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Voorwoord

Deze studie vormt een van de deelstudies voor de verkenning "Landbouw-

wetenschappen in 2010: de positie van de LUW'. De verkenning is uitgevoerd door
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Ondezoek (NRLO) en de OverlegCom-
missie Verkenningen (OCV) op vezoek van de Minister van LNV en z'tjn collega van
OCenW.
ln het rapport "Wageningen in profiel"l zijn de belangrijkste resultaten van de ver-
kenning opgenomen. Bt1 de verkenning zijn uiteenlopende instellingen ingeschakeld
om deelstudies uit te voeren.

Het Gentrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid van de Universiteit Twente
heeft studies verricht naar de toekomstige ontwikkeling van de bekosting van uni-
versiteiten en naar de behoefte aan vorming en opleiding van Wageningse acade-
mici na de eeuwwisseling.
ln dit rapport wordt verslag gedaan van het eerstgenoemde ondezoek. Het schetst
een beeld van de financiering van Nederlandse universiteiten in de afgelopen 20 jaar
en van verwachtingen voor de toekomst. De belangr'rjkste trend die de auteur signa-
leert is een verdere afname van de overheidsfinanciering voor het hoger onderwijs
en een absolute toename van de private financiering. Of deze trend vanuit een oog-
punt van wetenschapsbeoefening ook wenselijk is, is volgens de verkenningscom-
missie een vraag die aandacht verdient.
De verkenningscommissie onderstreept de opmerking in het rapport dat een afge-
wogen beoordeling van de relatieve financiële positie van universiteiten niet goed
mogelijk is aan de hand van (alleen) het aantal studenten in relatie tot het eerste
geldstroom budget. Uiteindelijk gaat het om het geheel van de input en output van
de instellingen.

Ook voor dezedeelstudie geldt dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit
rapport geheel ligt bij de auteur.

Resultaten en inzichten die de studie heeft opgeleverd zijn in het verkenningenpro-
ces benut en hebben hun neerslag gevonden in het rapport "Wageningen in profiel".

De voorzitter van de Verkenningscommissie
"Landbouwwetenschappen in 2010: de
positie van de LUW',

Wageningen in profiel; Landbouwwetenschappen in 2010: de positie van de LUW. NRLO/OCV,
oktober 1996.

Mevrouw Dr. A.D. Wolff-AIbers.
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1. lnleiding

1.'1. Achtergrond van het onderzoek

Dit ondezoek is uitgevoerd in opdracht van de Nationale Raad voor Landbouwkundig

Ondezoek (NRLO). De directe aanleiding hiertoe is een verzoek van de Minister van

LNV aan de NRLO en de Overlegcommissie Verkenningen (OCV) zorg te dragen voor

uitvoering van een verkenning van de positie van de universitaire landbouwweten-

schappen in Nederland in de komende 15 jaar. De minister stelt in zijn brief van 16

mei 1995 behoefte te hebben aan "een weloverwogen visie op de ontwikkeling van de

landbouwkennisinfrastructuur op lange termijn". Uiteenlopende mogel'ljkheden voor de

ontwikkeling van de landbouwwetenschappen dienen in dit verband de revue te
passeren.

Teneinde de door de Minister van LNV gevraagde verkenning tot stand te brengen,
heeft de NRLO een beroep gedaan op het Centrum voor Studies van het Hoger

Onderwijs Beleid (CSHOB) om een ondezoek te verrichten naar de toekomstige
ontwikkeli ngen van de bekostig i ngswijze van u n iversiteiten.

1.2- Onderzoekselementen

ln het ondezoek wordt atlereerst een aantal relevante aspecten van bekostiging
behandeld. De fundamentele dimensies aangaande de moge!'tjke vormgeving van een
bekostigingssystematiek komen dan aan de orde. Deze dimensies zijn in feite een
weergave van de belangrijkste, onvermijdelijke keuzen die een bekostiger moet
maken ten aanzien van de bekostigingswijze. Ook wordt de relatie tussen doelstel-
lingen en bekostigingswijze bezien. Het ondezoek geeft vervolgens een beeld van de
wijzen waarop Nederlandse universiteiten de afgelopen 20 jaar bekostigd zijn. Ge-
bruikmakend van de analyse van recente veranderingen (trends) in de bekostiging en

het hoger onderwijsbeleid in Nederland, wordt als derde element van het ondezoek
een aantal scenario's geschetst van de mogelijke wijze van bekostiging van de
Nederlandse universiteiten in de nabije toekomst. Daarbij zal ook worden ingegaan op

het onderscheid tussen publieke en private bekostiging. Aangezien de LUW op

dezelfde w'rjze bekostigd wordt als de andere universiteiten, wordt er van uitgegaan
dat de komende ontwikkelingen in de sfeer van de publieke bekostiging voor alle
universiteiten identiek zullen zijn. Daarnaast worden echter de bekostiging en de
relatieve financiële positie van de LUW apart geanalyseerd. Ten slotte wordt als vierde
element van het ondezoek aandacht besteedt aan de bekostiging van het

wetenschappelijk onderwijs in een tweetal qua economische structuur met Nederland
vergelijkbare West-Europese landen (Denemarken en Duitsland). lndien relevant
wordt apart ingegaan op de positie en de bekostiging van het agrarisch onderwijs.

Het ondezoek bestaat aldus uit een viertal hoofdelementen:

1. Een theoretische verhandeling in hoofdstuk 2 over bekostigingsmotieven en bekos-
tigingssystemen (classificatie van bekostigingssystemen, relatie tussen politieke
prioriteiten en bekostigingssystematiek).



2

2. Een beschrijving in hoofdstuk 3 van de belangrijkste ontwikkelingen in de bekos-
tigingswijze (eerste geldstroom) van Nederlandse universiteiten gedurende de
afgelopen decennia.

3. De presentatie in hoofdstuk 4 van enkele trends en toekomstige ontwikkelingen in
de bekostigingswijze van Nederlandse universiteiten. Apart wordt ingegaan op de
derde-geldstroominkomsten van universiteiten en de eigen bijdragen van studenten
(collegegelden) en de veranderende relatie tussen onderwijsvragers en onderwijs-
aanbieders. Tevens worden de bekostiging en de relatieve financiële positie van de
LUW apart bezien. Ten slotte wordt veruezen naar ontwikkelingen in het buiten-
land.

4. Een beschrijving van de wijzen van bekostiging van universiteiten in Denemarken
en Duitsland (in bijlage 2).

1.3. Belangrijkste bevindingen

De meeste aandacht in het ondezoeksrapport wordt besteed aan de (publieke) be-
kostiging van de Nederlandse universiteiten in algemene zin. De belangrijkste conclu-
sies ten aanzien van de ontwikkeling van de bekostigingssystematiek in de komende
jaren zijn verwoord in paragraaf 4.1. en kunnen worden samengevat in de volgende
vier punten:
In de eerste plaats za! het inputkarakter van de onderwijsbekostiging geheel of
grotendeels verdwijnen. Waarschijnlijk zal alleen of hoofdzakelijk worden bekostigd
met het aantal diploma's als bekostigingsgrondslag en op basis van bilaterale
afspraken. Dientengevolge zal de (directe) studentafhanketijkheid in de bekostiging
(nagenoeg) verdwijnen.
Ten tweede zal sprake zijn van bekostigingsafspraken voor een langere periode. Het
jaarlijkse budget per instelling wordt, behoudens ingrepen vanuit de politiek, voor 5 of
10 iaar in een overeenkomst (contractbekostiging) vastgelegd, met de mogelijkheid
voor de minister - in geval van onverwachte drastische veranderingen van kern-
variabelen - om tussentijds bij te sturen. De modelmatige bekostiging verdwijnt. De
universiteiten wordt aldus voor een aantal jaren een stabiel budgetperspectief
geboden.
ln de derde plaats zal de omvang van de bekostiging mede afhankelijk zijn van de
uitkomsten van de onderhandelingen tussen de minister en de afzonderlijke universi-
teiten. De minister zal proberen per instelling specifiek te sturen via de bekostiging.
Hierdoor zou de facto de bestedingsvrijheid van de universiteiten wat kleiner kunnen
worden.
Ten slotte wordt de bekostiging verstrekt als een "voorschot" voor nog te verichten
prestaties (vergoeding vooraf). Tot nu toe wordt de hoogte van de bekostiging bepaald
door reeds geleverde prestaties (vergoeding achteraf).
Daarnaast is uiteengezet dat zich naar alle waarschijnlijkheid in de komende 10 jaar
een aantal andere ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van universiteiten
zal voordoen, namelijk:
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1. De toekenning van een groter deel van de (eerste geldstroom)onderzoeksgelden
op basis van concurrentie en kwaliteitsoordelen door onafhankelijke deskundigen.
Dit zou tevens gepaard kunnen gaan met een versterking van de tweede
geldstroom ten koste van de eerste geldstroom.

2. Een toename van de private bekostiging, zowel in absolute als in relatieve zin. Dit
geldt zowel voor het universitaire onderwijs als voor het universitaire ondezoek.

3. De universiteiten krijgen de bevoegdheid om zelf de hoogte van hun collegegeld
vast te stellen.

4. De eis van kwaliteitsverbetering van het onderwijs zal, los van een dalende studen-
teninstroom, een belangrijk motief worden voor het minder studentafhankelijker
maken van de publieke bekostiging. ln het verlengde hiervan zal het de universi-
teiten worden toegestaan strenger te selecteren. De studiefinanciering wordt
mogelij kerwijs door de instell ingen verstrel(.

De bekostiging en de relatieve financiële positie van de LUW is in paragraaÍ 4.2.
geanalyseerd. Deze analyse heeft geleid tot de conclusie dat de LUW, althans in
relatie tot het aantal ingeschreven studenten, in een relatief gunstige financiële positie
verkeert. Deze situatie is de resultante van het gegeven dat de bekostiging van de
LUW de facto onafhankelijk is van de ontwikkeling van de studenteninstroom en
andere kernvariabelen. Er is namelijk op de begroting van het ministerie van LNV een
vast bedrag voor de LUW beschikbaar. De LUW hoeft budgettair gezien niet te
concurreren met de andere instellingen. Hierdoor is het - in tegenstelling tot de andere
universiteiten - voor de LUW niet zo belangrijk welk bekostigingsmode! van toepassing
is.

Tenslotte is in bijlage 2 over de grenzen gekeken. De bekostigingswijzen van
universiteiten in Denemarken en Duitsland zijn bestudeerd. Vooral de bekostigings-
systematiek in Duitsland wijkt sterk af van de Nederlandse systematiek. ln de nabije
toekomst zullen de verschillen met Nederland waarschijnlijk veel kleiner worden,
omdat in Duitsland zeer serieus wordt gedacht aan een omschakeling van dectaratie-
bekostiging naar outputgeörienteerde lump sum bekostiging. Zodoende, zij het ver-
traagd, zal Duitsland een met Nederland vergelijkbare ontwikkeling gaan doormaken.
De bekostigingssystematiek in Denemarken komt in hoofdlijnen overeen met de
Nederlandse. Beide landen kennen een systeem van modelmatige, output-geörien-
teerde bekostiging, waarbij de budgetten als lump sum worden verstrekt. Wat de
positie van het agrarisch onderwijs betreft, is gebleken dat een aparte agrarische
universiteit geen vanzelfsprekendheid is. ln Duitsland wordt agrarisch universitair
onderwijs vezorgd aa n "gewone" u n iversiteiten.
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2. Bekostiging en bekostigingssystemen

ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op bekostiging(systemen) in algemene zin. Bekosti-
gingssysteem bezitten namelijk een aantal basiskenmerken (kernelementen) met
behulp waarvan ze geclassificeerd en onderling vergeleken kunnen worden. ln para-
graaf 2.3. wordt aandacht besteed aan deze kernelementen. Allereerst worden in de
paragrafen 2.1. en 2.2. enkele inleidende opmerkingen gemaakt over het onderscheid
tussen publieke en private bekostiging en de motieven voor publieke bekostiging. Tot
slot wordt in paragraaÍ 2.4 de vraag behandeld welk bekostigingssysteem te preferen

valt. Voozover in het kader van dit hoofdstuk noodzakelijk is, wordt de theorie
gekoppeld aan het univeritair onderwijs.

2.1. Publieke en private bekostiging

De bekostiging van (publieke) goederen met een individueel karakter kan in principe

op twee manieren plaatsvinden, namel'rjk door de overheid (publieke bekostiging) of
door de gebruiker (private bekostiging). Uiteraard zijn mengvormen mogel'ljk. De
publieke bekostiging van voozieningen kan gestalte worden gegeven door ofirel een
bekostiging van het aanbod (prijssubsidie aan producenten) danwel een bekostiging
van de vraag (prijssubsidie aan consumenten). Ook hier zijn mengvormen mogelijk.
lndien bovenstaande indeling wordt toegepast op het Nederlandse universitaire
onderwijs kan worden gesteld dat de bekostiging van de universiteiten plaatsvindt
door middel van een mix van genoemde hoofdvormen. Prívate bekostiging geschiedt
vooral in de vorm van de betaling van collegelden door de studenten en de betaling
door bedrijven of personen voor geleverde diensten (contract-ondezoek, contract-
onderwijs, andere dienstverlening). Het geheel van inkomsten van universiteiten uit
contract-activiteiten wordt de derde geldstroom genoemd. De derde geldstroom is

overigens voor een deel ook afkomstig uit publieke middelen, omdat de overheid
eveneens optreedt als opdrachtgever.
Publieke bekostiging via de vraagkant vindt plaats in de sfeer van de studie-
financiering. De studiefinanciering bestaat uit een subsidiedee! (de basisbeurs, aan-
vullende beurs) en een (rentedragend) leendeel. Toekenningen zijn afhankelijk van
studieprestaties en ouderlijk inkomen. ln de basisbeurs is een component opgenomen
voor de betaling van het collegegeld. Het door de student voldane collegegeld is dus
eigenlijk een indirecte vorm van publieke bekostiging.
De inkomsten die universiteiten genieten uit hoofde van de eerste geldstroom en de
tweede geldstroom betreft de publieke bekostiging via de aanbodkanÍ. De eerste
geldstroom (de rijksbijdrage) bestaat uit een basisbekostiging die modelmatig wordt
gealloceerd (zie hoofdstuk 3) en enkele additionele, geoormerkte toewijzingen
(specifieke uitkeringen). Deze specifieke uitkeringen bestaan grotendeels uit (ontoe-
reikende) vergoedingen voor wachtgeldverplichtingen en nemen in 1996 ruim 5
procent van de totale rijksbijdrage in beslag. Het aantal specifieke uitkeringen is de
afgelopen jaren fors afgenomen (zie Koelman, de Vries en Boorsma, 1990). De twee-
de geldstroom bestaat louter uit specifieke uitkeringen ten behoeve van door een
intermed iai r org aan (NWO) te fiatteren ondezoeksprojecten.
In schema 1 is de bekostiging van de universiteiten door middel van geldstromen
weergegeven.
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Schema 1: De bekostiging van universiteiten in geldstromen

De afgelopen jaren is de verhouding tussen de in schema 1 weergegeven geld-
stromen aanzienlijk veranderd. Dit is vooral veroozaakt door de sterke groei van de
derde geldstroom en het fors gestegen collegegeld. Momenteel wordt nagedacht over
een versterking van de tweede geldstroom ten koste van de eerste geldstroom.
Daarnaast wordt met een zekere regelmaat gediscussieerd over een verlegging van
de geldstromen door een versterking van de bekostiging via de vraagzijde. Dit zou dan
moeten gebeuren met de eerste geldstroom. ln hoofdstuk 4 wordt hier verder op
ingegaan.

De publieke bekostíging, zowel via de aanbodzijde als de vraagzijde, kan op uiteen-
lopende wijzen vorm worden gegeven. Voor de bekostiging via de aanbodzijde geldt
dit alleen voor de eerste- en tweede geldstroommiddelen. lmmers, het publiek bekos-
tigde deel van de totale derde-geldstroommiddelen bestaat uit betalingen in de vorm
van prijzen voor contractueel nauwkeurig omschreven produkten en diensten die door
de overheid zelf worden afgenomen. Daar is dus geen variatie qua bekostigingswijze
mogelijk. ln paragraaÍ 2.3. wordt aandacht besteed aan de keuzen die gemaakt
moeten worden bij het construeren van bekostigingssystemen voor de allocatie van
publieke middelen. Onze belangstelling is vooral gericht op bekostiging via de aanbod-
zijde. Allereerst worden in de volgende paragraaf de motieven voor overheidsbekosti-
ging en hun relevantie voor het hoger onderwijs bezien.

