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1. Inleiding

Universiteiten halen de laatste jaren regelmatig de voorpagi na van 
de Nederlandse dagbladen en altijd gaat het om slecht nieuws over 
zaken als onderzoeksfraude, ondermaats onder wijs en stiekeme 
fusies. In een stroom van arti ke len en inge zonden brieven zijn de 
laatste jaren deze en andere kwalen en gebre ken van het hoger on-
derwijs aan de orde ge steld. De berichtge ving wekt de indruk dat 
de Nederlandse uni ver sitei ten op in storten staan. Talloze studen ten, 
medewer kers, onder zoe kers en docen ten hebben op barsten in het 
bouw werk gewezen. Is in die barsten een patroon te herken nen? 
Wat hebben uiteenlo pende zaken als fusies, fraude en flex werk met 
elkaar te ma ken? En waar gaat het naartoe? Be stuur ders en politi-
ci vinden dat zij de weg banen voor excellente top-univer siteiten. 
Steeds meer weten schap pers en docenten zijn er echter van over-
tuigd dat het voor hen uitge zette traject recht streeks naar de afgrond 
leidt. Aan de hand van een aantal recente publica ties zal hier een 
overzicht van con crete pro ble men worden gegeven. Af en toe wordt 
er teruggegre pen op discus sies en voorspellin gen uit de afge lopen 
vijf ig jaar. Voor zover mogelijk wordt verband gelegd tussen indivi-
duele fraudezaken, verslechterend onder wijs en andere aangedra gen 
kwes ties. Aan het woord komen hierna vooral studenten, weten-
schappers en docenten, die over hun ervaringen hebben geschreven 
in vluchtige media als kran ten, weekbladen en weblogs. 
 Over één ding zijn vriend en vijand het eens: er veran dert zo-
veel op de universiteiten dat er sprake is van een kantelpunt. Wat nu 
plaatsvindt, is de derde golf van grote veranderingen in een halve 
eeuw, en deze kan alleen begrepen worden door ook de twee eerdere 
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in beschouwing te nemen. De eerste radicale omslag vond plaats in 
1971 met de invoe ring van de Wet Uni versi taire Bestuurs her vorming 
(WUB) na enkele jaren van stu denten on rust, inclu sief de Maag-
denhuis bezet ting in Amster dam. De WUB gaf de uni versi teiten een 
democrati sche structuur, waarbij weten schappelijk medewer kers en 
studenten meebeslisten over beleid en bestuur. Tege lij ker tijd kre-
gen de univer sitei ten beroeps be stuur ders in Colle ges van Bestuur, 
om het sterk groei end aantal studenten meer professioneel in goe-
de banen te leiden. De elite-univer si teit werd vervangen door de 
massa-universi teit, want iedere Neder lander moest kunnen stude-
ren. Nederland moest een kenniseconomie worden. ‘Kennis is het 
nieuwe Slochteren’ werd de slogan. Het univer sitai re land schap werd 
ver breed, omdat ook enkele tech ni sche hoge scho len tot univer sitei-
ten werden verhe ven, zoals de Techni sche Hoge school in Delf en de 
Rijks  Land bouw hoge school in Wage ningen.
 Het tweede omslagpunt vloeide voort uit het veranderende poli-
tieke klimaat in Nederland in de jaren 1990. Geleid door de nieuwe 
inzich ten van het neo-liberalisme werden allerlei overheidsdien-
sten geprivati seerd of omge vormd tot semi-publie ke be drijven. Dat 
moest volgens deze ideolo gie ook gebeuren met de universi teiten. 
Al in 1986 wees PvdA-promi nent Arie van der Zwan de weg: de 
univer siteiten moesten eigen vermo gen krijgen, voor eigen risico 
gaan inves teren in nieuwe studie richtin gen en de ruimte krijgen 
voor een flexib el perso neels beleid. Van der Zwan was in 1965 op-
richter van de poli tieke beweging Nieuw Links, bekeerde zich tot het 
vrije-markt-den ken, mislukte als bestuurder van warenhuis V&D 
en werd daarna hoogleraar On dernemingsbeleid en Management 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van der Zwans neo-liberale 

ideeën vonden gehoor, terwijl de demo cratische her vormingen uit 
de jaren zestig gezien gingen worden als ballast. Er kwam in 1997 
een nieuwe wet, de Wet Moderni sering Uni ver sitair Bestuur (MUB), 
die werd doorge voerd door PvdA-minister Jo Ritzen. De macht op 
de universi teit kwam nu geheel te liggen bij beroeps bestuur ders. De 
weten schap pers werden gere duceerd tot onder geschik ten, die moes-
ten doen wat hen van bovenaf werd bevolen. Er kwamen bovendien 
Raden van Toezicht om als een soort Raad van Com missaris sen de 
universi teit nog meer op een echt be drijf te laten lijken.
 Protes ten waren er nauwe li jks. De meeste weten schap pers schik-
ten zich gewillig, want ze waren murw gemaakt door bezui nigings-
rondes in de jaren 1980. Hier en daar werd wel gerea geerd, zoals in 
Erasmus Maga zine, huisblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam: 
‘Rond 1970 ging de demo cratise ring van de univer siteit gepaard met 
hefi ge dis cus sies. Nu het omge keerde ge beurt, wordt in alle toon-
aarden gezwe gen. Toch is de huidige ontde mocratise ring niet min-
der in grij pend. Binnen een paar maanden van Poolse landdag tot 
Tsaristi sche autocra tie, om het nog eens in histo rische termen sa-
men te vatten. Het leven vóór en na de MUB verschilt aan zienlijk. 
Oude vaar dighe den blijken plotseling waardeloos te zijn. Aan debat-
teer-techniek en kennis van het vakgroepsre gle ment kan niemand 
zich meer vast klampen. Maar ook de gevaren liggen al op de loer. 
Besturen zonder checks and balances is heel riskant’. Voor speld werd 
dat binnen enkele jaren een parle mentaire enquête naar de uni versi-
teiten onvermijde lijk zou zijn.
 Sinds de invoering van de MUB hebben de universi teiten grotere 
problemen en meer affaires gekend dan gedurende de kwart eeuw 
dat zij be stuurd werden onder de WUB, of zelfs sinds hun oprich-
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2. Discussie

Ook zonder parlementaire enquête werd af en toe de vraag ge-
steld wat er op de universiteiten verkeerd ging. Chris Lorenz pu-
bliceerde in 1993 Van het universi tai re front geen nieuws. Hij wees 
op de kwalij ke effec ten van de groeiende bureaucratise ring en de 
toenemen de schei ding van onder wijs en onderzoek. In hun boek De 
toekomst van de universi teit ga ven Peter Baggen en Ido Weijers een 
jaar later goedbedoelde maar naïeve advie zen als ‘leg geen uni form 
onderwijsstel sel op’ en ‘maak universiteiten niet afhan kelijk van de 
markt ‘. Veel scherper was Gérard van Tillo van wie in 2005 Dit volk 
siert zich met de toga. Achter gronden van het acade mische onbeha-
gen ver scheen. Van Tillo verwerkte zijn erva ringen als hoogleraar 
Theologie aan ver schillende univer sitei ten en publiceerde het boek 
na zijn emeritaat. Chris Lorenz maakte in 2008 nogmaals de balans 
op in de bundel If you’re so smart, why aren’t you rich? Univer siteit, 
markt en management. Zijn conclusie is dat de ‘bureau cratische 
nacht merrie’ erger is dan men zich vijf ien jaar eerder had kunnen 
voorstel len. Hij stelde vast dat de univer siteit veran derd was in een 
slag veld gedomineerd door het New Public Management (NPM), de 
ge dachte dat de publieke sector gemoder ni seerd moet worden naar 
bedrijfs ma tig model. Het NPM bevor dert in de woorden van Lorenz 
‘car rièrisme, opportu nis me, de “wil-tot-niet-weten” en de tenden-
tiële ver dwijning van de universi taire openbaarheid’. In hetzelfde 
jaar publi ceerde René Boomkens, hoogleraar Cul tuur beschouwing 
aan de Universi teit van Amster dam, Top kitsch en slow science. Kritiek 
van de acade mische rede, waarin hij eveneens liet zien hoe groot de 
gevaren van de ‘bedrijfs ma tige univer siteit’ zijn.

ting, een eeuw of langer geleden. Dat er nog steeds geen parle men-
taire enquête is gehou den, komt dan ook vooral doordat het in ande-
re sectoren nog veel erger mis ging en gaat. Zo waren er wel enquêtes 
inzake de Bouwnijver heid (corrup tie in de bouw), Srebrenica, het 
Finan ciële Stel sel (de ban ken), de Woningcor poraties, en de Fyra (de 
van de rails geno men trein). Veel kwes ties betreffen de gevolgen van 
priva tise ring en deregulering, die ook bepalend zijn voor de huidi ge 
ont wik ke lingen in wetenschap en onderwijs.
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 Enig effect hadden deze boeken niet. Daarom publi ceer den 
Willem Halffman en Hans Radder in 2013 ‘Het acade misch mani-
fest. Van een bezette naar een publieke univer si teit’ in het filoso-
fietijdschrif Krisis. Ze begin nen met de veel zeggen de constate ring 
dat de univer siteit is bezet ‘door de veelkop pige wolf van het mana-
gement’. Een jaar later stelden Ad Ver brugge en Jelle van Baar dewijk 
een bundel samen Waartoe is de univer si teit op aarde? Wat is er mis 
en hoe kan het beter? met twintig ster k uiteen lopende bijdragen, 
die in een nabe schou wing worden samengevat in de wel erg milde 
con clu sie dat naden ken over ‘on derzoeks de sign en metho dologie’ 
noodzake lijk is ‘wil de inter actie van macht, kennis en moraal tot 
een produc tieve mix leiden’. De beschou wingen van academi ci zijn 
als regel abstract en hun aanbevelin gen bestaan vaak uit dit soort 
algemeenheden. Er is een groot verschil met de groeiende stroom 
opi nie-stuk ken, ingezonden brie ven en we blogs, die veel scher pe r 
van toon zijn en concrete voorbeel den van mis standen aandragen. 
 De kritiek die door René Boomkens, Chris Lorenz, Gérard van 
Tillo en anderen wordt geuit, is in eigen kring vaak onwelkom. Klaas 
van Berkel, hoogleraar in Groningen, noemde Van Tillo bijvoorbeeld 
‘een mislukte en gefrustreerde hoogle raar’. Wie met zo’n argumen-
tum ad hominem een collega in diskrediet brengt, sluit elke discus-
sie uit. Eigen lijk is er helemaal geen sprake van een dis cus sie, want 
de univer si taire bestuur ders en managers zwij gen sinds jaren als het 
graf. Het is typerend dat er niets over de boeken van Boomkens, 
Lorenz en anderen is terug te vinden op de verder zeer uitgebrei-
de website van de branchevereniging Vereniging van Universi-
tei ten, doorgaans aangeduid als VSNU, naar de afkorting van de 
vorige benaming, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 

Universiteiten, die 1986 werd opgericht na het ter ziele gaan van de 
Academische Raad, een adviesorgaan van de regering, dat meestal 
advies moest geven over reeds genomen besluiten.
 Van de zelf-evaluaties die soms door bestuur ders moeten wor-
den gemaakt valt evenmin veel te verwachten. In 2001 moes ten de 
universiteiten zelf-evaluaties maken over de invoe ring van de MUB, 
vijf jaar eerder. De Colle ges van Be stuur en de Raden van Toezicht 
waren zeer tevreden over hun eigen functio ne ren en hun onder linge 
samen werking. In het rapport De bezin ning op de MUB werden ten 
eigen behoeve aanbe veling gefor mu leerd als deze: ‘verster ken van 
het inte graal manage ment’ en ‘de decanen meer “tools” geven’. Als 
be stuur ders al wat van zich laten horen, dan doen ze dat bij voorkeur 
in eigen kring, zoals in het tijd schrif HO Mana ge ment. HO staat 
voor Hoger Onderwijs en het blad is door de uitge ver voor zien van 
de aan prij zing dat het mana gers ‘voor ziet van tips en trucs’. Het blad 
biedt veel inzicht in de in zichzelf gekeerde wereld van het uni ver-
sitai re mana gement.
 Inzicht in de wereld van het onderwijsmanagement biedt ook het 
boek Leiden met liefde uit 2011, waarvoor Chris Tils tiental len onder-
wijsbe stuurders inter viewde. Tils schetst het beeld van ‘de nieuwe 
onder wijs bestuur der’, die onder meer ‘uitmuntend inte ger’ is en 
‘voor beeld gedrag’ toont. Eén van de geïnterviewden is Bert Molen-
kamp, die zich uitvoerig be klaag t over de schan delijke manier waar-
op hij was behandeld door het tele vi siepro gramma Zembla, dat een 
afleve ring wijdde aan misstan den in de door hem be stuurde zestig 
scholen tellen de Amaran tis Onder wijsgroep. Frappant detail is dat 
een paar maan den na het ver schij nen van dit boek Amarantis fail-
liet ging, waarna een onder zoekscom missie con stateer de dat Molen-
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kamp als een zonne ko ning had gere geerd over zijn onderwijskoe pel 
en het be stuur  tal van ‘ongepas te gedragin gen’ ten toon had gespreid.
 Bij hoge uitzondering gunt een manager buiten staanders een 
kijkje in de wereld van het universitaire be stuur, zoals faculteitsdi-
recteur M.J. Bassie, die een boek schreef over een door hem geleide 
reorgani satie aan de Katholieke Uni ver siteit Brabant. Hij laat zien 
dat er ook binnen het mana ge ment perma nent strijd wordt geleverd 
en hoe er op papier ‘een wereld werd geschapen die nauwelijks tot 
niets met de werke lijkheid te maken had’. Bassie be sluit zijn boek 
met de consta tering: ‘Ik ben het zat en heb met het schrijven over 
de reorga nisatie deze perio de opnieuw herbe leefd, en dat is mij 
niet altijd goed bekomen, als ik eerlijk ben’. Van het boek bevindt 
zich slechts één exemplaar in een openbare bibli o theek, die van de 
Tilburg University, zoals de naam van deze instel ling thans luid t.

3. Onderzoeksfraude

Onder zoeksfraude is het onderwerp waarmee de Nederlandse uni-
versiteiten in de afgelopen jaren het meest in het nieuws zijn geko-
men. Er is inmid dels een lange lijst van fraude rende wetenschap pers 
die de krant hebben gehaald. De bekend ste delin quenten zijn Diede-
rik Stapel (Tilburg), Roos Vonk (Nij megen), Mart Bax (Vrije Uni-
versiteit), Don Polder mans (Eras mus Uni versi teit), Dirk Smees ters 
(Eras mus Universi teit), Margriet Sits koorn en Henk Jan Breukink 
(Uni versi teit Utrech t), Peter Nijkamp (Vrije Univer siteit), Elke Ge-
raerts (Erasmus Universi teit) en Pankai Dho nukshe (Univer siteit 
Utrecht). Deze we tenschap pers traden in de voet sporen van de 
psycho loog René Diekstra, die in 1996 zijn hoogleraarschap aan de 
Universiteit van Leiden neerlegde na de ontdekking van zijn groot-
schalige plagi aat. Deze zaak deed veel stof op waai en. Dat juist een 
vertegenwoordiger van een in hoog aan zien staan d beroe p frau-
deerde was schok kend, temeer omdat Diekstra een popu laire media-
psy cho loog was. Binnen de univer si taire wereld was een zaak van 
deze omvang iets nieuws. Er bleek zelfs geen goede be gripsom schrij-
ving van plagiaat in de weten schap te zijn. Opvallend genoeg ging er 
van de zaak Diekstra geen afschrik wekkende werking uit. Gevallen 
van plagi aat en fraude komen de laatste jaren in andere landen even-
eens regelmatig aan het licht. Duitsland kent een hele reeks van 
schan dalen, waarbij ook vooraan staande politici betrokken waren. 
 Als oorzaak van fraude met publicaties en verzonnen of gema-
nipuleerde onderzoeks resul taten wordt vaak gewezen op publica-
tiedruk, want weten schap pers worden beoordeeld op hun ‘out put’: 
het aantal gepu bli ceerde artike len per jaar. Hoewel er in de pers veel 
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is gespe culeerd over de psychische gesteld heid van Diek sta, Stapel 
en andere fraude rende weten schappers, wordt de schuld doorgaans 
gelegd bij ‘het sys teem’. Het sys teem is een machi ne waar voor nie-
mand verantwoor delijk wil zijn. Toch wordt het systeem wel door 
mensen in werking gehou den. Iedere weten schapper wordt jaarlijks 
door de beoor de lingsmo len ge haald. Er wordt vermoed dat er veel 
meer frau derende weten schappers zijn dan het dozijn dat de pers 
haalde. Schat tin gen zijn nattevingerwerk, maar zo’n tien procent 
van alle weten schap pers zou zich aan derge lijke prak tijken schul dig 
maken, en bijna iedereen geef resultaten of formule ringen wel eens 
een duwtje in de ‘goede’ richting, of publi ceert elkaar over lap pende 
artikelen.
 Een minder bekend aspect van de publicatie druk is dat lei-
dinggevenden hun naam zetten boven artikelen die geheel door een 
onderge schik te, vaak een promo vendus, zijn geschre ven. Dat wordt 
zo nodig door intimida tie afgedwongen. Soms wordt medewer kers 
zelfs verbo den om ook maar een letter onder eigen naam te publi-
ceren. Dit is een verborgen maar wijdver spreide vorm van frau de, 
die echter moeilijk is vast te stel len, want een onderge schikte onder-
zoeker zal niet zijn car rière op het spel zetten door deze gang van 
zaken openbaar te maken.
 De reeks van fraudezaken was in 2013 de aanlei ding voor een 
debat over de ‘dolge draaide weten schap’ (NRC 2-11-13). De werk-
groep Science in Trans ition benoemde publi catiedruk als een ‘per-
ver se prik kel’, die het weten schappe lijk bedrijf corrum peert. Initi-
ator Huub Dijstel bloem, staflid van de Weten schappe lijke Raad voor 
het Rege rings beleid (WRR), stelde expliciet vast: ‘Zol ang ze weten-
schappers blijven beoor delen en belonen op een beperkt aantal 

