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De universiteit van de toekomst
‘Vertrouw niet op de woorden van een autoriteit, maar ga af op je eigen
oordeel’, hield de rector van de Universiteit van Amsterdam studenten
in 2013 nog voor in haar jaarrede. Studenten moesten volgens haar
uitgroeien tot ‘competente rebellen’ met een onafhankelijke en
kritische geest. Begin 2015 voegde een groep competente rebellen
de daad bij het woord en bezette het Maagdenhuis, het bestuurlijke
centrum van de Universiteit van Amsterdam. Ze hadden genoeg van
het ‘rendementsdenken’ dat in hun ogen de universiteiten beheerst.
De Maagdenhuisbezetting groeide uit tot het grootste
studentenprotest in de geschiedenis van Nederland en werd gesteund
door talloze docenten, onderzoekers en hoogleraren. Ook zij uitten
hun zorg over de vermarkting van academia: de universiteit zou
een diploma- en publicatiefabriek geworden zijn, die kwantiteit
boven kwaliteit stelt. En de bijval kwam niet alleen uit eigen land.
Tijdens de zes weken durende bezetting werd het Maagdenhuis druk
bezocht door buitenlandse onderzoekers, schrijvers en professoren
die hun steun kwamen betuigen en gratis gastcolleges verzorgden.
Protesterende studenten in buitenlandse steden, van Londen tot
Vancouver, wezen naar Amsterdam als directe inspiratiebron. Het
Maagdenhuis werd symbool van de roep om een nieuwe universiteit:
de universiteit van de toekomst.
De afgelopen jaren volgde De Groene Amsterdammer het publieke
debat over de universiteiten nauwgezet. Zo publiceerden we een
groot verhaal van De Onderzoeksredactie over de nevenfuncties
van hoogleraren, een onderzoek naar de vastgoedspeculaties van de
Universiteit van Amsterdam en kritische artikelen over het nieuwe
leenstelsel voor studenten. Tijdens de Maagdenhuisbezetting spraken
we met universiteitsmedewerkers over hervormingen in het onderwijs
en met protesterende studenten wereldwijd. Ook hield redacteur
Casper Thomas een tweewekelijkse blog bij, waarin hij de protesten
duidde.
In deze bundel verzamelen we de beste verhalen over de universiteit
die de afgelopen jaren in De Groene Amsterdammer verschenen.
Als terugblik op een roerige periode, maar ook als leidraad voor het
denken over de universiteit van de toekomst. Hoe moet deze eruitzien?
Filosoof en socioloog Willem Schinkel stelt dat we moeten beginnen
bij een grondige analyse van ons wetenschapssysteem, en Martha
Nussbaum pleit voor een herwaardering van de geesteswetenschappen
als basis voor democratie. Want, zoals Casper Thomas verderop in deze
bundel stelt: we moeten een nieuw antwoord formuleren op de vraag:
‘Waartoe is de universiteit op aarde?’
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Het nieuwe leenstelsel knijpt studenten uit

Drs. Job en de schuldenberg
De toekomstige generatie
afgestudeerden begint
het werkende leven met
een flinke schuld. Dat
lijkt rechtvaardig, maar
studenten draaien op voor
kosten waar zij niets aan
kunnen doen en waar
ze weinig extra’s voor
terugkrijgen.
door Casper Thomas beeld Milo
Afgelopen week werd op de Nederlandse
universiteiten weer een nieuw academisch jaar
ingeluid. Het bekende tafereel: toga’s, een nieuw
cohort achttienjarigen met ambitie en lezingen
over het belang van academische vorming. In de
eerste week van september is te zien dat de universitaire wereld op sommige punten charmant
onveranderlijk is. Toch is er één ding dat nieuwe
generaties studenten straks niet meer zullen
meemaken. De lichting die nu de collegebanken
in gaat is de laatste die nog financiële ondersteuning krijgt die niet tot op de laatste euro moet
worden terugbetaald.
Eigenlijk was het woord studiefinanciering
al lange tijd passé. In 1996 werd de studiebeurs
omgetoverd tot prestatiebeurs. Wie niet binnen
tien jaar zijn bul haalde moest de maandelijkse
toelage terugbetalen, met rente. Vanaf volgend
jaar is lenen de enige smaak die nog verkrijgbaar is aan het loket van de Dienst Uitvoering
Onderwijs, de kredietbank van het ministerie van Onderwijs. In mei sloten de pvda, de
vvd, GroenLinks en d66 een akkoord over een
nieuw financieringsstelsel waarbij de prestatiebeurs per september 2015 plaatsmaakt voor
een ‘studievoorschot’ dat volledig moet worden
afbetaald. Binnen en buiten de academie gelden straks dezelfde economische wetten: gratis
bestaat niet, de schuld gaat voor de baat uit en je
moet in jezelf investeren. Wie daartoe het kapitaal niet heeft, is aangewezen op een lening.
Daarmee krijgt Nederland behalve een
onderwijssysteem ook een leenstelsel naar
Angelsaksisch voorbeeld. In Engeland en de
Verenigde Staten zijn studenten eraan gewend
dat studeren schulden maken betekent. Om de
klap enigszins op te vangen heeft de minister van
Onderwijs besloten om de termijn waarbinnen
de studieschuld moet worden terugbetaald op te
rekken naar 35 jaar. Alleen studenten met wei4 De Groene Amsterdammer 04.09.2014

nig draagkrachtige ouders (samen minder dan
46.000 euro bruto per jaar) kunnen nog rekenen op een douceurtje waarvoor later geen rekening op de mat valt, mits ze hun diploma halen.
De gevolgen van de nieuwe schuldcultuur
zijn aanzienlijk. Op dit moment staat de gemiddelde afgestudeerde die heeft geleend voor vijftienduizend euro in de min. In het nieuwe stelsel, waarbij de maandelijkse toelage van 280
euro voortaan geleend moet worden, stijgt de
gemiddelde schuld met ongeveer negenduizend
euro, zo berekende het Centraal Planbureau.
Het gemiddelde eindbedrag waarvoor een toekomstige afgestudeerde in het krijt staat komt
daarmee op 24.000 euro, tenzij er meer wordt
bijverdiend of ouders extra bijspringen. Maar let
op: het cpb rekent met een gemiddelde student,
die een doorsnee studie volgt, ouders heeft die
inderdaad over de brug komen en een bijbaantje
heeft. Bovendien middelt het cpb in zijn berekening de uitwonende en de thuiswonende student. Voor een student die gedurende zijn hele
studie op kamers woont, gaat de gemiddelde

schuld al snel richting de dertigduizend euro.
Zonder ouderbijdrage kan de schuld makkelijk
naar de 45.000 euro oplopen. Met een beetje
pech begint een jong stel het werkende leven
met samen een ton schuld.
Bij zulke bedragen vrezen sommigen dat studieschuld een economische zeepbel zal aanjagen, net als tulpenbollen in de zeventiende eeuw
en vastgoed aan het begin van deze eeuw. In de
Verenigde Staten is de term ‘higher education
bubble’ al volledig ingeburgerd in het publieke
debat. Het gediplomeerde deel der natie heeft
daar een gezamenlijke schuld van duizend miljard dollar, vergaard om te kunnen betalen voor
dure college-opleidingen. De angst is dat studenten veel te optimistisch zijn over de economische meerwaarde van hun academische graad.
Tel daarbij op dat veel afgestudeerden moeite
hebben met het afbetalen van hun schuld en je
hebt een dreigende schuldenbubbel.
Nu de schuldenteller in Nederland flink zal gaan
oplopen, wordt ook hier met dit doemscenario
gezwaaid. Jacco Hoekstra, hoogleraar aan de
Technische Universiteit Delft, waarschuwde
op zijn blog voor ‘een enorme bubbel van studieschulden die net als de hypotheekschulden
verantwoordelijk voor de huidige crisis, wel eens
oninbaar kunnen blijken’. Het Bureau Kredietregistratie spreekt in zijn meest recente jaarverslag over een gevaarlijke ‘schuldenberg’. Het
bkr vreest een lastenverzwaring voor de overheid van miljarden euro’s en honderdduizenden
afgestudeerden die hun werkzame leven met
een studieschuld beginnen.
Inderdaad gaat Nederland met zijn nieuwe
leenstelsel de VS achterna. De gemiddelde studieschuld in de VS bedraagt 33.000 dollar, zo’n
25.000 euro, bijna net zo veel als een toekomstige afgestudeerde hier. Bovendien neemt de
omvang van de totale studieschuld rap toe. Tien
jaar geleden leenden studenten gezamenlijk net
onder de miljard euro per jaar, zo laten cbs-
cijfers zien. Inmiddels is dat bedrag bijna verdubbeld. Vanaf september zal de schuldenberg
helemaal snel stijgen. De miljard euro die in
2013 aan basisbeurs werd uitgegeven wordt dan
ook uitstaande schuld, waardoor, uitgaande van
huidige aantallen studenten, er jaarlijks bijna
drie miljard aan nieuwe schuld wordt uitgeschreven. Natuurlijk wordt er ook afgelost, maar
dat remt de groei van de schuldenberg slechts
ten dele. In 2013 werd er zo’n 750 miljoen euro
aan studieschuld en rente teruggevorderd.
Is studieschuld daarmee inderdaad een tijdbom onder de economie? Vooralsnog niet. De
hoeveelheid uitstaande schuld in Nederland
was eind 2012 twaalf miljard euro, zo meldde

het ministerie van Onderwijs. Tegenover de miljardenleningen staan claims op de inkomsten
van toekomstige afgestudeerden die over een
lange periode worden geïnd. Die inkomens kunnen weliswaar lager uitvallen dan gehoopt, maar
dat hoger opgeleiden massaal minder dan het
minimumloon zullen gaan verdienen (de grens
waaronder je niet hoeft af te lossen) is hoogst
onwaarschijnlijk. Hooguit is het zo dat na de
maandelijkse afbetaling van de studieschuld er
minder overblijft voor de hypotheek, de boodschappen of vakantie. Voor veel afgestudeerden
betekent dat huisje-boompje-beestje op zich
laat wachten, zeker nu studieschuld voortaan
wordt meegewogen bij een hypotheekaanvraag.
Bovendien is in Nederland de staat de laatste
schakel in de schuldenketen. Wordt de studie
lening niet terugbetaald, dan is het verlies voor
de overheid. In feite is iedereen in Nederland
voor een zestien-miljoenste de pineut als een
afgestudeerde in gebreke blijft.
Maar het is de vraag of deze situatie zo blijft.
Ondertussen groeit de uitstaande schuld wel
met miljarden per jaar. Tot nu toe staan die
kalmpjes op de balans bij het ministerie van
Onderwijs, dat een schappelijke rente vraagt
en na 35 jaar de resterende schuld kwijtscheldt.
Maar hoe hoger de schuldenberg, hoe groter
de verleiding om die te gelde te maken door
de schuldenclaim te verkopen aan een private
partij. Daarmee krijgt de overheid in één klap
miljarden binnen waarmee het hoger onderwijs bekostigd kan worden en is ze verlost van
het risico dat er niet wordt terugbetaald. De
Amerikaanse en Engelse studieschulden zijn al
deels in handen van private equity, die heel wat
minder coulante voorwaarden hanteert dan een
overheid. Het risico is groot dat Nederland op
den duur ook die kant op gaat.
Andere critici vrezen dat met het nieuwe
leenstelsel de kenniseconomie om zeep wordt
geholpen, doordat mensen het niet meer
aandurven om te gaan studeren. Ook dat is
onwaarschijnlijk. Ter voorbereiding van de
wetswijziging liet het ministerie van Onderwijs
een uitgebreide studie uitvoeren waarin de studiefinancieringsstelsels van acht landen met
elkaar werden vergeleken. Daaruit bleek dat er
nauwelijks aanwijzingen zijn dat een kosten
verhoging studenten ervan weerhoudt om naar
de universiteit te gaan, zelfs als ze zich daarvoor
diep in de schulden moeten steken. Het is een
grimmig vooruitzicht, afstuderen met een flinke
schuld in een krappe banenmarkt, maar wie
geen diploma heeft, is nog verder van huis. Dit is
de reden waarom het marktdenken zo moeilijk
toepasbaar is op het hoger onderwijs. Het aangeboden product is, om in economentermen te
spreken, prijsinelastisch. Universiteiten kunnen
vragen wat ze willen, mensen tasten toch wel
in de buidel, simpelweg omdat in onze huidige
economie een diploma het toegangskaartje blijft
tot de betere echelons van de arbeidsmarkt. Als
de koekjes te duur worden, dan kan men cake
eten. Wordt een opleiding duurder, dan zijn er
geen alternatieven beschikbaar.