2.2. Motieven voor publieke bekostiging

In de economische theorie worden de motieven voor overheidsingrijpen, hetgeen niet
hetzelfde hoeft te zijn als overheidsbekostiging, ontleend aan het in bepaalde gevallen
falende marktmechanisme. De overheid heeft de taak marktimperfecties te pareren
(Koelman en van Harten, 1984, p.p.103-108). ln de eerste plaats wordt de overheid
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een corrigerende functie toebedacht met betrekking tot de verbetering van de toe-
deling van goederen en diensten in de economie (allocatiefunctie). !n de tweede
plaats dient de overheid zoveel mogelijk correcties aan te brengen op de uitkomsten
van het marktproces in overeenstemming met de geldende maatschappelijke en poli-

tieke opvattingen over de inkomensverdeling (herverdelingsfunctie). Tenslotte moet de
overheid zoveel mogelijk zorg dragen voor het in stand houden van een evenwichtige
economische groei: conjuncturele en structurele verstoringen van de economische
ontwikkeling moeten door de overheid worden tegengegaan (stabilisatiefunctie).

De allocatiefunctie

Het marktmechanisme is over het algemeen redelijk in staat de vraag en het aanbod
van goederen en diensten te reguleren. Dit lukt echter niet altijd. Daarnaast kan de
werking van de markt leiden tot ongewenste situaties of tot specifieke problemen.
Overheidsinterventie kan plaatsvinden als een goed een of meer van onderstaande
kenmerken bezit:
1. het betreft een collectief goed of dienst. Zuiver collectieve goederen en diensten

voldoen aan twee eigenschappen. Ten eerste beperkt de consumptie van zo'n
goed of dienst door één individu de consumptie van anderen niet (non-ivaliteif).
Ten tweede kan niemand van consumptie worden uitgesloten als zo'n produkt
eenmaal is verschaft (non-exclusiviteif). Deze twee eigenschappen maken het
onmogelijk dat dergelijke goederen en diensten tegen een prijs per eenheid op de
markt worden verkocht. Zonder overheidsingrijpen komen collectieve goederen niet
of nauwelijks tot stand.
Gegeven de twee genoemde criteria kan hoger onderwijs worden getypeerd als
een individueelgoed.l

2. het betreft een guasr-collectieve vooziening, dat wil zeggen van het goed gaan
exteme effecten uit of het goed kan als een "bemoeigoed" (merit good) worden
aangemerkt. Externe effecten kunnen worden gedefinieerd als de buiten de markt
om werkende positieve of negatieve invloed, die als nevengevolg van economisch
handelen uitgaat op de produktievoorwaarden of het bevredigingspeil van andere
huishoudingen (Hennipman, 1977, p. 180). Positieve externe effecten zijn dus
baten voor derden. Het zich manifesteren van positieve externe effecten is op zich-
zelf geen voldoende reden voor overheidsbekostiging. Die reden is alleen aanwezig
indien de voorziening zonder overheidsingrijpen in onvoldoende mate tot stand
komt. De prijselasticiteit van het aanbod en de vraag moeten in zo'n situatie vol-
doende groot z'tjn.

Bemoeigoederen zijn goederen waarvan de gebruikers in de ogen van de overheid
het belang onderschatten (merit good) of overschatten (demerit good). De overheid
kan dan corrigerend optreden door de prijs van die goederen of diensten te ver-
lagen of te verhogen of door zelf de goederen of diensten te verschaffen (gratis of
tegen een lagere prijs dan de kostprijs). Regelgeving en voorlichting worden in dit
verband als overheidsinstrument echter geschikter geacht dan subsidiëring (Wolf-

' Dat geldt echter niet voor fundamenteel ondezoek. Fundamenteel ondezoek kan worden gekarakt+'
riseerd als een zuiver collectief goed.
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son, 1991). Overheidsingrijpen gebaseerd op het merit-good-motief is omstreden
omdat het uiting van overheidspaternalisme is.
Het hoger onderwijs genereert - zo is de algemeen gedeelde opvatting - externe
effecten en kan derhalve beschouwd als een quasi-collectief goed of ats een
individueel goed met collectieve aspecten. Volgens Haveman en Wolfe (1984)
bestaan de externe effecten die aan het hoger onderwijs kunnen worden toege-
schreven uit bijdragen aan economische groei en produktiviteitsontwikkeling, aan
technologische vernieuwing, aan sociale innovatie en aan sociale cohesie en
maatschappelijke pluriformiteit. De omvang van de externe effecten van hoger
onderwijs is echter moeilijk meetbaar. Harde empirische gegevens hierover zijn niet
voorhanden.
Het hanteren van het merit good-argument ter onderbouwing van de noodzaak van
publieke kekostiging van hoger onderwijs is niet voor de hand liggend. Oosterbeek
(1992) laat zien dat geen sprake is van onderschatting door potentiële studenten
van de individuele baten van hoger onderwijs. Eerder het omgekeerde blijkt het
gevalte zijn.

3. het betreft een goed waarvan het aanbod tendeert naar een monopolie. Dit kan
zich voordoen wanneer de produktiestructuur van het goed wordt gekenmerkt door
toenemende schaalopbrengsten. Een dergelijk monopolie kan leiden tot misbruik
en derhalve een reden zijn voor overheidsingrijpen.
Er kan ook sprake zijn van een zogenaamd "natuurlijk monopolie". ln zo'n geval
moet een bedrijf investeringen verrichten, die de grootte van de markt te boven
gaan. Zo'n bedrijf werkt derhalve met een zekere overcapaciteit, maar minder
investeringen zijn niet mogelijk, omdat dan niet geproduceerd kan worden. Er past
dan ook maar één bedrijf op de markt. Een voorbeeld van een dergelijk bedrijf is
(de infrastructuur van) de Nederlandse Spoorwegen. De overheid neemt in de
meeste gevallen de produktie van natuurlijke monopolies op zich, maar het is ook
mogelijk datzij de produktie van particuliere ondernemingen subsidieert.
Het bovenstaande is niet van toepassing op het hoger onderwijs. Allereerst is hoger
ondenrijs geen natuurlijke monopolie. ln de tweede plaats is uit empirisch onder-
zoek niet gebleken dat universiteiten worden gekenmerkt door een produktie-
structuur van permanent toenemende schaalopbrengsten (zie Goudriaan en De
Groot, 1992 en Goudriaan, 1992).

4. het betreft een goed mel ontwikkelingseffecten. De overheid kan vanuit een
oogpunt van allocatie een ro! vervullen bij de ontwikkeling van nieuwe industrieën
en bedrijfstakken. Enezijds omdat nieuwe, beoogd grootschalige bedrijven enige
tijd nodig kunnen hebben om daadwerkelijk op grote schaal te kunnen produceren
en derhalve tijdelijk steun behoeven om overeind te blijven tegenover volgroeide
(buitenlandse) ondernemingen. Andezijds kunnen de ontwikkelingskosten bij de
start van nieuwe projecten dermate hoog zijn dat hiervoor onvoldoende private
financiering kan worden verkregen.
Het ontwikkelingseffectenmotief is niet of nauwelijks van belang ter onderbouwing
van de noodzaak van overheidsbekostiging van hoger onderwijs. Hooguit zou dit
motief incidenteel een rol kunnen spelen bij sommige infrastructurele investeringen
in het hoger onderwijs (Van lngen en Vrancken, 1993, p. 29).

5. het betreft een goed met hoge perceptiekosten (inningskosten). Deze kunnen bij
toepassing van het prijsmechanisme dermate hoog zijn dat zij de opbrengsten
overtreffen. Dit motief is irrelevant met betrekking tot het hoger onderwijs.
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De verdelingsfunctie

Vanuit sociaal-economische overwegingen kan de overheid ingrijpen in de inkomens-
verdeling, zoals die op de markt is ontstaan. ln Nederland is de zorg voor een redelijke
inkomensverdeling door de overheid expliciet opgenomen in de centrale doelstellingen
van het macro-economische beleid. Verdelingsoverwegingen kunnen ook betrekking
hebben op de beschikbaarheid van basisvoozieningen voor de gehele bevolking
(gezondheidszorg, onderwijs), ongeacht de inkomenspositie.
Vanuit de economische wetenschap kunnen echter geen normen gesteld worden ten
aanzien van de "beste" inkomensverdeling. Wel kan een bepaalde inkomensverdeling
op de economische effecten worden beoordeeld. De overheid beschikt over een groot
aantal instrumenten om de inkomensverdeling te beïnvloeden.
Onderwijs wordt beschouwd als een goed dat doorslaggevend is in de bepaling van
iemands maatschappelijke positie. Vanuit overwegingen van verdelende rechtvaardig-
heid wenst de overheid derhalve de toegankelijkheid van onderwijs voor alle inko-
mensgroepen te garanderen ("gelijke kansen" voor iedereen). ln een markteconomie
is de toegankelijkheid niet automatisch gewaarborgd. Van lngen en Maan (1983)
hebben er overigens op gewezen dat bevordering van gelijke kansen in het hoger
onderwijs vooral wordt gerealiseerd door middel van studiefinanciering en in mindere
mate door overheidsbekostiging van instellingen voor hoger onderwijs.

De sta bi I isatiefu n ctie

AIs derde hoofdmotief voor overheidsingrijpen geldt het zoveel mogelijk zorg dragen
voor een stabiele macro-economische ontwikkeling. !n dat kader is sinds 1945 een
vijftal hoofddoelstellingen van kracht:
- groeivan het reële inkomen per hoofd van de bevolking;
- volledige werkgelegenheid;
- stabilisatie van het prijsniveau;
- redelijke inkomensverdeling;
- evenwichtige ontwikkeling van de betalingsbalans.

De noodzaak van overheidsbekostiging van hoger onderwijs kan ook gerelateerd wor-
den aan het stabilisatiemotief. lmmers, om economische groei te kunnen realiseren is
de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van voldoende afgestudeerden noodzakelijk.
Tevens kan de internationale concurrentiepositie verslechteren wanneer te weinig
fu ndamenteel wetenschappel ijk ondezoek wordt verricht door gekwal ificeerde onder-
zoekers.

Algemene conclusie voor bekostiging hoger onderwijs

Aan de welvaartseconomie kunnen motieven worden ontleend die overheidsinter-
ventie in de vooziening van goederen en diensten met bepaalde eigenschappen
plausibel maken. Deze motieven zijn in het bovenstaande behandeld. Overheids-
bemoeienis kan vervolgens op verschillende manieren plaatsvinden, zoals door recht-
streekse vooziening in een goed door de overheid, prijssubsidiëring aan consumen-
ten of producenten (vraag- en aanbodbekostiging), regelgeving en voorlichting. Welke
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instrumenten worden ingezet en in welke mate is vooral de resultante van politieke
atwegingen.
Wat het hoger onderwijs aangaat, kan worden geconcludeerd dat de motieven voor
overheidsbemoeienis, in welke vorm dan ook, vooral kunnen worden ontleend aan het
externe effecten motief, aan verdelingsovenruegingen en aan het belang van hoger
onderwijs en wetenschappelijk ondezoek voor economische groei.

Hiennee is echter nog niets gezegd over de aard en de omvang van de over-
heidsinterventie met betrekking tot hoger onderwijs. Op basis van een economische
analyse kan dat ook niet. Uiteindelijk gaat het om de effectuering van politieke
prioriteiten. En die kunnen bovendien veranderen in de loop der jaren, hetgeen kan
leiden tot een andere mix en vormgeving van beleidsinstrumenten.
Wat de publieke bekostiging van universiteiten betreft, betekent dit dat de omvang
daarvan en de bekostigingswijze evenmin een objectief gegeven zijn, doch eveneens
de afgeleide van beleidsdesiderata. ln paragraat 2.3. wordt allereerst nagegaan op
welke wijze in theorie de bekostiging gestalte kan worden gegeven. Vervolgens wordt
in paragraaÍ 2.4. de koppeling gelegd tussen bekostiging en doelstellingen in het
hoger onderw'rjs.

2.3. Bekostigingssystemen

ln het navolgende wordt een taxonomie van bekostigingssystemen gepresenteerd.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat sprake is van publieke bekostiging via budgetten
(aanbodbekostiging). Uiteraard kan publieke bekostiging ook plaatsvinden via de
vraagkant (zie paragraai 2.1.).
Bekostigingssystemen - en dus ook bekostigingssystemen van hoger onderwijs -
kunnen naar 3 basiskenmerken worden getypeerd:
1. de grondslag van de bekostiging;
2. de wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt bepaald;
3. de wijze waarop de vergoeding wordt uitgekeerd.

Grondslag van de bekostiging

De bekostigingsgrondslag heeft betrekking op het aangrijpingspunt van de bekosti-
ging. De bekostigingsvooruaarden worden gerelateerd aan een bepaalde fase van
het produktieproces. Uit dien hoofde kan een onderscheid worden gemaakt tussen
twee beko stig i n g swijze n:
A. lnputbekostiging. Bij deze bekostigingswijze worden gelden beschikbaar gesteld ter

dekking van de te onderscheiden kosÍensooden (personele kosten, materiële
kosten en investeringskosten).

B. Outputbekostiging. De bekostiging vindt plaats op basis van geleverde prestaties
(kostendragers).2

' ln de literatuur wordt veelal nog een derde bekostigingsvorm onderscheiden throughputbekostiging.
Er is sprake van een dergelijke bekostigingswijze wanneer de overheid middelen alloceert voor de
"throughput', het ondenaljsproces. De verrichtingen of de activiteiten (kostenplaafsen) van een
instelling om bepaalde prestaties (bijvoorbeeld het leveren van afgestudeerden) tot stand te brengen,
worden bekostigd. Naar onze mening zijn throughputs in de meeste gevallen terug te voeren tot
inputs.
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Uitgaande van genoemde bekostigingswijzen moet de bekostiger kiezen voor een of
meerdere bekostigingsgrondslagen (bij voorbeeld, in geval van bekostiging van
uníversiteiten, aantal ingeschrevenen, aantal behaalde diploma's, aantal dissertaties).
Steeds gaat het hierbij om het vinden van input-, proces- en/of outputindicatoren die
een zo goed mogelijke effectuering van nagestreefde beleidsdoelstellingen teweeg
brengen.

Outputbekostiging is gebaseerd op twee aannamen. De eerste is dat de output goed
meetbaar en normeerbaar is. Naarmate dat minder het geval is, behoeven de ver-
wachte voordelen van outputbekostiging niet op te treden. Met name kunnen proble-
men ontstaan met de kwaliteitsdimensie van de output. Aanname twee is dat
beslissingen over de inzet van middelen het beste kunnen worden genomen op het
niveau dat belast is met de uitvoering van de taken. Hierbij gaat het in de eerste plaats
om een vergroting van de interne doelmatigheid van de afzonderlijke instellingen,
gegeven een bepaalde kwantificeerbare taakstelling. Outputbekostiging gaat (der-
halve) gepaard met financiële decentralisatie. Hierdoor kunnen de beleidskosten
(contractkosten, uituoeringskosten) zowel voor de bekostiger als de bekostigde relatief
laag zijn (Koelman en Vrancken 1993, p.p.7a-75).

Hoogte van de vergoeding

ln de wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld, zijn twee hoofd-
varianten te onderscheiden :

1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van normen die in principe
op alle betrokken instellingen van toepassing ztln (normbekostiging'1.

2. De toekenning is gebaseerd op door de instellingen ingediende en door de subsi-
diegever gehonoreerde aanvragen voor voozieningen en/of activiteiten (declara-
tiebekostiging).

Van normbekostiging is sprake wanneer de tarieven (pr[s) en/of de eenheden
(volume) genormeerd zijn. ln geval van gedeeltelijke normbekostiging is alleen het
tarief of het aantal te bekostigen eenheden genormeerd.' De mate van detaillering
bepaalt hoe nauw de bekostiging aansluit bij de instellingsspecifieke omstandigheden.
De verschillen met declaratiebekostiging worden voor de subsidiegever in die situatie
betrekkelijk. Normbekostiging veronderstelt doorgaans voldoende inzicht in de kosten-
structuur van de instellingen. Dit inzicht is overigens wat het hoger onderwijs betreft
gering (zie Jongbloed eÍ a1.,1994).
Tariefnormen kunnen in principe op vier manieren worden bepaald:
1. Op basis van objectieve en ondeöouwde berekeningen. Uitgegaan wordt van de

kosten die een in normale omstandigheden verkerende instelling moet maken om
haar taakstelling te verrichten.

t Wanneer de hoeveelheid genormeerd is en de prijs niet, heeft de bekostiging meer de kenmerken van
declaratiebekostiging. lmmers, alleen de werkelijk gemaakte kosten worden tot een bepaald maximum
vergoed. Normbekostiging wordt derhalve in de literatuur vaak (impliciet) gelijkgesteld met het
hanteren van een genormeerd bekostigingstarief (zie bij voorbeeld Van lngen en Vrancken, 1993, p.p
88-91 en Ariaans, 1995, p. 28). Strikt genomen is dit niet geheeljuist
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2. Op basis van de werkelijke uitgaven van een beperkt aantal instellingen. De gemid-
delde kosten van deze instellingen dienen als maatstaf (norm) voor alle instellingen.