indicato ren, bijvoor beeld het aantal gepu bli ceerde artikelen, werk je 
wangedrag in de hand’ (NRC 8-1-14) . Toch is niet ieder een hier-
van over tuigd. Marcel Levi, decaan van de Medi sche Facul teit van 
de Universi teit van Amsterdam, zei in huisblad Folia Magazine (26-
3-14): ‘Hun punt over de ont wrich tende werking van publica tie druk 
ervaar ik niet zo. Vooral minder suc cesvol le weten schappers klagen 
over dit systeem’. Zoals gewoonlijk brengt een aanhanger van het 
sys teem kritische collega’s graag in diskre diet door ze af te schilderen 
als mislukkelingen, zonder op de argumenten in te gaan.
 Veel artikelen publiceren is tegen woordig een voorwaarde om 
carrière in de weten schap te maken. Hoe meer hoe beter, uiteraard, 
en bij voorkeur in ‘toptijdschrifen’. Wat top tijdschrifen zijn, wordt 
vastgesteld door de nieuwe weten schap der Bibliometrie, die onder 
meer door citaties te tellen de wetenschappelijke waarde van een 
tijdschrif bepaalt. Op grond daarvan worden ranglijsten gemaakt, 
waaraan grote waarde wordt gehecht. Zonder publicaties in toptijd-
schrifen komt een begin nende wetenschapper nergens . Voor geves-
tigde weten schap pers, zoals René Diek stra en Diede rik Stapel, is er 
ook een bonus voor zulke publicaties, namelijk een verhoogde kans 
om onder zoek gefinancierd te krijgen, met name door de Neder-
land se Organi satie voor Weten schappe lijk Onder zoek (NWO).
 Diede rik Stapel heef met zijn frauduleuze publicaties een mod-
derspoor door de wetenschap getrok ken, dat door anderen moet 
worden opgeruimd. Zijn colle ga’s moeten namelijk uitzoe ken wel-
ke artike len door hem zijn besmet en dus moeten worden terugge-
trokken. De bibliometristen wassen ondertussen hun handen in on-
schuld, zij tellen alleen, en hebben geen benul van de inhoud van 
de artikelen die ze tellen. Stapel heef ook grote menselijke schade 
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aangericht, want hij heef de car rières van zijn medewerkers en pro-
movendi in de knop gebro ken. Veel vakgeno ten zijn veront waardigd 
dat hij sle chts 120 uur werk straf kreeg (Volks krant 1-7-13). Dat hij 
vervolgens een goed  ver kopend boek over zijn eigen affaire schreef 
en als mediaperso onlijk heid beken der werd dan ooit, ver baasde on-
der meer colum niste Rosanne H ertzber ger, die hem op een receptie 
tegen kwam: ‘Dat je de boel zo bij elkaar kan liegen en be drie gen, dat 
je je colle ga’s, promoven di, studen ten en je vakge bied in zijn geheel 
zoveel schade kan toebren gen en dat je dan nog steeds ongehin derd 
kan rondwan delen in Nederland en naar borreltjes kunt gaan en dat 
je boek dan gewoon een best seller wordt’. Het is ‘een middel vin ger 
naar je slachtoffers opste ken’ (NRC 15-6-13). Willem Koops, hoog-
leraar Psycholo gie in Utrecht, hoopte dat Stapel zijn royalties ter 
beschik king zou stellen ‘als bijdra ge in de kosten van de door hem 
veroorzaak te scha de’ (ABG nr. 96, 2013).
 Diederik Stapel heef uiteindelijk zijn ware be stem ming bereikt: 
Bekende Neder lander. Zijn auto biogra fie, Ont spo ring uit 2012 is op 
de website van de Konink lijke Bibli o theek (Picarta) voorzien van 
de volgende aanbeve ling: ‘Een aanra der voor iedereen die de mens 
wil leren kennen achter een van de groot ste illusio nisten op weten-
schapsgebied’. Een foto van Sta pel sierde de omslag van het week blad 
Vrij Neder land (16-11-13).
 De zaak van Peter Nijkamp, hoogleraar Economie aan de Vrije 
Universiteit is inte ressant, omdat deze duidelijk laat zien hoe een 
indi viduele wetenschap per het systeem kan uitbui ten. Het begon 
met een anonieme klacht over het proef schrif van zijn promo venda 
Karima Kour tit, nadat het al was goedge keurd door de promotie-
commissie. Onder deel van de aan klacht door de klokken luider was 

dat het hier ging om ‘text recy cling’. Een speciaal hier voor in het leven 
geroepen onder zoekscommissie bekeek het proef schrif nogmaals, 
maar het kritische rapport hierover werd door de Vrije Univer siteit 
geheim gehou den en voorzit ter Pieter Drenth distan tieerde zich van 
de door het universi teitsbe stuur ge maakte samenvat ting: ‘Er zijn 
details weggeval len, die voor een goed begrip van deze kwestie van 
belang zijn’ (NRC 11-1-14). 
 Niet veel later bleek dat het werk van Kourtits promotor Peter 
Nijkamp zelf evenmin door de beugel kon. Onderzoek door De 
Volkskrant toonde aan dat Nijkamp in bijna zestig procent van zijn 
arti kelen hele stukken uit zijn eigen werk kopieerde zonder dit aan 
te geven (Volkskrant 8-1-14). Ook NRC Handels blad bracht dit 
nieuws groot op de voor pagina: ‘Topeconoom VU pleegde zelfpla-
giaat’ (NRC 11-1-14). Soms bestonden hele aline a’s uit wat genoemd 
ging worden ‘zelfplagi aat’, hoewel ‘text recy cling zonder bronver-
melding’ de lading beter dekt. De produc tie van Nij kamp was in-
derdaad verbluff end. In 2011 publi ceerde hij elke drie dag en een ar-
tikel. Hij stond nummer één op een wereld rang lijst van economen, 
en met zijn 5.398 arti kelpagi na’s was hij we reld kampi oen publice-
ren in zijn vakge bied. Die ereplaats had hij mede te danken aan de 
instel ling waarover hij jarenlang de skepter zwaaide, de Nederlandse 
Organisatie voor We tenschappelijk Onderzoek.
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4. NWO

De Nederlandse Organisatie voor We tenschappelijk Onderzoek 
(NWO) speelt een centrale rol in de fraude in de wetenschap, zoals 
die tegenwoordig plaatsvindt. Peter Nijkamp kan hierbij als voor-
beeld dienen. In 1996 kreeg Nijkamp de Spino zapremie, ook wel 
de Neder landse Nobel prijs genoemd. Dat is een geld bedrag van 2,5 
miljoen euro uit de fondsen van NWO. Met dat bedrag kan de lau-
reaat onderzoekers inhuren en zijn naam zetten boven alle arti ke len 
die zij publice ren. Vervolgens werd Nijkamp in 2002 voorzit ter van 
NWO en hij bleef dat zeven jaar lang. Uitgere kend hij heef dus zijn 
stem pel op het Neder landse weten schapsbe drijf ge drukt, ter wijl de 
per verse prikkel van de publicatiedwang door zijn beleid voortdu-
rend sterker werd. Nijkamp pleegde fraude om maxim aal te profite-
ren van het systeem dat onder zijn eigen verantwoor de lijkheid werd 
ontwikkeld. Hij kan verge le ken worden met een bankbe diende die 
zijn eigen bank be roof. In straf za ken weegt zoiets zwaar, maar in de 
weten schap wordt dit aspect zelfs niet in beschou wing genomen. Op 
de website van de Vrije Uni ver siteit wordt Peter Nij kamp nog altijd 
aangeprezen als ‘onze hoog ste hoogle raar’: ‘Altijd nieuws gierig naar 
wat hij niet begrijpt, boort Peter Nijkamp steeds nieuwe onderwer-
pen van onderzoek aan. Die groeien dan vaak uit tot een bloei end 
wetenschapster rein’. Op de Vrije Universiteit besef men nog niet 
wat wetenschapsjour nalist en fysicus Arnout Jas pers conclu deerde, 
‘dat hier iemand zijn eigen keizerrijkje in de weten schap mocht 
stich ten, waarna het jaren duurde voordat iemand durfde te zeggen 
dat die keizer geen kleren aan heef’ (www.n poweten schap.nl). De 
wetenschap pelijke waarde van Nij kamps werk wordt door vakge-
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noten laag ingeschat. Arnoud Boot, hoogle raar Econo mie aan de 
Universi teit van Amsterdam, schree f: ‘de betreffende rang lijst met 
hoe veel heid publi ca ties, waar Nij kamp bovenaan staat, laat geen ver-
band zien met toppu blica ties’. ‘Universi taire bestuur ders moeten weg 
van puur kwanti tatieve maatsta ven. Her kau wen van eigen werk is 
hiermee meteen van de baan’ (NRC 10-1-14).
 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder zoek 
speelt een centrale rol in het systeem van de perverse prikkels. Het 
budget  van NWO omvat eenvijfde van het totale Nederlandse on-
derzoeksbudget, en de wijze waarop NWO dit geld verdeelt, heef 
geleid tot een grote ver spil ling van tijd en energie van Nederlandse 
weten schap pers. De ene helf ver spilt zijn tijd met het indienen van 
aanvragen, die bijna alle maal worden afgewe zen, de andere helf ver-
spilt zijn tijd in com missies, die de zelfde aanvra gen moeten beoor-
delen en ze daarna bijna allemaal afwijzen. Het animo om aanvragen 
in te dienen neemt natuurlijk zienderogen af. Ook het animo om 
in zulke com mis sies te gaan zitten, wordt snel kleiner. NWO moet 
daarom actief werven. Vrouwe lij ke wetenschappers wordt op de 
NWO-website voorgehouden: ‘Toch kan het u voordelen opleveren 
om zo’n rol op u te nemen: vergro ting van uw net werk, inzicht in 
beoorde lingsprocedures en verbete ring van uw bestuur lijk track re-
cord’. NWO noemt het zelf, inclusief drie intrige rend punt jes: ‘een 
kijkje achter de schermen...’.
 Wat er bij NWO achter de schermen te zien is, kan niet vrolijk 
stemmen. Bart Nooteboom, emeritus hoogle raar Innova tie be leid, 
zat in zo’n NWO-commis sie en zag met eigen ogen de tekortko-
mingen bij de beoorde lingen van voor stellen. Hij wilde opstappen, 
maar liet zich overha len lid te blij ven, met als argument dat hij dan 

‘van binnen uit’ voor veran dering kon pleiten. ‘Ik heb toegestemd, 
maar had er achteraf spijt van, want verandering bleef onmo gelijk’ 
(Volks krant 22-9-14). Hij is niet de enige die spijt heef van dergelij-
ke weten schappe lijke colla boratie, maar toch wordt dit zelden open-
lijk toegegeven. Daniël Lakens, uni versi tair docent van de afdeling 
Human-Technolo gy Interac tion van de TU Eindho ven,  stelde vast 
‘dat het naja gen van potjes meer geld kost dan het ople vert’. Maar, 
ver volgt hij: ‘Niemand durf er iets van te zeg gen’ (NRC 25-7-13).
  De grote subsidies komen tegenwoordig niet meer van NWO, maar 
van Europese instellingen, zoals de European Science Foundation 
(ESF) en de European Research Council (ERC). De bureaucratie 
van Europese instellingen is die van NWO in het kwa draat en de 
kritiek erop heef, althans buiten Nederland, naven ante dimensies 
aangeno men. Het Europese Human Brain Project (HBP) heef een 
miljard euro toegewezen gekregen, maar meer dan honderd neuro-
weten schap pers hebben in een open brief aan de Europese Com-
missie geklaagd over het slechte manage ment, de ondemo cratische 
struc tuur en de verkeerde prio ritei tenstel ling van het project. De 
kern van het hersenonder zoek is gemargina li seerd, het geld gaat 
om poli tiek-economi sche rede nen vooral naar high-tech en super-
computers. Ver schillende vooraanstaande wetenschappers zijn reeds 
teleurge steld uit het project ge stapt. Het is duide lijk dat smijten met 
een gigan tische som geld geen gigan tische vooruitgang in de weten-
schap garandeert (Ulrich Schna bel, Die Zeit 2014).
 De problemen van het NWO-systeem komen duidelijker aan 
het licht naarmate deze instelling langer functioneert en meer geld 
te beheren heef gekregen. Er heef in 1988 een veelbete kenende 
naamswijzi ging plaats ge von den. Eerder heette deze instelling na-
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melijk Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten schappe lijk 
Onder zoek (ZWO). Het ‘zuiver’ is uit de naam verdwenen, en dat 
was een indicatie voor een nieuwe koers, gericht op econo misch 
belang, maatschappelijke vraag en toe pasbaarheid. Ter zijde, NWO 
staat los van TNO, de Neder landse Organi sa tie voor Toege past-
Natuur weten schappe lijk Onder zoek, een instituut voor de toe-
passing van weten schappe lijke kennis in de prak tijk. NWO heef 
sinds de naams wijzi ging in 1988 een sterk sturende werking binnen 
de weten schaps beoe fening gekre gen. Bart Noot eboom con stateerde 
dat het NWO-sys teem bepaalde scholen of stromin gen binnen de 
weten schap bevoor deelt. De ratio nele-keuze socio logie, die aansluit 
bij econo mische theorie en wordt beoefend in Utrecht en Gronin-
gen, ver dringt daardoor de sociologie die wordt bedreven aan de 
Univer si teit van Amster dam, die op in zicht en begrip is ge richt. 
 De bureaucraten van NWO bedenken telkens nieuwe manieren 
om origi neel en doel gericht onder zoek tegen te houden. Eén daar van 
is de intro ductie van verplich te ‘mat ching’. Er wordt alleen een beurs 
toegekend als een andere subsidiënt meebe taalt, die weer eigen eisen 
stelt. Voor NWO is haal baar heid belang rij ker dan origina liteit en in-
novativiteit bij het beoor delen van onderzoeksvoors tel len. Willem 
Trommel, hoogle raar Beleids- en Bestuurswe ten schappen aan de 
Vrije Universi teit, maakte duide lijk dat het beleid van NWO ‘volle-
dig ont spoord’ en ‘failliet’ is: het is te duur, het is oneer lijk, en het 
stimu leert risi coloze weten schapsbe oefening (Volkskrant 6-9-14). 
Inter disciplinaire voor stellen vallen al hele maal buiten de boot in dit 
systeem (Volkskrant 22-9-14). Leonie Janssen-Jansen, hoofddocent 
Planologie aan de Univer si teit van Amster dam, merkt op dat veel 
afwijzin gen geba seerd zijn op forme le gronden, en dat er vaak wordt 

gecon cludeerd dat een plan goed en subsidia bel is, maar dat het geld 
op is. Dat argu ment voorkomt een inhou delij ke discus sie. In haar ge-
val bevatte het NWO-oordeel over haar voorstel grote inhoudelijke 
en feitelij ke onjuisthe den. Ze maakte bezwaar en dat werd ge grond 
v erklaard. NWO nam dat oordeel echter niet over. Het vervolg was 
een gang naar de rechter, terwijl NWO inder haast een integri teits-
com missie op richtte (Volks krant 10-9-14). Een zelfde ver haal ver telt 
Bé Breij, uni versi tair hoofd do cent Klassie ke Talen aan de Radboud 
Uni versi teit in Nijmegen. Haar voor stel haalde de hoogst moge lijke 
scores, maar werd toch niet gesub si dieerd (Volkskrant 7-6-14). Jos 
Enge len, voorzit ter van het Alge meen Bestuur van NWO reageer-
de op het artikel van Leonie Janssen-Jansen door erop te wijzen dat 
NWO ‘steeds in dialoog met haar stake hol ders’ is (Volkskrant 12-9-
14). Het is een van de uitzon derlij ke gele genheden waarbij een be-
stuur der van een weten schappe lijke instelling op kritiek reageert, zij 
het pro forma en niet inhoudelijk.
 Een ander probleem van het NWO-subsidieregime is dat het ten 
koste gaat van enkele essentiële onderdelen van weten schapsont-
wikkeling die niet voor subsidie in aanmerking komen. Daarom 
worden onder zoeken en proeven niet meer gere pliceerd en daar door 
hetzij bevestigd of gefalsifieerd (Maarten Keule mans, Volkskrant 
1-12-12). Te vergelijken met het herha len van experimenten zijn 
boekbe sprekingen door vakgeno ten. Ook dat wordt gemeden, want 
het is tijdro vend en zinloos, omdat recen sies niet mee tellen in de pu-
blicatiestatistieken. Ook het vinden van ‘refe rees’ om bij tijd schrif en 
ingediende artike len te beoor delen wordt voor uitgevers moeilij ker. 
Referees moeten steeds beter betaald worden om ze over te halen 
iets op papier te zetten, waar door als bijeffect weten schappelijke 
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tijd schrifen duurder wor den. Het kost tijd, gebeurt anoniem en 
het is zinloos voor een car rière. Referees worden er alleen beter van 
wanneer zij via een ano nieme beoor deling een con current kunnen 
benad elen, alweer een perverse prikkel in de weten schap.
 Lieke Peper, verbonden aan de Vrije Universiteit, legt nog eens 
uit hoe NWO de gang van zaken in de wetenschap com pleet op zijn 
kop heef gezet: ‘In mijn taak om schri jving staan richt lijnen: hoeveel 
AIO’s ik moet afleve ren, hoeveel extern geld ik moet binnenha-
len, hoeveel artike len ik jaar lijks moet publice ren’. De richting van 
het weten schappe lijk onderzoek wordt niet meer bepaald door de 
nieuws gierig heid, de intuïties of de creativi teit van de wetenschap-
pers, maar door de ambte naren van NWO: ‘Welk type onder zoek 
kan ik gefi nan cierd krij gen, en wat kan ik daarbinnen doen?’ zijn de 
leiden de vragen geworden. Er is tegenwoordig minder ruimte voor 
gedegen lang lopende onder zoekspro jec ten, waarvan de uitkomst 
onzeker is, maar die misschien iets prach tigs ople veren. Haar con-
clusie is duide lijk: ‘Het systeem is ver wor den’ (NRC 4-1-14).
 Pleun van Arensbergen, promovenda aan de Vrije Universi-
teit, vertelt eenzelfde verhaal. Zij heef zelf geen erva ring met het 
indie nen van aanvra gen, want dat mag pas na een promo tie. Een 
promotie voor stel wordt tegenwoordig inge diend en voorgekookt 
door een hoogleraar. Zij wil liever niet ‘sprin gen door een hoepel tje’ 
door in de volgende NWO-ronde te voldoen aan een extra toela-
tings eis voor een wetenschap pelij ke car rière. Bovendien is het deel-
nemen daaraan een loterij met veel nie ten, want de kwali teits ver-
schillen tussen aanvragen zijn zo klein dat andere factoren de door-
slag geven, zoals subjec tieve interviews met de kandidaten. Voor het 
opbouwen van een cv is het nodig niet één keer, maar wel vier of 

vijf keer door dat hoepeltje te springen. Behalve de inhoud van een 
project weegt het ‘track record’ van de aanvrager zwaar mee. Zo’n 
track record is een optelsom van toege kende eerde re aanvragen. En 
dan gaat het niet alleen om aan vragen voor zich zelf, maar ook om 
projecten voor nieuwe promo ven di. Door de grote nadruk op het 
track record vindt ook in dit opzicht een filte ring plaats die losstaat 
van de weten schappe lijke in houd. Van Arensbergen voorspelt: ‘het 
sys teem gaat bar sten’ (Volkskrant 22-9-14).
 Wanneer het onderzoeksbudget van NWO weer door universi-
teiten zelf beheerd zou worden, zou de opheffing van het ambtelijk 
apparaat van deze instelling alleen al genoeg ar beidsplaat sen vrij-
maken voor onderwijs aan pakweg 10.000 studenten op jaarbasis. 
Voorlopig moet NWO echter doorgaan met het arbeids intensieve 
werk om er jaar lijks ruim 600 miljoen euro doorheen te jagen. Het 
uitgeven van zo’n bedrag is nog niet zo een voudig voor een instel-
ling zonder wetenschappelijke kennis, en daarom zijn er manie ren 
verzonnen om het geld met grote bakken weg te wer ken, zoals de 
Spinoza premie, waarmee in een klap tien mil joen euro per jaar de 
deur uit gaat. Toch is het te simpel alleen naar NWO als boosdoe-
ner te wijzen. De manier waarop deze instelling over heidsbeleid uit-
voert, ver schilt niet van de belastingdienst of van de politie, en de 
problemen bij de uitvoering van de taken zijn verge lijkbaar.
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5. Tuchtrecht

