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Ten geleide 

De ontwikkelingen binnen het Hoger Onderwijs gaan op een aantal terreinen 

met problemen gepaard; daaronder nemen het beleid voor en beheer van per

soneel niet de minste plaats in. 

TeneinJe een onderzoek in te stellen naar de werking van personeelssystemen 

in het Hoger Onderwijs en een instrumentarium te ontwerpen ten behoeve van 

beleidsontwikkeling op <lit terrein, is de Projectgroep Personeelsplanning 

Hoger Onderwijs in het leven geroepen (afgekort: PPP). 

De projectgroep client, zo luidt de opdracht, een aantal praktisch bruik

bare en uitgeteste modellen te ontwerpen met behulp waarvan beleidsmatige 

sturing van personeelssystemen mogelijk is op de verschillende nivo's binnen 

het Hoger Onderwijs. Tevens zal de projectgroep dienen aan te geven welke 

de mogelijkheden voor toepassing van het ontwikkelde instrumentarium zijn; 

Jit op basis van een aantal proefexercities. 

In het POO en het OPWO is tussen de minister van Onderwijs en Weten

schappen en de instellingen voor WO afgesproken medewerking te verlenen 

aan de uitvoering van dit project. Tevens is in rnei 1981 een begeleidings

col1llllissie door de minister ingesteld. Het project is in de zomer van 1981 

daaJwerkelijk van start gegaan en zal in de tweede helft van 1983 worden 

afgerond. 

Ill' projectgroep bestaat uit prof.dr. J.H.G. Klabbers (RU Utrecht), 

dr.ir. J.A.E.E. van Nunen (Interfac. Bedrijfskunde, Delft), 

drs. P.G.M. de Rooij (RU Limburg) en prof.dr. J. Wessels (TH Eindhoven). 

Naast een aantal part-timers werken aan dit project full-time mee: 

drs. J.W. de Jong en drs. R. Zwart. 

Ile Technische Hogeschool Eindhoven treedt als penvoerende instelling 

voor dit project op. 

Voor nadere informatie over het project en het aanvragen van 

rapporten kan men zich wenden tot 

Secretariaat project personeelsplanning hoger onderwijs 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Onderafdeling der Wiskunde en Informatica (HG 9.93) 

Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-472986. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

Binnen het in opdracht van het Planning Overleg Orgaan (POO) en het 

Overleg Personeelsbeleid Wetenschappelijk Onderwijs (OPWO) uitgevoerde 

project 'Personeelsplanning in het Hoger Onderwijs' worden een tweetal 

instrumenten ontwikkeld ~l). 

Naast de ontwikkeling van een conversationeel personeelsplanningssysteem 

genaamd FORMASY-WO,zal een opzet voor een interactieve spelsimulatie 

genaamd PERFORM warden ontworpen. 

Beide instrumenten zullen ten dienste staan van zowel bestuurders als 

personeels- en planningsfunctionarissen op zowel instellings- als 

faculteitsniveau. 

In de praktijk zullen de gebruikers van FORMASY-WO veelal de personeels

en/of de planningsfunctionarissen zijn omdat de bestuurders vaak onvoldoende 

de tijd hebben om met dit conversationeel planningssysteem te werken. Toch 

heschikken deze bestuurders op zowel instellings- als faculteitsniveau 

in het algemeen over bepaalde informatie, die voor het doorrekenen en 

uitvoeren van een planning van essentieel belang is. Kennis die onder 

andere ligt op het gebied van (mogelijke en wenselijke) ontwikkelingen 

in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO), mogelijke beleidsalternatieven 

en het inzicht in het al dan niet haalbaar zijn van een hierop gebaseerde 

planning. 

Afstenuning tussen personeels- en planningsfunctionarissen en bestuurders 

(op en tussen verschillende beleidsniveau's) ten aanzien van beleids

voornemens vormt aldus een nadrukkelijke voorwaarde voor planning op korte 

maar vooral op lange termijn. 

!let tweede binnen het project te ontwerpen instrument, genaamd PERFORM, 

heeft dan ook tot taak deze afstemmings- of beleidsontwikkelingsprocessen 

zichtbaar te maken, opdat hierin een beter inzicht verkregen kan worden. 

De relatie tussen de planning en het besluitvormingsproces vormt hierbij 

het veld van onderzoek. 

Eerder (•l) is de volgende taak voor dit te ontwikkelen instrument 

~eformuleerd: 'te laten zien of, en zo ja: hoe, uit beslissingen in de 

verschillende lagen van de universitaire organisatie een 

beleid tot stand komt (resp. zou kunnen komen), hoe de 

(•l) Zie voor een uitwerking hiervan PPP-rapport no: 1 (een lijst van 

PPP-rappurten is opgenomen in Appendix A2). 
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beslissingen van de verschillende lagen op elkaar 

inwerken en tot wat voor ontwikkeling en/of veran

dering in omvang en structuur van het personeels

bestand die leiden'. 

In deze notitie, die een vierde in een reeks van PPP-rapporten vormt, 

wordt in het kort verslag gedaan van het onderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de ontwikkeling van PERFORM (*2). 

Zo zal in het tweede hoofdstuk de globale opzet van de spelsimulatie 

beschreven worden. Welke informatie voor de vormgeving hiervan nood

zakelijk geacht werd is daarbij aangegeven. 

In het derde en vierde hoofdstuk worden een aantal conclusies gegeven naar 

aanleiding·van de informatie verkregen uit een literatuur- en veldonderzoek. 

Hoe deze gegevens in het interactief spelontwerp vertaald worden, zal in 

hoofdstuk vijf beschreven worden. 

Ter afsluiting wordt in hoofdstuk zes van deze notitie een samenvatting 

en conclusie gegeven. 

(*2) Voor een meer uitgebreide behandeling wordt verwezen naar project

notitie no: 21 (een lijst van aangehaalde projectnotities is opgenomen 

in Appendix Al). 
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llOOFDSTUK 2 

Globale opzet van de interactieve spelsimulatie PERFORM 

In eerdere notities is aangegeven dat voor het zichtbaar maken van de 

verschillende beleidsontwikkelingsprocessen op onderscheiden echelons 

van een instelling van het Wetenschappelijk Onderwijs, een interactieve 

spelsimulatie een geeigende methode is (*3). 

Voordat we een globale opzet van de interactieve spelsimulatie PERFORM 

schetsen lijkt het raadzaam om kart stil te staan bij de methode van inter

actieve spelsimulatie. 

De term 'interactieve spelsimulatie' is te beschouwen als een samen

voeging van de begrippen 'interactieve simulatie' en 'spelsimulatie'. 

Under interactieve simulatie wordt hier verstaan: 

een opzet waarbij een (inter)actor in dialoog met een in een 

computer opgeslagen wiskundig model analysen uitvoert met als 

doel een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van allerlei 

beleidsalternatieven. 

Door interactie tussen mens en computer, resulterend in het nemen van een 

aantal beslissingen, wordt het mogelijk een (of meer) beleidsvariant(en) 

in de tijd door te rekenen. 