3. Op basis van historisch bepaalde gegevens. De normen worden afgeleid van ge-
maakte kosten uit het nabije verleden.

4. Op basis van een politieke af,rueging, onafhankelijk van de daadwerkelijke kosten.
De norm geeft het financiële offer weer dat de overheid zich getroost per bekostig-
de eenheid (bekostigingsgrondslag).

De bovenstaande wijzen van normering kunnen worden gerelateerd aan de bekosti-
ging van de universiteiten volgens het Plaatsen Geld Model (PGM) (zie paragraai 3.2.)
en het HOBEK-model (zie paragraaf 3.3.). Wat PGM betreft, kan worden opgemerkt
dat de modelparameters (normen) zijn bepaald volgens manier 1. Echter, ten gevolge
van een gebrekkig inzicht van de overheid in de kostenstructuur in het hoger onderwijs
kan ernstig getwijfeld worden aan het realiteitsgehalte van de volgens methode 1

vastgestelde normen.o Dit is een van de redenen geweest om onder HOBEK over te
gaan op bekostiging aan de hand van globale normen, waarbij niet langer gepreten-
deerd wordt dat deze gebaseerd zijn op gemiddelde daadwerkelijke kosten van de
instellingen (methode 4).s

Bij declaratiebekostiging worden de werkelijke uitgaven vergoed, voor zover deze sub-
sidiabel zijn. Dit maakt het mogelijk om nauw bij de specifieke behoeften van de
instellingen aan te sluiten. Het voordeel van deze wijze van bekostiging ligt vooral in
de mogelijkheid om tegemoet te komen aan eventuele specifieke omstandigheden
waarin afzonderlijke instellingen verkeren. Voor de instellingen geldt dat zij in dit
systeem geen enkel financieel risico lopen bij het juist volgen van de regels. De
mogelijkheden tot kostenbeheersing zijn echter beperkt en dat stimuleert de overheid
om gedetailleerde regels op te stellen, waardoor de beleidsvrijheid voor de instellingen
wordt beperkt. De beleids- en beheerskosten zijn vergeleken met andere bekosti-
gingssystemen hoog en hangen af van de omvang van de regelgeving.
Overigens zal een 2uiver stelsel van declaratiebekostiging in de praktijk weinig worden
aangetroffen en zal, vaak met betrekking tot de volumekant, direct of indirect gebruik
worden gemaakt van enigerlei wijze van normering. Anders gezegd, het onderscheid
tussen normbekostiging en declaratiebekostiging is in voorkomende gevallen gra-
dueel.

Zo is nog steeds niet onomstreden duidelijk wat een willekeurige student van een willekeurige
studierichting een universiteit kost. Deze onduidelijkheid wordt vooral veroozaakt door
toerekeningsproblemen. Zie bijvooöeeld Jongbloed en Koelman (1996, pp. 155-157).

Hetgeen is opgemerkt over normen in PGM en HOBEK heeft betrekking op de bekostiging van
ondena/js. De bekostiging van ondezoek, althans het Bdeel, is sinds de introductie van PGM in 1982
gebaseerd op een historisch gegroeide verdeling van ondezoeksgelden over de instellingen. Het
ondezoeksvolume dat de verschillende universiteiten in 1982 hebben, wordt bevroren. Hiermee wordt
in feite als (invariabele) bekostigingsgrondslag het instellingsvolume (in fte) voor ondezoek 1982
gehanteerd. Dit kan als een vorm van incrcmental budgeting worden beschouwd. Universiteiten die
sindsdien relatief sterk gegroeid zijn qua studentenaantallen, zijn daardoor relatief achtergebleven wat
betreft hun ondezoekscomponent. Als bekostigingstarief voor het Bdeel ondezoek wordt een
gemiddeld salaris, berekend aan de hand van een gemiddelde rangenopbouw en een gemiddelde
personeelslast per rang, gebruikt.
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Bij declaratiebekostiging wordt geen bekostigingsmodel gebruikt en kan er enige
ruimte zijn voor onderhandelingen (zie ook Ziderman en Albrecht, 1995). Norm-
bekostiging gaat vaak gepaard met modelmatige bekostiging.

Wtjze van be sch i kb aarctet t i n g

Een derde belangrijk kenmerk van bekostigingssystemen betreft de w'rjze waarop de
overheidsvergoeding wordt uitgekeerd. Het gaat hierbrj om de vraag of en in welke
mate door de overheid bestedingsvoorwaarden gesteld worden. Deze kwestie kan,
zoals nog zal blijken, niet los worden gezien van de in het bovenstaande behandelde
kenmerken van bekostigingssystemen.
Tussen bekostigingssystemen kunnen qua bestedingsvrijheid voor de instellingen
grote verschillen bestaan. Uiteraard is bij elk bekostigingssysteem sprake van alge-
meen geldende voorwaarden. Voor de universiteiten betekent dit dat de onfuangen
overheidsmiddelen uitsluitend ten behoeve van onderwijs- en ondezoeksdoeleinden
mogen worden aangewend, dat een deugdelijke financiële administratie moet worden
gevoerd en dat accountantscontrole dient plaats te vinden. Verschillen tussen bekosti-
gingssystemen zijn gelegen in het feit dat de verkregen gelden al dan niet bínnen de
genoemde restricties vrij mogen worden besteed en in het gegeven of overschotten
op vergoedingen al dan niet behouden mogen worden. Twee bekostigingsvormen
kunnen worden onderscheiden :

A. Bekostiging in de vorm van een 'lump sum".
B. Bekostiging door middel van "geoormetkte" veryoedingen.

ln het geval van lump-sum bekostiging wordt het subsidie als een bedrag vooraf voor
een bepaalde periode uitgekeerd. De instelling mag zelf bepalen op welke wijze dit
bedrag wordt ingezet ter realisering van hiermee beoogde doeleinden. Tevens kan zt1

beslissen dat in een bepaald jaar een deel van de middelen niet wordt besteed, maar
gereserveerd. Lump-sum bekostiging is een instrument dat de financiële autonomie
van de instellingen bevordert.o Het genereert prikkels om efficiënt te produceren. Het
gevolg hiervan is een grote mate van financiële flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
lnstellingen kunnen naar eigen inzicht schuiven met middelen en zelt keuzen maken.
De toepassing van lump-sum bekostiging impliceert een bepaalde schaal waarop kan
worden geproduceerd.
Het spreekt vanzelf dat in een situatie van financiële autonomie hogere eisen worden
gesteld aan het financieel management van de instelling. Met name goede meer-
jarenramingen, begrotingsbewaking en adequate financiële informatiestromen zijn in

dit verband onmisbare instrumenten.

Geoormerkte middelen mogen in principe niet alternatief worden aangewend.
Middelen die voor de aanschaf van bepaalde voozieningen worden verstrekt, mogen
alleen daaraan worden besteed. Overschotten dienen doorgaans te worden

u ln hoeveÍTe van deze autonomie, dat wil zeggen vermindering van regelgeving van overheidswege
(deregulering) daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt, is mede aftankelijk van de wijze waarop
de centrale overheid andere instrumenten dan het bekostigingsinstrument inzet.
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terugbetaatd.T De instelling kan zodoende nauwelijks flexibe! opereren en heeft weinig
of geen financiële autonomie. Dit komt de interne doelmatigheid uiteraard niet ten
goede. Via geoormerkte vergoedingen kan de subsidiegever het produktieproces
sturen. De in paragraaf 2.1. genoemde specifieke uitkeringen zijn voorbeelden van
geoormerkte vergoedingen.
Geoormerkte bekostiging en lump-sum bekostiging kunnen worden beschouwd als
twee uitersten van een continuum. Daarbinnen kunnen zich allerlei gradaties van
bestedingsvrijheid voordoen (bij voorbeeld line-item budgeting en program budgeting).

Onderstaande figuur (schema 2) geeft een samenvattend ovezicht van de diverse
onderelen van de drie basiskenmerken van bekostigingssystemen.

Bekostigings-
systeem

Schema 2: Basiskenmerken van bekostigingssystemen

Aanvullende kenmerken

De drie behandelde basiskenmerken van bekostigingssystemen kunnen nog worden
aangevuld met de begrippen open-eind bekostiging en budgetbekostiging (plafond-
bekostiging). Daarbij gaat het niet zozeer om een kenmerk van de bekostigings-
systematiek als zodanig, maar veeleer om de vraag of de subsidiegever van tevoren
wil bepalen of de uitgaven gebonden zin aan een absoluut maximumbedrag
(budgetbekostiging) dan wel of deze afhankelijk worden gesteld van de daad-
werkelijke vraag (open-eind bekostiging). De belangrijkste reden voor een subsidie-
gever om te besluiten tot budgetbekostiging ligt in het streven naar uitgavenbeheer-

' Bil geoormerkte vergoedingen op declaratiebasis dienen overschotten altijd te worden terugbetaald.
Bij normvergoedingen is dat niet het geval.
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sing.8 Een bekostigingsmodel met een open einde wordt ook wel een behoeftemodet
oÍ claimmodel genoemd. lngeval van budgetbekostiging krijgt een bekostigingsmodel
het karakter van een verdeelmodel.

ln bekostigingssystemen kan daarnaast al dan niet de factor "kwaliteit" zijn ver-
disconteerd. lndien sprake is van normbekostiging kan in dit verband gedacht worden
aan kwaliteitsindicatoren (bij voorbeeld "gewogen" aantal publikaties). In geval van
declaratiebekostiging kan gedacht worden aan enigerlei vorm van kwaliteitsbeoor-
deling door externe deskundigen. lndien dit het geva! is in het hoger onderwijs, zijn
universiteiten - of beter, vakgroepen of ondezoeksgroepen - genoodzaakt onderling
te concurreren voor de verwerving van schaarse ondezoekgelden.

Een ander kenmerk van bekostigingssystemen betreft de periode van bekostiging.
Doorgaans wordt hoger onderwijs bekostigd voor de periode van een jaar. Daarna
wordt het niveau van bekostiging opnieuw bezien. Er kan echter ook bekostigd
worden voor een langere periode, waarbij jaarlijks het eerder afgesproken bedrag
wordt uitgekeerd. De in paragraaf 3.5. behandelde capaciteitsbekostiging is hiervan
een voorbeeld. Deze vorm van bekostiging verschaft de universiteiten een stabiel
budget voor meerdere jaren. Als tegenprestatie voor deze "bekostiging vooraf' belo-
ven de universiteiten bepaalde, met de minister afgesproken, prestaties te leveren
(contractbekostiging). Na de contractperiode wordt bezien of de afgesproken presta-
ties daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Deze evaluatie kan leiden tot budgetbijstellingen
("afrekeningen"). Contractbekostiging kan zeer wel plaatsvinden zonder gebruik te
maken van een bekostigingsmodel.

lndien sprake is van bekostiging aan de hand van meerdere bekostigingsgrondslagen,
volumenormen en tariefnormen (bekostigingstarieven) wordt doorgaans een
bekostigingsmodel (allocatiemode!) gebruikt.s Een dergelijk model bestaat uit een
aantal parameters (gewichten of prijzen) en een aantal variabelen (hoeveelheden
bepaald door al dan niet genormeerde bekostigingsgrondslagen). PGM en HOBEK
zijn voorbeelden van een allocatiemodel. De rijksbijdrage voor hoger onderwijs wordt
grotendeels modelmatig gealloceerd (basisbekostiging). Daamaast vindt additionele
bekostiging plaats door midde! van enkele specifieke uitkeingen.
ln bekostigingsmodellen is dus een geheel van normen opgenomen. Daarbij kan
enezijds sprake zijn van een ingewikkeld geheel van vele, gedetailleerde normen,
doch andezijds ook van slechts enkele, globale normen.

Een aanvullend criterium voor de classificatie van bekostigingssystemen zou de "mate van
marKoriëntatie" kunnen zijn (Jongbloed, 1995). Belangrijke elementen binnen een gedecentraliseerd,
marktgeoriënteerd systeem (kunnen) zijn: variabele, door instellingen zelf te bepalen collegelden,
concurrentie op basis van prijs en l<waliteit, (strenge) selectie van studenten en bekostiging van
instellingen via de vraagkant (vouchersysteem). Het criterium "mate van marktoriëntatie" is echter van
toepassing op het geïntegreerde geheel van alle naast elkaar bestiaande private en publieke
bekostigingswijzen binnen een hoger-onderuijssysteem. De door ons gepresenteerde classificatie van
bekostigingssystemen is echter toegesneden op publieke bekostiging via de aanbodkant.

Bekostiging op basis van prijzen en bekostigingsgrondslagen wordt in de engelstalige literatuur
formula funding (of formula budgeting) genoemd. Zie brl voorbeeld Ahumada (1990), Darling ef a/.

(1989) en Lasher en Greene (1993).
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!n bekostigingsmodellen kan tevens een vasÍe voef (nullast) worden gehanteerd. De
vaste voet is het deel van de vergoeding dat onafhankelijk is van de (variabele)
bekostigingsgrondslagen. Wanneer het bekostigingsmodel geen vaste voet kent, is
sprake van lineaire bekostiging. Lineaire bekostiging genereert een prikkel voor het
benutten van schaalvoordelen. De vaste voet is vooral van belang voor het in stand
houden van kleine instellingen.

Elk bekostigingssysteem bevat een combinatie van de hiervoor genoemde bouw-
stenen. Vanuit een oogpunt van autonomievergroting van de instellingen scoort lump-
sum bekostiging het beste. Normbekostiging komt gedeeltelijk tegemoet aan het
streven naar budgettaire beheersing. De voordelen van norm- en van lump-sum
bekostiging worden het beste bereikt wanneer beide vormen in samenhang worden
toegepast. Outputbekostiging is vooral geschikt wanneer het rendement centraal
wordt gesteld. Feitelijk kan deze wijze van bekostiging ook alleen samengaan met
bestedingsvrijheid voor de instellingen. Staat kleinschaligheid centraal of zijn instel-
lingen onvoldoende in staat om financiële risico's te dragen, dan biedt declaratie-
bekostiging voordelen. Laatstgenoemde wijze van bekostiging gaat veelal samen met
geoormerkte bestedingen.

De laatste 15 jaar is bij de rijksoverheid de belangstelling voor uitgavenbeheersing en
doelmatigheidsvergroting manifest aanwezig. Binnen een aantal beleidsterreinen heeft
dit voor de bekostigingswijze tot gevolg dat:
- het aandeelvan outpufuariabelen in de bekostigingsformules toeneemt'
- normbekostiging in plaats van declaratiebekostiging wordt ingevoerd;
- de middelen als een lump sum worden verstrekt in plaats van geoormerkt;
- open eind bekostiging wordt vervangen door plafondbekostiging;
- complexe, uiterst gedetailleerde normen worden vervangen door globale normen;
- meer aandacht wordt besteed aan concurrentie op basis van kwaliteit.

ln het navolgend e zal duidelijk worden dat vergelijkbare ontwikkelingen zich ook
binnen het hoger onderwijs hebben voorgedaan.