Dat er wat aan de toenemende onderzoeksfraude moet worden ge-
daan is duidelijk. Met vooruitziende blik richtten de Ko ninklijke 
Nederlandse Akade mie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging 
van Univer si teiten (VSNU) en de Nederlandse Organi satie van 
Weten schap pe lijk Onderzoek (NWO) in 2003 een nieuw orgaan 
op: het Lande lijk Orgaan Weten schap pelijke Integriteit (LOWI). 
Het LOWI geef adviezen ‘inzake klachten over schen dingen van 
weten schappe lijk inte griteit’. De geanonimi seerde adviezen van het 
LOWI worden op de website van de KNAW gepu bliceerd. Nu er een-
maal een offici ële instel ling voor be staat, vinden steeds meer weten-
schappers de weg er naartoe. Voor zitter van het LOWI, Kees Schuyt, 
kwam tot de conclusie dat er een echt tuchtrecht voor weten schap 
moet komen, zoals dat ook bestaat voor medici (Volkskrant 1-12-
14). Volgens hem moet er ‘een scherper geformu leerde code’ komen 
en ‘meer ruimte voor het LOWI’, dat een bindend advies moet kun-
nen geven. Het LOWI zou dan het hoogge rec hts hof van de weten-
schap worden.
 Een vraag die nog niet werd gesteld, is of het tucht recht moet wor-
den uitgebreid naar de verantwoordelijke be stuurders en toezicht-
houders in het hoger onderwijs. Er is immers een lange lijst van te-
kort schie tende en opgestapte bestuur ders en toezichthou ders. Dat 
was al eerder ver toond, bijvoor beeld bij de ban kencrisis van 2008. 
Johan Graafl and, hoogle raar Econo mie, Onderneming en Ethiek 
aan de Uni versiteit Til burg vond dat er toen wel had moeten worden 
ingegrepen: ‘Uit falend toe zicht volgt schuld’, schreef hij, in de eerste 
plaats voor de Neder landsche Bank, en in het bijzon der de president 
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daarvan, Nout Wellink (NRC 24-12-13). Nout Wellink is inmiddels 
al vele jaren toezicht hou der van de Universi teit Lei den. Universitair 
toezicht is echter een wassen neus en het is niet waar schij nlijk dat 
toe zicht houders ooit ter verant woording worden geroe pen. Wel 
vindt de politiek dat er beter toe zicht nodig is en daarom krijgen 
toezicht hou ders in de (semi-)publ ieke sector voortaan de helf meer 
salaris (NRC 15-11-13; 2-12-14). De voorzitter van een Raad van 
Toe zicht krijgt voortaan 26.000 euro in plaats van 17.000 euro, de 
leden krijgen zesduizend euro meer dan eerst.
 Of dat daadwerkelijk tot verbetering leidt, is de vraag. Misschien 
moet er een Autoriteit Wetenschap en Onderwijs komen. De 
Autoriteit is immers het antwoord op alles (NRC 1-11- 1 4). In elk 
geval zijn er al heel wat Autoriteiten opge richt om pro blemen met 
privatisering en ver zelfstan di ging op te lossen. We hebben al de 
NVWA, NMa, OPTA, ACM, AFM en NZa, en er kan er nog wel 
eentje bij. De politico loog Lenny Vulper horst spreekt van ‘de rotzooi 
van de privati se rin gen’ die moet worden opge ruimd (NRC 1-11- 1 4). 
De roep om meer toezicht klinkt alom, ook wanneer het gaat om bij-
voorbeeld woning corpo ra ties. Helaas functione ren de Autori teiten 
zelf ook slecht. Zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij de 
bouw fraude en de Nederlandse Zorgautoriteit, die zelf de zaken niet 
op orde heef, terwijl de Neder land sche Bank het voor beeld bij uit-
stek is van een falen de toe zicht houder. Toch is de tendens: meer toe-
zicht door meer instan ties voor meer geld. Dat er een overkoepe lend 
toezicht voor universi teiten komt, is dus be paald niet uitge sloten.

6. Onderwijsfraude

Fraude in het onderwijs komt zeker zo vaak voor als in het onderzoek. 
Al was het maar omdat zowel docenten als studenten mogelijkheden 
hebben om te frauderen om een gemeen schap pe lijk doel te berei-
ken: zo snel mogelijk het eindpro duct van de univer siteit afleveren 
in de vorm van een bachelor- of master-diplo ma. Soms wordt het 
de studenten wel erg gemakkelijk gemaakt, zoals aan de Universiteit 
van Amsterdam. In april 2014 slaagden onwaar schijnlijk veel eer-
ste jaarsstudenten Economie en Be drijfs kunde bij een compu tertoet s 
van het vak statistiek. Een paar honderd stu denten hadden per on-
geluk vantevoren op de facultaire website de goede ant woorden kun-
nen lezen, voor dat ze de online toets invulden. Dat kwam aan het 
licht toen bleek dat sommige studenten de toets snel ler invul den dan 
ervaren docen ten. Twee maanden later vond iets dergelijks plaats bij 
Psychologie. Wat hier gebeurde, ligt op het grensge bied tussen frau-
de en onzorg vul dig heid. Net als bij onder zoeksfraude is er sprake 
van een glijdende schaal.
 Bij individuele begeleiding komen andere vormen van fraude 
voor. Een daarvan is de druk die sommige studenten uitoefenen op 
docenten. In 2007 kopte De Volkskrant op de voorpagi na ‘Docent 
psychologie schreef mee aan scriptie’. Volgens een officieel rap-
port zetten ‘zeer zwakke studenten’ hun docenten onder druk om 
‘scriptie werk zaamheden’ uit te voeren (Volks krant 24-9-07). Daar-
over werden vervol gens Kamer vragen ge steld, en minis ter Plas terk 
bemoeide zich met de kwestie. De Open Uni versi teit reduceerde het 
gebeuren tot een incident en proce deerde zelfs tegen De Volks krant 
voor de Raad van de Journalis tiek. Toch is het alge meen bekend dat 
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begelei ding bij scripties, niet alleen aan de Open Universi teit, vaak 
erg ver gaat, inclu sief her- en mee schrij ven. De docent moet elke 
scriptie in elk geval zover bijscha ven dat het mini mum-niveau voor 
afstude ren wordt be reikt.
 Op dezelfde manier worden af en toe proefschrifen ge schreven 
en goedgekeurd. Ook daarover komt zelden iets naar buiten. Sandra 
Schrui jer, hoog leraar Organi sa tiepsy cho logie aan de Universi teit 
Utrecht, onthulde details over een promo tie aan een niet-genoemde 
universiteit, die eigenlijk niet had mogen doorgaan. Haar verzet als 
lid van de promotie commissie was vergeefs, omdat elke promo tie de 
univer si teit bijna 100. 000 euro ople vert uit de Nederlandse schatkist, 
alweer een perverse prikkel (NRC 25-1-14). De situatie is elders in 
Europa weinig anders. De Duitse hoogle raar Theodor zu Gutten berg 
bleek bijvoorbeeld tegen betaling tien tallen dis sertaties voor zijn 
promovendi te hebben ge schreven.
 De perverse prikkels in het onder wijs lijken sterk op die in het 
onderzoek. Univer sitei ten worden be taald op grond van hun ou tput, 
dat wil zeggen het aantal geslaagde stu denten. Dat leidt ertoe dat 
de normen zo laag mogelijk worden gehouden, maar net zo hoog 
dat de opleiding niet wordt afge keurd bij een visita tie, en dat zwak-
ke studenten tot het uiter ste worden ‘geholpen’ bij het behalen van 
vol doendes. Het verband tussen resultaat en beta ling wordt steeds 
directer. De Universiteit van Amster dam betaalt docen ten Poli tico-
logie inmid dels al per afgeronde scriptie (Volkskrant 13-4-13). De 
univer siteiten keren gelei delijk terug naar het negentiende-eeuwse 
financie ringsmo del, waarbij hoog leraren direct na een tentamen 
door de geëxa mi neerde student contant betaald werden.
 Het financieringsmodel van de universiteiten is de basis van een 

zesjes-cultuur, die eigenlijk een vijf-plus-cul tuur-met-afronding zou 
moeten heten. Niet ieder een ziet dat zo. Tenmin ste niet in de kringen 
van managers, zoals blijkt uit het tijd schrif HO Management. Daar 
schrijven Wim Groot (hoog le raar in de Evi dence Based Educati-
on aan de Universiteit van Maas tricht) en Henriëtte Maas sen (óók 
hoogle raar in de Evi dence Based Educati on aan die uni versiteit) in 
okto ber 2010: ‘Niet de be stuur ders of het systeem zijn schul dig aan 
de erosie van de kwali teit van het onder wijs, maar de docenten zelf ’. 
Volgens dit duo laten docen ten studen ten die dat niet ver dienen al-
leen maar slagen uit ‘ge mak zucht’ of ‘mede lij den’.  
 Institutionele fraude is uiteraard veel ernstiger dan die van de in-
dividuele student, docent of hoogleraar. Studies worden zo gemakke-
lijk gemaakt dat elke student kan slagen. Het groot ste schan daal vond 
niet aan een universiteit plaats, maar aan de Hoge school InHolland 
in 2010, waar studen ten met een stu die achter stand via een ‘verkorte 
route’ aan hun diploma werden geholpen. Het onder wijs in Media- 
en Enter tain mentma nage ment werd zo slecht bevon den dat er meer 
dan vijfh onderd studenten ernstig gedupeerd waren (Volkskrant 11-
4-14). De ‘verkorte trajec ten’ werden door een onderzoekscommis-
sie niet als diploma-fraude betiteld, maar wel werd vastge steld dat 
de studie niet aan de normen voldeed. Het werd later duidelijk dat 
dit beleid tot op het hoogste niveau was ge legitimeerd. Uit ein delijk 
stapten het College van Bestuur en de hele Raad van Toe zicht op 
(Volkskrant 11-4-14).
 Studenten beginnen inmiddels ook van zich te laten horen. Tycho 
Wasse naar, student aan de Universiteit Utrecht, schri jf: ‘Univer si-
teiten en de minister lijken nauwelijks te beseffen hoe gemakkelijk 
massa’s studen ten opleidingen door slenteren. Het chronisch tekort 
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aan echt goed onderwijs wordt zelden erkend’ (Volkskrant 15-11-
13). Hij ziet als oorzaak de belo ning per ge slaagde student: ‘Het is 
daarom voor univer siteiten finan cieel aan trekke lijk als veel studen-
ten snel afstuderen’. Gunnar de Haan, voorzit ter van de Facul taire 
Studentenraad der Geestes wetenschappen van de Universi teit van 
Amsterdam, spre ekt van de ‘ridicu lisering van het onder wijs’ en 
roept op tot verzet (Folia Magazine 29-9-14). De laatste tijd protes-
teren meer en meer studenten tegen het lage peil van het aange bo-
den onderwijs. Marijn van Dijk, die na een studie Nederlands de 
masteroplei ding tot leraar aan de Vrije Universiteit ging volgen, 
schreef: ‘De universi taire leraren oplei ding heef geen inhoud en 
duldt geen kri tisch denkvermo gen’ (Volkskrant 24-10-14).
 De perverse prikkels werken in het onderwijs wel funda menteel 
anders dan in het onderzoek, waar de individuele onderzoeker be-
loond wordt. De dwang zoveel mogelijk studenten door hun op-
leiding te halen, wordt door de regering uitgeoe fend op universi-
teitsbesturen, die daarvoor worden beloond. Vervol gens zetten de 
universiteitsbe stuurders hun perverse prikkel om in druk op het 
personeel. De docenten worden tot fraude gedwongen door de ma-
nagers. Docenten erva ren zelf geen prikkels en ze krijgen geen belo-
ning. Ze krijgen wel straf, wanneer studenten niet op tijd en met 
een vol doende een door hen gegeven cursus vol tooien. De straf be-
staat uit een nega tieve aanteke ning op hun jaarlijkse evalua tie, die 
cumula tief tot ontslag kan leiden. Voor goed onder wijs hebben de 
univer si teitsbe stuurders maar één beloning over: de uitver kie zing 
tot ‘docent van het jaar’. Deze ceremo nie is bij nadere be schou wing 
juist vernederend, want de docenten moeten doen alsof zij kunnen 
worden blij gemaakt met een vetle ren medail le.

7. Visitaties

De voortschrijdende ridiculisering van het onderwijs gaat gepaard 
met toene mende controle daarop. Dat begon al in de jaren na 1990. 
Toen gingen de univer sitei ten zelf visitaties organi seren met com-
missies die facul teiten om de zes jaar bezoch ten om te rappor teren 
over de kwaliteit van het onder wijs. In 2005 werd dat systeem vervan-
gen door een veel grondi ger. De Neder lands-Vlaamse Accredita tie 
Organisatie (NVAO) werd opgericht en kreeg een kantoor in Den 
Haag. Ook kwam er de Quality Assuran ce Netherlands Universities 
(QANU), zetelend in Utrech t, waar van Jan Veld huis, een omstreden 
be stuur der van de Universi teit Utrecht, voorzitter werd. De werk-
wijze is als die van NWO, want bij gebrek aan eigen exper tise wor-
den er externe deskun digen inge huurd om de beoor de lingen uit te 
voe ren. Deze ambte lijke visita ties gaan de universi teiten steeds meer 
tijd kos ten. Ze moeten om te begin nen vantevoren dikke rapporten 
met zelf-evalua ties produ ceren. Ze organiseren ook oefen-visita ties, 
waarvoor colle ga’s van elders en soms ac teurs worden inge huurd 
om de rol van inspecteur te spelen. Voor de facul tei ten zijn visi ta ties 
een zware belasting, maar de universiteitsbestuurders zijn unaniem 
enthou si ast. Bij het eerste lustrum werd de NVAO lof toege zwaaid 
door S.W.J. Lam berts, rector van de Eras mus Universiteit: ‘De intro-
ductie van de wettelijke gere gelde accre dita tie van alle opleidingen 
door de NVAO is een zegen geble ken. Door dit zwaard van Damo-
cles ontstond een sense of urgen cy om het onderwijs te verbe teren. 
Substan tiële ingrepen hebben de kwaliteit, maar ook de waarde ring 
van ons onderwijs goed gedaan’. Deze uit spraak siert het vijfde jaar-
verslag van de NVAO als motto.
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 In 2014 trof het zwaard van Damocles 45 HBO- en WO-oplei-
dingen, die als regel één of twee jaren de kans krijgen verbe teringen 
door te voeren. Voor studenten is een dergelijk oordeel nog pijnlij-
ker dan voor de opleiders: ze beëindigen hun studie met een diplo-
ma van een ondermaatse en laag aange schreven oplei ding.  Andries 
de Grip, directeur van het Re searchcen trum voor Onderwijs en de 
Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, drukte zich in 
een interview voor zichtig uit, maar zag wel het nega tieve effect van 
een ‘afge waar deerd diploma’ (Volkskrant 3-9-14). De VNSU zegt dat 
deze stu denten zich geen zorgen hoeven te maken, want de diploma’s 
van door visi tatie afge kraakte oplei dingen blij ven immers rechts-
geldig (Volkskrant 3-9-14).
 De nieuwe externe bureaucratie van de NVAO en QANU leidt tot 
groei van de interne bureaucratie op de universi teiten. De interne 
contro les op tenta mens en scripties zijn intensiever dan ooit. Aan-
vankelijk werd ver trouwd op het oordeel van de individuele docent, 
en werd alleen bij een kandidaats- of doctor aalscrip tie het oordeel 
van medelezers gevraagd. Tegen woor dig worden docen ten syste-
matisch ingezet om hun collega’s te controleren. Repressie beheerst 
het hele onder wijs, wat de samenleving als geheel weerspiegelt. De 
overheid lost budget taire problemen steeds vaker op door meer con-
troles en stren gere straffen. Op univer siteiten draagt dat beleid bij tot 
de buiten sporig groeien de onder wijs belas ting, die in een paar jaar 
tijd meer dan verdub beld is. Kort om, de perverse prik kels van het 
onder wijssys teem werken nog grotere misstan den in de hand dan de 
publi catie druk in het onderzoek.
  Anne Flierman, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accredita-
tie Organisatie (NVAO), is een van de weinige bestuur ders die kri-

tiek op zijn organisatie publiekelijk weersprak (NRC 25-8-14). Zijns 
inziens vraagt goed onder wijs vooral om ‘de beste be stuurders’: 
‘Alleen met verrui ming van bestuurlij ke aandacht van de universiteit 
voor onder wijs gaat het peil daarvan omhoog’. Interessant is zijn ad-
vies hoe oplei dingen op peil zouden moeten worden gebracht: ‘Het 
is vooral en in de eerste plaats een opgave voor het manage ment, de 
bestuurders en toezichthouders van de universi tei ten’. Er is volgens 
hem een ‘forse verruiming van bestuurlijke aan dacht’ nodig. Met an-
dere woor den: er moet meer controle en meer bureaucratie komen.
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8. Bestuurders
 
De overgang van WUB naar MUB zette de verhoudingen binnen 
de universitaire gemeenschap op zijn kop. Voorheen zorgde het be-
stuur en on der steu nend personeel ervoor dat wetenschappers en do-
centen hun werk konden doen. Vanaf 1997 waren het de managers, 
van hoog tot laag, die de bevelen gaven. De ‘profes sio nals’, degenen 
die het eigenlijke werk doen, werden onder geschik ten, die slechts 
opgelegde taken hadden uit te voeren. De beoogde grote re efficiën-
tie werd al leen in benoe mings proce dures be reikt. Peter de Waard, 
onder zoeker aan de Vrije Uni versiteit, hekelde bijvoorbeeld de ‘flits-
aanstel ling’ van een nieuwe rector aan zijn universiteit (NRC 18-5-
13). Het karak ter van het univer siteitsbestuur veran derde in hoog 
tempo. Univer si teiten moes ten zich omvormen naar het voor beeld 
van het be drijfsle ven. Daarom werd de bemanning van de nieuwe 
Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht vooral in die kring 
gerekru teerd. We vinden er bijna alleen ‘blanke mannen in driedelig 
grijs’ (Volkskrant 25-12-14). Het is dezelfde ‘verzake lijking’ die zich 
in de Raden van Toezicht van musea en andere culturele instellingen 
voordoet. Sinds circa 1990 werd ‘het old boys network bewust geïm-
plementeerd in de mu seumwe reld’, zoals socioloog Dos Elshout vast-
stelde (Volks krant 8-11-13). In de Raden van Toezicht van de univer-
siteiten zitten thans onder meer Hans Smits, presi dent-direc teur 
van het havenbe drijf Rotter dam (Erasmus Universiteit Rotterdam), 
Jeroen van der Veer, voor ma lig presi dent van Shell (TU Delf), Anton 
van Ros sum, oud-topman van de Fortis bank (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), Tjibbe Jous tra, ontslagen bij uitke ringsinstantie UWV 
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin gen), daarna terroris-
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mebe strij der en na een omstreden benoe mingspro ce dure voor zitter 
van de Onder zoeks raad voor Veilig heid (Gr oni ngen), en Nout Wel-
link, de niet minder omstreden oud-presi dent van de Neder landsche 
Bank (Lei den). 
 De normen en waarden uit deze kring werden al snel binnen de 
univer siteiten overgenomen. Thomas von der Dunk bracht in herin-
nering: ‘Al in de jaren negentig liet de Utrechtse colle ge voorzitter Jan 
Veld huis, in relatie tot een (toen nog ver geef se) poging om eigen-
machtig zijn eigen salaris te ver veel voudi gen, weten dat dit thans “in 
de krin gen waarin hij ver keerde immers een lacher tje was”’. Een paar 
jaar later werden alle salarissen van universiteitsbe stuurders met 
60% verhoogd - zonder dat er iets van werd gezegd: ‘de geeste lij ke 
oriënta tie van de uni versi taire be stuur stop ligt bij geld- en oliemag-
naten’ (Volkskrant 1-7-13). In 2011 werd het maximumsa laris van 
bestuur ders van universitei ten verhoogd tot 130% van het brutosa-
laris van een minister. Maar toen waren er al veel bestuurders die 
meer dan dat maxi mum verdienden, geheel vol gens de interne re-
gels, want hun salaris wordt vastgesteld door de Raden van Toe zicht. 
De Uni versi teit van Groningen kreeg in 2013 een terug vor dering op-
gelegd, omdat het salaris van de bestuurs voor zitter nog altijd boven 
de norm lag. De uni versi teit betaalde het bedrag terug, maar de te 
hoge sala ris sen zijn niet alleen een finan cieel pro bleem, want affai res 
als deze hebben het beeld van de univer si teit veel schade berok kend.
 De Algemene Onderwijs Bond publiceerde in 2011 een top-
vijfien van veelverdieners in het Hoger Onderwijs. Bovenaan stond 
Bert Molenkamp, voorzitter van de Amarantis Onder wijsgroep 
met bijna 400.000 euro. Tweede was Aalt Dijkhuizen van Wage nin-
gen Univer sity, die inclusief bonussen en dergelij ke op 344.00 euro 