Het risico is groot
dat ook in Nederland
studieschulden in handen
komen van private equity
En er is nog een eigenaardigheid waar het hoger
onderwijs last van heeft. Net als veel publieke
diensten lijden universiteiten en hogescholen
aan de ziekte van Baumol, constateerde de
financieel commentator van The New Yorker
James Surowiecki in een artikel over studieschuld. In de jaren zestig beschreef econoom
William Baumol wat voor grote verschillen er
bestaan tussen onderdelen van de economie
als het gaat om groei. In de maakindustrie, zo
constateerde hij, kan winst worden gemaakt
door productiviteitsgroei, waardoor de salarissen omhoog kunnen en de welvaart toeneemt.
Bij andere sectoren, zoals de kunsten, de zorg en
het onderwijs, is dat veel lastiger. Er is een beetje
schaalvoordeel te halen door meer studenten in
een collegezaal te proppen, maar een universitair docent is niet productiever dan zijn collega
dertig jaar geleden was. Het probleem is dat
er steeds meer studenten bij komen en salarissen meegroeien met de economie. Het gevolg:
stijgende kosten, die niet kunnen worden opgevangen door de productiviteit te verhogen. De
Nederlandse overheid heeft er nu voor gekozen

om de gevolgen van Baumols ziekte voor een
deel af te wentelen op de student.
het klinkt allemaal uiterst redelijk. Wie studeert, profiteert daarvan op de arbeidsmarkt
en dus mag daar best een extra bijdrage tegenover staan. De tragiek is alleen dat de student
bar weinig terugkrijgt voor de extra schulden
die hij vanaf volgend jaar moet maken. Minister Bussemaker van Onderwijs presenteerde het
nieuwe schuldenstelsel als een impuls voor het
hoger onderwijs. Door studenten meer te laten
opdraaien voor de kosten van hun opleiding
komt er eenmalig bijna een miljard euro vrij, te
investeren in verbetering van het hoger onderwijs. Dat klinkt fraai, dat geld is vooral bedoeld
om stijgende kosten op te vangen. In het hoger
onderwijs moet je hollen om op dezelfde plek te
blijven staan, zo leert de wet van Baumol.
Tegelijk zijn veel opleidingen nauwelijks veranderd. Er worden andere boeken gelezen en
nieuwere technieken geleerd, maar een studie
anno 2014 is in hoofdlijnen hetzelfde als dertig
jaar geleden. Je volgt een paar uur college per
week, woont werkgroepen bij en doet een tentamen. Daarna wacht het diploma. Het grootste verschil zit in het prijskaartje. Wie nu gaat
studeren betaalt daarvoor een veelvoud van wat
het dertig jaar geleden kostte, zonder dat daar
nieuwe meerwaarde tegenover staat. Althans,
geen economische meerwaarde. Het kan zijn
dat studenten meer leren dan vroeger, maar
daarmee is een studieschuld niet makkelijker
terugbetaald. Naast de ziekte van Baumol is dat
een van de weinige economische principes die
van toepassing zijn op hoger onderwijs: inflatie.
Daarbij zit de student vast in een weinig flexibel systeem. Een student die na drie jaar studie
in Groningen aanklopt in, zeg, Amsterdam voor
een masteropleiding, krijgt vaak te horen dat
hij eerst maar eens een jaartje moet bijspijkeren, zelfs als het gaat om een vervolgopleiding
op hetzelfde vakgebied. Het ‘schakeljaar’ is een
vreselijke uitvinding die Nederland aan het
bachelor-master-systeem heeft toegevoegd.
Wil je vakken volgen buiten het curriculum of
aan een andere universiteit? Reken op slepende
bureaucratische procedures. Even stoppen met
je studie, bijvoorbeeld om een stage te lopen of
geld te verdienen? Erg lastig, met de eis dat je
minimaal een zeker aantal studiepunten moet
halen of anders kunt opkrassen. Je zou verwachten dat wanneer er meer financiële verantwoordelijkheid bij de student wordt gelegd, hem
ook meer keuze, meer ruimte en meer vrijheid
wordt geboden. Het tegendeel gebeurt. Om te
voorkomen dat studenten zich in de schulden
steken zonder de eindstreep te halen wordt het
keurslijf strakker aangehaald. Studenten worden verstandig genoeg geacht om duizenden
euro’s schuld te maken, maar niet om hun eigen
weg door de academie te banen. Dat is studeren
anno 2014: klant zijn op een markt waar je jezelf
in de voet schiet als je het product niet koopt,
maar waar de enige aanbieder zijn prijzen kan
verhogen zonder tegenprestatie.
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De universiteit  Roep om totale hervorming

‘Het Maagdenhuis is geen
Amsterdams probleem’
Al jaren uiten docenten en
hoogleraren hun grieven
over het academische
leven, dat volgens hen
verkleuterd en vermarkt is.
De Maagdenhuisbezetting
heeft nieuwe energie
losgemaakt, al vrezen
sommigen dat het
momentum verloren gaat.
door Rutger van der Hoeven

Paul van Riel / HH

Hier nog een streamer van
een aantal woorden Hier nog
een streamer van een aantal
woorden. Hier streamer
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Wat de toekomst ook mag brengen, één doelstelling van de vele universiteitshervormers
die in heel Nederland opstaan, is al grandioos
mislukt: het omlaag brengen van hun werklast.
‘Sinds vorige week zaterdag is het echt krankzinnig wat er allemaal op me afkomt. Ik heb even
geen idee wanneer ik mijn gewone werk moet
doen’, zegt Dan Hassler-Forest, die afgelopen
week optrad als woordvoerder van de groep
ReThink UvA. Aan de universiteit waar ik zelf
werk, de Universiteit Utrecht, rollen de e-mails
met voorstellen en bijdragen aan de net opgerichte groep Reset UU binnen tot na middernacht, om ’s morgens vroeg weer aan te vangen.
De Maagdenhuisbezetting heeft duidelijk
veel energie losgemaakt aan de UvA en andere
universiteiten. En wat de bezetting ook mag
opleveren, in ieder geval wordt er breed over het
huidige hoger onderwijs gedebatteerd en over
de grieven die groepen als De Nieuwe Universiteit (dnu) en ReThink UvA naar voren brengen.
Dat is al een prestatie op zich, want die grieven zijn niet nieuw en ook niet voor het eerst
verwoord: de afgelopen jaren lieten bijvoorbeeld Hervorming Nederlandse Universiteiten
(H.NU), Science in Transition en Humanities
Rally soortgelijke geluiden horen. In de landelijke media maakten die nauwelijks meer geluid
dan een vallende boom in een afgelegen bos.
De uitbarsting van energie leidt tot vreugde
bij de actievoerders van
het eerste uur. ‘Het is een
feest om wetenschappers en
Amsterdam, 9
maart. Hoogleraar
medewerkers hun eigen uniKarel van Wolferen
versiteit te zien terugnemen’,
geeft een lezing
zegt bijvoorbeeld Huub Dijs
in het bezette
telbloem, hoogleraar aan de
Maagdenhuis

UvA en initiatiefnemer van Science in Transition. Maar er zijn ook zorgen te beluisteren, bij
de dnu-platforms in Amsterdam en andere steden, en aanverwante groepen: over verlies aan
momentum en verwatering. ‘De geest is uit de
fles, maar die kan ook zo weer verwaaien’, zegt
bijvoorbeeld VU-hoogleraar Hans Radder van
H.NU. ‘Voor de zomer moeten we deze beweging politiek verzilveren.’
Dat zal nog niet meevallen. Bij ‘verzilveren’
denk je aan een klein aantal concrete voorstellen. Maar de vele nieuwe groepen voor
universiteitshervorming lopen eerder te hoop
tegen de manier waarop de universiteit en het
academische leven de afgelopen jaren vorm
heeft gekregen. Daarbij horen bedrijfsjargon en
bedrijfsmatig denken bij universiteitsbesturen,
financiering van onderwijs en onderzoek aan
de hand van output van diploma’s en publicaties, een wildgroei aan tijdelijke contracten, een
hiërarchische organisatie, verlies aan autonomie
bij individuen, vakgroepen en opleidingen, vervagen van inhoudelijke en kwaliteitsdoelstellingen, en nog veel meer. Al die zaken grijpen in
elkaar, aldus Remco Raben van Reset UU. ‘Het
is bijna een holistisch verhaal’, zegt hij.
Wie zijn oor te luisteren legt in het Maagdenhuis, bij actiegroepen of bij de koffieautomaat
in universiteitsgebouwen, hoort een vloed aan
klachten over de universiteit anno 2015. Toch
zullen daar, om effect uit het huidige moment
te halen, concrete voorstellen uit gedestilleerd
moeten worden – op democratische wijze.
Hopeloos is dat niet. Een rondgang langs
nieuwe en minder nieuwe bepleiters van verandering aan universiteiten genereert veel brede
analyses van wat er mis is met de academia van
2015, maar ook concrete voorstellen op een paar
steeds terugkerende thema’s.
Een eerste is het overhevelen van de helft
van het budget van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) naar
universiteiten. nwo wijst nu het leeuwendeel
van het geld voor wetenschappelijk onderzoek
toe en wetenschappers moeten daarom concurreren. Dat is pas een paar jaar zo, op voorspraak
van minister Plasterk. Maar de effecten zijn
ingrijpend en kwalijk, zeggen alle platformen
voor universiteitshervorming.
‘Het geld dat naar fundamenteel en vrij
onderzoek gaat, is de laatste jaren steeds meer
opgedroogd’, zegt Dan Hassler-Forest van
ReThink UvA. ‘Er is steeds minder door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, want wetenschappers leren hun onderzoeksvoorstellen
naar de “speerpunten” toe te schrijven die universiteiten verplicht moeten formuleren. Vervolgens zie je een winner takes all-effect. Wie
eenmaal een belangrijke onderzoeksbeurs binnen weet te halen, heeft grote kans om daarop
voort te mogen bouwen met nieuwe beurzen. Je
ziet dus hoe sommigen binnen de universiteit
bijna alleen onderzoek mogen doen.’
Dat veroorzaakt een ketting aan problemen, aldus Hassler-Forest. ‘De winnaars van
onderzoeksbeurzen kopen zich daarmee vrij