2.4. Bekostiging als sturingsinstrument

De overheid wenst bepaalde doelstellingen te realiseren en voert derhalve beleid. Om
beleid te kunnen voeren, worden (categorieën) instrumenten ingezet. Eén van deze
instrumenten is het instrument bekostiging. Zoals in het bovenstaande is aangegeven,
kan dit instrument op zeer uiteenlopende wijze worden gehanteerd. Welk bekosti-
gingssysteem valt nu te prefereren voor de Nederlandse universiteiten?
Deze vraag valt niet eenduidig te beantwoorden. ln het algemeen kan worden gesteld
dat er geen "ideaal" bekostigingssysteem voor de Nederlandse universiteiten bestaat.
Wel kan worden betoogd dat, gegeven een bepaalde set van beleidsdoelstellingen,
sommige bekostigingssystemen daar beter bij aansluiten dan andere. Bekostigings-
systemen bevatten namelijk (des)incentives voor specifieke gedragsreacties van acto-
ren binnen de universiteiten; gedragsreacties die de realisatie van bepaalde doelstel-
lingen kunnen bevorderen danwelfrustreren. Van belang daarbij is dat prikkels binnen
de bekostigingssystematiek voldoende zichtbaar en herkenbaar (dus niet te ingewik-
keld) zijn.
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Van lngen en Vrancken (1993) noemen met betrekking tot het hoger onderwijs de
volgende set van beleidsdoelstellingen:
- bevordering van de toegankelflkheid;
- beperking van verblijfsduren;
- verhoging van het numerieke rendement;
- verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
- bevordering van differentiatie van het aanbod;
- facilitering van flexibele leerwegen;
- bevordering van de autonomie van de instellingen;
- bevordering van de interne efficiency;
- kostenbeheersing;
- eenvoud en transparantie;
- technische uitvoerbaarheid;
- fraudebestendigheid.

lndien men verschillende bekostigingssystemen laat "scoren" op deze set van doel-
stellingen ontstaat een gevarieerd panorama waaruit waarschijnlijk niet zo maar een
keuze kan worden gedestilleerd. Dit bl[kt ook uit de resultaten van de door Van Ingen
en Vrancken gemaakte vergelij king van bekostig i n gssystemen.
Hoe groter het aantal beleidsdoelstellingen, des te moeilijker het ontwerpen van een
"optimale" bekostig i n gssystematiek wordt.
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3. Publieke bekostiging van Nederlandse universiteiten

ln dit hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze de Nederlandse universiteiten de
afgelopen decennia bekostigd zijn. Tevens wordt bezien hoe de bekostiging in de na-
bije toekomst (waarsch'rjnlijk) gestalte zal worden gegeven. Er wordt alleen ingegaan
op de reguliere publieke bekostiging (eerste geldstroom). Bedacht dient te worden dat
de centrale bekostigingsprincipes die in hoofdstuk twee behandeld zijn op enigerlei
w'tjze terug zijn te vinden in de bekostigingsmodellen die in het onderstaande de revue
zullen passeren.

3.1. ATOOM en ITT

Tot 1960 worden de universiteiten op declaratiebasis bekostigd (Hazeu, 1990). Er
wordt nog geen bekostigingsmode! gebruikt. Dientengevolge is er wat "ruimte" voor
onderhandelingen tussen de minister en de afzonderlijke universiteiten. Sedertdien
wordt de bekostiging van de exploitatiemiddelen direct gekoppeld aan het aantal inge-
schreven studenten. Deze koppeling wordt vastgelegd in het z_ogenaamde ATOOM-
model(Ambtelijk Technisch Overleg Over Middelenverdeling).1o Door middel van dit
modelworden per instelling een totaal bedrag voor personele middelen en een totaal-
bedrag voor materiële middelen berekend. Deze bedragen worden als lump-sum aan
de universiteiten ter beschikking gesteld. De universiteiten zijn echter niet bevoegd om
personele middelen aan te wenden in de materiële sfeer en omgekeerd.

ln 1978 wordt de opvolger van het ATOOM-model ingevoerd: het |TT-model (lntentio-
nele Taakstelling en Toewijzing). Een belangrijke reden voor het introduceren van dit
nieuwe model is gelegen in het feit dat de minister van OCW een minder directe
koppeling dan in ATOOM wenst tussen ondezoekmiddelen en studentenaantallen.
Deze koppeling wordt in het lTï-model enigszins "op afstand gezet". Het budget voor
personeelslasten is niet meer volledig gebaseerd op studentaantallen, maar bevat ook
een student-onafhankelijk basisbedrag, de zogenaamde "nullast" (vaste voet). Het
variabele budgetdee! wordt bepaald door het aantal "onderwijsvragende" studenten in
plaats van door het totaal aantal ingeschreven studenten. Deze verandering vloeit
voort uit het gegeven dat niet alle ingeschreven studenten even intensief aan het
onderwijsproces deelnemen. Het budget is de resultante van het aantal personeels-
plaatsen dat wordt berekend door de vermenigvuldiging van (van te voren vastge-
stelde) staf/student-ratio's met het aanta I onderwijsvragende studenten.

3.2. Het Plaatsen Geld Model

Het Plaatsen Geld Model (PGM) is in 1983 ingevoerd als opvolger van het ITT model.
De reden waarom de bekostiging via het ITT-modelwordt verlaten, is tweeledig:
- Men wil een einde maken aan de situatie dat de activiteiten ondezoek en maat-

schappelijke dienstverlening worden bekostigd als een opslag op het bedrag voor

'o De korte weergave in deze paragraaf van het ATOOM-model en het |TT-model is gebaseerd op de
beschrijving in Groot en van de Poel (1993, pp. 160-162).
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ondeMijs. Ondezoek en maatschappelijke dienstverlening dienen (grotendeels)
onafhankelijk van studentaantallen bekostigd te worden.

- Men heeft de behoefte onderscheid te maken tussen een volumecomponent (per-
soneelsplaatsen) en een prijscomponent (gemiddelde personeelslast).

Het PGM - dat ook voor de bekostiging van de LUW wordt gebruikt - bestaat uit twee
delen, namelijk het P/aafsenmodel(volumecomponent) en het Getdmodel(prijscompo-
nent). Het Plaatsenmodel bevat op zijn beurt weer een tweetal deelmodellen:
- een deelmodel voor de berekening van het aantal plaatsen voor wetenschappelijk

personeel (WP-plaatsen);
- een deelmodel ter bepaling van het aantal plaatsen voor niet-wetenschappelijk

personeel (NWP-plaatsen).
Het deelmodel voor de WP-plaatsen bestaat uit een aantal onderdelen, nametijk het
Aldeel (basisdeel), het A2-deel (vernieuwing), het AM-deel (maatschappelijke dienst-
verlening) en het B-deel (ondezoek).

Het Plaatsenmodel WP wordt, althans met betrekking tot het A-deel, grotendeels
gekenmerkt door normatieve relaties tussen taken en middelen. De belangrijkste
bekostigingsgrondslag vormt het aantal onderwijsvmgende studenten.ll Daarnaast
wordt een vaste voet (nullast) gehanteerd. Het Bdeel van PGM (voorwaardelijk
bekostigd onderzoek) is onafhankelijk van studentenaantatlen en bovendien niet
normatief. ln het B-deel is landelijk een ondezoektaakstelling vastgesteld, waarbij de
allocatie van middelen plaats dient te vinden op basis van gebleken kwaliteit van het
ondezoek. Hiertoe is een stelsel van "voorwaardelijk gefinancierd ondezoek" (VF)
gecreëerd. De Bdelen voor de afzonderlijke instellingen zijn bij de (budgettair
neutrale) invoering van PGM als restpost vastgesteld en wel op de volgende wijze: B-
deel in 1982 = totaa! WP - (A1 + RZ + AM).
Het stelsel van VF heeft echter in de praktijk in de jaren sedert 1984 niet geleid tot
(oorspronkelijk beoogde) herallocaties van ondezoeksmiddelen tussen de universi-
teiten (zie paragraaf 3.4.).

In het tweede deelmodel van het Plaatsenmodel wordt het aantal fte's NWP bepaald.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire (onderwijs, ondezoek,
dienstverlening) en secundaire taken. Het noodzakelijk geachte aantat NWP-plaatsen
voor onderwijs en ondezoek is gekoppeld door middel van NWPMP-normen aan het
aantal \A/P-plaatsen, inclusief het aantal ondezoekplaatsen uit hoofde van de tweede

11 
De onderwijsvraag is slechts ten dele gebaseerd op empirische metingen. Drie variabelen spelen een
rol spelen: de instroom van eerstejaars, de gemiddelde studieduur en het numeriek rendement. Bij de
introductie van PGM is de normatieve bekostigingsduur van aËtudeerders en uitvallers bepaald op 4,5
respectievelijk 1,6 jaar (vanaf 1987 1,35 jaar). Het rendement wordt daarentegen vastgesteld aan de
hand van feitelijke, in het verleden gerealiseerde rendementen per instelling. De bekostigingsformule
heeftdandevolgendevorm:Y=EJ*(1,35+3,15*R),waarbijY=aantalondenrijsvragenden,EJ=
aantal eerstejaars en R = numeriek rendement.
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getdstroom." De NWP-ondersteuning voor maatschappelijke dienstverlening wordt
n iet-normatief vastgesteld. I 3

De aantallen NWP-plaatsen voor secundaire taken worden normatief bepaald. Tevens
wordt een vaste voet bekostigd.la

Wanneer het aantal personeelsleden per universiteit bepaald is, kan dit aantal via het

Geldmodel - waarin gebruik gemaakt wordt van gemiddelde personeelslasten - omge-

rekend worden in een totaa! budget voor personele lasten. Dat budget wordt als lump-

sum beschikbaar gesteld.l5

Het Oveige-Lastenmodel

Het budget voor materiële exploitatie-uitgaven wordt bepaald door middel van het
Overige Lastenmodel (OLM). De overiq lasten worden in dat model onderscheiden in
harde lasten en normeerbare lasten.'o De harde lasten worden op declaratiebasis
door de minister vergoed. Deze vergoeding vindt alleen plaats indien aan een aantal
procedurele voorwaarden is voldaan. De normeeóare lasten zijn, afgezien van
bepaalde huisvestingslasten waarbij het vloeroppervlak een rol speelt, gerelateerd aan
PGM-uitkomsten. De harde lasten binnen OLM zijn geoormerkt. De normeerbare
lasten worden als lump sum aan de instellingen uitgekeerd.

Afgezien van de bekostiging op basis van PGM en OLM kent de eerste geldstroom

een apart investeringsbudget (in 1990 184,2 miljoen gulden) en een groot aanta!
andere specifieke uitkeringen. Exclusief de wachtgelden neemt het geheel van
investeringsgelden en specifieke uitkeringen in 1990 9,3 procent van de totale eerste
geldstroommiddelen in beslag. ln het begin van de negentiger iaren is het aantal
specifieke uitkeringen drastisch gereduceerd. Het investeringsbudget is sedert 1995

onderdeelvan de Iump sum die de universiteiten ontvangen (zie paragraaf 3.3.).

De volgende N\r1/PMP-normen zijn in 1983 van toepassing: alf,a-cluster 0,15; beta-cluster 0,8;
gamma+luster 0,2; medisch cluster 0,9; technisch- en landbouw+luster 1 ,1 .

Met uiEondering van de aan patiëntenzorg gerelateerde AM-taken. Daarvoor wordt wel een N\A/P/

\A/P-norm gehanteerd.

De vaste voet bedraagt 120 N\A/P-plaatsen per instelling. Daamaast is het aantal N\A/P-plaatsen
gerelateerd aan het aantal onderwijsvragende studenten, de in gebruik zijnde vloeroppervlakte en het

aantial personeelsleden in de andere categorieën (inclusief \A/P tweede geldstroom).

Voor een gedetailleerde beschrijving van PGM kan worden veruezen naar het door het ministerie van
OCW in 1988 uitgegeven "Handboek bekostiging wetenschappelijk ondena/js".

De harde lasten bestaan uit huisvestingslasten (onroerendgoedbelasting, huur, onderhoud wegen),
vezekeringen en specifieke lasten. Tot de normeerbare lasten worden de volgende categorieën gere-

kend: apparatuur voor ondena/js en ondezoek, reiskosten, materiële kosten algemene diensten,

communicatie en vervoer, studentenvoozieningen en personeel restauratieve voozieningen, huis-

vestingslasten (onderhoud, schoonhouden, energielasten).
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Het Plaatsen Geld Mode! is in feite een uiterst gecompliceerd model; een model dat
bovendien ten gevolge van latere verfijningen steeds ingewikkelder is geworden. Te-
vens ontbreekt in PGM een duidelijke, doozichtige prikkelstructuur (Goudriaan, De
Groot en Pannebakker, 1990). Er ontstaat aan het eínd van de tachtiger jaren dan ook
in toenemende mate kritiek op PGM. Na uitgebreide discussies en advisering aan-
gaande mogelijke alternatieven voor PGM, is uiteindelijk besloten tot invoering van
een nieuw bekostigingsmodel, namelijk het HOBEK-model.

3.3. Het bekostigingsmodel HOBEK

Sinds het begrotingsjaar 1993 wordt voor het grootste deel (ongeveer g0 procent) van
de eerste geldstroombekostiging van de universiteiten een nieuw model gebruikt, het
HOBEK-bekostigingsmodel.'' De in dat model opgenomen atgemene berekenings-
w'tjze van de universitaire exploitatiebudgette.n is vastgelegd in een algemene maatre-
gel van bestuur (Bekostigingsbesluit WHW).'ö Ook de LUW wordt bekostigd op basis
van HOBEK-normen (zie hoofdstuk 4).

ln totaal bedragen de voor de universiteiten beschikbare eerste geldstroommiddelen
ongeveer 3,8 miljard gulden (inclusief de LUW). Dat bedrag is al sinds eind jaren
zeventig gefixeerd, hetgeen impliceert dat de omvang van het macro-budget in feite
onafhankelijk is van de ontwikkeling van de landelijke studenteninstroom. Een gege-
ven budget moet worden verdeeld over de universiteiten. Het bekostigingsmodel
HOBEK is dientengevolge geen claimmodel, maar alteen een verdeelmodel (zie para-
graaf 2.3.).De verdeling vloeit voort uit rekenregels, welke zijn gebaseerd op normen
(prijzen, tarieven) en bekostigingsgrondslagen (ingeschreven studenten, diploma's,
promoties).

De in HOBEK gehanteerde rekenregels zijn geen bestedingsregels, maar louter ver-
deelregels. Voor de rijksbijdrage geldt dus het beginsel van bestedingsvrijheid. De
verdeelregels bepalen hoe een in het kader van de begroting vastgesteld W.O.-budget
over de universiteiten wordt verdeeld en zijn ten opzichte van het vroegere Plaatsen
Geld Model aanzienlijk vereenvoudigd en beperkt. Bovendien hebben - in tegenstel-
ling tot,qGM - de in de verdeelregels opgenomen normen geen relatie met werketijke
kosten.le

Het HOBEK-model bestaat uit drie onderdelen:
1. een onderwijsdeel (23o/o);

2. een ondezoekdeel (64%);

De resterende 10 procent bestaat voornamelijk uit investeringsmiddelen en wachtgelden.

De investeringsmiddelen worden apart gealloceerd op basis van gehonoreerde aanvragen en kunnen
dus worden beschouwd als geoormerkte uitkeringen. Sinds 1995 zijn de universiteiten, als resultante
van de IVH-operatie, echter zelf verantwoordelijk voor hun huisvestingsinvesteringen. De universi-
teiten krijgen voortaan een vergoeding voor investeringen die een onderdeelvormt van de lump sum.
De verdeling van de investeringsmiddelen vindt plaats naar rato van de HOBEK-budgetten.

Derhalve is het strikt genomen niet juist om de term "prijzen" te gebruiken. Beter zou zrln te spreken
van premies of bijdragen.
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3. een verwevenheidsdeel (13o/o).

Het onderwijsdeel

De hiermee gemoeide middelen worden op basis van twee telgegevens (bekosti-
g ingsgrondslagen) verdeeld :

- aantallen ingeschreven studenten. Elke ingeschreven student wordt bekostigd voor
een periode die maximaalgelijk kan zijn aan de normatieve cursusduur.2o

- aantallen afgegeven doctoraaldiploma's.21

De hoeveelheidsgegevens worden vermenigvuldigd met bekostigingstarieven. Twee
tarieven worden gehanteerd, een laag en een hoog:
- / 5.000 voor "onderwijsprestaties" in de clusters alfa en gamma
- Í 7.500 voor onderwijsprestaties in de clusters bèta, medisch, technisch en land-

bouw.
De prijzen zijn gebaseerd op de in 1992 berekende hoogte van de prijzen die in het
HBO zouden ontstaan, indien op dat moment in het HBO eenzelfde systematiek zou
zijn gehanteerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in prijzen tussen ingeschreve-
nen en diploma's. Het betreft netto-prijzen. De collegelden die de universiteiten van
hun studenten ontvangen, mogen deze, in tegenstelling tot de bekostiging onder
PGM, behouden.2:

Toepassing van de basisformule "prijs maal prestaties" leidt tot een budget dat hoger
of lager is dan het beschikbare budget. Derhalve wordt een correctiefactor ("onder-
wijsfacto/') toegepast, waardoor jaarlijks een eventuele over- dan wel onderschrijding
van het landelijk beschikbare budget wordt voorkomen. De onderwijsfactor is het
quotiënt van het macro onderwijsbudget en het modelmatig berekende onderwijsdeel
en wordt generaa! toegepast om de som van de ondenruijsdelen van de universiteiten
te laten aansluiten op het beschikbare landelijk onderwijsdeel. Bij de (budgettair
neutrale) overgang van PGM naar HOBEK in 1993 is deze factor op 1 gesteld.23
Vanaf 1994 varieert de factor van jaar tot jaar, afhankelijk van budgetvolume en aantal
prestatie-eenheden. ln 1994 en 1995 heeft de onderwijsfactor de waarde 1,02 en in
1996 1,03.