Onderspelsimulatie wordt door ons verstaan: 

een opzet waarbij in een veronderstelde (sociale) situatie 

door interactie tussen meerdere personen en hun omgeving 

(referentiesysteem) een inzicht verkregen wordt in de mogelijke 

gedragspatronen, die eigen zijn aan de verschillende rollen 

en de consequenties, die deze hebben voor de sociale situatie. 

Bi j de methode van interact ieve spelsimulatie staat dan bij de koppeling 

van beide hierboven genoemde methoden zowel een interactie (dialoog) tussen 

mens en computer als een interactie tussen meerdere personen centraal. De 

kennis en kunde van de mens worden hierbij gecombineerd met de mogelijk

heden van de computer. 

Functies voor het gebruik van interactieve spelsimulatie liggen zowel op 

het vlak van het praktijkonderzoek (bij PERFORM: onderzoek naar de werking 

(•3) Zie hiervoor projectnotitie no: 21 en PPP-rapport no: 1. 
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van het personeelsplannings- en beleidsontwikkelingsproces) als op het 

gebied van het heuristisch gebruik bij de planvorming. Daarnaast kan 

interactieve spelsimulatie verder nog toegepast worden voor functies 

als instructie, onderwijs en training (*4). 

Bij de vormgeving van de PERFORM-opzet wordt gebruik gemaakt van het 

interactief simulatiemodel FORMASY-WO dat tevens binnen het project 

ontwikkeld zal worden. Door dit conversationeel planningsmodel te koppelen 

aan een spelsimulatieopzet ontstaat het interactief simulatiespel PERFORM. 

De veronderstelde sociale situatie die in PERFORM nagebootst zal worden, 

heeft betrekking op de besluitvorming (resp. afstemming) ten aanzien van 

de personeelsformatie op onderscheiden echelons in het WO. In eerste 

instantie wordt daarbij gedacht aan het onderling af stemmen van de personeeels

formatie op facultair- en instellingsniveau. 

In de interactieve spelsimulatie PERFORM zullen beleidsfunctionarissen op 

genoemde niveau's met behulp van oa. een eigen FORMASY-WO pakket hun 

aandacht moeten richten op de onderlinge afstemming en totstandkoming van 

de personeelsformatie op facultair- en instellingsniveau. 

In het verlengde van het voorgaande wordt bij de ontwikkeling van PERFORM 

een tweetal wegen bewandeld. 

De ene weg wordt gevormd door de ontwikkeling van het conversationeel 

planningssysteem FORMASY-WO (voor bijzonderheden verwijzen we naar de 

desbetreffende rapporten). 

De andere weg is het inpassen van dit planningssysteem in een opzet van 

de in~eractieve spelsimulatie PERFORM. 

Het omgaan met FORMASY-WO laat in het gebruik veel ruimte voor het door

rekenen van de consequenties van uiteenlopende en reele beleidsalternatieven. 

Echter als beleidsvoornemens zijn vastgelegd blijft het een open vraag hoe 

de beleidsmakers op 'facultair- en instellingsniveau hiermee kunnen of 

willen omgaan. 
Veel zal daarbij afhangen van de context waarbinnen het beleid gevormd 

wordt. In de opzet van de interactieve spelsimulatie PERFORM is het daarom 

(*4) Voor een beschrijving van de doelstellingen van PERFORM wordt verwezen 

naar de projectnotities no: 11 en 21. 
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van essentieel belang te weten op welke problematiek het spel gericht zal 

zijn. Met andere woorden: het zal duidelijk moeten zijn wat de boodschap 

is die door middel van de interactieve spelsimulatie moet warden over

gedragen. 

Het zicht krijgen op de problematiek is daarom de eerste stap van het 

ontwerpen van de spelsimulatie. 

Met betrekking tot de personeelsformatie van de instellingen van het 

Wetenschappelijk Onderwijs is in het PPP-rapport no: 1 reeds opgemerkt 

dat deze formatie een grote rol speelt bij tal van reorganisaties die op 

het gebied van onderwijs en onderzoek warden doorgevoerd. 

Het onder deze omstandigheden formuleren en uitvoeren van een evenwichtig 

personeelsbeleid - op langere termijn - is een zeer moeilijke taak, temeer 

daar elk bestuurlijk niveau een eigen uitgangssituatie en verantwoordelijk

heid heeft, 

Om een beter inzicht te krijgen in de personeelsproblematiek van de WO

instellingen als vertrekpunt voor het ontwerpen van de interactieve spel 

simulatieopzet PERFORM hebben we ans de vraag gesteld: 

'Wie bestuurt wat in het WO?'. 

Om hierop een beter zicht te krijgen zijn twee interviewrondes gehouden 

met bestuurders en personeels- en planningsfunctionarissen van vier 

verschillende WO-instellingen. 

Ter voorbereiding van deze interviews zijn een aantal literatuurbronnen 

met betrekking tot ontwikkelingen in het Wetenschappelijk Onderwijs 

geraadpleegd. 
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HOOFDSTUK 3 

Schets van enkele ontwikkelingen in het Wetenschappelijk Onderwijs 

Bij de voorbereiding van de interviews met bestuurders en personeels

en planningsfunctionarissen op faculteits- en instellingsniveau zijn 

een aantal nota's met betrekking tot het WO bestudeerd. Daarbij is de 

keuze van de literatuur (•5) mede gebaseerd op basis van een vijftal 

orienterende gesprekken. 

Uit de geraadpleegde nota's bleek dat de instellingen in het WO gecon

fronteerd worden met snelle veranderingen op velerlei gebieden. Vooral 

de laatste jaren zijn zowel op het gebied van het onderwijs als van het 

onderzoek, het bestuur en het personeelsbeleid de ontwikkelingen elkaar 

snel opgevolgd. 

Aan de hand van genoemde facetten willen we deze ontwikkelingen, weliswaar 

surnrnier beschreven, de revue laten passeren (•6). 

Op het gebied van het onderwijs wordt in het studiejaar 1982-1983 de twee

fasenstructuur voor het eerst bij de instellingen toegepast. 

Een kortere doctoraal opleiding met een vrije toegang van studenten (behoudens 

numeri fixi) rnoet naast een gespecialiseerde post-doctoraal opleiding, met 

een selectieve instroom, een begrenzing van de studieduur bewerkstelligen. 

Verder is volgens het ministerie van O&W, ondanks de verwachte dalingen 

in de studentenaantallen, een extensivering van het onderwijs noodzakelijk. 

Een verhoging van de student-staf ratio zal dan ook nagestreefd moeten worden. 

Orn de toekomstige vermindering van het studentenaanbod op te vangen wordt 

voor "een aanbodvergroting van de onderwijsmogelijkheden gepleit. De in dit 

verband genoernde mogelijkheden zijn: post-academisch onderwijs, afstand

onderwijs en andere vormen van onderwijs door bijvoorbeeld een grotere nadruk 

op het ervaringsleren. 

De instroom van onderwijsvragenden kan daarbij tevens vergroot worden door 

middel van het creeren van mogelijkheden voor het behalen van dossierdiploma's 

en cursuscertificaten, waardoor een individueler onderwijspakket rnogelijk 

wordt. 

(•5) Zie voor een opsornrning van de bestudeerde literatuur Appendix B. 