kwam. Nummer drie was René Smit van de Vrije Universi teit, die in 
de buurt van de drie ton kwam. Molenkamp liet een failliete boe-
del na en Smit vertrok na een hoog oplo pend con flict binnen de VU, 
een universiteit die al jaren lang negatief in het nieuws komt, maar 
beiden kregen wel een gouden handdruk, die opnieuw tot ophef 
leidde. René Smit werd prompt benoemd tot voor zitter van de Raad 
van Commissarissen van het Havenbe drijf Amsterdam N.V., waar 
hij hopelijk beter op zijn plaats is. De hoge salarissen worden vaak 
verde digd met het argument dat er voor minder geld geen goede 
bestuur ders te vinden zijn. De voorbeelden van Molenkamp en Smit 
tonen aan dat ofwel de salarissen nog niet hoog genoeg waren, ofwel 
dat hoge salarissen juist verkeerde be stuurders aan trekken.
 Moderne uni versiteitsbestuurders hebben meer affiniteit met 
het bedrijf sleven dan met wetenschap en onder wijs. Mr. Marjan 
Oudeman, colle ge-voorzitter van de Universiteit Utrec ht, beroemde 
zich er een paar jaar geleden in het TV-pro gramma Buiten hof op dat 
ze ‘net zo goed een multi natio nal op het gebied van koekjes bakken’ 
zou kunnen leiden als een universi teit. Ze gaf nooit onderwijs en 
deed nooit onderzoek. Wel is ze commissaris bij het bedrijf Scrap 
Metals BV, zoals ze dat eerder was bij de Nederlandse Spoor wegen. 
Ze stond in 2005 nummer één op de lijst van machtig ste zaken-
vrouwen van Neder land in het week blad FEM Business. Ze werd 
aange steld om ‘met externe ogen’ naar het ‘weten schap pelijk be-
drijf ’ te kij ken (Volks krant 13-4-13). De voorzit ter van het Colle ge 
van Be stuur van de Erasmus Univer siteit, mr. Pauline van der Meer 
Mohr, spre ekt op de radio liever over DSM, waar ze commis saris is, 
dan over de EUR, de uni versi teit die ze be stuurt. Voor zulke bestuur-
ders is een universiteit slechts een ‘business opportu nity’.
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via het nieuwe type docent ook een nieuw type student te scheppen. 
Zelf noemen ze dat de ‘ambi tieuze’ student, maar het is de brave stu-
dent die altijd zijn deadli nes haalt, nooit dwarsligt, niet klaagt en op 
tijd colle gegeld betaalt. Wetenschappers en studenten worden goed 
ge traind in wat tegenwoordig eufemis tisch accomodatie wordt ge-
noemd.
 Universiteitsbestuurders maken deel uit van wat Paul Frentrop, 
hoogleraar Corpo rate Go vern ance bij de Nyenro de Business 
Universi teit, aanwees als de nieuwe elite (NRC 16-2-13). Die eli-
te omschreef hij als ‘een kongsi die voor zich zelf zorgt’. Neder land 
wordt volgens hem bestuurd door een groep semi- pu blieke mana-
gers, die worden beloond voor niet bewezen dien sten. Hij citeert 
Pepijn van Houwelingen, die in De Volks krant schr eef dat de 40.000 
best-betaalde personen in de publieke sector de belas tingbeta ler 
waarschijn lijk meer kosten dan alle bij standsge rechtigden of werk-
lo zen. Ook ver wijst hij naar Jos van Hezewijk, directeur van Elite-
Re search, die spreekt van kar tel vorming en consta teert dat er vanaf 
de jaren 1970 een hele nieuwe be stuurslaag van semi-overheidsor ga-
nisa ties is geschapen, die immuun is voor crisis en kritiek. Typerend 
is ook de constate ring van onderzoeker Matthias van Rossum, dat op 
een congres georgani seerd op de Vrije Universi teit in 2013 over ‘de 
mana gersuni versiteit’ bestuur en toe zichthouders van die universi-
teit schitterden door afwezigheid (NRC 18-5-13). Dat past in het 
pa troon, want bestuurders en toe zichthouders onttrekken zich al 
jarenlang aan elke publieke discus sie.
 Moderne universiteitsbestuurders zaaien bewust angst in hun or-
ganisatie. Dat is een gebruikelijke strategie in een orga nisatie waar 
het bestuur is gegrond op macht in plaats van op gezag. In de pers 

 Uit de verge lijking van de universi teit met een koek jes fa briek 
spr eekt minachting tegen over de univer si taire gemeen schap. Die 
minachting, zelden zo openlijk uitge sproken, is weder zijds. Uni-
versiteitsbe stuur ders hebben geen gezag, ze hebben alleen macht. 
Dat be stuur ders en mana gers zich ver rijk en, ter wijl weten schap pers 
en docen ten salaris moeten inle ve ren, tekent de verhoudingen. Ook 
daarin wordt de uni versiteit hervormd naar het bedrijfs le ven, waar 
altijd ge zocht wordt naar de goed koopste arbeid aan de basis en het 
hoogste inkomen aan de top. Al jarenlang is de wereld wijde trend dat 
manage ment steeds beter wordt be taald en arbeid steeds slech ter. De 
afbrokkeling van de posi tie van weten schappelijk medewerkers en 
docenten ver loopt bijvoorbeeld parallel met de reductie van postbo-
des tot onderbetaalde flex werkers met een opdracht over eenkomst, 
na de privatisering van het Staatsbedrijf der Poste rijen, Tele grafie en 
Telefonie (PTT).
 De combinatie van een nieuw type bestuurder en de met de 
MUB geïntroduceerde top-down structuur heef ervoor gezorgd 
dat een ander soort mensen zich tegenwoordig thuis voelt op de 
universitei ten. Het is een ander type mens dat carrière maakt bin-
nen deze hiërarchische orga nisa ties, in vergelijking met de meer 
demo cratisch geor ganiseerde univer sitei ten van voor de jaren 1990. 
Fenna Poletiek, psychologe aan de Universiteit Leiden, heef daarop 
gewezen in haar analyse van de zaak Stapel: ‘Wetenschappers zijn 
mensen die zich aanpassen aan de beloningsstructuur van hun or-
ganisatie om persoonlijke doelen te bereiken’. Die doelen zijn tegen-
woordig doorgaans geld en macht, en misschien ook roem. Weten-
schap pers die zich in de nieuwe orde thuis voelen domi neren nu de 
Nederlandse universi teiten. Het nieuwe type be stuur der is bezig om 
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taties gekeken wordt’ (NRC 24-5-14).
 Het is een cliché, maar de universiteitsbe stuurders en mana gers 
voldoen er graag aan: ze spreken een eigen taal, waarvan de woor-
denschat voortdu rend wordt aange past aan de eisen van het moment. 
Taal is een belangrijk machtsinstrument. Een aspect is dat er steeds 
nieuwe begrippen worden geïntrodu ceerd, die nood gedwon gen 
door de lager geplaatsten worden over geno men. In de univer siteit 
van tegenwoordig zijn dat termen als excel lent, best practices, proxi-
mity en valo risatie. Veel woorden zijn ont leend aan de taal van het 
moder ne management. Verder kan alles en iedereen van het voor-
zetsel ‘top’ worden voor zien. Be staande woor den krijgen vaak een 
andere betekenis, meestal precies het tegen overgestelde van de oor-
spronkelijke. Voorbeel den zijn de ‘competente rebel len’, ‘dwar sden-
kers’ en ‘con struc tieve neezeggers’ waar naar minister Bussemaker 
op zoek is. Grappig is te zien hoe het woord ‘ex cellent’ werd overge-
plant van de schap pen van de supermarkt naar die van de universi-
teit. In 2008 hield het hoger onder wijs zelfs een ‘landelij ke excellen-
tie-summit’ om te brain stormen over ‘ex cellentie-trajecten’. Een fraai 
neologis me is ook het ‘dyna mi seren’ van onderzoeks tijd. Bedoeld 
daar mee is het afnemen van onder zoeks tijd van medewer kers als 
bezuini gings maatre gel.
 Veel termen worden rechtstreeks overgeno men uit het Ameri-
kaanse onder wijs, zoals de ‘honours cours’, terwijl Gro ningen zelfs 
een ‘lea dership lab’ heef. Ook een paar Neder landse woorden blij-
ken plot seling populair te zijn, zoals ‘bor gen’. Er schie ten allerlei in-
stanties op in het onderwijs die van alles moeten ‘borgen’ door zich 
ermee te bemoeien. Verder moet alles vooral ‘robuust’ zijn. Er kan 
inmiddels een heel woorden boek met univer sitaire new speak wor-

verschijnen voortdurend berichten over de ‘angs tcultuur’ die in het 
hele hoger onderwijs heerst. De Volks krant bericht te bij voor beeld dat 
een mede wer ker van de afde ling Economie van de Hogeschool van 
Amster dam zei te zijn ontslagen vanwege zijn kriti sche opstel ling 
(4-11-12). Hij had een email ge stuurd aan de rec tor, Jet Bussema-
ker, over fouten in het computer sys teem. Vervolgens stuurden vijf-
tig docenten een brand brief aan het bestuur over hun zorgen over 
de orga nisa tiecul tuur op hun afdeling. Ze klaagden over de snelle 
wisse ling van mana gers en ontsla gen. Daarna bericht te De Telegraaf 
over de angstcul tuur op deze hoge school. Het woord angstcul tuur 
duikt vaak op als het gaat over universiteiten. Matthias van Rossum 
schreef een jaar later dat er op de Vrije Universi teit eveneens een 
angst cul tuur heerst (NRC 18-5-13). En soms niet alleen onder 
mede werkers, maar ook onder studen ten. Folia Magazine berichtte 
dat er vol gens oud-stu denten een angstcul tuur heerst op het Amster-
dam Uni versity Colle ge (6-11-13). De studenten hadden een spreek-
verbod gekre gen, een middel waar universi teitsbestuur ders regelma-
tig naar grijpen. Marc Cha vannes onthul de dat er een spreek verbod 
door KNAW is opge legd aan medewer kers van insti tuten die moeten 
opgaan in een Digi taal Geesten huis (NRC 5-4-14). Dat werd prompt 
ontkend, maar er bestaan vele vormen van formele en minder for-
mele zwijg plicht. Hoe veel universiteits mede wer kers in Nederland 
zwijg plicht is opgelegd is uiteraard niet bekend, maar vermoe delijk 
gaat het om vele honderden, zo niet duizen den. In de NRC-rubriek 
‘On rust en rumoer’ maakte de Groningse hoog leraar Nicolai Petkov 
duide lijk dat er de facto een uni ver seel spree kver bod op de univer-
siteiten heerst: ‘Veel mensen zwij gen nu wijse lijk. Ze vrezen dat er 
anders bij beoordelin gen met een onwel willend oog naar hun pres-
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den samenge steld. Los hiervan is er in de hele onderwijssector spra-
ke van taal- en titelin flatie, zoals het ‘cum laude’ op het eind examen-
diploma VWO, dat staatsecretaris Sander Dekker wil invoeren. Taal 
is een robuust machtsinstrument, dat door be stuur ders breed wordt 
ingezet om hun eigen posi tie te borgen.

9. Vastgoed

In een artikel dat in januari 2014 in De Correspondent werd gepubli-
ceerd laat Ewald Engelen zien hoe de Universiteit van Amsterdam 
verstrikt raakte in de bouwwereld. In 1995 werden de gebou wen 
van uni versitei ten die staatseigendom waren, overge dragen aan de 
instellin gen. Die werden verant woorde lijk voor onder houd, renova-
tie, uitbreiding en vervan ging zonder dat daar de bijbe horen de mid-
delen tegen over ston den. Veel uni versi taire gebouwen waren opge-
trokken in de jaren 1970 om de groei ende aantallen studenten ruimte 
te bieden. Hier en daar was een hele campus uit de grond ge stampt, 
zoals de Uithof in Utrecht en Woudest ein in Rotter dam. De nieuw-
bouw verouderde echter snel en voor vervanging en uitbrei ding 
gingen univer sitei ten geld le nen. Aange stoken door de vast goed-
euforie rond 2000 zagen universi teiten zichzelf als projectontwik-
kelaars. Naar hun eigen organi satie gingen de bestuurders kijken 
als ban kiers. De inves te ringen in vastgoed zouden zich op termijn 
uitbeta len, geloof den ze. In managers kringen wordt dat nog steeds 
zo gezien: ‘huis ves ting is een belangrijk stra te gisch instrument’, want 
‘een nieuw gebouw is aantrekke lijk voor studenten en medewer kers’ 
(HO Manage ment 5-11). Bij nieuw bouw horen naar Amerikaans 
voorbeeld ook recreatieve voorzie ningen, campusres taurants en 
sportvelden, die als noodzakelijk worden gezien om studenten aan 
te lok ken.
  Gehol pen door groot schalige nieuw bouw hoopte de Universi teit 
van Amsterdam een winnaar te worden in wat de be stuurders graag 
de ‘war for talent’ noemen. Het fysiek samen voegen van faculteiten 
op grote campussen wordt verdedigd door ‘proximi ty’, zo valt te le-
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zen in een door de uni versiteit in het leven geroepen propaganda-
blad Binnen stadscam pus (nr.1, oktober 2014). Proximity zal leiden 
tot een enorme kennisex plosie, verkondigt de vice-voorzitter van het 
College van Bestuur.
 Helaas liep een aantal zaken anders dan gepland. Eerst werd in zee 
gegaan met een projectontwikkelaar die betrokken bleek te zijn bij 
grootschalige vastgoedfraude. Daarna kwam de crisis van 2008, die 
een eind maakte aan de vastgoed-bub ble. Verder had de universiteit 
voor 255 miljoen financiële deri vaten gekocht. Het resultaat van dit 
alles is dat in 2018 het schuldpeil van de universi teit tot 400 miljoen 
zal zijn geste gen. Ondertussen is in de loop der jaren de persone le 
invul ling van het universitaire bestuur van karakter veran derd. De 
bankiers rukten op in de Raad van Toezicht, terwijl het Colle ge van 
Bestuur tegenwoordig bestaat uit beroepsbe stuur ders, deels afkom-
stig van andere semi-pu blieke instellin gen. Binnen de universitaire 
ambtenarij zijn geheel nieuwe functies gecre ëerd, met fantasietitels 
als ‘Chief Risk and Security Officer & Corporate Risk and Insu rance 
Mana ger’. De weten schap pers worden ondertussen verder gemar-
ginali seerd, maar moeten wel de rekening voor dit be leid betalen. 
Al wordt door alle uni versi teiten bij hoog en bij laag beweerd dat 
hun financiële mis luk kingen niet ten koste gaan van onder zoek 
en onder wijs, de prak tijk wijst anders uit. De moderne finan ciële 
jaarver slagen van universi teiten zijn door de deskundige hand van 
daarin ge trainde accoun tants inmiddels zo inge wikkeld gemaakt dat 
ze nauwelijks ontrafeld kunnen worden. Zeker is dat er slechts één 
manier van bezuinigen zoden aan de dijk zet: op perso neelskosten. 
Alweer zijn de Verenigde Staten het voor beeld voor de Nederlandse 
universiteitsbestuurders, want daar be vindt twee derde van de pri-

véinstellingen voor hoger onderwijs zich thans in de geva renzone 
door risicovol le beleg gingen, schrijf Mark C. Taylor.
 Aan de massale bouwactiviteiten van de universiteiten zitten meer 
kanten dan alleen financiële. Grootschalig bouwen is van oudsher 
verbonden met autoritaire regimes. In Amsterdam is deze impuls 
terug te vinden in de jarenlange strijd over een ge pland univer si-
teits ge bouw in de Amster damse binnen stad op een paar honderd 
meter van de Dam. De moderne universiteit wil de ivoren toren nu 
eenmaal graag vervangen door een glazen bunker. Het plan voor dit 
bouwwerk van intimiderende hoogte en omvang was in 1997 be-
groot op 210 mil joen gulden. Het is typerend dat de uni versi teit hier-
voor bescherm de monu men ten wilde afbreken, want dat is het ultie-
me vertoon van macht, eens te meer sinds de Am sterdamse grach-
tengordel op de wereld erf goedlijst is komen te staan. Er vond een ja-
renlange strijd plaats tussen de universiteit en een aantal erfgoedor-
ganisaties. Uiteindelijk vernietigde de Rechtbank Amsterdam de 
vergunning tot sloop. De universiteit had dus voor niets jarenlang 
veel geld uitgegeven aan juristen en een kunsthistoricus van aanzien, 
die bereid was de betreffende rijksmonu menten als waarde loos te 
bestempelen. Het resultaat is dat de Univer siteit van Amster dam de 
reputatie van cul tuurvernietiger heef gekregen.
 Aan de andere Amsterdamse universiteit is de situatie niet beter. 
De Vrije Universiteit wilde in 2005 renoveren en heef 750 mil joen 
euro ge leen d. Inmiddels staan de deriva ten van de VU voor 79,5 mil-
joen euro onder water. Ze waren in 2008 aange kocht voor geplande 
nieuw bouw (150 miljoen) en in 2011 werd nog eens 50 mil joen ex-
tra ge kocht. De jaar lijkse rente die de VU tot 2035 moet betalen zal 
blijven toenemen. Deze be droeg in 2010 reeds 1,5 mil joen (Campus 
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22-7-12). Bijgevolg is zelfs voor het ene kamer tje waar een typisch 
stukje VU-identi teit huisde, het door vrij wil ligers gerunde Bilder-
dijk mu seum, geen plaats meer. Minister Busse maker zegt dat dit 
alle maal niet zo erg is. Het zijn tenslotte de risi co’s van het moderne 
zakenleven, en daarbij heb je nu eenmaal altijd ‘losers’. Weldra komt 
de tijd terug dat de Vrije Uni versi teit gered moet worden zoals deze 
ooit door Abraham Kuyper werd opge richt, met de opbrengst van 
blikken busjes, waarin ‘klei ne luyden’ weke lijks een zuur verdiend 
dubbeltje doen. Buiten de hoofdstad is de situatie niet anders. De 
helf van de Neder landse univer siteiten heef riskante deri vaten, die 
in totaal 216 mil joen euro in waarde zijn ge daald

10. KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) leidde vanaf de oprichting in 1808 tot circa 1990 een be-
staan in de luwte van de samenleving. Zo is de instelling beschreven 
door Han Voskuil in Het Bureau, de succesvolle zesdelige roman 
over de klungelige volkskundige Maarten Koning, die een stem pel 
heef gedrukt op het beeld van wetenschappers in Neder land. Tegen-
woordig is de KNAW een belangrijke speler, onder meer als beheer-
der van een aantal wetenschappe lijke institu ten, waaron der Vos kuils 
Meer tens Instituut. De Akade mie advi seert over be leid, maar voert 
ook beleid uit en is de motor achter een aantal ontwikkelingen die 
alom op protest stuiten, met name de marginalise ring van de alfa- 
en gamma-weten schap pen. Een voorbeeld levert het gesol met het 
Konink lijk Insti tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) 
te Leiden. Het in 1851 opgerichte instituut doet onderzoek op het 
gebied van Indone sië en de Nederlandse Caraïben. In ander halve 
eeuw werd een enorme bibliotheek opgebouwd, veel onder zoek ver-
richt, terwijl een eigen uitgeverij de resultaten daarvan publi ceer-
de. In 2001 werd het instituut onder beheer van de KNAW ge steld. 
Sindsdien werd het meer en meer beknot. De uitgeve rij werd in 2012 
opgeheven, de biblio theek moest een jaar later worden overgedragen 
aan de Leidse Universi teitbiblio theek. Op de eigen website is deze 
ontmanteling na te lezen (w ww.kitlv.nl/ our-histo ry): ‘Met deze re-
geling verloor het KITLV de tweede, oudste en belangrijkste pijler 
van de instel ling, namelijk de ontwikke ling en het beheer van de 
wereldbe roemde collecties. Dit is bijzonder pijnlijk voor het insti-
tuut, en in het bij zonder voor de collectiemedewer kers, die ofwel 
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werden overge bracht naar de UB Leiden ofwel werden ontslagen’.
 Eigenlijk had de KNAW het Leidse KITLV naar Amsterdam wil-
len overbrengen en samenvoegen met een paar andere insti tu ten. Dat 
werd voorkomen, maar onder aanvoe ring van de achter een volgende 
presi denten Robbert Dijk graaf en Hans Cle vers moeten het Huy gens 
Insti tuut voor Neder landse Geschie denis (Huygens-ING), zelf al het 
resultaat van een zinlo ze fusie, het Meertens Insti tuut en het Neder-
lands Insti tuut voor Oor logsdo cumentatie (NIOD) worden samen-
gevoegd tot een ‘Digi taal Gees tenpaleis’: het Humanities Cen tre 
(NRC 5-4-14). Onder tus sen wordt ook het Netherlands Institute for 
Advanced Stu dies (NIAS) opgehe ven en in afge slankte vorm over-
geheveld naar Amster dam. Veel landen hebben een instituut als het 
NIAS, waar een internationaal gezelschap van weten schap pers een 
jaar kan besteden aan onder zoek, schri jven, nadenken en dis cussie. 
Het werd in 1970 opgericht naar het voorbeeld van het beroemde 
Amerikaanse instituut in Princeton, dat, iro nisch genoeg, nu wordt 
geleid door de vorige voorzit ter van de KNAW, Robbert Dijkgraaf. 
Neer landica Liesbeth Koenen, een der laatsten die rustig kon werken 
in dit retrai te-insti tuut bij Wasse naar, voor ziet het einde: er blijven 
alleen nog een paar fellows hip s over, het liefst ge sponsord door an-
deren (NRC 12-3-14). De diverse KNAW-institu ten zouden worden 
samen gebracht in het Amsterdamse Tropeninsti tuut, waar ruim-
te over is door de culturele kaal slag van de vorige rege rin g, na de 
opheffi ng en het afsto ten van de bijbe horen de bibliotheek. Emeritus 
hoogle raar H.W. von der Dunk formu leerde het wat scherper en 
spreekt in dit ver band van het ‘autisme van de macht’. Hij constateert 
dat met de opheffi ng van het NIAS een laatste vluchtheuvel voor 
vrije weten schap pers ver dwijnt (Volkskrant 3-1-14). Men zou nog 

wat verder kunnen gaan: er is een oorlog gaande tegen cultuur en 
intel lect in het alge meen, die laat zien dat macht heb bers binnen een 
jaar kunnen vernie ti gen wat genera ties hebben opge bouwd.
 Voor weten schappers is de oprichting van een ‘gees tenpa leis’ een 
horror-scena rio. Zelfs binnen eigen kring is er weer stand. Willem 
Frij hoff en Maria Grever, beiden lid van de KNAW, schreven dat hun 
eigen Akademie deze onderzoe ksin stitu ten dwingt tot een zinloze 
verhui zing, waarbij tien miljoen euro wordt besteed aan een reor-
gani satie, die boven dien leidt tot verlies van banen (Volkskrant 18-
2-14). Henk Wals, direc teur van het Inter nationaal Insti tuut voor 
Sociale Geschiede nis (IISG), is wel enthousiast en reageer de met 
een ingezonden brief. Hij stelt dat de geestes we ten schappen ‘nogal 
versnip perd’ zijn en dat ‘digi tale huma ni ties de po tentie hebben om 
grotere onder zoeksvragen mogelijk te maken’ (Volks krant 9-2-14). 
Het IISG beheert archieven van linkse bewegin gen uit heel Europa 
inclu sief de papieren van Marx en Lenin, maar heef zich goed aan-
gepast aan de nieuwe orde door hun portretten van de muur te ha-
len. Of Wals’ visie het instituut als geheel represen teert, is zeer de 
vraag. Marc Cha van nes hekelde al eerder de ‘no men kla toe ra’ van de 
KNAW en hun ‘stoe rspraak’ over ‘big data sets, digitale meet latten, 
ge standari seerde metada ta, econo mies of scale en kwaliteitsim-
pulsen’. Hij citeert de om schrijving van KNAW-directeur Hans 
Cheng over het Trippen huis, het monumentale Amsterdamse grach-
tenpand waarin het bestuur zetelt, als ‘het comman doschip van de 
KNAW-vloot’ (NRC 1-6-13). Het is een beeld spraak die typerend 
is voor de huidige genera tie weten schaps managers. Wetenschap is 
oorlog geworden en onder Chengs aanvoering wordt nu een hele 
vloot tot zinken ge bracht. 
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 De wetenschappers die bij de betreffende instituten werken, zijn 
de eerste drenkelingen, al zullen ze er ver stan dig aan doen te zwijgen. 
Jeltje Zijlstra, medewerkster van het Huygens-ING Instituut durfde 
wel te protesteren (Volkskrant 4-3-14). Ze stelde vast dat de fusie 
tussen het Instituut voor Neder landse Ge schiede nis en het Huygens 
Instituut, op het terrein van de neerlan dis tiek, ‘niet vruchtbaar’ was 
geweest. De door de managers gedroomde ‘kruisbe stui ving bij de 
koffie auto maat’, heef niet plaatsge vonden, en ze voor spelt dat de ko-
mende afgedwongen clus te ring ook gedoemd is te mis lukken. De 
KNAW is een sinis tere macht met een slechte invloed gewor den.

11. Status

Ooit hadden hoogleraren, leraren en onderwijzers een hoog maat-
schappelijk aanzien. In de afgelopen decennia heef echter een 
scherpe daling plaats gevonden in de status van alle beroepen in het 
onderwijs, van kleuterschool tot universiteit. Het proces deed zich 
vanaf 1970 voor aan de univer sitei ten. In De nieuwe vrijge stelden 
uit 1977 voerde Herman Vuij sje een zekere Eric op, ‘begin dertig, 
wetenschap pelijk mede werker in één van de universitei ten van de 
Rand stad’ als een vertegen woor diger van de ‘cultuur der laks heid’. 
Aan deze beeldvorming en het proces van degra datie dat toen in-
zette, is nog weinig aan dacht be steed. In eigen kring werd men zich 
van deze beeld vor ming wel snel be wust. De Rot terdamse hoogleraar 
Willem Frij hoff stelde al in 1986 in Quod Novum vast dat studenten 
‘als para sieten’ werden beschouwd en dat het beeld van de docenten 
‘nog droevi ger’ was: ‘Die worden afge schilderd als mensen die hele-
maal niets doen’.
 Als reactie op de status daling werd een nieuwe elite binnen de 
universi teiten  gecreëerd. Sinds 2003 deelt de KNAW het predi-
kaat ‘akademiehoog leraar’ uit. De uitverkoren weten schap pers 
krijgen een miljoen euro en mogen vijf jaar hun eigen gang gaan. 
De Colleges van Bestuur kunnen hoogleraren tussen de 54 en 59 
jaar voordragen. De universitei ten introdu ceerden op hun beurt 
de ‘universiteitshoogle raar’ met soorte lij ke privileges. Benoe-
mingsprocedures zijn ondoor zich tig, en soms lijkt het meer te gaan 
om een beloning voor bestuur lijke activiteiten dan om de weten-
schappe lijke inhoud. De Vrije Universiteit benoemde bijvoorbeeld 
zelfplagi ator Peter Nijkamp tot univer siteits hoogleraar. De ten dens 
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is dat binnen de universi teit de tegenstel lingen worden aange scherpt. 
Ter wijl de ar beidspo sitie van jonge weten schap pers is gereduceerd 
tot flexwerker, worden de daardoor bespaar de miljoenen aan de 
bejaarde top royaal uitgegeven om de eigen status te verhogen. De 
universi teit weer spie gelt hierin de maatschap pij, waarbin nen de so-
ciale en economi sche ver schil len steeds scher per worden.
 Tot in de jaren 1990 werden hoogleraren en wetenschappe lijk me-
dewerkers aan universiteiten aangesteld via een open sollicitatiepro-
cedure. Wie zowel onderwijs als onder zoek deed, kreeg een proefijd 
van vier jaren, veel langer dan in het bedrijfsleven, zodat iemands 
kwaliteiten konden worden vastge steld. Daarna volgde een vaste 
aanstel ling. Zo’n aan stelling geef niet alleen econo mi sche zeker heid, 
het is ook de basis van de onafhanke lijkheid van een weten schap-
per en bevordert daardoor de academische vrijheid. Er kon een an-
der weten schap pelijk stand punt worden inge nomen dan dat van de 
leidin ggeven de hoog leraar zonder dat dit tot proble men of ontslag 
leidde.
 Van oudsher waren universiteiten platte organi saties. Weten-
schappers gingen op basis van gelijk heid met elkaar om, dis cussies 
waren open, gegevens werden gedeeld en nieuwe ideeën werden 
uitgewisseld. Die situatie behoort tot het verle den. De vaste aan-
stelling is de facto afgeschaf met de invoe ring van de ‘tenure track’ 
aan stelling. In Amerika, waar het principe vandaan komt, geef een 
tenure track zeker heid in de vorm van uitzicht op een vaste aan stel-
ling. In Nederland is het systeem zogenaamd ingevoerd ‘om geta-
lenteerde jonge weten schap pers een perspectief op tenure (een vaste 
aanstel ling) te bieden’, zoals te lezen staat in een door SoFoKleS op-
gesteld rapport ten behoeve van de univer si teiten. Interes sant is te 

zien hoe de rappor teurs de werke lijkheid hebben omgedraaid: het 
tenure track is namelijk ingevoerd om de vaste aanstelling van weten-
schappers zo lang mogelijk uit te stellen en liefst te voorkomen. De 
afkorting SoFoKleS voor de stich ting Sociaal Fonds voor de Kennis 
Sec tor, opge richt in 2008 als samenwer kingsverband van werkgevers 
en werknemers, is typerend voor de speelse kant van het moder ne 
management. De naam verwijst naar de Griekse schrijver Sofok les, 
wiens be roemdste tragedie Oedi pus inder daad een prachtige parallel 
biedt: na veel onheil te hebben aangericht steekt Oedipus zichzelf de 
ogen uit.
 Een fraai voorbeeld van de wijze waarop met mana ge ment-taal de 
werke lijk heid op zijn kop wordt gezet, is te vinden in een artikel in 
HO Management (6-11), waarin Ellen van der Ende, secretaris van de 
Stichting Onderwijsgeschillen, schrij f: ‘In de prak tijk zijn er veel en 
steeds meer mooie voor beelden die bijdra gen aan het binnenha len 
en vast houden van jong talent. Intro duc tieprogram ma’s, coaching 
en mento ring, tenure track. Best practices laten zien hoe talent beleid 
op universiteiten in beweging is’. Krom geformu leerd, maar wel pre-
cies wat de lezers van dit blad graag horen.
 Het gebruikelijke carrièreverloop van jonge wetenschap pers is in 
de praktijk heel anders. Ze beginnen doorgaans als AIO, tegenwoor-
dig nogal verwarrend ‘promovendus’ genoemd, met het schri jven 
van een proefschrif. Daarna worden ze geacht zelf vervolg-subsi-
dies bij NWO binnen te halen, om hun eigen aanstelling en die van 
twee of drie nieuwe AIO’s te financie ren. NWO-beurzen hebben een 
looptijd van een paar jaar. Aan het eind moet een presta tie zijn ge-
leverd in de vorm van een zo lang mogelijke lijst publicaties in top-
tijdschrifen. Na elke behaalde subsidie wordt de lat hoger gelegd. 
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Bij elke ronde valt 85% van de indieners af. Er zijn wetenschappers 
die het vijfien jaar in deze race volhouden voordat ze definitief voor 
de bijl gaan. Dat is een heel ander ver haal dan dat van het rooskleu-
rige tenure track, temeer omdat de kans op een NWO-subsidie al 
jaren achtereen kleiner wordt (Facts and figures, www.rathe nau.
nl). Het tenure track systeem past in een meer algemeen patroon. 
Tegenwoordig is het regel dat er vantevoren ‘prestatie-af spraken’ 
worden ge maakt. Dat doet sterk denken aan de economische po-
litiek in de Sovjet-Unie onder Stalin, waarbij het niet halen van de 
veror donneer de produc tiecijfers genadeloos werd afgestraf. Op 
deze wijze wordt de greep van in stellingen en hun bestuurders op 
de eigenlijke uitvoer ders van onderzoek en onderwijs steeds verder 
vergroot.
 Het nieuwe werken aan de universiteit staat niet in het teken van 
het tenure track, want zelfs dat is slechts weinigen gegund, maar 
van het flexwerk. Weten schappers en docenten krijgen korte-ter-
mijn-contracten, die niet vaker worden ver lengd dan wettelijk moge-
lijk is zonder omzet ting in een vaste aanstel ling. Universiteiten stre-
ven er thans naar om de helf van het wetenschappelijk personeel in 
tijde lijke dienst aan te stel len. In de praktijk betekent dit dat slechts 
een zeer gering deel van de wetenschappers en docenten een vaste 
aan stelling heef, want veel flexwerkers werken niet fulltime, ze heb-
ben een deel tijd con tract. Aan de Universiteit van Amster dam heef 
65% van het weten schappelijk personeel een deeltijd aan stel ling. De 
vervan ging van vast perso neel door tijde lijke krach ten in deeltijd is 
een proces dat al in de jaren 1990 begon, maar dat nu pas de aan-
dacht trekt, blijkens een kop op de voorpa gina van De Volk skrant: 
‘Academi cus wordt flex wer ker’. Met als onderkopje: ‘Kwali teit onder-

wijs en onderzoek lijdt onder tijdelijke con tracten, waarschu wen 
wetenschap pers’ (Volkskrant 2-9-14). De VAWO, de vakorga nisa tie 
van universi teits perso neel, had aan de bel getrokken over de cijfers. 
In 1995 had 20% van het perso neel een tijdelijk con tract, in 2012 
was dat 40%, met promo ven di erbij gerekend 60%. De Vereniging 
van Universiteiten (VSNU) werd om com mentaar gevraagd en was 
juist verheugd over deze cij fers. De uitleg is dat het huidi ge model 
gericht is op talent se lectie, en dat het onder zoek veel compe ti tiever 
is dan vroeger. Weten schap pers moeten ‘met elkaar strij den om de 
pot met geld’, in de plat vloerse formu lering van de VSNU. Dat roept 
associaties op met Romeinse gladiatoren, alleen zijn het hier de 
bestuur ders die geamu seerd toekij ken naar het ge vecht dat zich in 
de arena af speelt. Het sys teem geef maar één garan tie: permanen te 
onze kerheid over een aanstel ling en over het voort bestaan van vak-
groepen en zelfs hele studie richtin gen.
 Het flexwerk wordt weerspiegeld in de inrichting van universiteits-
gebouwen, zoals die thans gebouwd en verbouwd worden. Docenten 
worden van hun kamers be roofd en op flexplek ken gedumpt, waar 
ze alleen nog maar over een stopcontact be schik ken voor hun ei-
gen lap top. De huisves ting van de managers en ambte naren wordt 
op die wijze uitge breid, want zij krijgen de vrijkomende kamers en 
de geconfis queerde bureaus tot hun beschikking. Boekenkas ten heb-
ben zij niet nodig, die worden met inhoud en al wegge daan, en op 
een flexplek zijn boeken niet toegestaan. Op de nieuwe zalen met 
flexplekken is de privacy van zowel docent als student verdwenen. 
Telefoneren moet met het eigen mobiel tje buiten het gebouw gebeu-
ren. Flexwerk bezuinigt dus niet alleen op loon kos ten, maar ook op 
materiële kosten. Wel leiden al die iden tieke flexplek ken tot iden-
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tieke medewerkers, die allemaal hetzelfde moeten doen, stelt Wim 
Derksen, hoogleraar Bestuurs kunde aan de Erasmus Universiteit. Ze 
hebben nergens anders meer tijd voor dan ‘voor het kopiëren van de 
gedachten van de buurman of erger, de baas’. Ze zijn zo identiek dat 
ze opper vlakkig worden’ (NRC 4-1-14).
 Flexwerk kan vele vormen aannemen, van uitzendkracht en sei-
zoenswerker tot werknemer met nulurencontract. Gemeen schap-
pelijk kenmerk is het ontbreken van een vast arbeids contract en een 
vaste werkplek. Die situatie is ongemerkt allang de standaardaanstel-
ling gewor den aan Nederlandse universiteiten. André Lin nenbank 
(51) is thans de academi cus met de langste staat van tijde lijke dienst, 
namelijk vijfentwintig jaar. Hij is gebleven, maar velen houden de 
wetenschap na verloop van tijd voor gezien. Hierdoor verdwijnt 
regel matig cruciale kennis (Volkskrant 2-9-14). Flexonderzoekers 
zwijgen als regel over hun situa tie, maar inci denteel wordt er ge-
klaagd, zoals door Marc Davidson, flex-onderzoe ker en -docent 
aan de Univer si teit van Amsterdam (Volkskrant 16-9-14). De werk-
nemers zijn afhanke lijk gemaakt van het binnen halen van geld bij 
NWO of elders: ‘Wete nschappe lijk personeel in conti nue onzeker-
heid laten verkeren over hun toekomst is dus sim pelweg een keuze 
van de universi teiten’. De nood onder de flexwerkers is al zo hoog 
gestegen dat Davidson ongebruike lijke oplos singen voor stelt, zoals 
het achteraf betalen voor output of een aan stel ling als thuiswer kende 
weten schap pe lijke zzp’e r. 