van onderwijs. Dat onderwijs wordt dus steeds
door dezelfde docenten en door tijdelijke krachten gegeven. De kwaliteit van onderwijs komt
onder druk te staan omdat docenten niet worden beloond voor goed onderwijs en omdat ze
in hun eigen tijd voorstellen moeten schrijven
om te concurreren met de mensen die de beurzen wel binnen hebben gehaald. Ook een gevolg
is dat onderwijsplanning steeds meer wordt
gericht op zogenaamde “knelpunten”, oftewel
vakken waar geen docent voor is omdat die zich
heeft vrijgekocht. Daar wordt dan een tijdelijke
kracht bij gezocht, vaak op het laatste moment,
en vaak met weinig specifieke kennis. Studenten
betalen er dus ook de rekening voor.’
Een tweede punt dat bij allen terugkeert, is
het beëindigen van de manier waarop onderwijs
en onderzoek nu wordt gefinancierd. Concreet
betekent dat: niet naar het aantal studenten dat
afstudeert, het aantal promoties, de aantallen
artikelen die iemand publiceert in academische
tijdschriften, en andere afrekenmethoden waarbij alleen de hoeveelheid wordt gemeten en niet
de kwaliteit. Die financiering was mede ingegeven om te voorkomen dat studenten eindeloos
over hun studie zouden doen en wetenschap-

actiegroepen aan Nederlandse universiteiten,
zou vermoeden dat zij ook tevreden zijn met
een grondige aanpassing van het academische
onderzoek en studie zonder dat er een medewerker of student in bepaalde raden zit. En die
zitten er trouwens toch al?
Maar die redenering klopt niet, zegt bijvoorbeeld hoogleraar René Gabriëls, die betrokken is
bij De Nieuwe Universiteit Maastricht en H.NU.
‘Het is niet democratiseren om het democratiseren, maar omdat het nodig is om de concrete
problemen aan te kunnen pakken. Er wordt
nu gezegd dat er al inspraak en universiteits
verkiezingen zijn, maar die stellen niets voor en
dus stemt er ook niemand. Sterker nog: er is bij
wet geregeld dat universiteitsbesturen besluiten van universiteitsraden mogen negeren. Veel
universiteiten zeggen nu: dat Maagdenhuis is
een Amsterdams probleem, want wij luisteren
héél goed naar onze eigen raad. Maar iedereen
begrijpt dat dit een wassen neus is als de raad
niets voorstelt. We hebben dus een nieuwe wet
op hoger onderwijs nodig.’
En de democratisering komt ook op een
andere manier in de eerder genoemde problemen terug. ‘Democratisering is zo’n funda-

‘De geest is uit de fles, maar die kan ook zo weer verwaaien.
Voor de zomer moeten we deze beweging politiek verzilveren’
pers eindeloos over hun publicaties. Maar er is
een situatie gegroeid waarin kwaliteit niet meer
een centrale eis is.
‘Er is een grote publicatiedruk voor academici, die voorspelbaar leidt tot een lawine aan
nauwelijks gelezen publicaties’, zegt Hans Radder van H.NU. ‘Alle universiteiten hebben puntensystemen voor publicaties, waarbij publicaties in het Engels veel meer opleveren dan in het
Nederlands en een paar kleine artikelen meer
dan een uitvoerig boek.’
Wie over deze of andere zaken zou willen
klagen, loopt kans om in een soort kafkaëske
rondgang te belanden. ‘Als ik iets verkeerd vind
en dat wil bespreken met het hoofd van mijn
departement, zegt die: ik zit vast aan afspraken
met de faculteit’, vertelt Remco Raben van Reset
UU. ‘Bij de faculteit zeggen ze: we hebben nu
eenmaal afspraken met het universiteitsbestuur
waar we niet onderuit kunnen. En het universiteitsbestuur zegt dat het helaas gebonden is
aan afspraken met Den Haag. Veel problemen
beginnen in die hiërarchische opzet van de universitaire wereld, dat top-down-model zoals
dat nu steeds wordt genoemd. Daarom is meer
autonomie voor vakgroepen en opleidingen
nodig. En meer zeggenschap van studenten en
docenten op de inrichting van de universiteit.’
Daarmee komt het laatste gedeelde punt in
beeld: de democratisering van de universiteit.
De roep om inspraak smaakt wel sterk naar
de jaren zestig. Wie de klachten hoort van de

menteel punt omdat daarmee de autonomie
terugkomt bij faculteiten, opleidingen en vakgroepen’, zegt Huub Dijstelbloem van Science
in Transition. ‘Als je wilt dat departementen zelf
kunnen beslissen wat ze besteden aan onderwijs
en onderzoek en hoe ze hun maatschappelijke
rol vormgeven, dan kom je vanzelf op democratisering uit. En het heeft ook niets met de jaren
zestig te maken, het gaat om meer dan inspraak
alleen. Er is de afgelopen tien, vijftien jaar ontzettend veel veranderd aan de manier waarop
de universitaire wereld is georganiseerd. Nu
zie je een uitbarsting van frustratie daarover.
Wetenschappers willen zelf weer hun universiteit vormgeven. Ze willen een bestuur dat niet
alleen maar een doorgeefluik van Den Haag is
en ze willen zich weer gewaardeerd voelen als
kritische intellectuelen.’
Voor René Gabriëls
zie groene.nl voor
schuilt er in die waardering
Dossier Universiteit
een gevaar. ‘Twee jaar lang
werden wij niet serieus
genomen en nu wil opeens
iedereen ons doodknuffelen’, zegt hij. ‘Het is heel
verneukeratief: opeens zeggen bestuurders dat
ze het helemaal met ons eens zijn, maar zaken
willen ze natuurlijk niet met ons doen. Ik ben
heel bang voor repressieve tolerantie. We moeten onze eisen heel scherp stellen.’
Rutger van der Hoeven is behalve redacteur van
De Groene Amsterdammer ook docent aan de
Universiteit Utrecht
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Grahame Lock over hervorming van het hoger onderwijs

Marc de Haan / HH

‘Laat de universiteit vrij’

Studenten aan de Leidse Universiteit tijdens de anatomieles

Onderwijsmanagers prezen vorige week de plannen voor
het hoger onderwijs van de commissie-Veerman. Filosoof
Grahame Lock heeft zijn bedenkingen. ‘De oude
universiteit wordt zo begraven.’ Door Rutger van der Hoeven
Het is een opmerkelijke prestatie in polder-

land: een politiek plan over een heikel onderwerp krijgt vrijwel unanieme lof, vooral uit het
veld waar de plannen moeten gaan ingrijpen.
De commissie-Veerman kreeg dat vorige week
voor elkaar met een reeks aanbevelingen voor
het hoger onderwijs.
De commissie-Veerman, die bestaat uit de
cda-prominent met die naam en enkele zwaargewichten uit universiteitsbesturen, wil onder
meer dat er meer geld naar hoger onderwijs
gaat, dat hbo’s dezelfde titels mogen verlenen
als universiteiten en dat de ﬁnanciering per
afgestudeerde student wordt afgeschaft. Steun
kwam onder meer van de HBO-Raad, van bonden voor onderwijs en studenten en van Sijbolt
Noorda, voorzitter van de vereniging van universiteiten vsnu, die meende dat het rapport
de eerste ‘samenhangende visie op het hoger
onderwijs in tien jaar’ leverde.
Filosoof Grahame Lock is door de aan
bevelingen van het rapport en alle lof niet in het
minst verbaasd. Het past volgens hem in een
keurslijf waarin het hoger onderwijs al langer
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gegijzeld zit. De hoogleraar aan Oxford, Leiden
en Nijmegen groeide de afgelopen jaren uit tot
een voorname vertolker van academische kritiek op het onderwijsbeleid. En hij niet alleen.
Maar toch waren academici opvallend afwezig,
in de reacties op het rapport-Veerman. Hoog
tijd dus om een wetenschapper te vragen over
de onderwijsplannen van Veerman.
Wat vindt u van de plannen?
‘Het is enigszins ﬂauw om mee te beginnen’,
zegt Lock vanuit Oxford, ‘maar voor we over dit
rapport gaan praten moeten we eerst de context
aankaarten waarin het rapport is geproduceerd.
Het is aangevraagd door minister Plasterk, die
zoals elke minister graag meer geld wil voor
zijn departement. Hoe bereik je dat? Bijvoor-

‘Onderzoek betekent:
jezelf conformeren
aan de standaard
van het NWO...’

beeld door een rapport te vragen aan een groep
bekende voorstanders van meer overheids
investeringen in hoger onderwijs.
Dat is in dit geval gebeurd. De Amerikaan
in het gezelschap, de voorzitter van de vereniging van Amerikaanse universiteiten, draagt die
overtuiging al jaren uit. En dat geldt ook voor
andere commissieleden. De commissie komt
dan ook weinig verrassend tot de conclusie dat
er meer geld naar onderwijs moet. We moeten
in de gaten houden: dit is een politiek rapport
met adviezen voor beleid, geen academische
exercitie.’
En de inhoud?
‘Om daarover te spreken, moeten we eerst
nóg een stap terug maken. Het rapport-Veerman ontbeert een centrale visie. Dat is niet
omdat er geen centrale visie is, maar omdat zo’n
visie controversieel is en de auteurs haar dus
liever niet expliciet benoemen, neem ik aan. De
afzonderlijke aanbevelingen zijn elk gebaseerd
op bekende concepten als concurrentie tussen
universiteiten, aansluiting op de arbeidsmarkt,
toponderwijs, globalisering, kennismaatschappij, enzovoort. Nergens staat uitdrukkelijk de
essentie van deze uitgangspunten: namelijk dat
het de meest banale concepten zijn van de neoliberale visie op onderwijs.
De auteurs hebben hun rapport zo opgesteld dat er geen discussie is gevoerd over die
centrale visie. Het rapport verleidt mensen om
te reageren op afzonderlijke punten en dat is
ook gebeurd. Dat de auteurs discussie hebben
vermeden over de visie is zonder meer knap. Ik
bedoel dat niet ironisch, dat is echt een knappe
prestatie. In Groot-Brittannië richt beleid met
dezelfde richting op dit moment een slachting
aan in de wetenschap. Maar dat is veel minder
intelligent gedaan. Je moet respect hebben voor
het werk van deze commissie.’
Zijn de plannen niet belangrijker dan de
visie erachter?
‘Nee, want als mensen het raamwerk van
het rapport missen, gaan zij de begrippen die
erin staan invullen op hun eigen manier. Maar
veel begrippen die erin staan, betekenen iets
anders dan wat veel wetenschappers eronder
verstaan. Neem “selectie aan de poort”, dat
volgens de commissie-Veerman mogelijk moet
worden. Veel reacties steunen dit idee, zodat
“goede studenten voorrang krijgen” en we een
soort Oxford en Cambridge kunnen maken.
Maar mensen realiseren zich kennelijk niet
dat het idee van selectie en van wat een “goede
student” is in de visie van Veerman cum suis
volledig verschilt van de praktijk in Oxford en
Cambridge. Deze universiteiten selecteren op
intellectuele kwaliteit. Let op! Niet alleen bij