(*6) In projectnotitie 21 is hiervan tevens een beschrijving gegeven. 
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Wat betreft het onderzoek is de voorwaardelijke financiering geintro

duceerd. Een meer student-onafhankelijk en projectmatige aanpak van het 

onderzoek wordt daarbij gevraagd. Onderlinge taakverdeling en samenwerking 

tussen de verschillende instellingen middels op te stellen discipline

plannen worden naar verwachting gestimuleerd. 

lloor het vaststellen van vakgroeps-onderzoeksprogramma's zullen de 

vakgroepsbesturen moeten aangeven welke aandachtvelden binnen het onder

zoeksprogramma voor voorwaardelijke financiering in aanmerking moeten komen. 

Op het faculteitsniveau zullen deze programma's gebundeld moeten worden 

tot op landelijk niveau bespreekbare onderzoeksvoorstellen, die tevens 

opgenomen kunnen worden in de instellingsontwikkelingsplannen. 

Op het gebied van het bestuur wordt a.g.v. de geschetste ontwikkelingen 

het nemen van beslissingen steeds gecompliceerder. Overeenkomsten m.b.t. 

de financiile middelen-toewijzing blijken snel achterhaald te zijn. Een 

ii lustratie hiervan zijn de verschillen tussen het ontwerp Algemeen 

Financiiel Schema en het definiti.eve AFS '83-'86. Wat betreft het achter

wege laten van de prijscompensatie voor de overige middelen is daarbij veel 

protest gekomen van de gezamenlijke instellingen. Aangedragen werd daarbij 

<lat zo de Meerjarenafspraken (MJA) voor het formuleren van een beleid 

nauwelijks of geen zin meer hadden en slechts een geringe informatieve 

ro l vervulden. 

Verder signaleerden de instellingsbesturen een toenemende behoefte van 

het Minsterie van O&W aan gerichte informatie. Om te kunnen voldoen aan 

deze vraag naar informatie, die via brieven of richtlijnen in nota's de 

instellingen bereikt, moet veel extra tijd besteed worden aan informatie

voorziening naar en overleg met de verschillende faculteits- en/of vak

groepsbesturen. 

Ile geschetste ontwikkelingen als de tweefasenstructuur en de voorwaar

delijke financiering hebben tot gevolg dat het totale takenpakket van 

de instelling verminderd zal worden of dat een verschuiving hierin zal 
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optreden, Ontegenzeggelijk zal dit ook zijn gevolgen hebben voor de 

personeelsformatie van de verschillende instellingen, 

Door het afkondigen van maatregelen wordt door bestuurders en staf

medewerkers op verschillende beslissingsniveau's binnen de instelling 

geanticipeerd en gereageerd op deze ontwikkelingen. Gebleken is dat i.t.t. 

wat in 1980 door de toenmalige minister van O&W is verkondigd, het terug

dringen van het aantal arbeidsplaatsen nu niet meer vermeden kan worden. 

Door het niet opvullen van vacatures (vacaturestop) en door ontslagen 

middels reorganisaties zullen arbeidsplaatsen komen te vervallen. Het niet 

opvullen van vacatures heeft vooral gevolgen voor de rangcategorieen van 

de tijdelijk-aangestelden, zoals de functie-categorie van de wetenschappelijk 

assistenten (doorstromers), hetgeen weer negatieve gevolgen heeft voor de 

onderzoeks.capaci te it. 

Het streven is de vacante functies die wet opgevuld kunnen warden zoveel 

mogelijk in deeltijd te vervullen. 

Ook zullen nieuw aan te stellen medewerkers minder snel een vaste aanstelling 

krijgen en zoveel mogelijk in lagere salarisschalen terechtkomen. 

Bovengenoemde maatregelen zullen tevens een effect hebben op de verhoudings

aantallen tussen de verschillende rangen van het wetenschappelijk personeel. 

De realisering van de formatiestructuur-verhoudingen, die, naast de daarbij 

behorende beloningsaanpassingen, in de Kernnota (Nata BUWP) door de minster 

wordt voorgestaan, zal mede hierdoor binnen de gestelde termijnen proble

matisch warden. 

M.b.t. een aantal rangen (bijv. hoogleraren en wetenschappelijk hoofd

med:werkers) zijn door het ministerie salarisaanpassingen afgekondigd. 

Daarnaast zullen tevens de gebruikelijke promotiemogelijkheden door de 

(extra) bezuinigingen onder druk komen te staan. 

Het carrierebeginsel heef t dan ook geleidelijk (al genoemd in de Nota 

Klein 1977) plaats gemaakt voor het formatiebeginsel. 

De toenmalige minister noemt (Kernnota 1981) als voordeel van dit laatste 

beginsel dat een meer planmatig personeelsbeleid en -beheer binnen de in

stellingen mogelijk wordt. 
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De nadruk zal hierbij, aldus deze minister, vooral moeten liggen op het 

gebied van taakverdeling en het creeren van een grotere flexibiliteit 

in de personeelsbezetting. 

Concluderend kunnen we stellen dat het overheidsbeleid gekenmerkt wordt 

door een drietal stromen langs welke zij haar invloed t.a.v, de 

instellingen van het WO uitoefent: 

- het eerste spoor via de jaarlijkse middelentoedeling en de wijzigende 

afspraken en bezuinigingen m.b.t. deze lump-sum toedeling per 

instelling (AFS, M.JA, en de voorwaardelijke financiering van het onder

zoek) 

- een tweede spoor via een andere belonings- en formatiestructuur van 

het wetenschappelijk corps (o.a. de N0ta BUWP of Kernnota) 

- en een derde spoor middels een taakverdeling en taakconcentratie van 

de instellingen (bijv. door de tweefasenstructuur, discipline- en 

kroondocentenplannen). 

Tegenover dit driesporenbeleid van het Ministerie van O&W kunnen de 

instellingen gezamenlijk via overlegcircuits, zoals bijv. het personeels

portefeuillehoudersoverleg (PPH), hun beleid bespreken. De nadruk zal 

daarbij enkel kunnen liggen op de mate waarin en de wijze waarop er in 

het WO bezuinigd kan en moet worden, en op welke termijn plannen uit

gevoerd kunnen warden. 
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HOOFDSTUK 4 

Conclusies uit twee interviewrondes 

Nadat, zoals in het vorige hoofdstuk geschetst is, enige nota's op het 

gebied van het Wetenschappelijk Onderwijs bestudeerd waren, werd door het 

houden van interviews gepoogd een beter zicht te krijgen op de personeels

problematiek. 

Binnen dit summier gehouden veldonderzoek zijn in twee interviewrondes in 

totaal een twintigtal bestuurders en personeels- en planningsfunctionarissen 

op verschillende beslissingsniveau (binnen vier WO-instellingen) ge

interviewd. 

Een aantal in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkelingen zullen in dit 

hoofdstuk opnieuw ter sprake komen; alleen worden ze nu belicht vanuit 

de context van de ervaringen van de geinterviewden. 

Beide interviewrondes hebben in hun opzet een verschillend karakter ge

kregen. 

In de eerste interviewronde werd de nadruk gelegd op de ontwikkelingen 

in het Wetenschappelijk Onderwijs zoals die door de geinterviewden ervaren 

werd. 

