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14.20: Reflectie op paper ‘Onbehagen over de MUB’ 
Spreker: dr. Frans de Vijlder 
Frans de Vijlder (1955) is Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in 
Maatschappelijke Organisaties aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en Leading Lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak. Van 2004 – 2007 was 
hij als Principal Consultant werkzaam bij Capgemini op de terreinen zorg, 
onderwijs, openbaar bestuur. Hij werkte van 2001 - 2004 als onderzoeker op het 
gebied van sturing en verantwoording voor het Max Goote Kenniscentrum van de 
UvA en was in dezelfde periode strategisch adviseur voor de (toenmalige) Bve-
raad. Hij werkte lange tijd bij het ministerie van OCW, aanvankelijk voor het directoraat-
generaal hoger onderwijs, later als strategisch adviseur en hoofd van de Strategische 
Eenheid. Hij heeft een ruime ervaring als onderzoeker, manager, toezichthouder, lid van 
evaluatie- en visitatiecommissies, adviseur en projectleider van strategische 
beleidsprojecten, beleidsanalyses en evaluaties. Frans de Vijlder is gepromoveerd in de 
politieke en bestuurswetenschappen. Hij vervulde aan meerdere universiteiten en andere 
instellingen (gast)docentschappen.    
 
14.40: Bijdrage 1 ‘staat de ‘M’ in MUB voor ‘minimaal’? 
Een wet is een ding, maar hoe ziet de dagelijkse praktijk van zeggenschap, medezeggenschap 
en toezicht er eigenlijk uit? Aan de hand van een aantal concrete casussen bespreekt Sicco de 
Knecht het reilen en zeilen van de besluitvorming aan de Universiteit van Amsterdam in de 
periode 2008 – 2016. Daarbij trekt hij lessen uit onder andere de oprichting van het 
Amsterdam University College, de afgeketste fusie tussen de bètafaculteiten van VU en UvA 
en natuurlijk de Maagdenhuisbezetting  

Want is de waarde van een MUB die slechts minimale eisen stelt? Wat gebeurt er met 
de inhoud van het debat wanneer de afdeling juridische zaken een wapen in plaats van een 
hulplijn wordt? Wat doe je als academische gemeenschap, als de medezeggenschap niet voor 
je opkomt of niet in staat is voor je op te komen?   

 In deze workshop opent De Knecht het gesprek over de waarde en de rol van 
medezeggenschap in het academisch proces, van opleiding tot centraal niveau. We 
bespreken momenten waarop de MUB uitvoerig getest werd en waar deze door het ijs zakte. 
Ook komt aan bod welke concrete gevallen hebben geleid tot het aanpassen van de 
werkwijze aan de UvA – en zelfs de MUB zelf.  
 
Spreker: Sicco de Knecht MSc 
Sicco de Knecht is sinds 2016 hoofdredacteur van online nieuwsplatform 
ScienceGuide. In dat verband schrijft hij over hoger onderwijs en wetenschap in al 
hun aspecten, van politiek tot praktijk en van hogescholen tot universiteiten. Zijn 
medezeggenschapscarrière beleefde hij aan de Universiteit van Amsterdam, onder 
andere als lid van de opleidingscommissie, de facultaire en de centrale 
studentenraad (2006 – 2008). Als opleidingscoördinator zat hij ook aan de andere 
kant van de onderhandelingstafel. In 2015 sloot hij zich tijdens de 
Maagdenhuisbezetting aan bij de protestbeweging ‘Rethink UvA’ en onderhandelde 
hij samen met de andere protestbewegingen met het College van 
Bestuur. Folia kroonde hem tot man van het jaar 2015 voor zijn bijdrage aan het 
debat over de toekomst van de universiteit. 
 

https://www.folia.nl/actueel/98272/sicco-de-knecht-is-folias-man-van-het-jaar
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15.50: Panel hoger onderwijs governance 