ﬁlosoﬁe, ook bij natuurkunde, economie of
rechten staan intellectuele kwaliteit en nieuwsgierigheid voorop.
De neoliberale visie, die vorm krijgt in het
rapport-Veerman, gaat juist uit van een industrieel idee van efﬁciënte productie voor de
arbeidsmarkt. Het doel is zo veel mogelijk producten van een bepaalde minimum-kwaliteit
te produceren tegen zo laag mogelijke kosten.
Zoals bij elk industrieel proces wordt de juiste
grondstof gekozen die past bij het vereiste
eindproduct. In dit geval zijn dat studenten die
snel leren en binnen een vereiste tijd alle vakken hebben gehaald met een minimum-cijfer
– zonder onnodige en daarom verkwistende zijpaden zoals vakken die men voor het plezier of
nieuwsgierigheid volgt.
Wie het jargon van het nieuwe public
management kent, ziet overal dit soort begrippen die efﬁciëntie benadrukken in plaats van
echte kwaliteit. “De uitval is hoog”, waarschuwt het rapport vaak. Dit is een probleem,
want door uitval wordt productiecapaciteit
inefﬁciënt ingezet. Wat ook vaak terugkeert:
“Talent wordt onvoldoende benut.” Let op dat
woord: benut. Kennis is volgens deze visie enkel
nuttig als het leidt tot een diploma, dat weer
leidt tot een baan. Uitval is inefﬁciënt, want het
kost geld. Het leren van Sanskriet naast de studie natuurkunde, zoals Robert Oppenheimer, is
inefﬁciënt. Of het iemand voor zijn leven lang
verrijkt is niet relevant.
Het staat nergens expliciet in het rapport,
maar dit alles is ten diepste vijandig aan het idee
waarop de universiteit gebouwd is: dat kennis
en verdieping nuttig zijn op zich en dat
ideeën intrinsiek waardevol zijn. Het hele
idee dat één, twee jaar onvoltooide opleiding nutteloos is en weggegooid geld, zou
dertig, veertig jaar geleden onbegrijpelijk
zijn gevonden in de universitaire wereld.’

Erik van ’t Hullenaar

In de universitaire wereld zijn veel reacties nou juist vaak positief omdat de plannen een stap terug lijken naar die oude
universiteit, bijvoorbeeld door de nieuwe
ﬁnanciering en de plannen om kleine opleidingen te steunen.
‘Dat past volledig in het patroon van
25 jaar onderwijsplannen in Nederland.
Er wordt heel hard bezuinigd en iedereen
vreest het ergste. Dan staat er iemand op
die zegt: “Nee, dit is te veel, er moet iets
van al dat ingehouden geld terug”, en iedereen staat te juichen. Maar dit is absoluut
geen stap richting oude universiteit. Wie
het rapport leest, ziet dat de opstellers
zich hebben gerealiseerd dat de neoliberale inrichting van de universiteit te grof is
gebeurd. Het plan is werkelijk goed doordacht:
het is een verﬁjning van 25 jaar aan botte pogingen om de universiteit te vernietigen als intellectuele vrijplaats voor wetenschapsbeoefening
en het te vervangen door een leer- en onderzoeksfabriek.

Het steunen van kleine opleidingen is niet
gedaan vanuit de gedachte dat de studie van
Sanskriet intrinsiek waardevol is, maar vanuit het idee van diversiﬁcatie, van vermeende
efﬁciency, van marketing. Universiteiten moeten een merk opbouwen en concurreren met
andere. Dat vereist dat zij zich, bijvoorbeeld
met kleine opleidingen, gaan “proﬁleren” – nog
zo’n steeds terugkerend begrip uit het rapport.
De oude universiteit wordt op deze wijze
niet teruggebracht, maar begraven. Academici
die zich laten verleiden door leuzen als “investeren in kwaliteit” of “goede studenten de ruimte
geven”, denken aan de tijd nemen met kleine
groepen gemotiveerde studenten of wijdlopend
onderzoek. Ze begrijpen niet dat de begrippen
in dit rapport kwantitatief zijn, bedoeld om cijfers te produceren die door managers kunnen
worden gecontroleerd. “Investeren in kwaliteit”
betekent dat een bepaald aantal mensen promoveert of een studie publiceert, “goede studenten” betekent dat een afgesproken aantal
studenten met een bepaald cijfergemiddelde
snel afstudeert.
De afschafﬁng van ﬁnanciering per student is niet gedaan vanuit liefde voor de academie, maar omdat de opstellers van dit rapport terecht concludeerden dat deze ﬁnanciële
prikkel leidde tot tegenproductieve effecten
en suboptimale kwaliteit van het eindproduct. Het doet denken aan de Sovjet-Unie.
Managers leverden daar enorme aantallen
bar slechte stoelen af, als er aantallen werden
gevraagd. Was de eis een bepaald tonnage, dan
werden de stoelen loodzwaar. Mensen met

‘... het basisidee
van promoveren en
onderzoek – vrij denken –
verdwijnt daardoor’

kennis van zaken het vertrouwen geven dat zij
zichzelf konden reguleren en motiveren is aan
het sovjet-idee vijandig. Overigens een van
de redenen waarom de Sovjet-Unie niet meer
bestaat.’
Hoe moet het wel?
‘De beste regulering is naar mijn idee geen
regulering. Dat is uiteraard te simpel. Maar
neem Oxford en Cambridge: daar zijn de
administratieve eisen aan individuen relatief
licht en doen de instellingen het heel goed. Die
universiteiten leveren een constante stroom
fantastisch onderzoek af.’
Dat geldt voor Oxford: als academici op een
matige universiteit vrij worden gelaten, komt
daar niet opeens een stroom topkwaliteit vandaan.
‘Nee, het ligt eraan dat Oxford zijn eigen geld
heeft. Daardoor is de staf vrij, en dat is de basis
van wetenschapsbeoefening. Nu wordt de academie echter ingericht om zo’n groot mogelijke
conformiteit te krijgen. Promoveren betekent
nu: deelnemen aan een onderzoek dat door
de leidende ﬁguren in het veld is opgesteld en
goedgekeurd, met vaak de conclusies al vastgelegd in de onderzoeksaanvraag. Onderzoek
betekent: jezelf conformeren aan de standaard
van het nwo. Het hele basisidee van promoveren en onderzoek – vrij denken en de leidende
ideeën en ﬁguren uitdagen of aanvallen – verdwijnt daardoor.
Onderwijs is precies zo. Volgens het
rapport-Veerman moeten alle opleidingen een
onderwijsconcept maken en vervolgens aan
tonen dat dit concept voldoende onderscheidend is en dat hun studenten daarop
aansluiten. Dit is je reinste waanzin! Mijn
onderwijsconcept is dat ik de collegezaal in loop en daar spreek over ﬁlosoﬁe.
Iedere manier om dat meetbaar en managebaar te maken, is enkel het creëren van
een onkundige bureaucratie die boven de
academie komt te hangen. Maar dat is een
bekend probleem.’
Hoe haalbaar acht u de terugkeer naar
die inrichting van de universiteit?
‘De kans daarop schat ik de komende
decennia ongeveer op nul. Want de beslissingen hierover liggen niet bij wetenschappers maar bij mensen met politieke macht.
Op het ministerie van Onderwijs en in de
managerslagen boven de academie denkt
iedereen over onderwijs zoals de leden
van de commissie-Veerman. En Nederland moet ook die richting op, want die
is vastgelegd in het Bologna-proces (het
standaardiseren
van hoger onderwijs in inmiddels 47
Reageer op dit artikel
www.groene.nl
landen, om uitwisseling
mogelijk te maken – red).
De minister heeft weinig manoeuvreerruimte. Een adviescommissie
had daarom ook niets anders kunnen schrijven.
Niets anders is acceptabel.’
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In Academia I

‘Een diploma is geen vis’
Casper Thomas hield tijdens de Maagdenhuisbezetting wekelijks
een blog bij over de universiteit in transitie. Voor de eerste
aflevering interviewde hij dwarsdenker David Graeber, die
afgelopen zaterdag het Maagdenhuis bezocht.
door Casper Thomas
Halverwege vorige week begon het te gonzen, in het Maagdenhuis en op Twitter. David
Graeber, de activistische antropoloog die een boegbeeld was van de Occupy-beweging,
zou de Maagdenhuisbezetters een hart onder de riem komen steken. UvA-docenten
hadden hem uitgenodigd en Graeber nam graag de Eurostar vanuit London voor een
weekend Amsterdam.
Graeber doceert aan de London School of Economics, de slogan ‘We are the 99%’
wordt aan hem toegeschreven (al zegt hij dat het een gezamenlijk idee was) en hij
schreef prikkelende boeken zoals een Alternatieve geschiedenis van schuld en het
onlangs verschenen The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret
Joys of Bureaucracy. Drukkende schulden en starre regels, twee onderwerpen waar de
studenten en docenten die zich het bestuursgebouw van de UvA hebben toegeëigend
graag over praten. En dus kwamen ze in groten getale. Op zaterdagmiddag was de hal
van de Maagdenhuis goed gevuld. Graeber deed er zijn verhaal, zittend op de grond zoals
de mores van het hedendaagse bezetten voorschrijven.
In een interview met De Groene Amsterdammer afgelopen zomer toonde Graeber zich
een van de meest interessante dwarsdenkers van dit moment. Na afloop van zijn lezing
in het Maagdenhuis die meer weg had van een groot kringgesprek, ontmoette De Groene
Graeber opnieuw. Ik sprak met Graeber over hoe zijn analyses van schuld, bureaucratie
en verzet van toepassing zijn op de UvA en de Nederlandse universiteiten. ‘Nieuwe
systemen ontstaan in de praktijk, niet op de tekentafel.’
Het is opvallend hoeveel aandacht een bezetting als deze krijgt, en vooral hoeveel
sympathie daarin doorklinkt.
‘Voor de goede orde: dit soort bezettingen komt vaker voor en 95 procent wordt niet
opgemerkt door het brede publiek. Maar je hebt gelijk, sinds Occupy is er veel interesse.
De verklaring lijkt me simpel: als je de vinger op een zere plek legt, veren veel mensen
op. En de studenten doen iets dat perspectief schept. En daar reageren mensen op, ook
al zouden ze zelf geen gebouw bezetten. Dit is waarom ik antropoloog ben geworden:
die wetenschap gaat over de mogelijkheden van mensen. Dat er iets mis is op de
universiteiten is niet de reden om te gaan rebelleren. We wisten allemaal al lang dat er
iets mis was. Je gaat juist rebelleren als je alternatieve mogelijkheden ziet.’
Hoe komt het dat een tegenbeweging vaak ontkiemt in studentenkringen?
‘Een platte reden is dat studenten simpelweg de tijd hebben. En intellectueel gezien
zijn ze gunstig gepositioneerd. Via onderwijs staan ze in contact met geschiedenis, met
ontwikkelingen in de wereld, met de mogelijkheden die mensen hebben. Ze staan ook
op een punt in het leven waarop ze vooruit kijken naar welke wereld ze gaan betreden.