Door een relatie te leggen tussen de positie en de taken van de geinter

viewden enerzijds en de ervaren actuele en toekomstige ontwikkelingen en 

problemen anderzijds is meer zicht verkregen op het kader waarbinnen de 

beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot het personeel plaats 

vindt. Met andere woorden de interviews in deze ronde hadden tot taak de 

randvoorwaarden die van invloed zijn op het bepalen van het personeels

beleid boven water te krijgen. 

In de tweede interviewronde werd een andere strategie gevolgd. Door de 

beleidsontwikkeling en de beleidsbepaling te bespreken aan de hand van 

een tweetal actuele ontwikkelingen werd een beter zicht verkregen op de 

ervaringen van de geinterviewden m.b.t. de informatie- en communicatie

structuren binnen de instellingen. Deze twee uit de eerste interviewronde 

gebleken actuele ontwikkelingen waren de extra bezuinigingen op de 

personele middelen en de wijziging in de rangenstructuur van het weten

schappelijk corps. 
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Aldus kwamen de overlegcircuits, de informatiestromen en de procedures 

die ten aanzien van de besluitvorming gehanteerd warden ter sprake, Het 

belang van de volgtijdelijkheid van de contacten binnen en tussen de 

verschillende beleidsniveaus van de instellingen voor het besturen van 

een bestuurseenheid vormde daarbij de essentie van het interview. 

In de eerste interviewronde is gekozen voor half-gestructureerde inter

views waarbij een vragenlijst als leidraad diende. Deze vragenlijst, die 

getoetst en verfijnd is tijdens het onderzoek, heeft in de interviews 

vooral de functie gehad om het vraaggesprek te structureren zodat een 

vergelijking tussen de verkregen antwoorden mogelijk was. 

De eerste keuze m.b.t. de interviews bestond uit de vraag welke personen 

geinterviewd moesten warden. Gezien de aard van het onderzoeksproject 

leek het wenselijk zowel bestuurders als plannings- en personeels

functionarissen op verschillende beleidsniveau's te interviewen. Voor 

het project hadden een aantal faculteiten in Utrecht en Nijmegen zich 

als 'proefterrein' beschikbaar gesteld. Oaarnaast leek het gewenst 

een technische hogeschool en een universiteit met een regionale functie 

in het onderzoek te betrekken. Aldus werd na enig overleg met ter zake 

kundigen contact gezocht met de RU Groningen en de TH Eindhoven, om zo 

tot een redelijke dwarsdoorsnede van instellingen in de interview

rondes te verkrijgen. In de eerste ronde zijn zo elf interviews gehouden 

op facultair niveau bij de RU Groningen, de RU Utrecht en de TH Eindhoven 

en op centraal niveau bij de Katholieke Universiteit te Nijmegen en de 

TH Eindhoven. (*7) Wat betreft de selectie van de te interviewen personen 

voor de tweede interviewronde bestond de vraag of dezelfde personen uit 

de eerste interviewronde voor een tweede interview gevraagd moesten warden 

of dat andere bestuurders en plannings- en personeelsfunctionarissen 

~enaderd zouden moeten warden. Mede omdat de beide rondes elkaar snel 

opvolgden is gekozen voor de laatste mogelijkheid en zijn negen nog niet 

eerder geinterviewde personen gevraagd. 

Hiervan hebben vier vraaggesprekken op centraal niveau (RUG, RUU en KUN) 

en vijf op facultair niveau (RUU, KUN) plaatsgevonden. 

(•7) Voor een opsomming van de namen van de geinterviewden, de interview

datum en de tijd per interview zie Appendix C. 
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In tegenstelling tot de eerste interviewronde is bij de tweede interview

ronde aan alle personen waarmee een vraaggesprek zou worden gehouden de 

vragenlijst voor bet interview van te voren toegestuurd. (•8) 

Nadat we in PPP-rapport no. 1 reeds een voorproef op de conclusies uit 

bet veldonderzoek hebben gegeven, zullen we de gesprekken die gevoerd 

zijn in de eerste interviewronde nu ook aan de hand van de in de 

eerste vragenlijst gehanteerde rubricering aan de orde laten komen. 

De instellingen en faculteiten van bet Wetenschappelijk Onderwijs warden 

geconfronteerd met een aantal externe factoren die voor een groot deel 

bet beleid van deze bestuurseenheden bepalen. 

Zo krijgen alle instellingen in enige vorm te maken met de extra be

zuinigingen op de personele middelen en de noodzaak om binnen afzienbare 

tijd een nieuwe rangenstructuur voor bet wetenschappelijk corps in te 

voeren. 

Deze extra druk door het ministerie van O&W op de WO-instellingen wordt 

door de invloed van de overheid op het al dan niet toekennen van kroon

docentenp laatsen nog eens extra bepalend voor bet te voeren beleid van de 

instelling. 

Laten we nu eens kart de verschillende genoemde ontwikkelingen tangs lopen. 

Zo wordt het Wetenschappelijk Onderwijs wat betreft haar primaire taak nl. 

bet onderwijs a.g.v. externe druk geconfronteerd met een extensivering 

van het onderwijs door a.a. de realisering van de tweefasenstructuur. De 

gewenste bezuinigingen verhogen de druk op de instellingen. 

Voor velen heeft deze extensivering van bet onderwijs een taakverzwaring 

voor de medewerkers ·tot gevolg gehad. Temeer daar gezocht client te warden 

naar nieuwe onderwijstaken om zo de teruglopende studenteninstroom en de 

gevolgen daarvan op de toe te kennen financiele middelen enigszins op te 

vangen. 

(•8) Voor de beide vragenlijsten van de interviewrondes, zie project

notitie no. 21. 
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Oplossingen worden veelal gezocht in een verhoging van de student-staf 

ratio, de vermindering van het aantal arbeidsintensieve onderwijsvormen 

en de concentratie van gelijksoortige onderwijstaken. (•9) 

Veelal zal de kwaliteit van het onderwijs als gevolg van deze maatregelen 

onder druk komen te staan. 

Bij de taken m.b.t. het onderzoek wordt geleidelijk aan een organisatie 

in de richting van een meer projectgewijze aanpak noodzakelijk geacht. 

Voorwaardelijke financiering vereist wat betreft de onderzoeksactiviteiten 

een grotere verantwoordingsplicht van de onderzoeksmedewerkers, doordat de 

verslaglegging gekoppeld wordt aan het al dan niet toekennen van financiele 

middelen. 

Doordat wegens de bezuinigingen tijdelijke vacatures (van vooral jong 

wetenschappelijk personeel) niet altijd opnieuw opgevuld kunnen worden en 

omdat er een geleidelijke vergrijzing in de personeelsbezettingen te con

stateren valt, bestaat het gevaar dat het onderzoek aan verstarring en 

kwaliteitsvermindering onderhevig is. Daarbij is tevens van invloed dat 

veelbelovende onderzoekers a.g.v. de geringe toekomstperspectieven binnen 

de universiteiten de neiging hebben hun geluk in een ander arbeidsverband 

te beproeven en zo de continuiteit van onderzoek en kennisoverdracht in 

gevaar brengen. 