Inleider: prof. dr. Melanie Ehren 

Melanie Ehren is hoogleraar Governance of Schools and Education systems aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van VU-onderzoeksinstituut LEARN! en als 

honorary professor verbonden aan het University College London, Institute of 

Education. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van verantwoording en 

evaluatiesystemen. Ze kijkt daarbij naar de wisselwerking tussen verantwoording 

en onderwijssystemen, met nadrukkelijke aandacht voor ongelijkheid en het 

verbeteren van de resultaten van studenten. Enkele van haar huidige 

onderzoeksprojecten zijn ‘Accountability, capacity and trust to improve learning outcomes in 

South Africa’, (gefinancierd door ESRC), ‘Polycentric inspections of networks of schools across 

four countries’ (in het kader van EU Erasmus+/KA2), ‘The impact of school inspections in six 

European countries’ (gefinancieerd door de EU) ‘The Nature, Prevalence and Effectiveness of 

Strategies used to Prepare Pupils for Key Stage 2 Maths Tests’ (gefinancierd door Nuffield).  

 
 
15.55: Bijdrage 2 universiteitsgeschiedenis 
Prof. dr. Leen Dorsman zal de professionalisering van het universiteitsbestuur 
bezien vanuit een universiteitshistorisch lange-termijn-perspectief. 
 
Spreker: prof. dr. Leen Dorsman 
Leen Dorsman is profileringshoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht.  
 
 
16.15: Bijdrage 3 good governance 
Dr. Cor van Montfort reflecteert op de MUB vanuit de gedachte dat goed bestuur ook goede 
interne en externe checks and balances vereist. Wat draagt de MUB bij aan betere 
checks and balances en wat kan er beter?  
 
Spreker: dr. Cor van Montfort 
Cor van Montfort is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet onder 
andere onderzoek naar de vraag hoe verantwoording door onderwijsinstellingen kan 
bijdragen aan een lerende organisatie. Hij is tevens lid van de Onderwijsraad. Hij was 
eerder onder andere bijzonder hoogleraar aan Tilburg University, gastraadslid bij de 
WRR en projectleider, afdelingshoofd en programmamanager bij de Algemene 
Rekenkamer.  
 
16.35: Bijdrage 4 politieke- en managementgeschiedenis  
In zijn bijdrage zal dr. Ronald Kroeze reflecteren op de popularisering van 
managementmodellen in het openbaar bestuur en het onderwijs sinds de jaren tachtig. De 
opmars van management leidde tot nieuwe vragen over goed bestuur, corruptie en 
integriteit. 
 
Spreker: dr. Ronald Kroeze 
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Ronald Kroeze is als universitair docent verbonden aan de afdeling 
Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op 
de geschiedenis van (anti)corruptie, goed bestuur en democratie als ook 
managements- en bedrijfsgeschiedenis. Kroeze was als visting scholar 
verbonden aan University of Oxford en Humboldt Universität zu Berlin. Hij 
deed een onderzoek naar de geschiedenis van management (NWO Omstreden 
Democratie programma) waarover hij het boek De Leiderschapscarrousel (Boom Uitgevers 
Amsterdam 2012) schreef. Hij werkte aan de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker in 
het door de EU gefinancierde FP7 project ‘Anticorrp’ (www.anticorrp) waarvan de resultaten 
werden gepubliceerd in Ronald Kroeze, André Vitoria, Guy Geltner (eds), Anticorruption in 
history. From Antiquity to the Modern Era (Oxford University Press 2018). 
 
 
Aanmelden 
De toegang is gratis. Wel is er een maximum aantal van 30 plekken beschikbaar. U kunt zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar f.j.n.van.berckelsmit@vu.nl. Vermeld in uw e-mail 
de volgende gegevens: uw voornaam, achternaam, organisatie en of u aanwezig bent tijdens 
de borrel. Mocht u vragen hebben over de workshop dan kunt u terecht bij Floris van Berckel 
Smit via het bovenstaande e-mailadres.   
 
Datum: 10 oktober 2019 
Tijd: 13.45-17.00 uur 
Locatie: UvA, Oost-Indisch Huis, VOC-zaal 
Voertaal: Nederlands 
 
 

http://www.anticorrp/