En die wereld is momenteel ingericht om de creativiteit, nieuwsgierigheid en vrijheid die
studenten ervaren te smoren. De studenten van nu hebben alle reden om somber te zijn
over hun vooruitzichten.’
Nou, de meesten gaan een comfortabel middenklassebestaan tegemoet…
‘Dat moet nog blijken. Als de Verenigde Staten de proeftuin zijn, weet ik het zo net nog
niet. Daar kun je zien wat er hier over tien jaar kan gebeuren. Ik merkte het toen we
met Occupy begonnen. We hadden geen idee wie daar op af zou komen. Er meldden
zich vooral schuldvluchtelingen. Jonge mensen die zeiden: “We hebben alles gedaan wat
van ons verwacht werd. We wilden een diploma, we sloten leningen af, we gingen naar
de universiteit. Nu kunnen we nauwelijks werk vinden. Het lijkt alsof we sukkels zijn,
omdat we zitten met schulden die we nauwelijks kunnen terugbetalen. En ondertussen
krijgen de verstrekkers van de lening een bailout.” Dat zorgt voor woede en frustratie.
We gaan momenteel bergafwaarts. Tenzij we dingen ingrijpend veranderen zullen
toekomstige generaties slechtere vooruitzichten hebben dan hun ouders, zelfs gemeten
naar de materiële welvaart die we zo belangrijk zijn gaan vinden.’
Volgens mij ontstaat dit soort protesten ook bij studenten omdat ze relatief ongebonden
zijn. Veel docenten zijn afhankelijk van de universiteit voor hun (tijdelijke) aanstelling.
‘Precies. Over die tijdelijke contracten: die zijn veel meer door politieke dan door
economische motieven ingegeven. Dat ben ik gaan beseffen. Het neoliberalisme is
politiek, niet economisch. Het is een politieke beweging die economische taal gebruikt
voor politieke doeleinden. Het verminderen van baanzekerheid heeft niets met efficiëntie
te maken. Je krijgt er minder loyale, minder productieve werknemers door. Het werkt
wel goed om arbeid te depolitiseren.’
Het valt me op dat dit vaak gebeurt, ook in het Maagdenhuis. Gesprekken draaien erop
uit dat het neoliberalisme de bron van alle ellende is. Wordt het niet eens tijd voor een
andere term?
‘Misschien. Als het woord in wetenschappelijke artikelen begint voor te komen, wordt
het wellicht tijd voor een nieuwe term. Ik zie neoliberalisme als een brede politieke
oriëntatie die in het laatste deel van de twintigste eeuw opkwam. Vanaf 1945 tot aan
grofweg de jaren zeventig had je een vorm van keynesiaans kapitalisme. Simpel gezegd
kreeg de werkende klasse de verzorgingsstaat zodat ze niet communistisch hoefde te
worden. En lonen stegen mee met productiviteitsgroei. De politieke strijd richtte zich
toen op de groepen die geen onderdeel van deze deal waren, de zwarte bevolking in
de Verenigde Staten, de global south, vrouwen. Op een gegeven moment kwam het
breekpunt. Niet iedereen kon onderdeel zijn van deze economische deal. Daarvoor
in de plaats kwam neoliberale dispensatie. Iedereen kreeg formele politieke rechten,
maar die werden betekenisloos omdat ze verbonden waren met economische rechten.
Loonstijging en groei werden ontkoppeld. In plaats daarvan kon iedereen krediet
krijgen. En zo krijg je kapitalisme dat op individuele schulden is gebaseerd. Dit is de
kern van de neoliberale ideologie: ieder individu is een bv. Daar horen dingen bij als
investeren in jezelf en schulden maken.’
Dat laatste is iets waar studenten zich hier ook zorgen over maken. In feite kun je
studenten blijven vragen om meer te lenen, omdat een diploma altijd beter is dan geen
diploma.
‘Dat is precies het probleem. In de VS merken ze dat nu. Daar gaan de kosten van
het studeren omhoog en omhoog. En het heeft niet minder aanmeldingen op de

universiteiten tot gevolg. Minder mensen maken hun studie af, omdat ze halverwege
door hun geld zijn. Tegelijk geldt in de VS dat als je een baan met zekerheid wil, met
vakantiedagen en ziektekostenverzekering, je een diploma moet hebben. En in de
praktijk betaal je vele malen meer dan er voor een diploma wordt gevraagd vanwege de
rente op je lening.
Wat is een eerlijke prijs voor een opleiding?
‘Niet. Ik vind dat het individu niet hoeft te betalen. Zo simpel is het. Sommige dingen
in het leven zijn onbetaalbaar. En dus zou je er niet voor hoeven betalen. Studie is geen
individueel, maar een collectief voordeel. De neoliberale ideologie ziet dat anders:
“Jij profiteert, dus jij moet ervoor betalen.” Maar iedereen heeft er baat bij als mensen
studeren.’
Al heeft de persoon wiens naam op het diploma staat er wel iets meer voordeel van…
‘Soms. Maar het is een gradueel, en geen absoluut verschil. Een diploma is geen vis.
Het is geen individueel consumptiegoed. Onderwijs is een proces van zelftransformatie,
en dat gebeurt in relatie tot anderen. Bijna alles wat je uit een studie haalt, deel je met
anderen.’
Een andere veelgehoorde klacht is de bureaucratie op de universiteiten. Ik vraag me af:
is bureaucratie geen onvermijdelijke prijs die je betaalt voor een massa-universiteit. We
willen nu eenmaal graag dat veel mensen gaan studeren.
‘Voor een individueel instituut kan dat kloppen, maar is er geen reden waarom je niet
een heleboel kleine universiteiten zou kunnen hebben. Je kunt een grote organisatie
opdelen in kleine onderdelen die zichzelf besturen. Ik schreef een tijd geleden een artikel
over bullshit jobs, die alleen maar draaien om het regelen van processen en waarbij niets
wordt geproduceerd. The Economist schreef meteen terug: die banen zijn er omdat de
productieketen zoveel ingewikkelder is geworden. Ik vraag me af: geldt dat ook voor
universiteiten? Mijn eigen universiteit, LSE, heeft ongeveer evenveel studenten als
vijftig jaar geleden maar drie keer zo veel ondersteunend personeel. Is lesgeven drie keer
zo ingewikkeld geworden? Nee. We doen nog steeds hetzelfde. Werkgroepen houden
en papers nakijken. Het is een empirisch vraagstuk. De hoeveelheid ondersteunend
personeel per student, is die toegenomen? Dat zou voor de UvA uitgerekend kunnen
worden. Of nog beter, het aantal uren dat aan administratie per student wordt
besteed. Want dat komt er nog bij: docenten die de helft van hun tijd kwijt zijn aan
administratieve procedures.’
Minder bureaucratie, minder rendementsdenken. Daar zit ook de kritiek op de bezetters.
Ze weten vooral wat ze niet willen en hebben een minder duidelijk positief programma.
‘Wat ze doen is het programma. Democratische praktijk is hun ideologie, alleen is het
toevallig geen “isme”. Het gaat om doen alsof je al in een vrijer systeem zit. Dat is het
meest inspirerende dat ik zag bij bezettingen op Engelse universiteiten: mensen gingen
onderwijs geven zoals ze dat zelf graag wilden. En veel studenten zeiden dat ze meer
leerden dan ooit. Niet alleen over het leven, maar ook wat betreft inhoud. Je moet
niet met een blauwdruk beginnen. Mensen vragen mij altijd: “Wat is je plan om het
kapitalisme te vervangen?” Onzin. Alsof ze in het Italië van de Renaissance zeiden: “We
hebben een nieuw model voor economische verhoudingen en noemen het kapitalisme.”
Nieuwe systemen ontstaan in de praktijk, niet op de tekentafel.’

We zitten hier in een gebouw dat een historische reputatie heeft vanwege eerdere
bezettingen. Wat is het grote verschil tussen deze bezetting en die van de jaren zestig?
‘De huidige studenten zijn beter in democratie. En feminisme is hier veel belangrijker.
In de jaren zestig en zeventig was het idee “eerst de macht grijpen, en een vrijere, meer
gelijke samenleving komt daarna”. Nu is het andersom. Mensen proberen nu eerst de
onderlinge relaties te veranderen.’
Wat denk je, blijven we werken met de universiteit als instituut voor hoger onderwijs of
kan die ook verdwijnen?
‘Dat is een interessante vraag. Het is eerder gebeurd. Tijdens de Verlichting was de
universiteit ook niet populair. Invloedrijke denkers zaten toen vaak juist buiten de
universiteiten. In de negentiende eeuw kwam het herstel toen de universiteiten de
functionarissen van de staat gingen opleiden in ruil voor behoud van hun autonomie.
Dit kan weer gebeuren. Of misschien is het al gebeurd. Misschien hebben we bedrijven
die zich universiteit noemen, maar dat niet meer zijn in de zin die we ooit bedoelden. Al
kunnen die best onderdelen van het oude instituut in zich dragen.’
In Nederland is nu een verschuiving gaande richting selectieve colleges als antwoord op
de massa-universiteit. Is dat een oplossing?
‘Deels. Mensen hebben verschillende redenen om hoger onderwijs te volgen. Sommigen
willen vooral technische vaardigheden leren voor een specifiek beroep, anderen willen
hun leven besteden aan het reflecteren op de betekenis van het zijn. Voor beiden moet
plaats zijn en beiden moeten ook voor de niet-elite bereikbaar zijn. Je moet een eliteinstituut koesteren omdat het beter is om de vrijheid daar aan sommigen te geven dan
aan niemand. Maar uiteindelijk wil je die vrijheid gunnen aan iedereen.’