Bij de bepaling van een personeelsbeleid voor de instellingen in het algemeen 

of voor de faculteiten of vakgroepen in het bijzonder worden bestuurders 

geconfronteerd met randvoorwaarden die het vrijwel onmogelijk maken een 

consistent op de middellange termijn gericht beleid te ontwikkelen. 

De aandacht komt steeds meer te liggen op het personeelsbeheer. Activiteiten 

als personeelsmutaties vormen naast de in beperkte mate uitgevoerde 

activiteiten als loopbaanl:iegeleiding en personeelsbeoordeling de voornaamste 

werkzaamheden van de personeels- en planningsfunctionarissen. 

Organisatie-ontwikkeling, sociaal beleid-ontwikkeling, taakstructurering 

en opleiding en begeleiding van het personeel zullen onvoldoende aandacht 

krij gen. 

(•9) De ministeriile nota 'taakverdeling en concentratie in het wetenschappelijk' 

onderwijs' lteeft een stroomversnelling in dit denken bewerkstelligd. 
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.De zich geleidelijk wijzigende houding t,a.v. het personeelsbeleid wordt 

geillustreerd door de verschuiving in het uitgan~spunt van de instellingen. 

Ging men voorheen uit van het carrierebeginsel, de laatste jaren wordt, 

mede geinitieerd door het ministerie van O&W (nota Klein 1977), steeds meer 

het formatiebeginsel gehanteerd. 

Naast een daling van het aantal formatieplaatsen is ook een daling van het 

aantal kroondocentenplaatsen te verwachten. Dit zal tot gevolg hebben dat 

nieuwe vacatures nauwelijks meer (opnieuw) opgevuld kunnen worden. Een geringe 

flexibiliteit in het personeelsbestand, die daar het gevolg van is, en het 

streven naar een evenwichtige personeelsopbouw en promotiepatroon nood-

zaken tot een gerichter aannamebeleid dan in het verleden het geval was, 

Het huidige beleid ten aanzien van het personeel moet derhalve veelal 

gericht zijn op het vergroten van de flexibiliteit door het stimuleren 

van tijdelijke en deeltijdfuncties. Het vergroten van de interne en 

externe mobiliteit door o.a. het uitbreiden van de mogelijkheden voor 

interne sollicitaties en het aanstellen van medewerkers met bredere 

taakomschrijvingen binnen grotere organisatorische eenheden (bijv. een 

kroondocent aanstellen binnen de instelling i.p.v. binnen een faculteit) 

zijn tevens punten van aandacht. Essentieel is de voorwaarde dat de ge

middelde salarislast wordt teruggedrongen opdat voldaan kan worden aan de 

vereiste bezuinigingen van de betreffende organisatorische eenheden. 

Met betrekking tot de personeelsplanning wordt in het algemeen ~oor de 

geinferviewden) het nut van een middellange en lange termijn personeels

planning erkend. De activiteiten in die richting zijn echter nog slechts 

zeer gering te noemen. Op de ef fecten van het personeelsformatiebeleid 

wordt op de middellange en lange termijn nog nauwelijks gelet. 

Kennis, tijd en het ·grote aantal externe en interne randvoorwaarden zijn 

hierbij de voornaamste belemmerende f actoren voor het ondernemen van 

activiteiten in die richting. 

Ook blijken de formatie-, de kroondocenten- en de ontwikkelingsplannen 

regelmatig achterhaald, Daarbij komt tevens dat de meerjarenafspraken, die 
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een centrale strategische functie in de personeelsplanning kunnen hebben, niet 

of nauwelijks (kunnen) worden nageleefd, waardoor deze veelal onbetrouwbare 

bakens zijn geworden. Het opstellen ervan is een bron van fructratie gebleken. 

Het is daarom beter personeelsplanning te zien als een continu proces van 

plannen maken en het herzien of bijstellen van deze plannen op grond van 

nieuwe ontwikkelingen en opgedane ervaringen. 

Zo zal bij de beleidsbepaling met de ontwikkelingen zoals: de toenernende 

bezuinigingen op de personele geldmiddelen, de invoering van een nieuwe 

structuur voor het wetenschappelijk corps (o.a. nota BUWP - 1981) en de 

tendens van een vergrijzend personeelsbestand terdege rekening moeten 

worden gehouden (*10). 

4 • 3. 4 ~!;!!;i!!!!!!.!:~!:!!!!:~!;Y~!!-Y~~!:-~~!!!:!!!!!:!!~!:L~!!-~~U~.:.2.:. 

De mogelijke beleidsalternatieven zijn aldus de geinterviewden te beperkt. 

Men is vrijwel unaniem van mening dat door de veelheid van (juridische) 

regels en richtlijnen (bijv. het ARAR) (•11) bet aantal instrumenten waarrnee 

beleid uitgevoerd kan worden zeer gering is. 

Ondat de omgevingscondities of randvoorwaarden vrijwel continu aan ver

andering onderhevig zijn en er weinig zicht is op toekomstige ontwikkelingen, 

bieden korte termijn maatregelen in de praktijk veelal de enige uitweg. 

Vacaturestops, verlenging van de vacaturetijd en de bezuinigingen op arbeids

intensieve taken zijn dan ook voor enkele bestuurders als beleidskeuzes 

onontkoombaar. 

Andere korte termijn maatregelen worden gezocht in het bezuinigen op energie

apparatuur en op 'overige' kosten. Door het overhevelen van 'geldpotjes' 

onderling, zoals bijvoorbeeld van de overige-rniddelen-rekening naar de 

personele-middelen-rekening, moeten extra bezuinigingen opgevangen worden. 

Ile door het ministerie van O+W gewenste verhoging van de student-staf 

ratio's zijn daarbij tevens, bekeken vanuit het bezuinigingsoogpunt, een 

meer structurele maatregel. Reorganisaties binnen de faculteiten moeten 

daarnaast bijdragen tot een meer evenwichtige en waarschijnlijk kleinere 

personeelsbezetting. 

(•JO) De jongste ontwikkeling benadrukt de grotere aandacht voor taakverdeling 

en -concentratie binnen en tussen de instellingen van het Wetenschappelijk 

Onderwijs. 

(•ll) ARAR staat voor Algemeen Rijksarnbtenaren Reglement dat de rechtspositie 

voor de personeelscategorieen regelt. 
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Tot de structurele maatregelen gericht op de toekomst worden gerekend, 

een ver doorgevoerde berekening van alle geleverde diensten en het aan

boren van nieuwe geldstromen voor onderzoek en onderwijs. 

Taakverschuiving en het zoveel mogelijk vervullen van vacatures door 

aanstellingen in tijdelijke dienst (met een zo breed mogelijke taak

omschrijving) kunnen op de lange termijn een grotere flexibiliteit in 

het personeelsbestand tot stand brengen. 

Begrotingen en ontwikkelingsplannen hebben daarbij een sturende functie 

in het doorvoeren van deze beleidsmaatregelen. 