Dit brengt met zich mee dat slechts een deel van het totaal aantal studenten meetelt voor de
bekostiging.

De tellingen vinden plaats in het jaar t-2. ln het jaar t-1 worden de telgegevens verwerkt in de ontwerp
begroting voor het jaar t.

lndien rekening wordt gehouden met de venarevenheidscomponent (ondena/jsgebonden ondezoek),
de basisvooziening ondezoek (indirect gekoppeld aan aantal studenten) en collegegelden, ont-
vangen universiteiten in 1996 uiteindelijk Í 10.230 respectievel[k f 14.220 per student.

Het landelijk ondenarijsdeel is bij de introductie van HOBEK bepaald op basis van de (laatste) uitkomst
1992 van het Plaatsen Geld Model. De omvang van dit landelijk ondenrijsdeel is ín principe constant
en kan slechts wijzigen als gevolg van veranderingen van het macro-kader, bij voorbeeld door
bezuinigingen of loon- en prijsontwikkelingen. ln 1993 bedraagt het onderwijsdeel / 788,1 mln. (excl.
LUW, tegen / 807,3 mln. in 1996.
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Vergeleken met PGM kent HOBEK slechts 2 prijzen in plaats van 6. Bovendien zijn
deze niet meer gebaseerd op (een ijdele poging tot benadering van) werkelijke kosten.
Een ander verschil tussen HOBEK en PGM is dat HOBEK geen vaste voeten (nul-
lasten) kent, zoals bij PGM nog wel het geval is. Het principe van linearisering is bij
HOBEK volledig doorgevoerd. HOBEK genereert daardoor geen prikkels tot prolife-
ratie van nieuwe studierichtingen of het in stand houden van zeer kleine studie-
richtingen.

Het onderzoekdeel

Dit deel van het model bevat vier componenten:
- een basisvooziening (15%);
- een deelvoor promoties en ontwerpers (9%);
- een deelvoor ondezoekscholen (0%);
- een deelstrategische overwegingen (76%).

De omvang van de basrsvooziening is landelijk bepaald op een vast percentage van
15 procent van het ondezoekbudget. De verdeling daarvan geschiedt naar rato van
de omvang van het onderwijsdeel per instelling.

Ongeveer 9 procent van de ondezoeksmiddelen wordt gealloceerd op basis van
aantallen gerealiseerde promoties en ontwerpersceftificaten Daarvoor worden vaste
premies gehanteerd:
- / 60.000 voor dissertaties in de clusters alfa en gamma;
- Í 120.000 voor dissertaties in de clusters bèta, medisch, technisch en landbouw;
- / 100.000 voor ontwerperscertificaten.

Teneinde te voorkomen dat hiermee een open-einde-regeling ontstaat binnen een
overigens vaststaand macro-budget voor het geheel van universitaire onderwijs- en
ondezoektaken, is voozien in een afgrendelingsmechanisme. Dat mechanisme zorgt
er voor dat eventuele overschotten of tekorten binnen het model kunnen worden
verwerkt. Dit geschiedt via de strategische overwegingencomponent en we! zodanig
dat een stijging van de aantallen promoties en ontwerpers leidt tot een verlaging van
de strateg ische overweg i ngencomponent en omgekeerd.
De component ondezoekscholen blijft vooralsnog leeg. De gedachte is dat wanneer
over enkele jaren een uitgekristalliseerd en evenwichtig stelsel van ondezoekscholen
tot wasdom is gekomen, in de HOBEK-systematiek een premie moet worden
ingebouwd voor iedere erkende ondezoekschool die een universiteit rijk is.

De landelijk vastgestelde omvang van het deel strategische overwegingen (76 procent
van het landelijk ondezoek budget) is bij de invoering van HOBEK in eerste instantie
als "restpost" verdeeld, zodat voor de begroting 1993 sprake was van budgettaire
neutraliteit per instelling. Voor de jaren na 1993 is het voornemen vastgelegd dat
deze component ook als restpost gehanteerd wordt, maar dan alleen voor het macro-
budget. De budgettaire neutraliteit geldt dan alleen nog voor het totaal budget en niet
meer voor de afzonderlijke universiteiten. Dit kan leiden tot reallocaties tussen de
instellingen. Reallocaties dienen dan - in beperkte mate - plaats te vinden op grond
van overuegingen van kwaliteit en maatschappelijke relevantie. De manier waarop de
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begrippen kwaliteit en maatschappelijke relevantie in dit verband geoperationaliseerd
moeten worden, is nog onduidelijk. Tot nu toe hebben dan ook nog geen reallocaties
tussen universiteiten van gelden uit het strategisch ondezoekdeel plaatsgevonden.

Het verwevenheidsdeel

Een van de uitgangspunten bij de invoering van het bekostigingsmode! HOBEK was
de gedachte dat de onderwijsprijzen in het hoger beroepsonderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs gelijk dienden te zijn. lnvoering van dit uitgangspunt zou echter
tot gevolg hebben dat voor alle universiteiten de nieuwe onderwijsbudgetten lager zijn
dan voorheen het geval was. Derhalve is gesteld dat datgene wat een universitaire
opleiding duurder maakt dan een HBO-opleiding, toegeschreven moet worden aan het
wetenschappelijke karakter (onderwijs op basis van ondezoek) van universiteiten. Bij

universiteiten is sprake van een verwevenheid van onderwijs en ondezoek, hetgeen
leidt tot additionele onderwijskosten vergeleken met het HBO. Derhalve is ter mitigatie
van dit kostenverschil in de overheidsvergoeding voor universiteiten een "verweven-
heidscomponent" (onderwijsgebonden onderzoek) opgenomen.
De verwevenheidscomponent is zo berekend dat de overgang van PGM naar HOBEK
budgettair neutraal kon verlopen (incrementele besluitvorming). Voor elke instelling is

in 1993 het nieuwe HOBEK-budget (onderwijscomponent + ondezoekcomponent +

verwevenheidscomponent) gelfik aan het oude PGM-budget (oude onderwijsbudget +

oude ondezoekbudget). Vanaf 1994 wordt de venrevenheidscomponent, na vast-
stelling van de landelijke omvang, gealloceerd als een generale opslag op het onder-
wijs- en ondezoekdeel. Het voor elke instelling gelijke opslagpercentage wordt
jaarlijks berekend door de landelijke omvang van het verwevenheidsdeelte delen door
de som van de landelijke onderwijs- en onderzoekcomponent. ln 1994 bedroeg het
opslagpercentage 1 3 procent.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat HOBEK vier eenduidige bekostigings-
grondslagen (ingeschrevenen, diploma's, promoties en ontwerpers) kent, waaraan al
met al vijf verschillende prijzen zijn gekoppeld. Een groot deel van het ondezoeks-
budget wordt (tot nu toe) verdeeld op basis van een historisch gegroeide situatie. Het
onderzoeksbudget voor een instelling is gelijk aan de som van de toegewezen
bedragen van de vier ondezoekcompartimenten. Het totale budget dat een universi-
teit toegewezen krijgt, is de som van de onderwijscomponent, de verwevenheids-
component en de ondezoekscomponent. Indien het verwevenheidsdeel integraal
wordt toegerekend aan onderwijs ztln 360/o van de totale HOBEK-middelen (in theorie)
beschikbaar voor universitair onderwijs.

3.4. Statische onderzoeksbudgetten

Zowel bij PGM als bij HOBEK b!'rjkt dat de allocatie van ondezoeksmiddelen over de
instellingen niet op dezelfde eenduidige manier op basis van ondezoeksprestaties en
ondezoeksprijzen kan plaatsvinden als bij de ondenruijsmiddelen het geval is. Het is
tot op heden niet gelukt om normatieve verdeelsleutels te vinden voor de allocatie van
het geheel van universitaire ondezoekmiddelen. Wel zijn er in de loop der jaren
pogingen ondernomen incentíves te creëren voor het beter zichtbaar en meetbaar
maken van ondezoeksinspanningen. Een belangrijk (eerste) voorbeeld hiervan is de
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introductie in 1983 van de voorwaardelijke financiering (VF) van het ondezoek ge-
weest. Doel van de VF was het bevorderen van de kwaliteit en samenhang van onder-
zoek. Daarnaast diende de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het
universitair ondezoek te worden beoordeeld.2a

ln eerste instantie had men met de VF ook het voornemen verschillen in onder-
zoekskwaliteit te laten leiden tot herverdeling van middelen tussen universiteiten. Daar
is niets van terecht gekomen. Onder druk van de universiteiten besloot de minister al
snel van dit voornemen af te zien. Het ondezoeksvolume dat iedere instelling in het
jaar van invoering van de VF had, werd bevroren. Hierdoor nam het belang van de VF
aanzienlijk af. Desalniettemin heeft het instrument van de VF geleid tot grote verbete-
ringen: de universiteiten zln zich intern meer gaan richten op het leveren van onder-
zoekprestaties en op het zichtbaar maken daarvan.'"
Omdat de dreiging van herallocatie van ondezoekgelden al snel uit de VF was ver-
dwenen, is men gaan nadenken over alternatieven die zouden kunnen leiden tot een
andere verdeling van het ondezoekbudget. Met name is gezocht naar aangrijpings-
punten om de verdeling van de ondezoekmiddelen te objectiveren (normeren). Resul-
taten van dit denkproces zijn terug te vinden in HOBEK. ln HOBEK zijn binnen de
component ondezoek namelijk, zoals in het bovenstaande is aangegeven, in beginsel
twee elementen opgenomen waarin vormen van ondezoekprestaties zijn weerge-
geven. Enezijds de premiëring van aantallen gerealiseerde promoties en ontwerpers
en anderzijds de toekomstige premiëring van erkende onderzoekscholen.

Al met al wordt echter onder HOBEK het grootste deel van het ondezoeksbudget,
vooralsnog ruim 75 procent (47% van de totale HOBEK-middelen), niet op basis van
normen of l<waliteitsbeoordelingen gealloceerd. Dat betekent dat voor het grootste
deel van de ondezoekmiddelen het verdeelmechanisme nog steeds historisch be-
paald is. Weliswaar is bij de invoering van HOBEK in het betreffende bekostigings-
besluit in een bepaling vastgelegd dat de minister - onder vuaÍe procedurele voor-
waarden - in beginsel de bevoegdheid heeft op grond van strategische overwegingen
beperkte reallocaties tot stand te brengen in de (historische) verdeling van onder-
zoekgelden. Echter, onder druk van de universiteiten en de Tweede Kamer heeft de
minister benadrukt dat hij een dergelijke ingreep beschouwt als een ultimum reme-
dium. Dit betekent in feite dat de minister (voorlopig) afziel van toepassing van
genoemde bepaling.

Teneinde dit te kunnen realiseren, werd van de universiteiten verwacht dal zil ondezoeksprogram-
ma's zouden opstellen met de volgende drie kenmerken:
a. behoorlijke omvang (ten minste vijf mensjaren ondezoek);
b. langere termijn beslaand (vijf jaar);

c. kwaliteit extern goedgekeurd (door onaftankelijke, disciplinaire commissies).

Aan het eind van de democratiseringsjaren en de jaren van snelle toename van het personeels-

bestand van het ministerie van OCW had de minister ter legitimatie, met name ten opzichte van de
minister van Financiën, van het omvangrijk geworden macro-budget voor wetenschappelijk onderwijs
en -ondezoek een duidelijke behoefre aan het zichtbaar maken van de universitaire produktie. ln die
zin kan de VF ook beschouwd worden als een budgetstrategie (Hazeu, 1983).
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3.5. Capaciteitsbekostiging

ln het Ontwerp HOOP 1996 wordt uiteengezet dat in de komende jaren de instroom
van eerstejaars aanzienlijk zal afnemen. Deze ontwikkeling dient volgens de minister
consequenties te hebben voor de bekostigingswijze van de universiteiten. Hij wenst
geen bekostigingssystematiek, zoals HOBEK er een is, die de afzonderlijke inste!-

lingen prikkelt hun studentenaantallen op te voeren. Het wordt namelijk niet wenselijk
geacht de deelname aan wetenschappelUk onderwijs (verder) te vergroten. De

minister streeft om meerdere redenen (onder andere financiële) kleinere universiteiten
na. Derhalve dient de bekostiging van universiteiten onafhankelijk te zijn van studen-
tenaantallen. Voorgesteld wordt een vorm van capaciteitsbekostiging in te voeren.
De essentie daarvan zal zijn dat de rijksbijdrage per universiteit vooraf voor een
langere periode wordt vastgesteld. Hiermee wordt beoogd de instellingen een stabiel
middelenkader te bieden, waardoor zii tn staat zijn de afnemende instroom op te
vangen "zonder dat dit Ieidt tot sterk stijgende wachtgeldaanspraken, oneigenlijke
wervingscampagnes, ongewenste afuraak van het voozieningenniveau, etc." (Ont-

werp HOOP 1996, p. 48).

De exacte vormgeving van de ministeriële plannen is nog niet bekend. Er zal op korte
termijn een beleidsnotitie worden uitgebracht waarin de voomemens worden uitge-
werkt. Onderdeel van de beleidsplannen is in ieder geval het maken van afspraken
tussen de minister en de afzonderlijke instellingen over de totaal te bekostigen
onderwijs- en ondezoekscapaciteit. Dientengevolge mag worden verwacht dat de
modelmatige aanpak wordt verlaten. Wat de ondezoeksbekostiging betreft, dient de
huidige ondezoekbijdrage per universiteit het uitgangspunt te zijn, mogelijkerwijs met
een correctie voor te verwachten promoties. Het onderwijsbudget zal in eerste instan-
tie bepaald worden door de op basis van studentgegevens 1994-1995 met HOBEK
berekende onderwijscomponent. De overstap van HOBEK naar capaciteitsbekostiging
zal dus in eerste instantie nagenoeg budgettair neutraalverlopen.

De onderwijscapaciteit zal volgens de in het Ontwerp HOOP 1996 geformuleerde
plannen worden vastgesteld in termen van diploma's en niet in termen van student-
aantatlen.26 De intentie van deze keuze is te bevorderen dat de universiteiten
studenten tijdig verwijzen naar andere opleidingen of instellingen indien duidelijk is dat
de slaagkans gering is. De bedoeling is capaciteitsafspraken (met bijbehorend finan-
cieel perspectief) te maken voor een periode van 10 iaar. Het streven is de nieuwe
systematiek per 1 januari 1997 in te voeren.

lnmiddels is duidelijk geworden dat deze datum niet gehaald zal worden. De minister
is voornemens om de begroting 1997 te baseren op de begroting 1996 ("vries-
kastmodel") om zodoende de universiteiten elke prikkel te ontnemen meer studenten
binnen te halen. Dit past in zijn streven naar een kleinere universiteit. Het vrieskast-
model is bedoeld als overgangsmaatregel voor de invoering van capaciteits-
bekostiging in 1998 (of 1999?).

" Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1995, pp. 166-167) bl[kt een voorstander
te zijn van capaciteitsbekostiging. De Raad kiest echter voor een capaciteit uitgedrukt in aantallen
studenten in plaats van in aantallen getuigschriften.
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De vrieskastbenadering is modelmatig uitgewerkt in STABEK (stabiele bekostiging).
Deze bekostigingssystematiek is gericht op een meer stabiele bekostiging en een
sterke vermindering van de studentafhankel'rjkheid. De belangrijkste aanpassingen die
middels SïABEK op het HOBEK-modelworden aangebracht, zijn:
- de opslagen voor veruevenheid en basisvooziening ondezoek worden omgezet in

vaste studentonafhankelijke bed ragen ;

- de studentafhankelijkheid van het onderwijsbudget wordt verlaagd van 80% naar
10%; het gewicht van diploma's wordt verlaagd van 20o/o naar 10%; het resterende
onderwijsbudget (80%) wordt een vast budget; de prijzen per student en per
diploma worden navenant verlaagd;

- in het ondezoeksbudget wordt een vierjaarsgemiddelde gehanteerd voor
promoties en ontwerperscertificaten ;

- gedurende de overgangsperiode worden de vierjaarsgemiddelden geijkt op HOBEK
1996.

STABEK bevat voor de instellingen du§ een enorme vaste voet. De vraag is waarom
voor de overgangsperiode tot aan de invoering van de capaciteitsbekostiging een
gewijzigd HOBEK-model wordt gecreëerd. De overgang van HOBEK naar STABEK
heeft als randvoorwaarde namelijk budgettaire neutraliteit. Bovendien is het de bedoe-
ling dat STABEK slechts één jaar wordt toegepast. Met dergelíjke uitgangspunten had
ook simpelweg besloten kunnen worden om de HOBEK-budgetten 1996 ook uit te
keren ged urende de overgangsperiode.