Nevenfuncties van hoogleraren leiden tot belangenverstrengeling

Ondernemende professoren

De ivoren toren hebben ze
verlaten. Maar wat voeren
Nederlandse hoogleraren
buiten de campus uit?
De Onderzoeksredactie vond
hen in een mijnenveld van belangen.
Ze houden veel nevenactiviteiten
buiten beeld, passen onderzoeks
vragen aan, schaven conclusies
bij. Het professoraat is een merk
geworden, de hoogleraar een
geldgenerator.
De Onderzoeksredactie Marcel Metze,
Nanouk van Gennip, Adriana Homolova,
Sjors Koevoets, Karlijn Kuijpers, Casper
Thomas, Betto van Waarden beeld Milo
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Het is vrijdag 5 september 2014. Het parkeerterrein van het bosrijke landgoed Kasteel
Wittenburg in Wassenaar staat vol Audi’s en
bmw’s. Binnen viert de Nederlandse Olie- en Gas
Exploratie en Productie Associatie (nogepa)
haar veertigste verjaardag met een symposium.
Een huishoudelijke mededeling over een fout
geparkeerde zuinige Toyota leidt onder de aanwezigen tot geginnegap. Dan betreedt Catrinus
Jepma het podium om ‘een wetenschappelijk
perspectief op de gaskwestie’ te bieden, aldus
de dagvoorzitter. Jepma – 61 jaar, kaal hoofd,
ernstige uitstraling – is aan de Rijksuniversiteit Groningen (rug) verbonden als hoogleraar
energie en duurzaamheid. Aan die twee begrippen geeft hij een specifieke invulling. Hij spreekt
positief over gas en bekritiseert structurele
exploitatiesubsidies op wind- en zonne-energie.
Het publiek, met daarin veel mannen in krijtstreep, reageert enthousiast en gaat na afloop
tevreden aan de borrel in de kasteeltuin met een
vioolensemble op het bordes.
De econoom Jepma is geen traditionele
hoogleraar. De afgelopen vijf jaar is zegge en
schrijve één wetenschappelijk artikel van hem
verschenen. Zijn publicatielijst telt slechts
negen peer reviewed artikelen over energie en
duurzaamheid. In Groningen doet hij alleen
‘passief onderzoek’ (zoals hij het begeleiden
van promovendi noemt) en verzorgt hij geen
onderwijsprogramma. Dat hoeft hij ook niet.
Jepma is ‘honorair hoogleraar’ met een nulaanstelling. Hij werkt onder meer voor het
Energy Delta Institute, een business school
voor de energiesector die wordt (mede)gefinancierd door Gasunie, Gasterra, Gazprom en
Shell. De rug huurt hem een dag per week in
als wetenschappelijk directeur van het Energy
Delta Gas Research (EDGaR), een instituut
waarin de universiteit samenwerkt met grote
gasbedrijven, de TU Delft en het ministerie van
Economische Zaken.
In gesprek met De Onderzoeksredactie
noemt hij zichzelf een cash cow voor de universiteit. Door hem de titel hoogleraar energie en
duurzaamheid te geven, lukt het de rug volgens
hem beter om geld voor gasonderzoek naar zich
toe te trekken. Hij schat dat de universiteit jaarlijks een halve ton verdient aan de promovendi
die hij aflevert en het veelvoudige binnenhaalt
aan onderzoeksmiddelen. ‘Een win-win-situatie!’ Jepma ziet het als zijn taak ‘de Nederlandse
gasindustrie een betere positie in de wereld te
geven’. Zijn hoogleraarstitel komt hem daarbij
goed van pas: ‘Die doet het altijd goed bij zulke
optredens, die heeft een associatie met absolute
kwaliteit en onafhankelijkheid.’
Universitaire wetenschappers moeten zich
niet te veel in hun ivoren toren ophouden, zo
krijgen ze sinds enige decennia met regelmaat
te horen. Gemeten naar het aantal professorale optredens in talkshows en actualiteitenprogramma’s geven ze aan die oproep massaal
gehoor. Maar schieten ze niet door? Hoe uitzonderlijk is Catrinus Jepma, die onafhankelijkheid
uitsluitend nog als een label ziet en openlijk

industriële belangen dient? Zijn er meer ronddolende professoren die de toren nog maar zelden van binnen zien? Laten Jepma’s duizenden
collega’s zich bij hun wetenschappelijke activiteiten wél leiden door ‘geen ander belang dan
het wetenschappelijk belang’, zoals de vsnu,
de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, van hen vraagt? Of dienen ook zij via hun
nevenwerkzaamheden allerlei andere belangen?
En zo ja, hoe gaan zij met het krachtenveld van
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke
belangen om?
De Onderzoeksredactie startte een groot
onderzoek rond deze vragen en liep direct aan
tegen het probleem dat er geen overzicht bestaat
van de nevenwerkzaamheden van Nederlandse
hoogleraren. Volgens de vsnu-gedragscode
moeten zij op hun individuele universitaire
profielpagina een ‘actueel en volledig overzicht’
geven. De meeste universiteiten bundelen die
gegevens niet in collectieve registers of weigeren ze vrij te geven. Toen we via scraping van de
profielpagina’s zelf zo’n totaalregister maakten
(zie onze website) en op nader onderzoek uitgingen, bleken de hoogleraren veel méér neven
activiteiten te hebben dan ze melden. Duizenden daarvan houden ze onder de radar. Deels
gaat het om activiteiten die als onderdeel van
hun universitaire werk kunnen worden gezien,
maar soms ook om functies bij nevenwerkgevers

onderhoud van de universitaire websites. Daar
meldt 57 procent van de hoogleraren één of
meer nevenwerkzaamheden. In onze enquête
liepen die meldingen op naar zeventig procent.
Bij nóg dieper onderzoek, via een representatieve steekproef, ontdekten we dat in feite rond
tachtig procent nevenactiviteiten heeft.
De openheid die de vsnu wil en die de universiteiten hebben toegezegd, blijft dus een vrome
wens. Dat is een serieus probleem. Als grote
aantallen nevenwerkzaamheden buiten beeld
blijven, blijft ook onzichtbaar welke belangen
de wetenschapper allemaal vertegenwoordigt
en in hoeverre die belangen zijn of haar onderzoeken en opinies beïnvloeden. Daarmee zijn de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onze
universitaire wetenschappers structureel in het
geding.
Op het kantoor van de vsnu, om de hoek
bij de Tweede Kamer in Den Haag, leggen we
onze bevindingen voor aan dr. Karl Dittrich.
De 62-jarige politicoloog met een zuidelijke
tongval en vriendelijke denkrimpels heeft een
lange carrière aan de academische bestuurs
tafels achter de rug. Hij was voorzitter van het
college van bestuur van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de nvao, de instantie
die de kwaliteit van universitaire opleidingen
beoordeelt. In 2012 werd hij voorzitter van de

‘Mijn nevenwerkzaamheden zijn vertrouwelijk.’
‘Het mag niet bekend zijn dat ik dit doe’
die medefinanciers van hun onderzoek zijn.
Universitaire bestuurders en de regering vinden
dat de hoogleraren individueel verantwoordelijk zijn voor een correcte omgang met mogelijk
conflicterende belangen. Maar veel professoren
zien de risico’s niet of bagatelliseren die, zo ontdekten we via onze enquête en interviews.
In aansluiting op de vsnu-gedragscode
hebben de universiteiten de afgelopen jaren
uitgebreide protocollen voor hooggeleerde
nevenwerkzaamheden opgesteld met rapportageverplichtingen en sancties. In Utrecht bijvoorbeeld moeten de faculteiten ‘in het kader
van de universitaire planning- en controlecyclus
rapporteren aan het College van Bestuur over
de uitvoering van de regeling nevenwerkzaam
heden’. In Leiden kan ‘de werknemer een disciplinaire maatregel worden opgelegd indien
nevenwerkzaamheden zonder toestemming
worden verricht’. Dat klinkt stevig, maar de werkelijkheid is minder transparant.
Het begint al met het aantal hoogleraren.
De Nederlandse universiteiten zeggen dat ze
er rond 5200 hebben, van wie één op de vijf
‘bijzonder’ hoogleraar is, dus niet door henzelf
wordt betaald. Bij het scrapen vonden wij ruim
vijfhonderd hoogleraren méér, een verschil
dat mogelijk te maken heeft met achterstallig

vsnu. ‘Dat valt tegen’, zegt hij. ‘We hebben dit
onlangs nog besproken met alle universitaire
bestuursvoorzitters. Ze zeggen allemaal braaf
ervoor te zullen zorgen dat er inzicht komt in de
nevenwerkzaamheden van hun hoogleraren en
stellen daarvoor regels op. Maar in de praktijk
komt daar onvoldoende van terecht, dat tonen
jullie haarfijn aan.’
Het raakt Dittrich duidelijk. Toch kan de
vsnu wat hem betreft weinig méér doen dan
wijzen op de afspraken en de discussie aanzwengelen. ‘Hoogleraren zouden hun nevenfuncties
vaker onderling moeten bespreken’, zegt hij.
‘Maar uiteindelijk ligt de morele verantwoordelijkheid bij het individu, dat moet de afweging
maken welke nevenwerkzaamheden wel of niet
kunnen en ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten niet beïnvloed worden.’

Vakjes in het hoofd
‘Nevenactiviteiten? Ja, die heb ik ontzettend
veel. Ik kan er beter een lijstje bij halen’, zegt
Hans van Luit, hoogleraar educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hij pakt een
map: het zijn er 32 en ze staan allemaal op zijn
online profielpagina.
Van Luit, een enthousiaste man met een
bescheiden brilletje, probeert op allerlei manieren pedagogen, leerkrachten, ouders en de over27.11.2014 De Groene Amsterdammer 15

heid te informeren over de laatste bevindingen
in zijn specialisme: dyscalculie, een leerstoornis
op het gebied van rekenen. Hij verzorgt cursussen voor remedial teachers; is voorzitter van het
Kwaliteitsinstituut Dyscalculie; voorzitter van
de accreditatiecommissie voor herregistratie
van klinisch psychologen; lid van de wetenschappelijke adviesgroep van de Vereniging
Balans en lid van de redactieraad van Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk. Dan is hij
ook nog redacteur en reviewer van academische
tijdschriften, schrijft hij voor beroepsbladen en
houdt hij lezingen en doet televisieoptredens.
Het is een cyclus die zichzelf versterkt, denkt
Van Luit. Hoe meer hij onderneemt, hoe meer
naamsbekendheid en uitnodigingen voor
andere activiteiten hij krijgt.
Lang niet al zijn collega’s zijn even transparant en de universiteiten zijn in dit opzicht als
gezegd niet behulpzaam. Alleen de Erasmus
Universiteit en de academische ziekenhuizen
van de VU en de Universiteit Maastricht hebben online overzichten. Pas na herhaaldelijk
aandringen stuurt de Universiteit Wageningen
een lijst met goedgekeurde nevenwerkzaam
heden van haar hoogleraren. Die beslaat slechts

en draagt een keurige blauwe blouse met witte
stippen. Ze legt uit hoe ze haar hoogleraarschap
combineert met andere werkzaamheden: ‘Ik
vind het heerlijk om ’s ochtends wakker te worden en wat anders te doen dan de dag ervoor. Ik
houd niet van sleur, ik zit elke dag in een ander
vakje. En ik vind het fijn om morgen weer in m’n
spijkerbroek naar de universiteit te gaan.’
Van der Lecq is commissaris bij het financiële
en verzekeringsconcern Delta Lloyd Group,
voorzitter van de toezichtsraad van twee pensioenfondsen, lid van de beleggingscommissie
van een ander pensioenfonds, lid van de raad
van toezicht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, adviseur bij de Autoriteit
Financiële Markten en kroonlid van de Sociaal
Economische Raad. Haar hoogleraarschap
wordt betaald door apg, de uitvoeringsorganisatie van onder meer het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Ze ziet zichzelf als een goed
voorbeeld van positieve wisselwerking tussen
haar verschillende opdrachtgevers.
Hoe ze al haar activiteiten kan scheiden?
Met ‘vakjes in haar hoofd’: ‘Het is gewoon een
grote ladekast. Al mijn werkzaamheden zitten
in aparte vakjes. Ik draag verschillende petten