Een veel gehoord gebrek m.b.t. het hanteren van de beleidsinstrumenten 

is dat bestuurders op verschillende beleidsniveaus menen dat er op hogere 

niveaus te weinig rekening wordt gehouden met de specifieke huidige en 

toekomstige situatie van de verschillende eenheden. Men constateert een 

gebrek aan een gedifferentieerd beleid per eenheid. Oorzaken hiervoor 

kunnen liggen in zowel onwil en onmacht (door bijvoorbeeld gebrek aan 

inzicht en informatie) van de betreffende bestuurders. 

Met indicatoren wordt bedoeld de informatie (-bronnen) die de verschillende 

bestuurders bij de beleidsafweging laten meespelen. 

Informatie wordt via velerlei wegen verzameld. Dit kan gebeuren via regel

matig toegezonden (financiele- of personele-)overzichten maar ook via 

kranten en andere literatuurbronnen ale nota's of notities. 

De regelmatig (vaak maandelijks) verschijnende computeruitdraaien met 

financiele en personele informatie (in enkele gevallen met prognoses) 

word~ veelal gescheiden bestudeerd. Vooral de personele overzichten 

blijken in enkele gevallen niet accuraat en te laat te verschijnen. 

Daarnaast valt er, afhankelijk van het beslissingsniveau of de bestuurder 

die om de informati~ vraagt, een verschil in benodigde informatie te con

stateren. 

Een bestuurder van een hoger organisatorisch niveau zal behoefte hebben 

aan meer abstracte (minder individu gerichte) informatie dan een bestuur

der van een lager niveau. 
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Bestuurders op instellingsniveau wensen informatie over groepen van 

personeelsleden terwijl de bestuurders op vakgroeps- of faculteits

niveau beslissingen moeten nernen over individuele personeelsleden en 

de persoonsgerichte informatie bij deze besluitvorming betrekken. 

Landelijke nota's en notities zijn voor velen qua kwantiteit teveel en 

qua kwaliteit niet consequent of consistent met andere eerder verschenen 

publicaties. 

Wat betreft het verstrekken van (al dan niet gevraagde) informatie zijn 

de meningen verdeeld. Enkelen waren bevreesd dat nieuw verkregen informatie 

voor oneigenlijke doeleinden gebruikt kan warden. Zij meenden dan ook dat 

voorzichtigheid met het (al te vroeg) verstrekken van informatie geboden 

is. De kaarten moesten volgens hen niet voor of in het begin van de onder

handelingen op tafel gelegd warden. 

De door de bestuurders gevraagde informatie wordt vooral berekend of 

verzameld door de staffunctionarissen. Een probleem daarbij vormt vaak 

bet stellen van de juiste vraag opdat die informatie verzameld wordt die 

ook werkelijk gewenst is. Doordat vele vragen te onduidelijk of onvolledig 

gesteld warden, blijkt vaak dat andere dan de gewenste informatie verzameld 

is. Ook speelt de tijdsdruk een belangrijke beperkende rol bij het ordenen 

van de benodigde informatie. Aan deze situatie kan nog veel warden verbeterd. 

In de tweede interviewronde is aan de hand van twee, in de interviews van 

de eerste ronde, als actueel gekenmerkte ontwikkelingen het besluitvormings

proces besproken. 

Dit proces van het komen tot een besluit t.a.v. een bepaald beleid of maat

regel is binnen de instellingen van het W.O. te beschouwen als een iteratief 

proces. 

De instellingen van het W.O. hebben te maken met vergaande gedemocratiseerde 

beslissingslijnen, waardoor zowel de vakgroeps- als faculteits- en instel

lingsbesturen geconfronteerd warden met een veelheid van overlegvormen. 

Doordat deze veelzijdige communicatiestructuur veel tijd vergt van de be

trokkenen, duurt het tot stand komen van een besluit volgens enkele 
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bestuurders langer dan voor een efficient bestuur wenselijk is. 

4.4.1 ~~!~!~~-2!~!!~s£!!£~!!! 

Ook het onderhouden van contacten met de bestuurders van de andere instel

lingen in de landelijke overlegcircuits blijkt veel tijd te vergen. 

Het verschaf fen van inzicht in de totstandkoming en realiseren van beleids

strategieen van de andere instellingen vormt een belangrijk motief voor 

deelname van bestuurders aan deze overlegvormen, Ook menen enkele geinter

viewden dat de al dan niet gezamenlijke standpuntbepaling van de instel

lingen t.o.v, bet ministerie van O+W in deze overlegcircuits vorm moeten 

krijgen. Anderen daarentegen menen dat deze landelijke overlegcircuits 

door de grote verscbillen in opvattingen over de te volgen strategie 

weinig nut hebben. Door gebrek aan eensgezindheid en het door de instel

lingsafgevaardigden vecbten voor eigen parocbie meent men dat deze circuits 

enkel een zoveelste schakel in bet besluitvormingsproces zijn geworden. 

Daarnaast is nog een veelheid aan andere externe overlegcircuits te onder

scbeiden die wij in dit verband ecbter niet zullen opsonunen (*12). 

4.4.2 !~!~!~~-2!~!!~S£!!£~!!! 

De procedures binnen de instellingen hebben o.a. geleid tot een ondoor

zichtige en complexe communicatiestructuur, Procedures waarin regelmatige 

overleggen tussen de besturen van de verschillende beslissingsniveaus ge

regeld worden, moeten leiden tot een continu overleg- en onderhandelings

contact, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen ambtelijk en 

bestuurlijk overleg. 

Infonnatieuitwisseling, belangenbehartiging en standpuntbepaling vindt op 

deze wijze plaats door het instellingsbestuur, het college van decanen, 

de beheerders/directeuren en het faculteitsbestuur. 

Zowel het instellingsbestuur als het faculteitsbestuur hebben voor de 

uitvoering van een bepaald beleid goedkeuring nodig van de universiteits

respectievelijk faculteitsraad. 

Doordat veel van de bescbikbare informatie door de staffunctionarissen is 

(*12) Voor een schematische weergave van de verschillende overlegcircuits 

verwijzen we naar projectnotitie 21. 
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verzameld, krijgt de ambtelijke lijn een steeds grotere invloed op de 

beleidsontwikkeling, te meer als bestuurders door de gecompliceerheid 

van de materie, taken meer en meer aan hen gaan delegeren, Een mogelijk 

ernstig gevaar dat volgens enkelen zou kunnen ontstaan is het afnemen 

van de afsteDm1ing tussen de bestuurders en staffunctionarissen. De 

besluiten zouden teveel beinvloed warden door de ambtelijke lijn met 

hun vaak eenzijdig georienteerde informatie. 

Een volgende vraag is echter hoe men anders in de als ondoorzichtig 

ervaren besluitvormingsstructuur tot een bevredigend bestuur van de 

eenheden denkt te komen. Enkelen zien een oplossing in decentralisatie 

van taken. 

Het belang van decentralisatie van taken van het instellingsbestuur en 

faculteitsbestuur naar lagere organisatieniveaus wordt dan als middel 

gezien om de verdergaande bureaucratisering binnen de instellingen van 

het W.O. tegen te gaan. Zolang deze niet gerealiseerd is, zal het vrijwel 

onmogelijk blijven om alert te reageren en anticiperen op beleidsaanpas

singen als gevolg van wijzigende of achterhaalde afspraken, zoals bijv. 

de Meer-Jaren-Afspraken en de Algemeen Financieel Schema's. 