Uiteindelijk is natuurlijk vooral de beoogde capaciteitsbekostiging van belang. De
minister stelt dan voor een langere periode middelen beschikbaar voor nog te leveren
prestaties. De instellingen worden, afgezien van eventuele bezuinigingen of politieke
ingrepen, niet meer geconfronteerd met jaarlijkse budgetfluctuaties. Dat is onder
HOBEK wel het geval. Bovendien worden onder HOBEK de onderwijsbudgetten afge-
leid van reeds geleverde prestaties.

Bij monde van de VSNU hebben de universiteiten te kennen gegeven het slechts ten
dele met de nieuwe bekostigingsplannen eens te zijn. Zijvrezen dat de minister naast
(kwantitatieve) capaciteitsafspraken een grotere invloed op de universiteiten nastreeft
in bilaterale afspraken over kwalitatieve onderwerpen. Daarnaast verwerpen de uni-
versiteiten een volledig studentonafhankelijke bekostiging. De doelstelling van het
bevorderen van de stabiliteit in de bekostiging wordt door de universiteiten wel volledig
onderschreven. Deze doelstelling zou echter op een andere wijze uitgewerkt moeten
worden dan door de minister is gedaan.
ln hoeverre deze kritiek terecht is, hangt mede af van de wijze van concretisering van
de ministeriële voornemens.
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4. Publieke en private bekostiging van universiteiten in de
toekomst

In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de wijze waarop de Neder-

Iandse universiteiten gedurende de afgelopen decennia bekostigd zijn. Tevens is een

beeld geschetst van de in 1998 (of daarna) in te voeren capaciteitsbekostiging. Nu is

het moment aangebroken voor het op een rij zetten van een aantal trends en voor het

signaleren van te verwachten toekomstige ontwikkelingen (paragraaf 4.1.). Vervolgens

wordt in paragraaf 4.2. de relatieve financiële positie van de Landbouwuniversiteit

Wageningen apart behandeld.

4.1. Trends en ontwikkelingen

ln hoofdstuk 3 is ingegaan op de bekostiging van Nederlandse universiteiten in de

afgelopen decennia. Tevens is aandacht besteed aan de hoofdlijnen van de bekosti-
gingssystematiek (capaciteitsbekostiging) die waarschijnlijk in 1998 zal worden inge-

voerd. ln navolging van Hazeu en Lourens (1993) kan gesteld worden dat tot op

heden vier "generaties" van modellen zijn gehanteerd. Op korte termijn zal echter de

overstap worden gemaakt naar de vijfde generatie.
De eerste generatie wordt in essentie gekenmerkt door geoormerkte inputbekostiging

op declaratiebasis. In feite is nog geen sprake van modelmatige bekostiging. De

tweede generatie (ATOOM en lTï) kan worden getypeerd als (modelmatige) input-

bekostiging op basis van normen met een beperkte mate van bestedingsvrijheid. De

derde generatie (PGM) kent voor het eerst een zekere outputoriëntatie (rendement,
promoties). Ten opzichte van de tweede generatie is de bestedingsvrijheid voor de

instellingen aanzienlijk toegenomen. Ook de vierde generatie (HOBEK) bestaat net als

PGM uit een mix van input (studenten) en output (diploma's, promoties en ontwerpers)

normen. Het geheel van normen is echter veel eenvoudiger en doozichtiger dan de

uiterst complexe PGM-normen. Tevens is ten opzichte van PGM de mate van beste-

dingsvrijheid nog wat toegenomen. Die is bij HOBEK maximaal.
De tendens in de bekostiging tot op heden is een ontwikkeling in de richting van volle-

dige bestedingsvrijheid en een toenemende outputoriëntatie op basis van eenvoudige
normen. De studentafhankelijkheid in de bekostiging blijft groot. Een groot dee! van de

ondezoekmiddelen wordt nog steeds op basis van een historisch gegroeide situatie

aan de universiteiten beschikbaar gesteld en wordt dus (vooralsnog) niet gealloceerd

op basis van normen en/of kwaliteitsoordelen, waardoor herallocaties niet aan de orde

zln.

Bovenstaande ontwikkelingen in de bekostigingswijze van universitair onderwijs en

ondezoek doen zich ook in andere West-Europese landen voor. De fase waarin men

verkeert, kan echter uiteenlopend zijn. Zo kent Duitsland momenteel nog een systeem

van declaratiebekostiging met zeer weinig bestedingsvrijheid voor de universiteiten.
Het is echter vrijwel zeker, gegeven de discussie in Duitsland in hoger-onderwijs- en

beleidskringen, dat binnen enkele jaren modelmatige, outputgeoriënteerde norm-

bekostiging in combinatie met bestedingsvrijheid ingevoerd zal worden. Momenteel

wordt in enkele Lànder al geëxperimenteerd met outputbekostiging met betrekking tot
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kleine onderdelen van het totale hoger-onderwijsbudget. Denemarken daarentegen
heeft, evenals Nederland, reeds een ontwikkeling doorgemaakt naar outputgerichte
lump-sum bekostiging. !n bijlage 2 worden de bekostigingssystemen van genoemde
landen uitgebreid beschreven.

De bekostiging van Nederlandse universiteiten in de nabije toekomst zal vier essen-
tiële veranderingen met zich meebrengen. ln de eerste plaats zal het inputkarakter
van de onderwijsbekostiging geheel of grotendeels verdwijnen. Waarschijnlijk zal
alleen of hoofdzakelijk worden bekostigd met het aantal diploma's als bekostigings-
grondslag en op basis van bilaterale afspraken. Dientengevolge zal de (directe)
studentafhankelijkheid in de bekostiging (nagenoeg) verdwijnen. Ten tweede zal
sprake zijn van bekostigingsafspraken voor een langere periode. Het jaarlijkse budget
per instelling wordt, behoudens ingrepen vanuit de politiek, voor 5 of 10 jaar in een
overeenkomst (contractbekostiging) vastgelegd, met de mogelijkheid voor de minister
- in geval van onvenrachte drastische veranderingen van kernvariabelen - om
tussentijds bij te sturen. De universiteiten wordt aldus voor een aantaljaren een stabiel
budgetperspectief geboden. De modelmatige bekostiging zal waarschijnlijk verdwij-
nen. ln de derde plaats zal de omvang van de bekostiging mede afhankelijk zijn van
de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de minister en de afzonderlijke
universiteiten. De minister zal proberen per instelling specifiek te sturen via de
bekostiging.2T Hierdoor zou de facto de bestedingsvrijÈeid van de universiteiten wat
kleiner kunnen worden. Ten slotte wordt de bekostiging verstrekt als een "voorschot"
voor nog te verrichten prestaties (vergoeding vooraf). Tot nu toe wordt de hoogte van
de bekostiging bepaald door reeds geleverde prestaties (vergoeding achteraf).

Afgezien van de te verwachten invoering van contractbekostiging zal zich naar alle
waarschijnlijkheid in de komende 10 jaar een aantal andere, belangwekkende ont-
wikkelingen op het gebied van de bekostiging van de universiteiten voordoen.
Gedacht kan worden aan het volgende:

1. Toekenning van een groter deel van de ondezoeksgelden op basis van con-
currentie en kwaliteitsoordelen door onafhankelijke deskundigen, bij voorbeeld door
de "opvulling" van de tot nu toe leeg gebleven HOBEK-component voor onder-
zoekscholen en door een daadwerkelijke operationalisering van de begrippen
kwaliteit en maatschappelijke relevantie in relatie tot de HOBEK-component
strategische overuegingen. Hierdoor ontstaan reallocaties van tot op heden groten-
deels per instelling gefixeerde eerste geldstroommiddelen voor onderzoek (zie
paragraaf 3.4.). Dit zou tevens gepaard kunnen gaan met een versterking van de
tweede geldstroom ten koste van de eerste geldstroom. Al met al zal het grootste
deel van de totale eerste geldstroommiddelen onderworpen zijn aan de "dreiging"
van reallocaties. Momenteel geldt dit voor minder dan de helft van de eerste
geldstroom.
Toekenning van eerste geldstroommiddelen bestemd voor ondezoekdoeleinden
aan de hand van concurrentie en kwaliteitsoordelen impliceert tegelijkertijd een

27 Dit zou bij voorbeeld kunnen ímpliceren dat de minister afspraken wenst te maken over de specifieke
"missie" van een instelling. Zie ook Koelman en de Vries (1988).
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uitholling van de bestedingsvrijheid van de instellingen. Bepaalde middelen worden
namelijk uitsluitend gealloceerd ten behoeve van specifieke ondezoekprojecten.
Men zou zich kunnen voorstellen dat de bestedingsvrijheid verder wordt verkleind
door de bilaterale afspraken in het kader van de beoogde capaciteitsbekostiging.
Eventuele reallocaties tussen universiteiten ten gevolge van bovengenoemde ont-
wikkelingen kunnen overigens in strijd zijn met de beleidsoptie van financiële stabili-
teit voor de komende jaren. Het perspectief van financiële stabiliteit zal waarschijn-
lijk alleen worden gerealiseerd met betrekking tot de onderwijsmiddelen.

2. De voortdurende budgettaire krapte bij de overheid zal leiden tot een verdere
afname van de publieke bekostiging van universitair onderwijs en universitair onder-
zoek. Daarentegen zal de private bekostiging (absoluut en relatief) toenemen. Dit
zal vooral blijken uit een verdere verhoging van collegegelden en uit een (door-
gaande) stijging van contractinkomsten (derde geldstroom).'o Tevens dient reke-
ning te worden gehouden met de afschaffing danwel clausulering van de basis-
beurs.2s De basisbeurs is de afgelopen jaren reeds aanzienlijk verlaagd, hetgeen
heeft geresulteerd in een forse groei van het leendeel. Uit de tabellen 1 en 2 wordt
duidelijk dat de inkomsten uit collegegelden en contractactiviteiten de afgelopen 10
jaar enorm zijn gestegen.

3. ln het verlengde van punt 2 en om de concurrentie tussen universiteiten en de
marktgerichtheid te bevorderen za! het de instellingen worden toegestaan zelf de
hoogte van hun collegegeld vast te stellen, waarbij hun mogelijkerwijs eveneens de
bevoegdheid za! worden toegekend per faculteiUstudierichting uiteenlopende tarie-
ven te hanteren. Een eerste stap is reeds gezet met de beslissing van de minister
om universiteiten met ingang van het studiejaar 1996/97 zelf de hoogte van het
collegegeld voor auditoren te laten bepalen.30

4. De eis van kwaliteitsverbetering ("value for money") wordt nog belangr'rjker. Ener-
zijds heeft dit consequenties voor de allocatie van ondezoekmiddelen (zie punt 1),

andezijds voor de toedeling van onderwijsmiddelen. Wat het onderwijs betreft ligt
dan voor de hand dat de bekostiging onafhankelijker wordt van studentenaantallen.
Dit zal ook reeds het geval zijn bij de in te voeren capaciteitsbekostiging (zie 3.5.).
De voorgestelde capaciteitsbekostiging vloeit echter vooral voort uit de wens de
bekostiging los te koppelen van de in de komende jaren afnemende studen-
teninstroom. Tegelijkertijd za! het de universiteiten worden toegestaan strenger te

Overigens komt uit een zeer recent ondezoek van de VSNU (1996) naar voren dat in 1994 de
inkomsten van universiteiten uit opdrachtondezoek niet gegroeid zijn. Bovendien is de werk-
gelegenheid voor ondezoekers aan universiteiten in '1994 voor het eerst gedaald.

Dit zou overigens in strijd zijn met de incentivestructuur van de voor het studiejaar 1996/1997 in te
voeren prestatiebeurs waarbij studenten hun basisbeurs kunnen "verdienen" door voldoende studie-
voortgang.

De meeste universiteiten zijn voomemens om voor het studiejaar 1996/97 aan auditoren een college-
geld van 3300 gulden te vragen. De UT en de TUE zitten daar met een collegegeld van 2400 gulden
ver onder. De TUD (3600), de RUL (3450) en de UVA (3400) willen hun auditoren de hoogste
collegegelden laten betalen.
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selecteren. Mogelijkerwijs wordt de studiefinanciering door de instellingen verstrekt
(zie ook Douben en van Ravens, 1995, p. 13).

5. De noodzaak van permanente educatie zal de discussie gaande houden over een
eerste geldstroombekostiging via de vraagkant ("vouchers"). Hierbij dient overigens
bedacht te worden dat de specifieke vormgeving hiervan vaak belangrijker is dan
de achterliggende hoofdgedachte (zie Jongbloed, Koelman en Vossensteyn, 1992,v-Y

pp. 53-55)."' Op het eerste gezicht lijkt een vouchersysteem aantrekkelijk, omdat
individuen een zeer grote mate van flexibiliteit wordt gegeven en instellingen ge-
dwongen worden zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Bij nader inzien kleven er
echter flinke bezwaren aan, met name een grote administratieve rompslomp en een
onvoorspelbare onderwijsdeelname met alle daaruit voortvloeiende consequenties
(zie Koelman, 1993 en Cohen, 1996).

Tabel 1: Ontwikkeling hoogte collegegelden (in guldens)

Academisch
jaar

WO (voltijd) WO (deeltijd) Auditoren HBO

1945 Um 1956

1956 Um 1972

1973 Um 1980

1981t82

1983/84

1984/85

1985/86

1987/88

1988/89

1991t92

1992t93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

300

200

500

750

888

898

1 100

1604

1750

1850

1950

2050

2150

2250

2400

2575

2750

710

915

1325

1475

1550

1625

1700

1800

1925

2050

2450

2590

2730

2870

30í0

3150

650

770

778

1000

1292

1400

1850

1950

2050

2150

2250

2400

2575

2750

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

" Zie voor een uitwerking van verschillende vouchersystemen Florax en Koelman (1988) en Oosterbeek
(1994).
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Tabet2: Contractinkomsten universiteiten van 1983 tot 1994 (in mln. guldens)

1983 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993

RUL

UU

RUG

EUR

RL

UVA

VUA

KUN

KUB

TUD

TUE

UT

LUW

Tot.

30,7 38,7 38,9 4p 65,0 45,9 58,3 57,1 86,3

47,2 48,8 56,6 72,0 80,5 127,0 138,1 168,2 174,2

24,5 28,2 32,7 37,1 39,4 41,4 47,6 55,2 57,6

8,9 19,6 19,4 25,6 31,4 35,6 75,1 78,1 41,6

4,2 6,9 11,8 13,8 21,5 26,6 37,0 44,4 23,3

15,4 20,9 26,4 33,9 38,8 43,9 48,9 65,4 77,9

23,5 24,6 31,2 47 ,9 54,9 57,1 68,2 81,1 79,2

29,4 U,O 41,8 il,3 60,5 77,5 86,6 125,6 112,8

0,4 2,3 3,9 6,8 7,4 7,5 8,3 8,5 13,6

16,9 21,9 26,1 31,4 15,8 48,5 il,7 60,3 92,6

11,2 11,9 13,5 17,6 32,6 40,5 39,3 42,1 26,9

8,3 14,3 29,9 37,8 4,5 48,9 52,2 69,4 59,3

14,5 24,6 37,9 48,9 56,2 66,4 73,8 89,7 91,8

235,1 295,9 370,0 472,1 548,5 666,6 788,2 945,0 937,1

Bron: Feiten en cijfers 1993 en 1995.

4,2. Relatieve financiële positie van de LUW

ln hoofdstuk 3 is uiteengezet dat de Nederlandse universiteiten anno 1996 bekostigd

worden op basis van het HOBEK-bekostigingsmodel. Gegeven een (vast) macro-

budget voor het WO worden de instellingen, althans wat het normatieve deel van

HOBEK betreft, afgerekend op grond van hun "prestaties" (aantal studenten, aantal

diploma's, aantal promoties, aantal ontwerpers). Dit kan leiden tot reallocaties tussen

de instellingen. Ook de LUW wordt bekostigd op grond van HOBEK. Desalniettemin

verkeert de LUW qua bekostiging in een afwijkende positie. De LUW wordt namelijk

bekostigd via de begroting van het ministerie van LNV en hoeft budgettair gezien niet

te concurreren met de andere instellingen. Voor de LUW is een vast budget beschik-

baar. Deze situatie brengt met zich mee dat het voor de LUW eigenlijk niet zo belang-

rijk is welk bekostigingsmodel wordt gehanteerd. Zij krijgt immers een vooraf vast-

staand, op een beschermde begrotingspost geparkeerd bedrag als lump sum uitge-

keerd. lndien het onderwijsdeel tengevolge van een dalend aantal bekostigde studen-

ten afneemt, neemt het ondezoeksdeel (component strategische overwegingen)

navenant toe. Deze twee delen fungeren als communicerende vaten. De capaciteits-

bekostiging die momenteel in discussie is, bestaat de facto alvoor de LUW.

