijs 
hanteren om tot een valide beoordeling van 
de onderwijskwaliteit te komen. Niet de 
theorie maar de praktijk staat in dit artikel 
centraal. De schrijvers hopen dat hun open
hartigheid andere instellingen uitnodigt ook 
hun ervaringen aan de publiciteit prijs te 
geven, zodat een 'body of knowledge' kan 
ontstaan. 

37 