De als complex ervaren besluitvorming zoals die nu functioneert wordt door 

zijn zeer grote afhankelijkheid van het ministerie van O+W, door de instel

Iings- of faculteitsbesturen veelal als ontmoedigend ervaren en in enkele 

gevallen frustrerend voor de betrokken bestuurders. Onderlinge wedijver 

en emoties nemen toe als gevolg van de grotere druk, die het gevolg is 

van afnemende geldmiddelen. Bestuurders krijgen meer en meer een conflict

oplossende taak toebedeeld. 

Oecentralisatie van beslissingsbevoegdheden kan naar verwachting leiden 

tot meer gedifferentieerde oplossingen, waardoor problemen beter hanteer

baar warden. Veel geinterviewden.waren echter van mening dater nog weinig 

te merken is van realiseren van de gewenste decentralisatie. 
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Herorientatie op de besluitvormingsprocedures kan bijdragen aan de tot

standkoming van een aan de tijd aangepaste besluitvormingsstructuur. In 

enkele interviews werd de noodzaak van het uitwerken van het in de jaren 

zeventig verschenen McKinsey-rapport bepleit. 

Men meent dat het overdenken van en sleutelen aan de informatie- en 

coDDDunicatiestructuur van de huidige besluitvormingsprocedures kan leiden 

tot een doelmatiger en doelgerichter functioneren van de organisatorische 

eenheden in het Wetenschappelijk Onderwijs. Bij de doelstellingen van deze 

eenheden denkt men dan aan de onderwijs-, onderzoek- en dienstverlenings

taken. 

Het doordenken van de gevolgen van elke beleidsbeslissing en de consequen

ties voor. de toekomstige taakuitvoering van de instelling verdienen in het 

beleidsontwikkelingsproces een grotere aandacht te krijgen. 
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HOOFDSTUK 5 

De problematiek van PERFORM 

Op grand van het veldonderzoek kornen we tot het inzicht dat de kern van de 

problematiek waar de instellingen mee te kampen hebben in de ondoorzichtig

heid van de besluitvorrning ligt. 

Elk bestuurlijk niveau heeft een grate functionele autonomie (gekend). Dit 

geldt voor de vakgroep, de subfaculteit, de faculteit en de instelling. 

De ondoorzichtigheid in de besluitvorrningsprocessen heeft betrekking op de 

wijze waarop elk bestuurlijk niveau afzonderlijk tot beslissingen komt, maar 

oak op de onderlinge afsternrning van het beleid door de instelling in haar 

geheel. 

Kenrnerken van deze ondoorzichtigheid zijn: 

- de beschikbare inforrnatie is gebrekkig, dwz. inforrnatie ontbreekt of is 

voor rneerdere interpretaties vatbaar, 

- de volgtijdigheid van de stappen die tijdens het besluitvorrningsproces op 

elk bestuurlijk niveau genornen warden, is onduidelijk, 

- de synchronisatie van de activiteiten om tot een beslissing op instellings-

niveau te kornen is gebrekkig. 

Deze ondoorzichtigheid kornt vooral tot uitdrukking wanneer de instelling 

plannen rnoet opstellen en/of beleid rnoet doorvoeren dat van buiten af, door 

het rninisterie van O&W, wordt opgelegd of geinitieerd, 

PERFORM zal deze thematiek dernonstreren in het kader van de personeelsplanning. 

In het bijzonder zal het interactieve sirnulatiespel geladen warden met de pro

blemen rand het inkrimpen van de personele middelen (externe omstandigheden). 

Ouk zal met PERFORM een instrument warden aangereikt dat bestuurders in staat 

stelt te experimenteren met alternatieve procedures bij de totstandkoming 

van de personeelsplanning op instellings- en facultair niveau. 



- 24 -

HOOFDSTUK 6 

Samenvatting en conclusie 

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de resultaten 

van bestudering van nota's en een veldonderzoek, 

Op basis van deze informatie is een eerste opzet voor een interactieve 

spelsimulatie genaamd PERFORM beschreven. 

Essentieel daarbij is het gegeven dat de besluitvorming in het Wetenschappe

lijk Onderwijs als ondoorzichtig en complex wordt ervaren, Mede als gevolg 

daarvan zijn de bestuurders op verschillende organisatorische niveaus naar 

hun mening in hun beleidsbepaling te afhankelijk geworden van het ministerie 

van O&W of het naast liggende hogere bestuursniveau. Een situatie die ont

moediging en frustraties tot gevolg heeft. 

Door het gebrek aan inzicht en overzicht in de verschillende communicatie

en informatiemogelijkheden bestaat de mogelijkheid dat bestuurders gaan 

'blind' varen. 

PERFORM als hulpmiddel bij de besluitvorming (decision-support) heeft tot 

doel het vergroten van het inzicht van bestuurders (en staffunctionarissen) 

op het gebied van personeelsplanning, met name ten aanzien van de processen 

bij het tot stand komen van de planning. 

Door het aanbieden van een experimenteermogelijkheid kunnen spelers van 

PERFORM verschillende handelingsmogelijkheden op hun consequenties evalueren, 



Appendix Al: 

Aangehaalde projectnotities 

titel 
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I. Overzicht van de aanpak van het 

spelsimulatiemodel. 

2. Met het oog op morgen. 

Ontwikkeling van een instrument 

voor de beleidsvoorbereiding ten 

behoeve van de personeelsplanning 

in het Wetenschappelijk Onderwijs. 

auteur 

J .W. de Jong 

J.W. de Jong 

maand van verschijning 

januari 1982 

juli 1982 
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Appendix A2: 

Lijst van ppp-rapporten 

ti tel auteur 

1. De ontwikkeling van een instrumen- J,H.G. Klsbbers 

tarium voor personeelsplanning in 

bet wetenscbappelijk onderwijs. 

2. Het gebruik van een personeels

planningsysteem in een faculteit: 

de juridiscbe faculteit van de 

RUU. 

J.A.E.E. van Nunen 

P.G.M. de Rooij 

J. Wessels 

L. Geubbels 

J.A.E.E. van Nunen 

P.G.M. de Rooij 

3. Een voorbeeld van softwareontwikke- L. Geubbels 

ling voor personeelsplanning: 

een tabellengenerator. 

4. Wie bestuurt wat in bet weten-

J. Wessels 

R. Zwart 

J.W. de Jong 

scbappelijk onderwijs? Verslag van J.H.G. Klabbers 

een tweetal interviewrondes. 

5. Een basismodel voor personeels

planning in bet wetenscbappelijk 

onderwijs. 

J,A.E.E. van Nunen 

J. Wessels 

R. Zwart 

maand van verscbijning 

juni 1982 

september 1982 

december 1982 

6. Enkele aspecten van de ontwikkeling J.A.E.E. van Nunen oktober 1982 

van de personeelsopbouw aan de P.G.M. de Rooij 

Nederlandse universiteiten: terug- R. Snel 

blik met bebulp van USIM-gegevens. 