Op grond van het bovenstaande zou het zeer wel zo kunnen zijn dat de LUW, althans
gerelateerd aan het aantal studenten, in een relatief gunstige financiële positie
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verkeert.32 Een tijdreeksanalyse van relevante variabelen heeft geleid tot een
bevestiging van dit vermoeden. Dit moge blijken uit het volgende:

1. Ondanks het feit dat het aantal studenten sinds 1987 fors is gedaald, is het rela-
tieve budgetaandeelvan de LUW nagenoeg stabíel gebleven. In 1987 bedraagt het
aantal studenten 7141, in 1996 3805 en - naar verwachting - in 2000 2670 (zie ook
tabel 1 van bijlage 1). Dit is een daling (1986=100) van 46 respectievelijk 62 o/o; in
marktaandeel uitgedrukt een teruggang van 4,3 o/o in 1986 naar uiteindelijk 2,1 o/o in
2000. De gemiddelde daling voor alle universiteiten gezamenlijk tot 1996 en 2000 is
10 respectievelijk 23 o/o (zie tabel 2van bijlage 1). Geen enkele instelling kent zo'n
sterke daling in studentenaantallen als de LUW. Het budgetaandeel van de LUW
daarentegen bedraagt in 1996 5,75 %, hetgeen ongeveer even hoog is als haar
budgetaandeel in de tweede helft van de tachtiger jaren. Voor de komende jaren,
zo blijkt uit berekeningen op basis van cijfers uit de Financiële schema's 1996-
2000, wordt zelfs een lichte toename verwacht van het budgetaandeel van de
LUW.
Bedacht dient te worden dat de prognoses anders kunnen uitvallen hetgeen uiter-
aard van invloed kan zijn op de relatieve positie van de LUW.

2. Ook in het topjaar qua studentenaantallen (1987) was het budgetaandeel van de
LUW beduidend hoger dan haar aandeel in het totaal aantal studenten WO. Dit blijft
zo wanneer rekening wordt gehouden met de time-lag in de bekostiging. Enkele
cijfers: budgetaandeel LUW 1987 5,66 %; 1988 6.21 o/oi 1989 s.63 %. Aandeel
LUW in totaal aantal studenten WO (excl auditoren en extraneï) 1987 4,3 %; 1988
3,93 %; 1989 3,8 o/o (zie ook de tabellen 3 en 4 van bijlage 1).

3. lndien men de integrale eerste geldstroombekostiging die de universiteiten ont-
vangen, uitdrukt in een bedrag per (ingeschreven) student dan blijkt de LUW vanaf
1993 (veneweg) het hoogste bedrag te krijgen, ook vergeleken met de technische
universiteiten. Bovendien zullen, indien de prognoses juist zijn, in de nabije
toekomst (ceteris paribus) de verschillen tussen de LUW enezijds en de technische
universiteiten andezijds veel groter worden. Gegeven het feit dat, afgezien van
bezuinigingen, het voor de LUW beschikbare totale eerste getdstroombudget
gefixeerd is en gegeven de relatief grote daling van de studenteninstroom bij de
LUW lijkt deze uitkomst onvermijdelijk. Enkele cijfers zijn opgenomen in onder-
staande tabe! 3. Uitgebreidere gegevens zijn te vinden in de tabellen 5 en 6 van
bijlage 1. Opvallend zijn ook de lage bedragen voor de Universiteit Twente. Opmer-
kelijk is tevens dat de gamma-opleidingen aan de UT volgens het lage HOBEK-
tarief bekostigd worden, terwijl de gamma-opleidingen van de LUW een vergoeding
per (bekostigde) student krijgen volgens het hoge HOBEK-tarief.

32 Uiteraard is een beoordeling van de relatieve financiële positie een universiteit aan de hand van het
aantal studenten aan beperkingen onderhevig. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het geheel van inputs
en outputs (zie Jongbloed en Koelman, 1996). De LUW scoort bij voorbeeld goed wat betreft het
aantal promoties. Onverlet blijft echter dat in tegenstelling tot de situatie die geldt voor de andere
universiteiten het eerstegeldstroombudget van de LUW de facto niet mede wordt bepaald door
ontwikkelingen in de instroom van studenten.
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Tabel 3: Eerste geldstroombekostiging per student (x 1000)

1986 1991 1995 1996 1998 2000

TUD

TUE

UT

LUW

Gem.
univ.

30,2

31,9

27,8

27,7

21,1

38,5

34,8

30,2

37,2

23,3

41,9

49,8

35,7

56,8

25,4

48

58,3

41

64,1

28,8

49,6

63,3

43,7

74,9

30

55,6

74,7

50,2

94

33,7

Bron: bewerkte gegevens Financiële schema's en Feiten en cijfers 1995.

4. De geïndexeerde ontwikkeling (1986=100) van de nominale rijksbijdrage !igt, on-
danks de relatief sterkste daling van de studenteninstroom bij de LUW voor de
LUW boven het gemiddelde van de gezamenlijke universiteiten. ln 1996 is de nomi-
nale toename voor de LUW 24 o/o en het gemiddelde van alle universiteiten 23 %.
De verwachting is dat in 2000 de nominale stijging voor de LUW 28 o/o zal bedragen
tegen 24 o/o voor de gezamenlijke universiteiten (zie ook tabel 7 van bijlage 1).

5. Het onderwijsdeel binnen HOBEK is voor geen enkele universiteit zo laag als voor
de LUW. ln 1996 neemt het onderwijsdeel van de LUW 15 procent in beslag van
het totale HOBEK-budget. Het gemiddelde van alle universiteiten is in 1996 22
procent. Omgekeerd is (uiteraard) het ondezoekdeel van het HOBEK-budget voor
geen enkele universiteit zo hoog als voor de LUW.

Het bovenstaande leidt, althans voor buitenstaanders, tot de indruk dat de relatieve
financiële positie van de LUW zeer goed is. Dit beeld wordt overigens nog versterkt
door het zeer succesvol opereren van de LUW in de sfeer van het contractondezoek.
Het marktaandeel van de LUW bedraagt immers bijna 10 procent.33

Naar onze mening is het voor het ministerie van LNV en voor het universitair agrarisch
onderwijs uitermate belangrijk om op korte termijn een overtuigende onderbouwing
voor de noodzaak van een van andere universiteiten afiruijkende, (ogenschijnlijk) riante
positie van de LUW te leveren, danwel doortimmerde ideeën te ontwikkelen voor de
alternatieve aanwending van een deel van de huidige LUW-middelen in dezelfde
sector, bij voorbeeld voor nieuwe strategische projecten. ln een tijd van aanhoudende
budgettaire krapte zal de in het bovenstaande weergegeven grote (en toenemende)
financiële discrepantie tussen de LUW en de andere universiteiten namelUk op steeds
meer kritiek stuiten en mogelijkerwijs leiden tot ombuigingsvoorstellen (bij voorbeeld
door het ministerie van Financiën). Voor belanghebbenden zal het zaak ztln deze
kritiek te pareren.

33 
Er is geen enkele universiteit waar het aandeel van wetenschappelijk personeel betaald via de derde
geldstroom in het totaal wetenschappelijk personeel zo groot is als op de LUW. Zie verder VSNU
(1se6).
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Tabel 3: Aandeel studenten LUW in totaal aantal studenten (1986-2005) in %

1986 1991 1995 1996 2000 2005

Aandeel 4,34 3,51 2,70 2,58 2,12 1,63

Noot Betreft studiejaren:1986=1986187.

Bron: Bewerkte gegevens uit Feiten en Cijfers 1995 en WO-verdeelramingen 1992
en 1995.

Tabel4: Aandeel rijksbijdrage LUW in totale rijksbijdrage universiteiten (1986-2000)
in o/o

1986 1991 1995 1996 1999 2000

Aandeel 5,76 6,29 6,03 5,75 5,98 5,90

Noot 1990 Um 1995 excl. investeringen; LUW incl. investeringen.

Bron: Bewerkte gegevens uit Feiten en Cijfers 1993 en Financiële schema's.
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Bijlage 2: Bekostiging van hoger ondenrviis in Denemarken en Duitsland

Denemarken

Be ko stigi n g smech a n i sme

Bekostiging van hoger onderwijs vindt plaats op grond van een variant op het Íaxr:

meter model. Deense instellingen ontvangen hun middelen voornamelijk op basis van
geleverde prestaties. De belangrijkste indicator voor die prestaties is het aantal study
step increments (SSl). Een SSI is een 'actieve studieperiode'van een student, oftewel
een periode (van zes maanden) waarin een student aan zijn examenverplichtingen
heefr voldaan. De instellingen worden dus bekostigd op grond van de voortgang die
de studenten boeken. Het aantal bekostigde SS!'s wordt bepaald door het gereali-

seerde aantal over het gehele afgelopeh studiejaar.
Op grond van het aantal SSI's wordt het aantal docenten, het aantal ondersteunend
personeel en het budget voor apparatuur en studiemiddelen berekend.
Vanaf 1994 ontvangen de instellingen de berekende toekenningen voor onderwijs en

ondezoek als block grants. De instellingen zijn dus vrij in de herverdeling van de
middelen onder de faculteiten, studieprogramma's en gezamenlijke diensten. Ook is

men vrij in een eventuele herverdeling van de middelen over onderwijs en ondezoek.
Zo worden de autonomie en het zelfbeheer van de instellingen vergroot.*
Naast het reguliere ondezoeksbudget kunnen de universiteiten ondezoeksmiddelen
verwerven via de Research Councils die verbonden zijn aan het Ministerie van Onder-
zoek. Dit gebeurt op basis van competitie om ondezoeksprojecten.

U n iversitai r ag rai sch onde rwij s

Landbouwwetenschappen op universitair niveau kan in Denemarken alleen gestu-
deerd worden op een aparte agrarische universiteit, namelijk The Royal Vetinary and
Agricultural Univetsity in Frederiksberg (Copenhagen). Deze landbouwuniversiteit be-
staat sinds 1856 als voortzetting en opwaardering van de in_1773 gestichte Danish
Veterinary School. De universiteit heeft ruim 3000 studenten.3s De reguliere bekosti-
ging vindt op dezelfde wijze plaats als voor de andere universiteiten (zie boven).

s 
Ministry of Education and Research, Education Reform 92, a Danish open market in higher education,

Odense, 1992.
35 Voor uitgebreide informatie over deze universiteit kan worden verwezen naar de jaarverslagen

(Annual Reports).
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Pioriteit voor hoger onderwijs

Afbeelding 2 Publieke uitgaven voor hoger Afbeetding 3 Publieke uitgaven voor hoger
onderwijs, also/o van BNP ondenrijs als % van totale

publieke uitgaven

Noot De publieke uitgaven voor hoger ondenrvijs bevatten de publieke uitgaven voor fundamenteel
ondezoek aan de universiteiten. De uitgaven voor studiefinanciering bevatten alleen het deel voor
hoger ondenrtrijsstudenten.

Bron: Ministry of Education and Research, 1993, Facfs and Figures, education indicators Denmark,
Copenhagen.

De publieke inspanning voor het hoger onderwijs in Denemarken, gerelateerd aan de
nationale welvaart, vertoont een dalende lijn (zie figuur 2). Deze trend is in 1987 en
1988 onderbroken door de invoering van een nieuw, aanmerkelijk royaler, stelse! van
studiefinanciering. De ontwikkeling van de publieke middelen voor hoger onderwijs
gerelateerd aan de totale publieke uitgaven laat een vergelijkbaar beeld zien (zie
figuur 3). De Deense samenleving en de Deense overheid hebben relatief steeds
minder over voor hoger onderwijs. Vergelijken we deze ontwikkeling met de
ontwikkeling in de overige sectoren van het Deense onderwijs dan blijkt dat het hoger
onderwijs nog relatief goed af is. Het aandeel van de uitgaven voor hoger onderwijs in
de totale onderwijsuitgaven stijgt namelijk licht (figuur 4).
De dalende lijn in prioriteit voor het hoger onderwijs zien we ook als we de publieke
uitgaven relateren aan het aantal studenten; de overheid heeft er steeds minder voor
over om hoger onderwijs aan een student aan te bieden (figuur 5).

Afbeelding 4 Publieke uitgaven voor hoger
onderwijs, als % van
uitgaven voor onderwijs
totaal

Afbeelding 5 Publieke uitgaven voor hoger
onderwijs, per student, in
Dkr, prijzen 1991
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Pioiteiten naar type hoger onderwijs

De publieke uitgaven voor universiteiten vertonen eenzelfde verloop als de publieke
uitgaven voor het hele hoger onderwijs (beide exclusief studiefinanciering). Dit is
gezien de omvang van de universitaire sector (beslaat r, 213 van de totale hoger
onderwijsuitgaven) niet vreemd (zie figuur 6). Naast de universiteiten is onderscheid
gemaakt tussen beroepsopleidingen (technisch, bedrijfskundig, tandheelkundig, vete-
rinair etc.) en docentenopleidingen. Hieronder vallen zowel opleidingen voor kleuter-,
basis- en sociaal onderwijs. De uitgaven voor de docentenopleidingen zijn in de
beschouwde periode gedaald, de uitgaven voor de beroepsopleidingen daarentegen
zijn toegenomen.
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AÍbeelding 6 Publieke uitgaven voor hoger Afbeelding 7 Publieke uitgaven voor
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Noten: De uitgaven voor de universiteiten bevatten de publieke uitgaven voor fundamenteel onder-
zoek. De uitgaven voor studiefinanciering zijn buiten beschouwing gelaten.
De publieke uitgaven aan de universiteiten zijn de directe uitgaven voor fundamenteel onder-
zoek. De universiteiten kunnen in het kader van contractondezoek uit beide andere bronnen
ondezoeksmiddelen veruerven.

Bron: Ministry of Education and Research, 1993, Facts and Figures, education indicators Denmark,
Copenhagen.
Forsknings- og Teknologiministeriet, 1991, Forskning og udviklingsahejde i den offentlige
seffior 1 99 1, Forsknringssfafi.sfik, Kobenhavn.

Publieke yersus pivate bekostiging van het hoger onderwijs

Wat betreft de bronnen van inkomsten zijn niet vee! gegevens beschikbaar. Deense
studenten betalen geen eigen bijdragen. De private inkomsten van de instellingen be-
staan derhalve geheel uit inkomen uit contractondezoek, contractonderwijs en dienst-
verlening.
Wat betreft onderzoek zijn gegevens beschikbaar over de totale uitgaven voor onder-
zoek in Denemarken. Deze zijn in drie categorieën opgedeeld. Ten eerste de publieke
uitgaven voor fundamenteel ondezoek aan universiteiten, die de universiteiten mid-
dels hun basisbekostiging ontvangen. Deze nemen licht toe, zoals figuur 7 toont.
Daarnaast zijn er andere publieke middelen voor ondezoek aanwezig, die eveneens
in de afgelopen periode licht zijn toegenomen. Hiervan zullen de universiteiten een
deel verwerven. Tenslotte zijn er private uitgaven voor ondezoek, waarbij de private-
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en dienstverlenende sector belangrijke investeerders zijn. Deze uitgaven zijn sterk
toegenomen vanaf 1981.

Studiefinancieing

ln Denemarken kunnen alle voltijd studenten studiefinanciering ontvangen, waarbij de
hoogte is afgestemd op de financiële behoeften van de student. Studiefinanciering is
onafhankelijk van het ouderlijk inkomen. Als een student een eigen inkomen heeft,
wordt hrj op de studiefinanciering gekort, zodra hij per jaar meer dan Dkr 40.000
verdient. Studiefinanciering bestaat uit een beursdeel en een leningdeel. De maximale
beurs is voor thuiswonende studenten Dkr 1.890 en voor uitwonende studenten Dkr
3.310 per maand. Onafhankelijk van de woonsituatie kan een student per maand
maximaal Dkr 1.489 lenen. Studenten moeten echter wel belasting betalen over het
hun inkomen boven de Dkr 30.000 (belastingvrije voet) per jaar. De lening telt hiervoor
niet mee. Het belastingtarief in de eerste schijf is in Denemarken 45o/o. ln het totaal
beslaan de leningen 2Oo/o van de Deerise uitgaven aan studiefinanciering. Nagenoeg
alle studenten ontvan gen stud iefinancieri ng.
Deense studenten hoeven geen collegegeld te betalen. Zij kunnen echter ook geen
aanspraak maken op belastingvoordelen, sociale voozieningen of andere indirecte
ondersteuning.
Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet een student actief studeren,
dat wil zeggen aan alle examenverplichtingen voldoen; in principe moet hij 100% van
de examens per jaar halen. Slaagt hij of zij hierin niet dan bestaat de mogelijkheid tot
herkansing tijdens de volgende examenperiode (6 maanden). Om die tijd te overbrtig-
gen kan hij of zij 6 maanden extra studiefinanciering krijgen. Een student mag tijdens
zijn studie maximaal 2 maal gebruik maken van deze mogelijkheid.