‘Bedrijven bedingen graag dat ze de publicatie
eventueel kunnen tegenhouden of afremmen’
de helft van de nevenwerkzaamheden die wij op
de website aantreffen.
Het overzicht dat we zelf uit de persoonlijke profielpagina’s samenstelden, onthult een
forse schaduwuniversiteit. Ruim 3100 hoog
leraren melden samen 11.400 nevenwerkzaamheden (die bij wetenschappelijke tijdschriften
niet meegerekend), wat neerkomt op 3,7 per
persoon. Maar via de steekproef ontdekten we
dat het werkelijke aantal met nevenwerkzaam
heden rond 4500 moet zijn en dat een derde van
die werkzaamheden niet op de websites staat.
Het totaal aantal nevenactiviteiten kan dus
meer dan 17.000 zijn. De meeste nevenfuncties
worden bekleed in de semi-publieke sector (37
procent), gevolgd door het middenveld (35 procent) en de private sector (17 procent).
Onze enquête bevestigt dit gatenkaasbeeld.
Eén vijfde van de 750 respondenten laat weten
zijn of haar nevenwerkzaamheden niet op de
profielpagina te hebben gezet. De meesten
geven praktische redenen – ‘vergeten’ of ‘de website doet het niet’ – maar enkelen houden het
nevenwerk doelbewust geheim: ‘Mijn nevenwerkzaamheden zijn vertrouwelijk’, en: ‘Het
mag niet bekend zijn dat ik dit doe.’
In de ruime hal van het World Trade Center in
Den Haag, bij een filiaal van de Coffee Company,
zit Fieke van der Lecq, hoogleraar pensioenwetenschappen aan de Erasmus Universiteit,
al vanaf de vroege ochtend te werken. Van der
Lecq is achter in de veertig, heeft kort grijs haar
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bij verschillende werkgevers. En er zijn eigenlijk nooit momenten dat ik daar een probleem
mee heb.’ Dat ze vanuit de Autoriteit Financiële
Markten toezicht moet houden op een sector
waarin ze zelf als toezichthouder actief is, dus
eigenlijk toezicht houdt op zichzelf, ziet ze als
geen enkel probleem: ‘Als toezichthouder zet
ik een andere pet op en kan ik inzichten uit de
praktijk of de universiteit bieden die mijn adviezen nuttig maken.’ Ook voor kritische analyses
over de pensioensector ziet ze geen beren op de
weg: ‘Ik kan voldoende afstand nemen om kritisch te reflecteren op de pensioensector.’

Baan bij grote farmaceut
De universiteiten hanteren een eenvoudig
onderscheid tussen de hoofd- en nevenactiviteiten van hoogleraren. Nevenwerk is volgens hun
richtlijnen al dat werk dat niet uit hoofde van de
functie bij de universiteit wordt verricht – zodat
een (bijzonder of deeltijd-) hoogleraar met een
aanstelling van één dag volgens hen dus vier
dagen bezig is met nevenactiviteiten. Het geval
Van der Lecq laat zien hoe ver de werkelijkheid
van deze benadering verwijderd is geraakt. Voor
de twintig procent hoogleraren wier leerstoel
door een externe organisatie wordt betaald, is
juist het professoraat de nevenactiviteit, naast
een meer substantiële hoofdbaan of -banen
elders. Aan wie zijn zij dan eigenlijk verantwoording verschuldigd over de wijze waarop zij met
potentieel conflicterende belangen omgaan? En
waar ligt, als het erop aankomt, hun loyaliteit?

Maar ook de tachtig procent gewone hoog
leraren met flinke aanstellingen, die wél door
de universiteit worden betaald, worstelen met
het onderscheid. Wat moeten ze wel of niet op
hun profielpagina vermelden? Sommige nevenwerkzaamheden – het redacteurschap van een
wetenschappelijk tijdschrift, het lidmaatschap
van een beroepsvereniging – kan men als deel
van hun hoofdtaak zien. Andere verdienen de
kwalificatie ‘werkzaamheid’ niet echt. Welke
nevenactiviteit is nu werkelijk ‘relevant’ – het
criterium dat de vsnu-gedragscode voor de vermelding hanteert. In reactie op onze enquête
schrijft een hoogleraar: ‘Het etiket nevenwerkzaamheden is eigenlijk veel te breed en kan
zowel een eigen zaak of adviesbureau als vrijwilligerswerk ten algemeen nut omvatten.’
Het gevolg is dat de hoogleraren de meldingsrichtlijn op geheel eigen wijze interpreteren. De een somt alles op, van ‘cello’s bouwen’ tot
een vrijwilligersfunctie bij de plaatselijke speeltuin. Anderen melden bijna niets. We troffen
een hoogleraar fiscale economie die zwijgt over
het feit dat hij ook bij het accountantskantoor
Deloitte werkt en een functie heeft bij de Belastingdienst, een hoogleraar rechten die niet meldt
dat hij in dienst is van een advocatenkantoor, en
een medisch wetenschapper die zijn baan bij
een grote farmaceut niet rapporteert. En dat is
maar een kleine selectie, waarbij lang niet altijd
vast te stellen valt of de betrokkene gewoon dan
wel deeltijd- of bijzonder hoogleraar is en evenmin of hij of zij na zorgvuldige afweging heeft
besloten dat de betreffende activiteit niet vermeldenswaard is of misschien andere redenen
heeft om erover te zwijgen.
De universiteiten versterken de onduidelijkheid door hun richtlijnen op allerlei manieren
te versoepelen. Aan de Universiteit Maastricht
geldt de ongeschreven regel dat hoogleraren
met een aanstelling van minder dan veertig
procent hun nevenwerkzaamheden niet op hun
profielpagina hoeven te melden. En een respondent uit Delft meldt dat voltijdhoogleraren daar
in de tijd van de baas een dag nevenwerk mogen
verrichten.
Bij zoveel begripsverwarring is het wachten op problemen. Gerrit van Meer kan erover
meepraten. De scheikundige met witte krullen
en een zilveren kettinkje om zijn hals is decaan
van de faculteit bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Op zijn kantoor, in een van de
weinige gebouwen die nog overeind staan in
een grote bouwput, heerst spanning. Die avond
zal het televisieprogramma Zembla berichten
over een promovendus van zijn faculteit die
een ‘lustpil’ voor vrouwen heeft ontwikkeld. De
betrokkene is wetenschappelijk directeur van
het bedrijf Emotional Brain, dat het onderzoek
betaalde en de pil in de markt wil zetten. Zembla
vond uit dat ook de promotor en copromotoren
banden met dat bedrijf hebben, terwijl twee van
de vijf leden van de promotiecommissie er in de
wetenschappelijke adviesraad zitten.
‘De promotor heeft niet beseft dat de schijn
van belangenverstrengeling kon ontstaan en dat

die een probleem zou kunnen
zijn…’, zegt Van Meer. Zelf wist
hij niets van de problematische
banden, hoewel hij als decaan
wel formeel zijn goedkeuring
aan de promotiecommissie
had gegeven. ‘Er wordt van
mij verwacht dat ik overzicht
houd. Maar wanneer hoogleraren verschillend inschatten
of een nevenfunctie wel of niet
vermeld moet worden, kan ik
dat niet. Binnen mijn faculteit
hebben redelijk wat hoogleraren geen boodschap aan discussies over nevenfuncties. Zij
zijn overtuigd van hun wetenschappelijke integriteit en die
van hun collega’s. Je kunt hun
het belang van transparantie
maar moeilijk bijbrengen.’ Van
Meer is niet de enige decaan
met deze klacht, zo blijkt uit
onze enquête.

De valorisatiemode
Gekleed in zwarte toga’s en
getooid met baret treedt het
hooglerarenkorps van de Vrije
Universiteit (VU) in een stoet
de aula binnen voor de opening van het Academisch Jaar
2014. Het cortège wordt voorgegaan door de rector magnificus, geflankeerd
door twee pedellen die plechtig met een glinsterende staf zwaaien. Deze jaarlijkse ceremonie
baart zelden opzien, maar nu wordt ze verstoord.
Bij de ingang delen studenten pamfletten uit. Ze
noemen zich Actiegroep Titanic, want zo zien zij
de VU, als een zinkend schip. Met hen demonstreren tientallen VerontrUste medewerkers
uit het docerend en ondersteunend personeel,
die om het borstbeeld van Abraham Kuyper, de
grote grondlegger van de VU, een gele bandana
van vakbond fnv hebben geknoopt.
Het rommelt al enige tijd in Amsterdam
Buitenveldert, waar de VU is gevestigd. Begin
vorig jaar stapten bestuursvoorzitter René Smit
en rector magnificus Lex Bouter op na kritiek
van een interne onderzoekscommissie op hun
onderwijsvisie. Een nieuw bestuur, met als voorzitter de advocaat en voormalig UvA-hoogleraar
Jaap Winter, beloofde beterschap. Maar daarvan is niets terechtgekomen, vinden de actievoerders. Vooral de royale vertrekregelingen van
Smit en Bouter hebben kwaad bloed gezet.
Na Winters openingsspeech nemen vijftig
demonstranten bezit van het podium. ‘Geen
afbraak van onderwijs. Tegen ontslagen en
bezuinigingen!’ staat op een spandoek. ‘De
universiteit is bezet!’ roept een actievoerder
door een megafoon. ‘Niet door activistische
studenten of stakend personeel, maar door een
bestuur dat faalt in haar meest basale taak: het
behartigen van de belangen van de academische
gemeenschap.’ Winter, die zojuist de hechtheid

van de VU-gemeenschap heeft geroemd, staat
enigszins beduusd achter zijn katheder. Het
gezelschap hoogleraren ziet het allemaal licht
gegeneerd aan. Sommigen wenden hun hoofd
af, anderen turen van onder hun baret naar de
grond.
Het protest aan de VU laat zien dat niet
iedereen gelukkig is met de koers van het
Nederlandse universitaire bestel. De universiteiten zijn bedrijven geworden, zo klinkt het
steeds luider, met output als belangrijkste criterium: het aantal afgestudeerden, de hoeveelheid
publicaties en het stijgen of dalen op internationale ranglijsten. Bestuurders kennen zichzelf
hoge ‘marktconforme’ salarissen toe, terwijl de
docenten steeds grotere studentenaantallen op
zich af zien komen en worden afgescheept met
flexibele contracten (inmiddels heeft veertig
procent van het academische personeel zo’n
contract).
De verzakelijking is mede het gevolg van
het overheidsbeleid, dat nadrukkelijk streeft
naar sterkere banden tussen de universiteiten
en het bedrijfsleven. Met name het universitair
onderzoek moet meer en meer zichzelf financieren door de resultaten te gelde te maken, te
‘valoriseren’. Tussen 2000 en 2010 is de eerste
geldstroom van de universiteiten – het deel dat
ze vrij besteedbaar van het rijk krijgen voor
onderzoek en onderwijs – gekrompen van 52
naar 45 procent van hun budget. Tegelijkertijd
groeide de onderzoeksfinanciering door bedrijven, de ‘derde geldstroom’, en bepaalde het rijk

dat ook de ‘tweede geldstroom’ – de publieke
financiering van onderzoeksprojecten via de
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (nwo), voor bijna de helft (rond 275
miljoen euro per jaar) moet worden besteed in
de zogenoemde topsectoren, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten en
de overheid.
De groeiende invloed van het bedrijfsleven
op het universitaire onderzoek is een belangrijke
stimulans voor het aangaan van nevenwerkzaamheden, vertellen verschillende gesprekspartners. Die vergroten de kans op externe
financiering, denken ze. Als belangrijkste motief
voor hun nevenactiviteiten noemen de geënquêteerde hoogleraren nog steeds ‘het publieke
belang dienen’. 33 procent doet het voor het
‘uitbreiden van mijn eigen netwerk’ en bijna een
vijfde wil ook wel ‘zelf geld verdienen’. Eén op de
zes hoogleraren verdient meer dan 25.000 euro
per jaar bij aan nevenwerk.
In de aula van de VU herwint bestuursvoorzitter Winter zijn zelfvertrouwen: ‘Dan wil ik
jullie nu verzoeken het podium te verlaten zodat
we het programma kunnen voortzetten.’ Na nog
wat extra aandrang uit de zaal maken de actievoerders plaats voor de volgende spreker. Hans
de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie
vno-ncw, komt vertellen hoe belangrijk het
is dat academische kennis ‘wordt ingezet bij
bedrijven en instellingen om tot betere producten en diensten te komen’. Terwijl de demonstranten de zaal verlaten, grapt hij: ‘Daar kan
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best eens een toekomstig vno-ncw-voorzitter
tussen zitten.’ De hoogleraren lachen er gul om.