7. De opbouw van een prograDllllapakket J.A.E.E. van Nunen 

voor personeelspla.nning in bet J. Wessels 

wetenscbappelijk onderwijs. R. Zwart 

8. Het gebruik van een personeels- A. Stein 

planningsysteem in een universi- J. Wessels 

teit: effecten van een afvloeiings-

regeling. 
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9. Het ontwerp van een interactieve 

spelsimulatie voor personeels

beleid in een universiteit 

J.W. de Jong 

J.H.G. Klabbers 
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Appendix B: 

Enkele bestudeerde nota's, notulen, en brieven 

ti tel 

1. Nota betreffende het op korte termijn te voeren beleid 

m.b.t. het universitair wetenschappelijk personeel 

(nota 'Slanke lijn') 

2. Tweede Kamerstuk 'Hoger Onderwijs voor velen' 

3. Brief Min. O+W t.a.v. kroondocentenformatiebeleid 

4. Algemeen Financieel Schema 80-83 

5. Brief Min. O+W t.a.v. (her-)bezettingsbeleid kroon

docentenplaatsen en kroondocenten formatiekader 

d.d. 

29-6-77 

18-5-78 

26-7-78 

28-12-78 

6. Beleidsnota Universitair Onderzoek (BUOZ-nota) 8-10-79 

7. Nota 'Hoofdlijnen voor nieuwe structuur van het weten- 20-12-79 

schappelijk corps'. Advies van de stuurgroep Structuur 

Wetenschappelijk Corps. 

8. Personeelportefeuillehoudersoverleg notitie 'doorstromers' 11-3-80 

9. Rapport van de permanente Planningscommissie, werkgroep 3-4-80 

(ad-hoc) kroondocentenbeleid 

lU. Interimrapport Taakgroep reallocatie (OPWO). 22-4-80 

11. Nota 'Eenheid en verscheidenheid van het Hoger Onderwijs' 14-10-80 

12. Algemeen Financieel Schema 81-84 

13. Nota 'Resultaten PPH-enquete Opbouw van het Wetenschappe

lijk Corps' 

14, Nota 'Een staalkaart van veranderingen in het Hoger 

Onderwijs' 

feb. 81 

17-6-81 
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15. Kernnota inzake beleidsvoornemens betreffende het 

universitaire w.p. 

16. Notulen personeelportefeuillehoudersoverleg 

aug. 79 - okt. 81 

17. AGP werkgroep plaatsen en geldmodel, eindrapportage 

plaatsen 

18. Brief Min. O+W. middelenperspectief 82-86 

19. Brief Stuurgroep Structuur Wetenschappelijk Corps 

t.a.v. maatregelen t.b.v. invoering nieuwe structuur 

20. Richtlijnen ontwikkelingsplannen 

21. Algemeen Financieel Schema 83-86 

22. Brief Min. O+W t.b.v. kernnota BUWP 

10-7-81 

sept. '81 

16-11-81 

26-11-81 

24-12-81 

13-1-82 
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Appendix C: 

Gevoerde ,gesprekken/interviews 

Naam: 

1. Drs. P.G.H. de Rooy 
afd. Planning RU Limb. 

R.U. Groningen 
centraal niveau 

2. Ir. A. Smits 
bureaumedewerker 
Dienst Onderwijs 
Onderzoek en Planning 
(DOOP) 

3. Drs. D.J, Henstra 
personeelportefeuille
houder CvB 

Interfaculteit Bedrijfs-
kunde 

4. Drs. A.J.M. van Paassen, 
directeur beheerder 

5. Prof,dr.ir. A.C.J. 
de Leeuw, voorheen CvB 
(planning) THE, thans 
o.a. voorz. BIAS werk-
groep,adviseur DOOP 

6. Prof,dr. M.R. van Gils, 
voorheen rector magni-
ficus RUG, thans decaan 

R.U. Utrecht 

centr;.al niveau 

7. Drs. H.J.M. van Noord, 
hoofd afd. Personeel-
planning 

Juridische faculteit, 

8. Hr. H.P. Heijna 
personeelsfunctionaris 

9. Prof.dr. A.W. Koers 
decaan 

10. Hr. G. Luhoff 
directeur bureau 

d.d. 

1-2-'82 

4-2- 1 82 

19-4- 1 82 

12-12-'81 

11-3-'82 

22-3-'82 

15-4-'82 

15-3-'82 

23-J-'82 

29-3- 1 82 

Achtergrond
ges rek 

ca. 30 min. 

ca. 180 min. 

ca. 30 min. 

Eerste inter- Tweede inter-
viewronde viewronde 

ca. 90 min. 

ca. 45 min. 

ca. 90 min. 

ca. 105 min. 

ca. 105 min. 

ca. 105 min. 

ca. 90 min. 
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(Gevoerde gesprekken /interviews, vervolg) 

Naam: d.d. 

Subfaculteit Scheik. 

11. Prof.dr. J.H. v.d. Maas 20-4-'82 
decaan 

12. Or. M.W.J. v.d. Esker 
hoofd bureau 

13. Hr. F.A. Demuth 
personeelsfunctionaris 

K.U. Nijmegen 

centraal niveau 

14. Hr. J.L.M. Goossens 
hoofd afd. Econ.Zaken 
en Nieuwbouw 

20-4-'82 

20-4-'82 

25-3- 1 82 

15. Prof.dr. Th.G.G. Bezem- 22-4-'82 
binder, personeel
portefeuillehouder CvB 

16. Ors. J.G. Brongers 
adj.hoofd Coordinatie 
Personeelbeleid 

Juridische faculteit 

17. Prof,mr, W.C.L. v.d. 
Grinten, decaan 

18. Mr. H.H. Franke 
secretaris 

T.H. Eindhoven 

centraal niveau 

22-4-'82 

26-4-'82 

26-4-'82 

Achtergrond
es rek 

19. Ors. J.P.A.M. Wijnen 13-1-'82 ca. 45 min. 
dienst Bestuurlijke 
Zaken, hoofd Planning 
Statistiek en Informatie 

20. Ir. E.F.M. Butter 
hoofd dienst Bestuur-
1 ijke Zaken 

21. Dr.ir. J. Nijman 
personeelportefeuille
houder CvB 

3-2-'82 

30-3-'82 

Eerste inter- Tweede inter-
viewronde viewronde 

ca. 90 min. 

ca. 90 min. 

ca. 90 min. 

ca. 100 min. 

ca. 75 min. 

ca. 75 min. 

ca. 60 min. 

ca. 90 min. 

ca. 60 min. 

ca. llO min. 
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(Gevoerde gesprekken/interviews, vervolg) 

Naam: 

Onderafd. der Wisk. 
en Informatica 

22. Prof .dr. J. Wessels 
voorz. vakgr. COSOR 

23. Dr.ir. A. Heijligers 
direct./beheerder 

24. Prof.dr. W. van der 
Meiden, decaan 

25, Prof.dr. S.T.M. Acker
mans, voorheen decaan, 
thans rector magnifi
cus THE 

d.d. 
Achtergrond-
1tesprek 

23-12-'82 ca. 20 min. 

16-2-'82 

16-3-'82 

22-3-'82 

Eerste inter- Tweede inter-
viewronde viewronde 

ca. 60 min. 

ca. 90 min. 

ca. 85 min. 