Duitsland

Be kostig i ng sm ech a n i sme

De Duitse hoger onderwijsinstellingen verwerven hun inkomsten uit drie bronnen:
Grundmittel (de basisbekostiging), Dittmittel (tweede- en derde geldstroom activi-
teiten) en V e rwaltu ng sei n n ahmen (i n komsten u it d ienstuerlen ing ).
De overheidsbekostiging van de Duitse Hochschulen vindt op twee niveaus plaats.
Enezijds ontuangen de UniversitàÍen en de Fachhochschulen een deel van hun
middelen van de federale overheid (Bund). Andezijds leveren ook de deelstaten
(Làndefl een belangrijke bijdrage. De Hochschulen worden bekostigd op basis van
per deelstaat verschillende regelgeving. De Lànder hebben namelijk op basis van het
Hochschulrahmengesefu (HRG) zelf de bevoegdheid om de bekostiging van de
binnen hun grenzen aanwezige instellingen te regelen.tu tn essentie worden alle
Hochschulen op dezelfde wijze bekostigd. De verschillen tussen de deelstaten betref-

36 -.-- Zie voor een ovezicht van de relevante wetgeving per deelstaat BlUmel, Bender en Behrens (1993),
pp.11-28.
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fen voora! het detailniveau, waar met name de mate van bestedingsvrijheid van de
instellingen anders is geregeld.

Grundmiltel
De Grundm[Íel worden, voor wat betreft de lopende uitgaven, geheel door de Lànder
bekostigd. De bestedingsvrijheid voor de instellingen is beperkt. Bij de verstrekking
van de Grundmiftel bestaat geen onderscheid tussen onderzoek en onderwijs. De
overheidsvergoeding moet worden beschouwd als een geïntegreerde bijdrage voor
onderwijs én ondezoek. Daarentegen wordt wel een onderscheid gemaakt tussen
categorieën van uitgaven en organisatorische eenheden. De allocatie is inputgericht
(d.i. naar personeel, materieel, investeringen) en de instellingen wordt weinig vrijheid
van besteding toegestaan. Gelden mogen doorgaans alleen worden besteed aan de
vooraf overeengekomen posten in de instellingsbegroting (line-item budgeting). Een
eventueel positief saldo aan het eind van het begrotingsjaar mag wat de meeste be-
grotingsposten betreft niet naar een volgende budgetcyclus worden overgeheveld.3T
De jaarlijkse bijdrage die de instellingen van de Lënder als eerste geldstroom ontuan-
gen is in belangrijke mate gekoppeld aan het aantal goedgekeurde formatieplaatsen
(SÍe//en) die jaarlijks worden opgenomen in het SÍe//enplan van de betreffende
deelstaat. Daarnaast richt de bekostiging zich op het gebouwenbestand en het onder-
houd daarvan. Er is in Duitsland derhalve geen sprake van formula funding. Op basis
van het Stellenplan weten de instellingen hoeveel formatieplaatsen door het Ministerie
van Onderwijs bekostigd worden. De instellingen krijgen de daarmee gemoeide perso-
nele middelen overigens niet zelf in handen. De salarissen worden zonder tussen-
komst van de instellingen rechtstreeks aan het personeel overgemaakt. De eerste
geldstroom bekostiging staat dus in principe los van het aantal studenten.
Aangezien ten behoeve van de bekostiging geen model wordt gebruikt, vormen (tijd-
rovende) bilaterale onderhandelingen tussen de ministeries van onderwijs in de
Lönder en de instellingen een belangrijk element in de besluitvormingsprocedure. De
procedure is als volgt: de instelling stelt allereerst een concept-begroting op. Vervol-
gens wordt hierover met het ministerie onderhandeld. De geamendeerde begroting
wordt dan opgenomen als een apart hoofdstuk van de begroting van het ministerie
van ondenrvijs en ter goedkeuring aan de deelstaatregering en daarna het deelstaat-
parlement voorgelegd. lndien het parlement tenslotte de begrotingen van de instel-
lingen heeft goedgekeurd is de besluitvorming over de basisbekostiging afgerond.
Voor elke instelling binnen de deelstaat is dan gedetailleerd, en met kracht van wet,
vastgelegd hoeveel middelen beschikbaar zijn en waaraan deze dienen te worden
uitgegeven.3s
De instellingen kennen, zoals in het bovenstaande opgemerkt, nauwelijks bestedings-
vrijheid. Dit heeft als consequentie dat de overheidsbijdrage die aan het centrale
niveau van de hoger-onderwijsinstelling ter beschikking wordt gesteld, weinig ruimte
laat voor het vaststellen van eigen prioriteiten met duidelijke financiële consequenties.

37 Zieook Blumel, Benderen Behrens (1993), pp. 19-28s Zo neemt bij voorbeeld de universiteit van Hannover, inclusief uitgebreide toelichtingen per Titel en per
Titelgruppe, binnen het Einzelplan van het Niedersàchisches Ministerium ftir Wissenschaft und Kultur
20 kleinbedruKe pagina's in beslag.
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De interne allocatie is nagenoeg een kopie van de externe allocatie.3e
De laatste jaren wordt in toenemende mate gediscussieerd over de noodzaak le
komen tot een verandering van de wijze waarop de eerste geldstroom bekostiging
plaatsvindt. Vooral het gebrek aan bestedingsvrijheid van de instellingen wordt bekriti-
seerd. Momenteel wordt in enkele deelstaten (Hessen, Niedersachsen, Hamburg,
Bremen en Nordrhein-Westfalen) geëxperimenteerd met het verlenen van meer beste-
dingsvrijheid aan enkele geselecteerde hoger-onderwijsinstellingen. Een andere ont-
wikkeling is dat in sommige deelstaten (met name Nordrhein-Westfalen) nagedacht
wordt over de toekenning van een beperkt percentage van het totale budget op grond
van output-criteria (zoals: afgestudeerden, veruorven Dittmittel, dissertaties en
Habilrtationen).
De Bund levert wat de Grundmittel betreft alleen een bijdrage in de sfeer van de
grotere investeringen. De lasten van kostbare investeringen boven een bedrag van
150.000 DM in gebouwen of apparatuur worden gezamenlijk gedragen door de deel-
staten en het federale niveau op basis van een 50:50 verdeling. Dit geschiedt nadat
de instetlingen allereerst een aanvraag bij hun deelstaat hebben ingediend.a0

Drittmittel
De inkomsten die hoger onderwijsinstellingen genieten uit hoofde van de tweede en
derde geldstroom (Dnttmittet) zijn afkomstig van Bund en Lönder (7Oo/o) en van de
particuliere sector (30%). De bijdrage van de federale overheid is 1,5 maal zo groot als
de bijdrage van de gezamenlijke Lönder. De Diftmittelworden voornamelijk via onder-
zoeksorganisaties (researchfondsen) gealloceerd op basis van onderlinge concur-
rentie en een beoordeting door deskundigen.al De belangrijkste organisatie is de
Deutsche Forschungsgemeinschafr (DFG). Een deel van de Drittmittelforschung vindt
daarnaast plaats via rechtstreeks door de overheid verstrekte fondsen voor speur- en
ontwikkel i ngswerk (Fo rsch u ng u n d E ntwickl u n g).

Verwaltungseinnahmen
De derde getdstroom bevat naast een klein dee! van de Driftmittel ook een andere
component de Verwaltungseinnahmen. Zoals eerder opgemekt is de derde geld-
stroom van ondergeschikt belang, althans wanneer wordt afgezien van de inkomsten
van academische ziekenhuizen (Hochschulkliniken) in veöand met de verpleging van
patiënten (Krankenbehandlung). Laatstgenoemde inkomsten, waarvan het kwantitatie-
ve belang erg groot is, worden in Duitsland in tegenstelling tot Nederland tot de derde
geldstroom gerekend. Verwaltungseinnahmen worden door Duitse instellingen verkre-
gen als vergoeding voor activiteiten op het gebied van de maatschappelijke dienst-
verlening, verkoop van goederen en vooral de inkomsten uit de patiëntenzorg. Verwal-
tungseinnahmen worden geacht niet afkomstig te zijn uit ondezoeksactiviteiten.

3s Vastgesteld is dat slechts ongeveer 10 o/o vàn de totale basisbekostiging voor Lehre und Forschung
door de instellingen intem nog vrij te verdelen valt. Het resterende deel ligt qua bestedingsbestemming
op voorhand vast. Zie Frackmann (1990), p. 5.

oo De \Mssenschaftsrat speelt in deze een belangrijke adviserende rol. Zie ook Wolff-Dieter Webler in
Ulrich Teichler (í990), p. 79.

a1 Zie voor algemene achtergrondinformatie over Drittmittel Wolff-Dieter Webler in: Ulrich Teichler
(1e90), pp. 88-96.
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Binnen de overheidsbekostiging van de Hochschulen is de verhouding tussen de
eerste en de tweede/ derde geldstroom in 1989 90:10.

U n ive rsita i r ag rari sch o nde rwijs

Duitsland kent niet zoals Nederland een aparte landbouwuniversiteit. Landwirtschaft/
Agmrwissenschaft kan aan een achttal universiteiten worden gestudeerd die daar-
naast een aantal andere studierichtingen aanbieden.a2 Het betreft de volgende
universiteiten:
- Berlin TU;
- Bonn U;
- GieBen;
- Góttingen;
- Hohenheim U;
- Kiel U;
- TU MUnchen;
- U-GH Kassel.

Het agrarisch universitair onderwijs wordt op dezelfde wtlze bekostigd als de andere
studierichtingen.

Pioiteit voor hoger onderwijs

ln de jaren '80 is de prioriteit die de Duitse samenleving toekent aan het hoger onder-
wijs lióht gedaald (3 àto; zie figuur 7;.43 Ook de overheiifraO begin jaren '80 meer over
voor het hoger onderwijs dan begin jaren '90 (10%; zie figuur B).4
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Afbeelding 8 Uitgaven voor hoger
onderwijs, als % van BNP

Bron: Statistisches Bundesamt.
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Afbeelding 9 Overheidsuitgaven voor
hoger onderwijs, als 7o van
totale publieke uitgaven

Tot de agrarische wetenschappen worden ook Weinbau (Önologie) en Molkereiwesen gerekend. Zie
ook Bock (1990).
Laten we de uitgaven voor de academische ziekenhuizen buiten beschouwing dan is de daling groter:
11 o/o.

De uitgaven van de overheid voor hoger ondenrtrijs zijn berekend als de uitgaven van de instellingen
voor hoger onderwijs minus de inkomsten van de instellingen. Als bron voor deze gegevens zijn de
publikaties uit de reeks 11.4.5 van het sÍatsÍ§ches Bundesamt (sBA) gebruikt.
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Pioriteiten naar typen hoger onderwijs

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de prioriteiten ten aanzien van de twee
onderscheiden typen hoger onderwijs. De totale uitgaven voor Fachhochschulen zyn
sinds 1980 licht gestegen (+ 8%) terwijl de totale uitgaven voor universiteiten licht zijn
gedaald (- 8o/o; zie figuur 8). !n de overheidsuitgaven komt deze verschuiving in priori-
teit nog iets duidelijker naar voren: Fachhochschulen + 13o/o en universiteiten - 8o/o (zie
figuur 9).
Bekijken we de ontwikkeling in prioriteit echter met de indicator uitgaven per student
dan blijkt van een reshuffle geen sprake. De totale uitgaven per student4s blilken zowel
aan universiteiten als aan Fachhochschulen stevig gedaald: - 22 o/o resp. -30 % (zie
figuur 10).ou Eenzelfde beeld komt naar voren als we de uitgaven van de overheid
voor hoger onderwijs per studentaT schetsen. Zowel in de universitaire sector als in de
Fachhochschulen sector dalen de uitgaven per student aanzienlijk (-30%; zie figuur
11). Het opmerkelijk afirvijkend beeld dat de indicatoren 'totale uitgaven'en 'uitgaven

per student' opleveren is het gevolg van de relatief sterke stijging van het aantal
studenten aan de Fachhochschulen.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de Duitse samenleving aanzienlijk
minder middelen over heeft voor het beschikbaar stellen van een bepaalde hoeveel-
heid onderwijs: met een licht dalende hoeveelheid middelen moet een stijgende
hoeveelheid hoger onderwijs worden aangeboden door de instellingen.

Afbeelding 10 Uitgaven instellingen, per
student, in DM prijzen
1980

Bron: Statistisches Bundesamt.

Afbeelding íí Uitgaven van de overheid
voor hoger onderwijs, per
student, in DM prijzen
1980
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ln reële termen, prijzen 1980.
De grotere daling in de Fachhochschulen sector is toe te schrijven aan de relatief beperkte
hoeveelheid middelen die zij buiten de basisbekostiging om veruerven. Universiteiten verwerven door
ondezoek veel meer van dergelijke middelen.
Om de overheidsuitgaven voor onderwijsactiviteiten te berekenen zijn de ondezoek-coëfftciënten
toegepast zoals die door het SBA zijn aangegeven: universiteiten 35%, Kunsthochschulen 15o/o en
Fachhochschulen 5o/o.
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Publieke yerlsus pivate bekostiging van het hoger onderwijs

Aangezien Duitse instellingen geen collegegeld mogen heffenas blijft de directe private
bijdrage in de bekostiging van het hoger onderwijs beperkt tot de middelen die door
het bedrijfsleven voor ondezoek en ontwikkelingsactiviteiten aan de instellingen ter
beschikking worden gesteld.
Langs indirecte weg moeten de private huishoudens echter wel bijdragen in de kosten
van hoger onderwijs. De tegemoetkoming in de studiekosten die studenten van over-
heidswege ontvangen (zie hieronder) is niet volledig dekkend. De (ouders van de)
studenten moeten zelf een aanzienlijke bijdrage leveren. Daar staat echter tegenover
dat deze uitgaven aftrekbaar zijn van de belastingen. Een exacte inschatting van deze
'private bekostiging' is dan ook nauwelijks te maken. Ook in de literatuur zijn hierover
geen gegevens bekend.

Studiefinancieing

ln Duitsland komen studenten afhankelijk
van de hoogte van het eigen inkomen of
dat van hun ouders in aanmerking voor stu-
diefinanciering. Er zijn twee vormen van
directe studiefinanciering, namelijk de Bun-
desausbildungförderungsgesetz (BAFöG)
en enkele particuliere beuzen voor begaaf-
de studenten. De BAFöG is veruit de be-
langrijkste bron van studiefinanciering.
BAFöG wordt voor 50% verstrekt in de
vorm van een beurs en voor 50% in de
vorm van een lening. Studiefinanciering is
echter inkomensafhankelijk. Studenten
waarvan het ouderlijk inkomen DM 65.000
of hoger is komen niet in aanmerking voor BAFöG.

Bron: Statistisches Bundesamt

Met een ouderlijk inkomen tussen de DM 40.000 en DM 65.000 krijgen studenten
gedeeltelijke BAFöG en studenten waarvan de ouders minder dan DM 40.000 per jaar
verdienen krijgen maximale BAFöG van DM 640 voor thuiswonende studenten en DM
795 voor uitwonende studenten per maand. De BAFöG kan verhoogd worden met een
huurtoeslag van maximaal DM 145 per maand en een ziektekostenvezekerings-
toeslag van DM 70 per maand. Op dit moment onfuangt ongeveer 37o/o vàn de stu-
denten BAFöG.
Naast de BAFöG hebben alle ouders van studerende kinderen belastingaftrek-
mogelijkheden, waarvan de belangrijkste het Kndertreibetrag en het Ausbitdungs-
freibetrag zijn.
Bovendien onfuangen ouders van studerende kinderen kinderbijslag, hetgeen onge-
veer DM 900 per jaar bedraagt. De belastingaftrek kan afhankelijk van het ouderlijk

oB Duitse studenten hoeven geen collegegeld te betalen, maar wel een Sozialbeitrag van t DM 120 tot
DM 160 perjaar.

efteïoing tz uitg;ven voor stuoiï
financiering, in mDM
prijzen 1980
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inkomen en de woonsituatie van de student oplopen toi een bedrag tussen DM 200 en
DM 400 per maand.
Tevens wordt er via het Deufsches Sfudentenwe* per student een gemiddeld bedrag
van DM 500 per jaar aan studentenvoozieningen uitgegeven. Dit komt ten goede aan
voordelige huisvesting en goedkope maaltijden voor studenten. Door snel te studeren
kunnen studenten een korting op hun studielening verdienen.
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