12. Studenten

Studenten hebben tegenwoordig het woord universiteit vervangen 
door ‘school’. Ver school sing heef inderdaad het karakter van het 
hoger onder wijs fundamenteel veranderd. Studies zijn zo effi ciënt 
mogelijk opgezet, om zoveel mogelijk studen ten in zo min mogelijk 
tijd tot bachelor of master te proces sen. De moderne prope deuse is 
VWO-7, zei Carel Stolker, rector van de Univer siteit Leiden. Taalcur-
sus sen, ouderge sprek ken, aanwe zigheid plicht en huis werkcontro-
le houden studenten bij de les, alleen nablijven en de straf middag 
ontbreken nog. In de nieuwe studie pro gramma’s houden weke lijkse 
toetsjes met strikte deadlines het tempo erin. Het regeringsbeleid 
heef de afha kende student benoemd als het grootste risico voor een 
univer siteit. Om dat te voor komen zouden selec tie aan de poort en 
een numerus clausus nuttig zijn, een systeem dat steeds vaker ingang 
vindt. Ook het zo snel moge lijk uitse lec teren van zwakke studen-
ten in het eerste studie jaar krijgt veel aan dacht. Voor laatbloeiers is 
geen plaats meer. De Erasmus Universi teit introdu ceerde de curieu-
ze slag zin ‘nomi naal is normaal’, dat wil zeggen dat studenten die in 
hun eerste jaar een fors opge hoogd percentage studie pun ten niet ha-
len van verdere studie worden uitgeslo ten: niet goed, geld weg. Het 
bindend studiead vies (BSA) wordt op alle universi teiten inge voerd. 
Een paral lelle ont wikke ling is dat de eisen worden terugge schroefd; 
moeilijke vakken verdwijnen bijvoorbeeld her en der uit het eerste 
studiejaar. In HO Management wordt het ‘nominaal is nor maal’ con-
cept gezien als ‘een grote stap voorwaarts’, waardoor studeren een 
‘rijkere ervaring’ wordt. Als voorbeeld wordt genoemd een nieuwe 
Rotterdam se ceremonie voor ge slaagde pro paedeuse-stu denten die 
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‘in het zonnetje’ werden gezet en die ‘hard applaudisseer den voor de 
studen ten met de hoogste cij fers’ (HO Management 11-12).
 Studenten hebben in de afgelopen jaren weinig van zich laten 
horen. Het is vrij uitzonder lijk wanneer een student als Maartje ter 
Horst (Uni versiteit Utrecht) kritiek ventileert (Volkskrant 2-11-13). 
Zij wijst er nog eens op dat tussen 1998 en 2012 het aantal studenten 
toenam van 160.000 tot 245.000, terwijl het onder wijs 4.000 fe ver-
loor (een fulltime equiva lent is een werkweek van 38 uur). Maar wel 
kwamen er tussen 2005 en 2010 18% meer mana gers en 34% meer 
public-relations-mede wer kers. Het aantal stu denten per docent is in 
een paar jaar tijd verdubbeld. Het resultaat is, schrijf zij, een potem-
kin-dorp. Ook Martine Oldhoff, studente Theologie aan de Universi-
teit van Amsterdam, liet een kritisch geluid horen: ‘De excel lentie-
cul tuur en de zesjes-cultuur zijn in hun huidige vormen alle bei af 
te wij zen, omdat ze het verleng stuk zijn van een maat schap pij met 
economie als levens doel’ (NRC 16-1-14). De kri tiek blijf echter 
marginaal, ook in een bijlage van NRC Han delsblad over de univer-
siteit als ‘weten schaps fa briek’ (NRC 31-5-14). Toch dringt lang zaam 
maar zeker bij stu denten het besef door dat ze bij de univer sitei ten 
de sluit post zijn.
 De studenten zijn, naast de docenten, slachtoffer van de in en-
kele jaren verdubbelde en nog steeds groeiende werkdruk. Die is 
niet uniek voor de universiteit, maar heef het hele onderwijs getrof-
fen. In het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) vond in 2014 een 
estafettesta king plaats tegen de toenemende werkdruk (Volkskrant 
2-3-14). Ook in het MBO krijgen docenten steeds meer onderwijs-
uren, en dat gaat ten koste van voorbe reiding, nakij ken, feed-back 
en bege leiding. Op de universi teiten wordt gezocht naar goedkope 

oplossingen. Deels door online colleges en tentamens, deels door 
de omvang van werk groe pen te verrui men, en door een ander type 
werk college, waarbij studenten alleen referaten presente ren en el-
kaar commen taar geven, terwijl de docent ondertussen de op drach-
ten van de vorige week zit na te kijken om zijn eigen deadline te 
halen. 
 Studenten geven weinig openlijke kritiek op het systeem, doordat 
hun ongenoe gen door het management is gekanali seerd in de rich-
ting van de docenten. Na elk college worden studenten uitgeno digd 
om digitaal en anoniem hun docenten te beoor de len. De vragen-
lijsten zijn door de managers opgesteld, en bevatten vaak suggestieve 
vragen. De studenten zijn zich er niet van bewust dat iedere kritische 
opmerking hunnerzijds met open armen wordt ontvangen door het 
management, dat over elke docent een dossier opbouwt waarmee 
deze te allen tijde kan worden ont slagen. Op deze manier dragen 
studenten zonder het te beseff en bij aan het flexwerk-systeem, met 
als gevolg dat ze oner va ren docenten beoor delen, die mede door hun 
beoor de lingen voort durend worden vervan gen door nog minder er-
varen docen ten, in een neer waartse spi raal.
 Het tegen elkaar uitspelen van docenten en studenten is voor het 
manage ment een sport geworden. Onderdeel daarvan is het opstel-
len van steeds uitgebreidere examen re gle men ten, die de omvang van 
een wetboek van strafrecht hebben gekregen. Daarnaast worden do-
centen verplicht steeds uitgebreidere studie handleidingen te schrij-
ven, waarin van uur tot uur de plichten en rechten van studenten en 
docen ten tijdens een cursus vastgelegd zijn, met literatuuropgaves 
die tot op de pagina zijn berekend vanwege de maximale studielast 
en om het betalen van copy right te vermijden. Verder zijn er lijsten 
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van deadlines en compen satie-regelin gen. Dat alles is alleen digitaal 
be schik baar, zodat de papieren omvang van zulke bulkboeken niet 
meer opvalt. Bij tentamens moeten docenten uitgebreide proto collen 
maken met de enig juiste antwoorden en een matrix voor de becijfe-
ring tot achter de komma. Jan Derk sen, kli nisch psy choloog aan de 
Radboud Univer siteit wees op het resul taat van deze ontwikke ling: 
die breekt de begaaf de stu dent in de knop (Volk skrant 25-9-14). Aan 
zijn facul teit worden mas ter scrip ties ‘gewogen door een com missie 
die een regle ment han teert waarin nauw omschreven staat waar-
aan de thesis moet voldoen’ met een ‘uiterst eenzij dige visie op hoe 
weten schap pelijk onderzoek eruit dient te zien’. Als er geen data in 
staan die met stat istiek zijn be werkt mag je niet afstude ren. Theore-
tisch onde rzoek is bij implicatie verboden. Studenten moeten zich 
aan pas sen ‘als een mak scha ap aan hoe van hoger hand is bedacht 
dat wetenschap werkt’. Het resul taat: ‘De wijze waarop studenten in 
de psy chologie worden getraind heef niets te maken met het oplei-
den van academici die autonoom en kri tisch kunnen denken, maar 
gaat vooral over het leren toe passen van een methodisch en statis-
tisch kunst je’.
 De reglementen waaraan studenten en docenten door het ma-
nagement worden onderwor pen zijn gegoten in abstract-juridi sche 
bewoordin gen die uni verseel toe pas baar zijn. Er wordt alleen naar 
proce dures geke ken, niet naar inhoud. Het gevolg is dat stu denten 
begin nen met het bestude ren van de reglemen ten in plaats van de 
stu diestof. Er is al een paar jaar een bewape ningswedloop gaande 
tussen stu denten en docen ten. Wan neer de docent op een foutje kan 
worden betrapt, kan de stu dent compen satie eisen of zelfs een gelde-
lijke vergoeding. Op deze wijze worden stu den ten van meet af aan 

meegezo gen door het bureau cra tische monster waarin de universi-
teiten zijn veran derd. De huidige univer siteit leidt geen wetenschap-
pers op, maar bu reaucra ten. Type rend is in dit verband de ‘code of 
conduct’ die geldt voor studenten aan het Amsterdam Universi-
ty College (Clara van de Wiel, Folia Magazi ne 6-11-13). Zij mo-
gen geen kri tiek heb ben, en die zeker niet naar buiten brengen. De 
studen ten worden aangemoe digd hun medestu denten aan te geven 
bij de decaan, die dan passende maatrege len tref. Ondertussen blijf 
het gehele niet-wetenschappelijk perso neel buiten schot. Zij hebben 
geen tenure track aanstel ling, geen ver plichte ‘out put’, en ze worden 
niet beoordeeld door de studen ten. Veel klachten over het onderwijs 
zouden bij de managers terecht moeten komen, zoals te kleine zalen, 
niet-functione rende apparatuur, zoekge raakte cijfers en dergelijke, 
maar ook daarop worden alleen de docen ten afgerekend.
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13. Studieleningen

De meest ingrijpende verandering in de status van de student is het 
afschaffen van de basisbeurs. De studiefi anciering heef in de afge-
lopen vijf ig jaren veel veranderin gen onder gaan. Aanvan kelijk kre-
gen alleen studenten van onbe middelde ouders een beurs. Daarna 
kwam de basisbeurs voor alle studen ten, een over heidstoe lage die 
werd omgezet in een gif na het voltooien van een studie. Deze ba-
sisbeurs is in 2014 afge schaf . Stu denten moeten voort aan geld lenen 
om college geld te betalen en in hun le venson derhoud te voorzien. 
Behalve als ze rijke ouders hebben of ‘s nachts een bijbaan nemen. 
Poli tieke tegen stand was er nauwe lijks. Carola Schouten, kamerlid 
voor de ChristenUnie, was een van de weini ge tegen stemmers en 
sprak van be leid dat ambitie straf, de toe ganke lijkheid van onder-
wijs vermindert en jongeren opzadelt met jarenlange schulden. 
Dezelfde argumenten worden door studen ten gebruikt, maar zijn 
meteen door minis ter Busse ma ker van tafel geveegd. Er zou een 
miljard euro mee worden bezui nigd en een deel van dat geld zou 
ze gaan ge bruiken om ‘de kwali teit te verho gen’. Ze kondigde zelfs 
onderwijs in een nieuw vak aan: ‘21st centu ry skill s’. Niemand weet 
wat ze ermee bedoelde, zijzelf ver moedelijk ook niet. Niet iedereen 
hechtte geloof aan haar belof es. Er werd gewezen op de ver nie-
tigen de kritiek van de Raad van State op het wetsont werp van deze 
minis ter, die echter de bezwaren wegwuif de ‘met een paar kantjes 
be leidsap pelmoes’ (Marc Cha vannes, NRC 27-9-14). Met het leen-
stelsel gaat de universi teit terug naar de middel eeu wen, of op zijn 
minst naar de negen tiende eeuw, want voor taan kunnen alleen rijke 
ouders zich permitte ren om hun kinde ren naar een uni versiteit te 
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sturen zonder ze vanaf hun jeugd met schulden op te zade len, waar-
schuwt Leo Prick (NRC 31-12-13). Voor toekomstige regeringen zal 
het systeem nog nuttig worden, want mensen met schulden houden 
zich ged eisd. De intelligent sia van toekomsti ge genera ties zal slech-
te arbeids om standighe den zwijgend accepteren en elke neiging tot 
protest onderdruk ken.
 Waar het heen gaat is te zien in Amerika. Daar is de totale stu-
dieschuld 1.200.000.000.000 dollar. De gemid del de individuele 
studie schuld is 25.000 dollar (Ilse van Heusden, NRC 5-8-13). Wie 
in Harvard studeerde heef een veel grotere s chuld opgebouwd, 
want die universiteit rekent 30.000 euro colle gegeld per jaar. Omdat 
studenten gemakke lijk kunnen lenen tegen aanvan kelijk niet al te 
zware lasten, hebben uni ver siteiten hun colle gegeld steeds verder 
verhoogd, zoals Richard Vedder schreef in zijn boek Going broke 
by de gree. Why college costs too much. Dat boek ver scheen tien jaar 
geleden, werd kritisch ontvangen, maar dat Vedder een serieus pro-
bleem aansneed werd alom erkend. Opmer kelijk is dat dit relevante 
boek in geen enkele Nederlandse universi teitsbi bliotheek te vinden 
is. De Amerikaanse stu die schuld van 1.000 miljard dollar wordt ge-
zien als een zeep bel, omdat het enige onderpand bestaat uit de snel 
verouderen de ken nis van afgestu deerden. In Amerika krijgen veel 
afgestu deerden geen werk op hun oplei dings niveau. Ze verdie nen 
minder dan ver wacht en hebben dus een probleem met de aflos sing. 
Dezelfde proble men spelen in Enge land, waar oude studieschul-
den door de staat worden ver kocht aan een deur waar dersbe drijf, 
dat de inning met meer aandrang gaat uitvoe ren. In Nederland is 
de gemiddel de studie schuld 19.000 euro. De Nederlandse collectie ve 
stu die schuld groeit snel rich ting zeven miljard euro. Ook hier kun-

nen studen ten over enkele jaren de deur waarder op hun stoep ver-
wach ten. Soms nog minderjarige schoolverla ters krijgen te maken 
met twee commerciële bedrijven, universiteiten en ban ken, en hun 
lening kan een woe kerpo lis worden. Op zijn minst moet dit finan-
ciële product voor zien worden van de van over heidswege verplichte 
waar schuwing: Let op! Geld lenen kost geld.
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14. AIO’s

Een universitaire studie duurt in Nederland drie jaar, dan moet de 
titel Bachelor behaald zijn. De meeste studenten doen er een vervolg 
van één of twee jaren bij, en krijgen dan de titel Master. Wie door wil 
gaan in de wetenschap kan proberen om AIO te worden, assistent-
in-oplei ding. De figuur van de AIO werd ingevoerd in 1986 als be-
taalde functie die een docto randus in staat stelde om in vier jaar tijd 
een proef schrif te schrij ven. Bij de intro ductie in 2004 van een nieu-
we func tieordening werd de term vervangen door ‘promoven dus’, 
maar AIO bleef in de prak tijk de gebruike lijke aandui ding. Onder-
tussen verslech terde de status van de AIO of promovendus op som-
mige universi teiten tot student-met-beurs.
 Wie AIO wordt, merkt al snel wat de realiteit van de Nederlandse 
universiteiten is. Het merendeel wordt wegwerp-wetenschap per. 
AIO’s hebben maar vier of vijf jaar gestudeerd, en al hebben ze de 
titel Master, hun kennis is beperkt. Toch moeten zij het onderwijs in 
de bacheloropleiding verzor gen. Studenten krij gen dus les van do-
centen die nog geen serieuze proeve van bekwaam heid hebben afge-
legd in de vorm van een disserta tie. En die boven dien geen ervaring 
hebben in het geven van onder wijs en dat ook niet zullen krijgen, 
want na hun kortstondige dienstver band zullen zij in meerderheid 
vervangen worden door nieuwe AIO’s, die op hun beurt even min 
enige onder wijservaring kunnen ver werven. De ‘on der wijs-AI O’s’, 
die tegenwoordig worden aange steld, besteden officieel 60% van 
hun tijd aan onderzoek en 40% aan onderwijs. Maar eigen lijk kun-
nen ze beter de vak ken vullers van de univer sitei ten genoemd wor-
den. Letter lijk, want ze geven lessen in vakken die door anderen, het 
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uitdun nende bestand van medewerkers in vaste dienst, zijn bedacht 
en voorgekookt. Daarbij komt ook nog eens dat AIO’s concurrentie 
krijgen van master-studenten. Aan de Universiteit van Amsterdam 
worden die nu al ingezet om het onderwijs aan bachelor-studenten 
te verzorgen. 
 AIO’s zitten klem in het systeem: ze hebben de verplich ting een 
proefschrif te schrijven - dat kost veel tijd - en de verplichting les te 
geven - dat kost nog meer tijd, en vergt veel energie en een hoge con-
centratie. Van de vier jaren die vroeger waren uitgetrokken voor on-
derzoek, blijven slechts twee jaar over. Om aan beide verplichtingen 
te voldoen is een normale werk week uiter aard niet voldoende. Om 
toch op papier te laten zien dat de moderne universiteit efficiënt ge-
worden is, verplicht het management AIO’s tot ‘tijd schrij ven’. Het is 
één van de voorbeelden hoe het management docenten opza delt met 
administratieve taken, want het van uur tot uur bijhouden van eigen 
werkzaamheden kost ook weer tijd. Na tuur lijk kunnen AIO’s niet 
hun daadwerkelijk aan onder wijs voor berei ding bestede tijd op zo’n 
formulier invul len. Een AIO die teveel tijd kwijt is aan het voorberei-
den van colle ges, zal immers des te sneller ontsla gen wor den. Dus 
moeten er fictieve tijden worden ingevuld. Zo krijgen AIO’s meteen 
hun eerste les in universitaire fraude.
 Het AIO-schap is weinig populair vanwege de lage verdien sten en 
het ontbre ken van een carrière-perspec tief. Bovendien is het aantal 
promovendi-plaatsen aan univer siteiten de laat ste jaren afge nomen. 
Op dit moment zijn er plannen alle promo vendi/AIO’s te reduce-
ren tot studenten, dat wil althans de VSNU. Wanneer promoven di 
een terug te vorderen beurs krijgen, is dat mooi meegenomen als 
bezuini ging. Maar, wanneer AIO-promovendi definitief tot studen-

ten worden gedegra deerd zullen Neder landse studenten helemaal 
niet meer willen promo ve ren. Zij zullen een carrière kiezen bui-
ten de uitzicht loze weten schap. Dat con clude ren drie promovendi, 
Victor de Graaf, Cathe lijn Waaijer en Susanna Gerrit se, namens het 
Promovendi Netwerk Nederland (PNN) (NRC 30-8-14). Nu al wor-
den de beste studenten nog vóór het behalen van de master titel weg-
gelokt door het bedrijfsle ven, dat veel hogere sala rissen en veel bete-
re arbeids voor waarden aanbiedt. Voor de universi teit blijf slechts de 
tweede keus over.
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15. Commercialisering

In 1969 publiceerde Judi cus Ver stegen De koekoek in de klok, een 
roman die speelt in de geologi sche faculteit van de Uni versi teit van 
Am sterdam. De hoofdpersoon brengt naar buiten dat enkele hoog-
leraren zich door een oliemaatschappij - Sh ell - laten betalen voor 
gebruik van het laboratorium. De ‘koekoek in de klok’ was wat 
tegen woordig een klokkenluider wordt genoemd. De hoogle ra ren 
herken den zich zelf in het boek. Ze stapten naar de rech ter en wisten 
het boek verboden te krij gen. De hele oplaag werd vernie tigd.
 Een halve eeuw later is de wereld van de wetenschap ook in dit op-
zicht op zijn kop gezet. De Amsterdamse hoogleraar Joost Frenken 
vertelt in De Volkskrant trots dat hij van het be drijfsle ven geld heef 
gekregen voor een nieuw laborato rium voor onder zoek. De uitkom-
sten zijn bestemd voor zijn finan cier, de chipfa briek ASML, en als 
appeltje voor de dorst heef hij hiernaast een eigen be drijf opgezet. 
De indus trie en de univer siteit hebben in deze onderne ming even-
veel geld gesto ken: ‘Vroeger werd dat een beetje vies gevon den’ voegt 
Frenken eraan toe, om te benadruk ken hoeveel voor uitgang er is ge-
boekt (29-11-14). Niet ieder een denkt er zo over. Thomas von der 
Dunk had een paar maanden eerder in dezelfde krant een artikel 
geschreven met als kop: ‘Universi teit is tot hoer van het be drij fsleven 
verwor den’ (Volkskrant 1-7-13).
 De nauwere verstrengeling tussen universiteit en be drijfsleven 
is al veel langer gaande. Aan de TU Delf mogen hoogleraren van 
oudsher een dag per week besteden aan de eigen onderneming, met 
doorbetaling van salaris. Wat vroeger in het duister gebeurde, kan 
nu dus openlijk. Af en toe wordt nog wel de waarschuwing gehoord 
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dat hoogle raren die nauwe banden aankno pen met het be drijfs le-
ven zich op een hel lend vlak bege ven. De academische vrijheid komt 
immers in gevaar. In het bedrijfsleven geldt: wie betaalt bepaalt. 
Dat wordt voortaan de regel bij de uit kom sten van weten schappe-
lijk onder zoek. Rege ring en NWO hebben desondanks ‘publie k-
private samen wer king’ inmid dels tot prio riteit uitge roepen vanwege 
de zegenen de ‘kruis bestui ving’. Het is even wennen, want toen twee 
Gro ningse hooglera ren een bepaald mondwater aanprezen, bleek er 
plot seling geen kruisbe stui ving te zijn, maar belan genver strenge ling, 
omdat het sponsorende merk in hun onderzoek als beste uit de bus 
kwam. Het leidde tot wat ophef, maar niet tot ingrijpen. De Groene 
deed onderzoek naar ‘Onder nemen de profes soren’ en constateer de: 
‘Neven func ties leiden tot belan genver strenge ling’. Dat geldt eens te 
meer voor de ‘bij zonde re’ hoog lera ren wanneer die door bedrij ven 
worden benoemd. Prak tijk-hoog leraren accountancy zwij gen bij-
voorbeeld over de proble men in hun sector, zoals bekend variërend 
van valsheid in ge schrife tot ethi sch laakbaar gedrag. Ze zijn dus 
niet se rieus te nemen, zegt Jan Bouwens, zelf voltijds hoogleraar 
Accountan cy (NRC 21-10-14).
 Er zijn door de regering negen ‘topsectoren’ aangewezen, die 
eerst werden gefinan cierd uit FES-geld, de aardgasbaten, maar nu 
uit de ‘eerste geld stroo m’ worden bekostigd, dat wil zeggen door het 
ministerie van onder wijs. De priori teit ligt bij het econo misch nut 
van het onder zoek en het verwachte rende ment. Er wordt gespro-
ken van ‘econo mise ring van het onderwijs’. Universiteiten krijgen 
een economi sche functie. Staatssecretaris Sander Dekker juichte: 
‘Dat we gewel dige wetenschappers in huis hebben, is bijvoor beeld 
voor sommige buitenlandse bedrij ven echt een reden om zich hier 

te vesti gen’ (Volkskrant 12-11-13). In 2014 kregen de topsecto ren 
64 miljoen extra ter bevor dering van een inten sievere samen wer-
king tussen univer sitei ten en het be drijfs le ven. Deze ontwik keling 
heef inmid dels binnen de wetenschap kritiek opgeroe pen, van on-
der ande ren hoogleraar Sociologie Willem Schinkel, die erop wees 
dat het top secto ren-beleid vooral geves tigde econo mische belangen 
dient (NRC 7-3-14), en van voormalig rector-magnifi cus Alexan der 
Rinnooy Kan, die funda men teel onder zoek ziet verdwijnen (NRC 
27-5-14).
 Ter ondersteuning van dit beleid heef de regering een nieuwe ad-
viesraad opgericht, de Advies raad voor Weten schap, Technologie en 
Innovatie (AWTI), als de opvolger van eerde re raden op dit gebied, 
de AWT en de RAWB. Deze nieuwe ‘stra te gische ad vies raad’ heef 
als doelstelling ‘het maxima lise ren van het maat schap pelijk rende-
ment van de wetenschappe lijke inspan ning’. Hoge kwaliteit betekent: 
‘ni euw heid, vali diteit en belang’. Maar als er geen ‘maat schappe lijke 
behoef e’ is, dan heef onder zoek ‘geen priori teit’. Het uiteinde lijke 
doel is het omvor men van uni versi teiten tot sciencepar ken waar de 
grenzen met het be drijfsleven geheel vervaagd zijn. Onderwijs wordt 
een bij pro duct. Een grote stap in die richting is gezet in de nota 
‘Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst’, waarin naast het 
bedrijfs le ven ook de maatschappij invloed op de wetenschap krijgt, 
wat in de prak tijk zal inhouden dat de politiek bepaalt waar de we-
tenschap zich mee bezig gaat hou den. Twee thema’s zijn al genoemd, 
en dus voorgeschreven: ‘gezond ouder worden, en ‘big data’. De uit-
werking van een Nationale Wetenschaps agenda is in handen gelegd 
van een ‘Ken niscoalitie’ onder leiding van NWO, die als ‘stuurgroep’ 
gaat bepalen wat er onderzocht gaat worden in de komende tien ja-
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ren. En die dus ook gaat bepalen wat er niet onderzocht gaat worden.
 De zorgen in de wereld van de wetenschap zijn groot. Zelfs op de 
website van de KNAW staat een beleefde, maar vernietigende kritiek 
op de plannen van minis ter Bussemaker en staatssecretaris Dekker. 
Bovendien schreven 69 winnaars van de Spino zapremie een open 
brief om hun zorgen over de nieuwe inrich ting van het Neder landse 
onderzoeksbeleid kenbaar te maken (Volkskrant 12-12-14). Er zal 
geen plaats meer zijn voor vrij, nieuwsgierig heidsge dre ven onder-
zoek, zo vrezen zij. Hoogleraar Bert Meijer is om die reden per di-
rect opge stapt uit het NWO-be stuur, dat zich aan de nieuwe weten-
schapsvi sie had gecom mitteerd. Hans Cle vers, voor malig president 
van de KNAW, maakte er bezwaar tegen om NWO aan ‘sturing door 
tal van par tijen’ te onder werpen. De indus trie krijgt zo volgens hem 
een nog stevi ger greep op het weten schapsbedrijf. Een ander effect 
is dat de universitei ten, althans de Colleges van Bestuur, greep krij-
gen op NWO. Opval lend, want NWO was opge richt om onderzoek 
los te koppelen van de universiteiten. Clevers schrijf hierover: ‘Zo’n 
tegen kracht heb je nodig gezien de agenda’s van deze partijen’. Een 
ietwat cryptische formule ring, die nieuwsgierig maakt: welke agen-
da’s? welke partijen? Wat Clevers ook dwars zit is dat zijn KNAW wel 
de concept-tekst van de Natio nale Weten schapsagenda te zien kreeg, 
maar zonder de passa ges over NWO. Die passages waren leeg: ‘Dat 
was al een teken aan de wand’. Hij geef hier een uniek kijkje in de 
omgangs vor men binnen de hogere regionen van de weten schap.
 Ondertussen is ook de Adviescommissie Nationale Roadmap 
Grootschalige Onder zoeks faciliteiten aan de slag gegaan. Het zijn 
dertien ‘topwetenschappers’ onder voorzitterschap van Emmo 
Meijer, Corporate Director R&D van FrieslandCampina, voorzit-

ter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utre cht en bui-
tengewoon hoogleraar Bio-organische Chemie aan de Tech nische 
Universiteit Eindhoven, en hij is niet toeval lig ook lid van de AWTI. 
De laatste jaren zijn er door de rege ring allerlei nieuwe instellin gen 
en commissies inge steld om het eigen overheidsbeleid te legitimeren. 
Het is een kwalijke gang van zaken die zich onopgemerkt genesteld 
heef in de Nederlandse politieke cultuur. De nieuwe instel lin gen 
worden vervolgens bemand door de usual sus pects uit de Neder-
landse kennissen-economie.
 Het kernbegrip ‘valorisatie’ is argeloos omarmd door de universi-
teiten. Het betekent dat onder zoek een maat schappelijk belang moet 
hebben, in de prak tijk is dat echter bijna uit sluitend beperkt tot een 
econo misch be lang, en hoe groter het econo misch belang, des te 
meer priori teit krijgt dat onder zoek. Proef schrif en in Maas tricht 
moeten nu al een hoofdstuk bevat ten met antwoor den op vragen 
als: ‘In welke concre te producten, dien sten, processen, acti vi teiten 
of bedrijvig heid worden je onderzoeks resultaten ver taald en vorm-
gegeven? Wat is de plan ning, zijn er eventuele risico’s, wat zijn de 
marktkan sen en wat zijn de kosten?’ (Volkskrant 8-12-14). En hoe 
moet deze valo risa tie, de maatschap pelijke kwaliteit van onderzoek, 
beoor deeld worden? Met deze kwestie zijn de managers al druk 
in de weer, want er moet nog veel gebeu ren voor dat er bruikba re 
meetin stru menten zijn ontwik keld. Maar het begin is er, en het heet 
SIAMPI (Social Impact Asses sment Methods for Research and fin-
ding Instruments thro ugh the study of Product ve Inter acti ons be-
tween Science and Society). En dan is er ook nog ERiC (Evaluating 
Re search in Context), een project dat de ‘valori satie-agen da’ gaat 
vast stellen. 
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 Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethics of Institutions in Utre cht zegt 
in NRC Handelsblad (29-3-14): ‘Er wordt over wetenschap vooral 
instrumenteel ge dacht, kijk naar de Miljoe nennota en de vragen 
die daarin gesteld worden over de inrich ting van het wetenschaps-
systeem: ‘kiezen de onderzoe kers voor de juiste onderzoeksvragen, 
hebben de onder zoeksre sulta ten de maximale impact op de maat-
schappij?’ en ‘is de huidige inzet van midde len optimaal voor het 
berei ken van een maximale maatschappe lijke output’? De discussie 
gaat over zaken als hoe komt er meer competitie, hoe valt er meer 
geld uit Europa te halen? Men gaat voorbij aan de funda mentele rol 
van universi teiten als centrum voor kritisch en onafhankelijk naden-
ken. Volgens haar is de fundamentele vraag van dit mo ment: ‘wat 
laten we los als we het beleid op deze manier voortzet ten?’ Het is, 
helaas, een retorische vraag.

16. Profilering

Universiteiten doen tegenwoordig hun uiterste best zichzelf te pro-
fileren als commerciële bedrijven. Ze denken dus dat ze reclame 
moeten maken om studenten te trekken. Een voorbeeld is de acht 
kran tenpagina’s tellende ‘Commerciële Bijlage’ bij NRC Handelsblad 
(9-9-14) van de Univer siteit Leiden, met op de voorpa gina de slag-
zin: ‘Na eeuwen is Leiden nog steeds koplo per in de weten schap’. Er 
wordt veel geld besteed aan adver tentiecampagnies die bedoeld zijn 
om studenten weg te lokken bij andere Nederlandse universiteiten, 
alweer een perverse prikkel.
 Elke universiteit heef tegenwoordig een bloeiende pu blic-
relations-afdeling. Van oudsher had elke universi teit een eigen tijd-
schrif met een onafhankelijke redactie. De univer siteits bladen zijn 
in de jaren 1990 ge transformeerd tot propa ganda bladen met glossy 
uiterlijk. Alleen het Folia Magazine (UvA) en Ad Valvas (VU) weten 
hun onafhanke lijkheid te bewaren. Historica Judith Thissen deed 
onderzoek naar de publieks voor lichting van de Universiteit Utrecht. 
In 1987 was de opdracht informa tie geven die ‘altijd eer lijk’ moest 
zijn. Tegenwoordig moet gezorgd worden voor ‘een reputa tie bij 
stake hol ders die con gruent is met wat de univer siteit wil zijn’. Wie 
zijn trouwens die ‘stake hol ders’, een geliefd woord bij universi teitsbe-
stuurders? In elk geval ontbreken de ge bruikelijke ‘belangheb benden’ 
van een normaal bedrijf, zoals eige naren, aan deel houders, leveran-
ciers en ko pers. De univer si teit doet immers alleen maar alsof ze een 
bedrijf is en speelt dat ze een product aflevert en klanten heef.
 Net als supermarkten zijn universiteiten hun aanbod gaan verbre-
den. Aanvankelijk gebeurde dat met het inrichten van nieuwe stu-
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dierichtingen met modieuze vakken, te beginnen met Bedrijfskunde. 
Net als echte supermarkten gingen ze filia len openen, zoals de 
Universiteit van Leiden in Den Haag, de Universiteit Utrecht in 
Middelburg en de Universiteit Gronin gen in Dwingelo. Er kwamen 
vanaf 1980 steeds meer studievakken in de schappen te liggen, maar 
in de jaren 1990 drong het besef door dat sommige klanten een beter 
pro duct willen dan het huismerk. Daartoe werd binnen bestaande 
studies een ‘honours course’ mogelijk gemaakt, met extra vakken. 
Ook kwamen er, eveneens naar Amerikaans voor beeld, ‘univer sity 
colleges’, die zich adverte ren als ‘klein schalige en hoogwaar dige 
bachelo roplei din gen’. De Utrec htse bestuurder Hans Adri aansen 
richtte het eerste op, het Roos evelt College in Middel burg, en hij 
voor spelt: ‘Op komst libe ral arts colle ges is pas het begin’ (Volk skrant 
20/22-8-14). In Middel burg is de voer taal Engels. Nederland se 
studen ten zijn verplicht onder ling Engels te spreken. Het college geld 
is hoger dan het gewo ne: voor Neder landse studen ten 2.656 euro, 
bui tenlanders betalen 8.188 euro. De univer sity colle ges groeien als 
kool. In 2009 waren er 1.437 studen ten, in 2013 waren dat er twee 
keer zoveel. Kamer lid voor de SP Jasper van Dijk heef echter reser-
ves: ‘Er wordt door de university colleges gese lec teerd op centen in 
plaats van talenten. Er mag geen reston derwijs komen met massale 
hoor colleges’. Dat is in feite waarnaar de regering stree f. Het kabinet 
gaf univer siteiten alvast toe stemming om dubbel collegegeld te ei-
sen voor ‘topstudies’ en zogenaam de ‘excel lentie-trajec ten’, etiketten 
waarin de plan nen van minister Bussemaker voorzien. In de jaren 
1960 werden goede studenten beloond met kwijt schelding van hun 
beurs, tegenwoor dig moeten goede stu denten dubbel collegegeld 
beta len. In de universitai re wereld wordt alles op zijn kop gezet. Het 

uit eenra felen van het univer sitaire onderwijs in een dure boven laag 
en een goedkope onderlaag vordert ge staag. 
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17. Privatisering

De voortschrijdende privatisering van universiteitstaken hangt 
nauw samen met de commercialisering van het wetenschapsbe drijf. 
Al jarenlang is dat proces aan de gang. In 2010 schr eef Ries Dul-
laert: ‘Universi teiten lijden in stil te. De Uni versi teit van Amster dam 
bezui nigt op schoon maak, ope ningstijden van biblio theken, er is 
een personeelsstop, klei ne, dure studies worden afge schaf, video-
colle ges worden inge voerd, en commu ni catie we ten schappen wil de 
hoorcol leges weten schapsfiloso fie alleen nog via video aanbie den. 
Het enige onderdeel van de organisa tie dat wordt uitge breid is de 
pu blic-relations afde ling’ (Trouw 2-7-10). Matthias van Rossum, on-
derzoeker aan de Vrije Universiteit, heef drie jaar later beschre ven 
hoe zeer het ‘bedrijf sma tig beleid’ faalt (NRC 18-5-13). Hij somt op: 
het uitbe steden van dien sten aan bedrij ven, cen trali satie en digitali-
satie van de onder steu ning gevolgd door ontslag van de helf van het 
onder steunend perso neel, groot schalige nieuw- en ver bouw, komst 
van flexwerk plekken, ver lies van spaargeld bij IJslandse banken en 
verzwe gen deri vaten, inhuur van kostbare externe adviseurs, en de 
uit dit alles voort vloeiende tekor ten. Deze ontwikke lingen werden 
in gang gezet door het College van Bestuur onder aanvoering van 
voorzitter René Smit en gesteund door de Raad van Toe zicht on-
der leiding van Cees Veer man, oud-minis ter van land bouw. Smit en 
Veerman zijn inmiddels alweer vertrokken bij de Vrije Universiteit, 
maar het beleid bleef ongewijzigd. Ook rector magni ficus Lex Bouter 
stapte na veel kritiek op, waarna hij prompt werd benoemd tot hoog-
leraar Methodologie en Integri teit. Zijn oratie was geti teld Perverse 
prikkels of rotte ap pels. De buitenwereld was verbijsterd. Op de web-
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site van het VU-blad Ad Valvas kwam een anonieme reactie: ‘Hoe 
bezopen wil men het hebben?’ Maar het is niet bezopen, het is een 
duide lijke state ment, die be wijst dat de be stuurlijke elite ongege-
neerd de grenzen van macht en ethiek opzoekt. En dat geldt zeker 
voor de Vrije Universiteit waar enkele jaren geleden tijdens het rec-
toraat van Bouter de grootste inbreuk op privacy ooit plaatsvond, 
het met tiental len came ra’s opnemen van patiënten op de afdeling 
Spoedeisende Hulp van het VU-Medisch Centrum om te verwerken 
in een televi sie-serie van een commerciële TV-zender onder de titel 
‘24 uur op leven en dood’. Deze reality soap werd meteen tegenge-
houden en heef repercussies tot op heden. Van Rossum noemt de 
‘desa streuze en vooral autocratische koers’ die de Vrije Universi teit 
vaart symptomatisch voor de ‘ontspo rende be stuurscultuur’ aan de 
Nederlandse universitei ten.
 Het uitbesteden van onderwijs is een volgende stap, die eigenlijk 
al genomen is. De laatste jaren zijn er steeds meer bureaus geko-
men die studenten bij hun bachelor of master-scriptie begeleiden 
of deze in opdracht schrijven. ‘Scrip tieschrijvers verdienen grof 
geld aan wanhopige studenten’, aldus De Volkskrant (30-7-11). Bij 
de Kamer van Koophandel staan thans zo’n vijfig scriptiebu reaus 
ingeschreven, consta teerde de Algeme ne Onderwijsbond, die dat 
een zorg wek kende ontwikkeling vindt. Professionele bijlesbu reaus 
zijn in het middelbaar onder wijs niet meer weg te denken en er zijn 
parti culiere scholen, zoals het Luzac Colle ge en Lyceum, die het hele 
onderwijs voor hun rekening nemen. Iets dergelijks begint zich ook 
af te tekenen op univer sitair ni veau. Een grote stap in die richting 
werd genomen door het creëren van een ‘gelijk speel veld’ voor pu-
blieke en private onderwijs in stel lin gen. Er zijn nu ruim dertig priva-

te hoge scho len lid van de NRTO (Ne der landse Raad voor Trai ning 
en Oplei ding). En er is al jaren een private universi teit, de Nyenro de 
Business Uni versi teit.
 Onderzoek kan eveneens worden uitbesteed, en er is al een begin 
mee gemaakt. Er zijn bureaus gekomen die in opdracht van uni versi-
teiten aan vragen voor beurzen verzorgen, in het bij zonder Europese 
beurzen. Wanneer zo’n miljoenen-beurs wordt toege kend, krijgt het 
betreffende bureau een aandeel in de winst. Als het zover komt dat 
een voorstel persoonlijk moet worden toege licht, krijgen kandidaten 
zo nodig een toneel-training door profes sionele theatermakers, zoals 
het Pandemo nia Science Theater.
 Gevolg van samenwerking met ‘private partijen’ is dat deze niet 
alleen invloed krijgen op onderzoek en resultaten, maar dat ze als 
opdrachtgever publicatie kunnen verbieden. Bij de over heid als op-
drachtgever is dat al van oudsher de regel. Carl Koopmans, hoog-
leraar Be leids evalu a tie aan de Vrije Uni versiteit, riep de overheid 
op het publi catie verbod van in opdracht uitge voerd onderzoek te 
schra ppen (Volkskrant 9-12-14). In de huidige standaard con tracten 
voor onder zoek kan de overheid publica tie verbie den, en dat past 
niet in een demo cratie, meent hij. Het past na tuurlijk ook niet bij een 
over heid die streef naar ‘open access’ van wetenschappe lijke pro-
ductie. Samenwerking met bedrijven zal echter een tegen over gesteld 
effect hebben. Nog gecom pliceerder wordt het wanneer onderzoek 
leidt tot direct econo misch profijt of zelfs tot nieuwe paten ten. Is er 
dan ook sprake van ‘open ac cess’, waarbij de paten ten tot heil der 
mensheid vrijelijk beschik baar worden ge steld?
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18. Bureacratisering

Gedurende de afgelopen halve eeuw heef het hele onderwijs in het 
teken gestaan van voortschrijdende bureaucratisering. En nog al-
tijd zijn de grenzen niet bereikt. Geert ten Dam, voor zitter van de 
Onderwijsraad, pleit bijvoorbeeld voor een ‘verplichte in schrijving 
in een pu bliekrechtelijk lerarenre gister’ in het middelbaar onderwijs 
(NRC 3-11-13). Bovendien zouden leraren elke vier jaar moeten 
aanto nen dat ze voldoende aan bijscho ling hebben ge daan. Het is 
niet moeilijk te voor zien wat voor ambtelijke en kostbare gevolgen 
dat zal heb ben. De ontwik kelingen aan de universiteit weerspiege len 
deze algeme ne ten dens, met de invoering van onder meer NWO, 
LOWI, NVAO, QANU en AWTI. Naar de ‘bureaucra tise ring en 
procedu ralise ring’ bij NWO is onder zoek gedaan door Wibren van 
der Burg. De ‘onzichtba re kosten van contr ole- en selec tie proce-
dures’ zijn hoog, concludeert hij. Naar schatting wordt meer dan tien 
procent van de eigenlijk voor onder zoek bestemde NWO-middelen 
besteed aan ‘overhe ad’, en mogelijk meer. Officiële cijfers ontbre ken.
 Binnen de universi teiten is de situatie niet anders, ook daar is een 
proces van bureaucratisering en procedu ralise ring gaande. Het on-
derwijs wordt aan steeds meer regels gebonden, colleges moeten tot 
in de details gepland en be schreven wor den. Terwijl de faculteitsbu-
reaus groter wer den, werd het aantal docen ten en onder zoekers 
verminderd. De groei van de ene bureaucratie leidde tot groei van 
de andere. Er kwamen specia le medewerkers om wetenschappers 
te begeleiden bij het aanvra gen van subsidies bij NWO of Europese 
fondsen. Er kwamen mede werkers om het visitatieproces van NVAO 
voor te bereiden, onder meer door proefvisitaties te organiseren, 



9190

inclusief bijbeho rende toneelstukjes. De groei van de bureau cratie 
in weten schap en onderwijs is nog weinig onderzocht, al heef dat 
grote maat schappelijke relevan tie. Wel is er een onderzoek van het 
bureau Berenschot uit 2007 naar de ‘overhe ad’-kosten (in feite de 
kosten van de bureaucratie), waaruit blijkt dat univer siteiten circa 
25% overheadkosten hebben, waarbij dan nog komt 10% voor de 
onderzoek- en onder wijsadmi nistratie. Misschien zijn deze cijfers 
aan de lage kant gehou den voor de opdrachtgever, want elders wor-
den hogere percenta ges genoemd. Een groep kritische wetenschap-
pers, Universitair Reveil, berekende een paar jaar eerder dat de helf 
van de fe’s opgaat aan ondersteunende diensten, en slechts 20% be-
stemd is voor onderwijs (www.vawo.ruhosting.nl). Plannen om de 
univer sitaire bureaucratie verder te laten groeien liggen al klaar. Zo 
is er het voorstel om ver plichte toelatings tes ten te orga ni seren voor 
aankomende stu denten, be pleit door Ivo Arnold en Gerard Baas, 
hoogle raren aan de Erasmus Univer sitei t (HO Management 4-13). 
Het is niet moeilijk zich een voor stel ling te maken van de enorme 
admini stratie die dit met zich mee gaat brengen, nog afgezien van 
de beroepsmo ge lijkhe den tegen een afwijzing, die natuurlijk moeten 
worden inge bouwd, en eventue le schade claims bij toewij zing van 
een be roep.
  In de meeste beschouwingen wordt de aaneenschakeling van cri-
ses in het universitair bestuur van de laatste jaren gekop peld aan 
het falen van het New Public Management. Volgens deze doctrine 
moest de universi teit gaan lijken op een bedrijf met een product en 
met klanten. Daarbij kregen de mana gers de vrije hand om het zo-
genaamde be drijf zui nig en doelma tig te maken. Er wordt al decen-
nia net gedaan alsof uni versi tei ten bedrijven zijn, inclusief CEO’s. 

Daarom worden de klanten, studenten, ook weer ver kocht als pro-
duc t. Om de schijn op te houden werd een extra bureau cra tische 
laag inge bouwd om kwali teit te meten, en de illusie van een markt te 
creëren: waren de geleverde produc ten de prijs wel waard? Onder-
zoeker Jelmer Renema formuleerde het zo: ‘Op de weten schap is een 
lachspie gelmodel van de vrije markt losgela ten’ (NRC 3-5-14). Het 
New Public Management heef ook elders geleid tot slecht functi o-
neren de semi-publieke bedrij ven, zoals bij de wo ning cor pora ties en 
de spoor wegen. Binnen de universi taire wereld is men zich bewust 
van dit disfunctio neren, behal ve aan de top van deze ‘bedrijven’, die 
geen aandeelhou ders of vijan dige overna mes te vrezen hebben. Al-
thans nog niet.
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19. Centralisering 

De afgelopen decennia hebben fusies in het onderwijs geleid tot een 
aantal onderwijsmastodonten, waarbij vaak tientallen scholen wer-
den samengevoegd. Het proces ging ge paard met reorganisa ties en 
ontsla gen, en veel verzet vanuit het onder wijzend perso neel. Hoever 
het uit de hand kon lopen, toont het voor beeld van Amaran tis, de 
onderwijs koepel die instortte. En er zijn meer voorbeel den te ge-
ven, zoals de Rotterdamse orga nisa tie BOOR, waar mismanagement 
en gesjoe mel in 2013 ertoe leid den dat de direc teur en de Raad van 
Toezicht opstapten, en een commis sie onder leiding van Job Cohen 
een onderzoek moest instellen.
 Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat fusies van univer-
siteiten of faculteiten met wantrouwen worden bekeken. Al jaren 
geleden werd een plan ontwikkeld tot samen voeging van de univer-
siteiten van Leiden, Delf en Rot terdam (Bas tiaan Bom meljé, NRC 
6-9-11). Er was al een naam bedacht, de Corbu lo Universiteit. Dat 
was weer een voorbeeld van de graagte waar mee bestuurders terug-
grijpen op de Klassieke Oudheid, in dit geval de Romeinse gene-
raal Corbu lo. Hij liet zijn soldaten een zinloze gracht graven tussen 
Leiden en Rotterdam en een paar jaar later dwong keizer Nero hem 
zelfmoord te plegen. Zo’n figuur spreekt het univer sitaire establish-
ment kennelijk aan.
 De Zuid-Hollandse fusieplannen staan voorlopig in de ijskast, 
maar er is meer in voorbereiding. Op 29 juni 2013 kopte Het Parool 
op de voorpa gi na: ‘”Sti eke me fusie” UvA-VU’. Het ging om de geplan-
de samen voe ging van de bèta-faculteiten van de twee universitei ten. 
Het stadium was dat van een ‘voor geno men besluit’ van de Colle ges 
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van Bestuur. Studen ten en onder ne mingsraden waren tegen en wil-
den een halt toe roepen aan deze ‘door denderende trein met onbe-
kende be stem ming’. De toekomsti ge Amsterdam Faculty of Science 
(AFS) had het nieuwe weten schap pelijke uithangbord van de stad 
moeten worden, met een budget van 250 miljoen gulden en 9.000 
studen ten. Het plan ontstond onder druk van Den Haag, dat ‘pres-
tatie- en profiel afspra ken’ eiste in de verwach ting meer Euro pees 
geld binnen te halen en be lang stelling te wekken bij het bedrijfs le-
ven. Helaas was er een ongelukkig precedent: de mislukte samen voe-
ging van de schei kunde oplei dingen van de twee univer sitei ten, een 
jaar eerder. Van die mislukking waren de studen ten de dupe gewor-
den, en daarom namen zij nu het voor touw. Uitein delijk is het plan 
eind 2013 afge stemd in de Uni ver siteits raad van de Uni ver siteit van 
Amster dam, omdat de grote meer der heid van de stu denten tegen-
stemde. Clara van de Wiel publi ceerde een scherpe analy se van ‘De 
bètat rein die door moest’ (Folia Magazine 15-1-14). Het is echter 
vermoede lijk slec hts een kwestie van tijd voordat het blok van de 
rails wordt verwij derd.
 Barend van der Meulen, hoofd Science System Assessment van 
het Rathenau Instituut, pleit er juist voor dat het proces van cen-
tralisatie op volle kracht verder gaat. Hij vindt het maar niets dat 
de Nederlandse universitei ten ‘blij ven hangen’ in de subtop van de 
Shang hai-listing. De Shang hai-listing geef een rangschikking van 
17.000 universitei ten we reld wijd, met als kriteria onder meer het 
aantal Nobel prijs win naars onder oud-studenten. De andere lijst die 
nauw lettend in de gaten wordt gehouden is de Times Higher Educa-
ti on World Universi ty Ran kings (THE). Zulke lijs ten bestaan amper 
tien jaar, maar zijn nu al big business en er zijn er onder tus sen ruim 

veertig. Ze gaan terug op de Amerikaanse listings die sinds 1959 
ver schij nen (US News, Forbes), waarbij ook naar het comfort van 
het stadi on en de kwaliteit van de campusres tau rants wordt geke-
ken. Malcolm Gladwell concludeerde in 2011: ‘Who comes out on 
top, in any ranking system, is really about who is doing the ranking’. 
Toch hecht Van der Meulen veel waarde aan dit soort ran kings en 
hij denkt dat de ‘beste’ uni ver si teiten de meeste en beste stu denten 
aantrekken, evenals de meeste spon sors en topwe ten schap pers. De 
Univer siteit Utrecht staat in de Shang hai-lis ting op plaats 57 - dat 
moet hoger worden, vindt Van der Meulen. Volgens hem kunnen 
slechts twee uni versi teiten door dit ‘gla zen pla fond’ breken. Daarom 
acht hij het noodza kelijk om alle toponder zoek samen te voe gen, 
en daar vervol gens via NWO al het geld naartoe te slui zen. In zijn 
visie zouden dat dat de Universi teit Utrecht en de fusie-universi teit 
van Zuid-Hol land (Leiden, Delf en Rotter dam) moeten worden. 
Een deel van de NWO-gelden moet vol gens hem speci fiek worden 
ingezet om bui ten landse topon derzoe kers aan te trekken. De excel-
lente onder zoeksinstitu ten van NWO en de KNAW moeten bij de 
‘aangewe zen topuniver sitei ten’ worden on derge bracht (Volkskrant 
25-8-14).
 Van de vele mislukte fusies in de wereld van wetenschap en on-
derwijs wordt niets geleerd. Een van de kwalij ke gevol gen van de 
fusie-cultuur is het verdwijnen van kleine studie rich tin gen. Margot 
Mulken, hoogleraar Internatio nal Business Communi cation, en 
sinds kort decaan van de Facul teit der Letteren van de Radboud 
Universiteit zegt het zelf: ‘Een opleiding voor twee studen ten in de 
lucht houden kan echt niet meer’ (NRC 28-11-14). Kleine studies 
worden in snel tempo opgeruimd, een proces dat al decennia lang 
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aan de gang is. Alle vreemde talen, ook het Nederlands, worden door 
deze ontwik keling getroff en, evenals onder meer wiskun de en filoso-
fie. Frits Kort landt, hoogle raar Vergelij kende Taal we ten schap pen 
bek ijkt het proces anders dan mevrouw Mulken: ‘Zo worden kleine 
vakge bieden wegge pest door de uni ver sitaire bureaucra tie’ (NRC 
2-12-14). Wanneer ze pro beren toch nog een volwaar dige oplei ding 
te verzor gen, worden hoogleraren gedwon gen hun be stuurders te 
mislei den. Ze onder wijzen in het geheim en ille gaal, want anders 
worden ze ge straf met een extra bezui ni gings ronde, omdat ze 
‘kenne lijk’ te veel ruimte hebben. Nu eens geen fraude, maar onder-
gronds verzet. Volgens de nieuwe bestuurlij ke logica wordt dit jaar 
de facul teit filosofie aan de Erasmus Uni versi teit opgehe ven, want 
opge ruimd staat net jes. Om te ver hullen dat er met de botte bijl 
wordt ge hakt, is het opheff en van een studie vaak een lang durig 
proces van als sanering gepre sen teerde afbraak. Het is meestal een 
hinkstap sprong: een opheffi ng wordt aangekon digd, er volgt protest, 
er wordt een con cessie gedaan en een afge slankte vorm mag blijven 
bestaan, waarna een geruis loze opheffi ng volgt.
 Een interessante case study is het Arabisch in Leiden. In de ze-
ventiende eeuw werd daar de eerste leerstoel in die taal in Europa 
ingesteld. Eeuwenlang was Leiden het mondiale cen trum van de 
Arabistiek, maar inmid dels is dat allang verle den tijd. De opkomst, 
bloei en verval van deze studie zijn in 2014 beschreven door Richard 
van Leeuwen en Arnoud Vrolijk. Hun boek werd besproken in Times 
Liter ary Supple ment, waarin meewarig wordt geconcludeerd dat de 
Univer siteit Leiden thans terug is bij de ene leerstoel uit de zeven-
tiende eeuw (Robert Irwin, TLS 21-5-2014). Het is een gênante con-
clusie in een blad dat door intel lectuelen over de hele wereld wordt 

gele zen, maar kenne lijk niet door Leidse bestuur ders en hun toe-
zicht hou ders. Het belang van het Arabisch is hen kennelijk even-
eens ontgaan. Overigens werd in Leiden ook het Hebreeuws als stu-
dierichting afgeschaf. 
 Het opheffen van kleine vakken wordt door bestuur ders graag 
gekoppeld aan het ‘verbreden’ van studies, zoals Ankie Lok, afgestu-
deerd in Nieuw-Grieks aan de Universiteit van Groningen, zag 
gebeu ren. Daar kwam een fusie-studie ‘Euro pese talen’. Aan de 
Universiteit van Amsterdam werd Nieuw-Grieks afge schaf en kwam 
er een nieuwe opleiding Regio studies Zuid-Oost-Europa, waarin 
Turks, Grieks, Kroa tisch en Roemeens bij elk aar werden ge gooid. 
Het zijn talen uit verschillende taal fa milies, die zich dus niet geza-
menlijk laten onderwijzen, iets wat de mana ger die dit ge drocht be-
dacht kennelijk niet wist of niet wilde weten (Volkskrant 15-10-14). 
De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod signaleer de dat Portugees als 
taal binnen kort aan geen enkele universi teit meer gegeven zal wor-
den, en hij voorspelde dat andere talen, inclusief Frans en Duits zul-
len volgen (NRC 3-3-12).
 Kleine bètavakken worden net zo hard gestraf als kleine alfavak-
ken. Het VU-blad Campus (12-12-13) berichtte over de oprich ting 
van de actiegroep Titanic tegen het wurg contract dat door die uni-
versiteit aan de afdeling Aard wete nschap pen werd opgelegd, waar-
door het een zinkend schip werd. De afde ling werd ge waardeerd 
als een van de beste studies van de VU, maar wordt nu bedreigd als 
gevolg van de introductie van een nieuw finan cierings model. De 
com missie voor de her structu rering noemde de faculteit prompt 
een ‘zieke pa tiënt’. Kleine bèta- opleidingen zijn de dupe, beves tigt 
Maart je Kor ver, MA-student hydrologie. Op de website van Campus 
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zijn boze en be droef de reacties te vinden, zoals: ‘de werke lij ke “zieke 
patiënten” van de VU zijn het manag ement en het be stuur, en die 
vlie gen er niet uit’.
 Kritiek op het artikel van Van der Meulen (Volkskrant 1-9-14) 
leverden Roland Bal, hoogleraar aan de Erasmus Universi teit, en 
Willem Halff man, verbonden aan de Rad boud Universi teit. Een 
topuni versiteit leidt tot extreme ongelijk heid, zeggen zij. Topuni-
ver sitei ten kunnen worden vergeleken met voetbal clubs die elders 
top spe lers kopen. Er komen dan cory feeën die nauwe lijks onderwijs 
geven, want dat laten ze over aan tijde lijke docen ten. In de Verenigde 
Staten sluit het systeem met topu ni versi teiten aan bij de extreem 
onge lijke samenleving. De zelfde situa tie bestaat in Engeland en 
Frank rijk, waar de super rij ken een carrière kunnen kopen voor 
hun kinde ren. We moeten ons volgens hen niet in deze competi-
tie begeven, want Harvard alleen al heef evenveel geld als de hele 
Nederland se academi sche sector bij elkaar. Toch ligt de oplossing 
voor de hand: fuseren met de Vlaamse universiteiten in Leuven en 
Gent. Die staan allebei ook in de top-honderd van de Shang hai-lis-
ting. Deze twee universiteiten zullen in de komende jaren trouwens 
steeds meer Nederlandse studenten trekken als een goedkoop alter-
natief van uitstekende kwali teit.

20. Internationalisering

Internationalisering staat hoog op de prioriteitenlijst van de 
Nederlandse universiteiten en daarom is Engels de voer taal gewor-
den. Een paar universiteiten hebben zich al officieel een Engelse 
naam aangemeten, zoals Tilburg University en Wagenin gen 
Universi ty. De redenen voor deze taalpolitiek zijn simpel. Wat be-
tref het onder zoek: om op interna tionale rankings te scoren moet 
er in het Engels worden gepu bliceerd. Wat betref het onderwijs: 
buiten land se studen ten brengen geld in het laatje, althans dat be-
weren bestuurders. De negatieve gevolgen van de afschaffi ng van 
de eigen taal - het Neder lands - worden even wel steeds duide lijker 
zicht baar. Jean Tillie, hoogle raar aan de UvA, schreef over de scha-
delijke effecten van de dwang in het Engels te publiceren, toegespitst 
op Neder landse socio logen (NRC 5-4-14). Zij doen om die reden 
geen onder zoek meer dat rele vant is voor Neder land, want daar voor 
is te weinig inte resse in het buitenland. Publi ceren in het Neder lands 
doen ze ook niet meer, want dat levert geen ‘punten’ op, en is dus 
zonde van de tijd en ener gie. Bijkomend probleem is de maxima le 
lengte van 8.000 woorden per arti kel die Engels ta lige tijdschrifen 
als norm hanteren. Die lengte is te beperkt voor de presen tatie van 
se rieus socio lo gisch onder zoek. En boeken tellen al helemaal niet 
meer mee. Er worden dus alleen nog maar kleine onder zoek jes ge-
daan en geen funda mente le vragen meer gesteld. Sociologen zijn 
gaan werken met secun dai re litera tuur of door anderen verza melde 
gegevens, omdat zelf onder zoek ver rich ten te tijdrovend is. NWO 
kijkt nu eenmaal hyper-in stru men teel, het gaat om ‘topsec to ren, 
produc ti viteit, econo mische rentabi liteit’, en reflexie telt niet meer 