Publicatie tegenhouden
Niet alleen aan de VU is ‘valorisatie’ hét buzz
word. Verschillende universiteiten hebben ‘valorisatiebureaus’ opgericht om wetenschappers
te helpen hun onderzoek te gelde te maken. De
nwo financiert onderzoek maar leent jaarlijks
ook 3,5 miljoen euro aan onderzoekers die een bv
willen starten. En die zijn er volop. De Universiteit Twente gaat prat op jaarlijks zo’n vijftig spinoff-bedrijven en in Utrecht zijn sinds 2009 meer
dan honderd spin-offs begonnen.
Valorisatie is zelfs al tot onderzoeksgebied
gepromoveerd. Eric Claassen begeleidt als
‘hoogleraar valorisatie’ onderzoekers van de
Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit bij het toepassen van hun kennis zodat
die – zoals hij het uitdrukt – ‘maatschappelijke impact’ krijgt. We ontmoeten hem in zijn
nieuwbouwwoning in Almere, ingericht met
schilderijen, kersenhouten boekenkasten en
rode pluchen banken. Hij omschrijft zichzelf
als ‘twintig procent hoogleraar, tachtig procent
ondernemer’. Op zijn adres staan zeven bv’s
geregistreerd. Via Medifocus Lelystad Consulting BV verstrekt hij kapitaal aan startende
ondernemingen in de biomedische industrie.
Ook Darmgezondheid BV staat op zijn naam;

hoogleraren zelf hun onderzoeksgeld binnenhalen.’
De sociologen André Köbben en Henk
Tromp lieten vijftien jaar geleden al in De
onwelkome boodschap zien hoe opdrachtgevers druk uitoefenen op onderzoekers om
onwelgevallige resultaten te veranderen of verdoezelen. Maar die problematiek wordt nog
een graadje ingewikkelder als naast incidentele ook structurele zakelijke banden tussen
bedrijven en onderzoekers ontstaan. In augustus organiseerde de nwo een networking-dag
voor onderzoekers, investeerders en medewerkers van universitaire valorisatiebureaus.
Een van de sprekers was Tony van Tienen, een
frisse grijzende veertiger met krulletjeshaar.
Hij is onderzoeker aan het Radboud universitair medisch centrum en heeft met hoogleraar
experimentele orthopedie Pieter Buma (eveneens Radboudumc) een meniscusprothese
ontworpen. Samen met dsm ontwikkelen ze
een stof met de eigenschappen van menselijk
kraakbeen. Hieruit moet een bedrijfje ontstaan
dat de nieuwe prothese in de markt gaat zetten.
Toen de nwo een valorisation grant gaf, kreeg
onderzoeker Van Tienen plotseling commer
ciële belangen in zijn lab. ‘Wat mijn promovendus opschrijft, kan invloed hebben op hoe mijn
product in de markt staat’, zei hij tijdens een
paneldiscussie op de networking-dag. ‘Er gaan

‘Melk is inderdaad goed voor elk.’ De onderzoeker
bleek tevens directeur van melkfabrikant Campina
de website meldt dat die mede mogelijk wordt
gemaakt door Yakult en Danone. Hij is trots
dat zijn onderzoek naar onder meer de rol van
ondernemerschap en risicokapitaal bij de ontwikkeling van vaccins niet wordt gefinancierd
door de ‘toch al noodlijdende universiteiten’,
maar vanuit zijn eigen bv’s.
Volgens Claassen bestaat in zijn geval geen
enkel gevaar voor belangenverstrengeling. ‘Ik
heb meer dan 120 industriële klanten over de
laatste dertig jaar en ik ben per definitie onafhankelijk, want anders had ik maar één of twee
industriële klanten.’ De universitaire onderzoekers die hij op het valorisatiepad begeleidt,
lopen in zijn ogen veel meer risico. Het is
tegenwoordig lastig om financiering te krijgen
voor onderzoek dat alleen maar gericht is op
het vergaren van kennis, zegt hij. De maatschappij is ongeduldig, onderzoek moet direct
wat opleveren. De prijs die we hiervoor betalen
is een haast onvermijdelijk conflict of interest:
‘Want je moet als onderzoeker toeschrijven
naar die subsidiegever, anders krijg je die subsidie niet.’ Daar komt bij: ‘Bedrijven bedingen
graag dat ze de publicatie eventueel kunnen
tegenhouden of afremmen.’ Onderzoekers
zouden zo’n contract niet moeten tekenen, zegt
hij, ‘maar die discussie is wel lastig. De politiek
en de universiteit verwachten namelijk wel dat
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publicaties de deur uit waarvan ik liever heb
dat een negatieve conclusie wordt bijgeschaafd.
Mijn collega’s zeggen dan: dat wil je vanwege
een commercieel belang. Het leidt tot verstrengeling en dilemma’s.’
Van Tienen voegde hieraan toe dat hij het
valoriseren van kennis goed vindt, maar dat
het ‘nooit ten koste (mag) gaan van de wetenschap’. Na afloop zei hij graag verder met ons te
praten over dit onderwerp, maar toen we hem
de volgende dag belden, zweeg hij. De reden:
de onderhandelingen over de toekomstige aan
delenverhouding liepen nog. Zijn partner Buma
zweeg ook en verwees ons naar het valorisatiecentrum van het Radboudumc. Daar zei directeur Dirkjan Masman dat in dit soort gevallen
strakke richtlijnen gelden. Wetenschappers
met een spin-off-bedrijf moeten na een overgangsjaar kiezen: het management in gaan of
onderzoeker blijven. In het laatste geval krijgen
ze vaak een aandeel of worden ze adviseur. Van
Tienen zit in dat overgangsjaar, aldus Masman.
Van beïnvloeding van het onderliggende wetenschappelijk onderzoek is geen sprake geweest,
verzekerde hij, want Van Tienen was geen begeleider van de betreffende promovendus (Van
Tienen blijkt echter wel degelijk medeauteur
van en daarmee medeverantwoordelijk voor de
publicatie).

‘Kruisbestuiven op de inhoud’
In het geval Van Tienen is moeilijk vast te stellen of wetenschappelijke conclusies ten gunste
van zakelijke belangen zijn bijgebogen, maar
liggen zeker de risico’s en de schijn van belangenverstrengeling vol in het zicht. Die situatie
geldt voor de meeste gevallen die in de media
belanden. We noemden al de casus van de lustpil. Zo zijn er meer. In 2013 raakte bekend dat
twee Groningse professoren in een wetenschappelijk tijdschrift positief hadden geadviseerd
over een mondspoelmiddel waarmee hun eigen
bedrijf financiële banden had. ‘Wij van Dentaid
adviseren Dentaid’, schreef NRC Handelsblad
over de kwestie. ‘Melk is inderdaad goed voor
elk’, luidde een persbericht dat de Universiteit
Wageningen in 2008 de wereld in zond. De
onderzoeker, bijzonder hoogleraar zuivelkunde
Toon van Hooijdonk, bleek tevens directeur van
melkfabrikant Campina.
Onze enquête doet vermoeden dat hier een
groot probleem ligt. Eén op de drie respondenten kent in zijn of haar academische omgeving
gevallen waaraan minstens de schijn van belangenverstrengeling met nevenwerkzaamheden
kleeft. Gevallen die de schijn overstijgen, zijn
evenmin een uitzondering. Een hoogleraar uit
Utrecht meldt dat een collega de uitkomsten
van een promovenda niet accepteerde, omdat
die schadelijk waren voor de eigen neven
inkomsten. Een ander trekt zelf het boetekleed
aan. In een publicatie over de geschiedenis van
een overheidsinstelling heeft hij/zij onder druk
de toon aangepast – achteraf tot zijn/haar spijt.
Zeven procent van de hoogleraren die onze
enquête invulden, kent gevallen waarin belangenverstrengeling concrete invloed heeft gehad
op het wetenschappelijk onderzoek – bijvoorbeeld door manipulatie van resultaten ten gunste van de nevenwerkgever of van de eigen firma,
of door verwaarlozing van academisch werk. Dit
zou kunnen betekenen dat het om enkele honderden gevallen per jaar gaat.
De invloed van de externe financier en/
of nevenwerkgever kan heel subtiel zijn. Pen
sioenhoogleraar Fieke van der Lecq: ‘Ik peil wel
eens hoe mijn conclusies zullen vallen bij apg.
En soms stem ik dan even af, better safe than
sorry. En dan verwoord ik het op zo’n manier
dat het gewoon feitelijk juist is, niet offensief, en
dat het aanzet kan geven tot discussie.’ Ook voor
de keuze wat ze onderzoekt overlegt Van der
Lecq meerdere keren per jaar met haar financier. ‘Natuurlijk stem ik de onderwerpen af, ik
vraag of ze het onderwerp interessant vinden. Er
waren wel eens dingen die ze ver vonden gaan.
Kijk, apg is een heel grote speler in het pensioenveld, dus zij hebben ook hun eigen agenda over
wat ze in de sector veranderd of verbeterd willen
hebben, zij zijn ook actief in Den Haag of Brussel. En als ik dan met uitspraken kom waarvan
ze zeggen “goh, dat staat niet op onze agenda”,
dan moet je even kijken hoe je dat brengt. Maar
ik ben nooit tegengehouden.’ Ze spreekt dan ook
liever niet over invloed maar over ‘kruisbestuiving op de inhoud’. >

NEVENFUNCTIES
HOOGLERAREN

verMelding van
nevenfuncties

Maakt onderscheid tussen tijd voor
universitair werk en nevenwerk

17%

Vermeldt alles
Vermelding incompleet
Vermeldt niets
Heeft geen
nevenwerk

37%
21%

30%

70%

Geen onderscheid
Wel onderscheid

25%

waaroM nevenwerk

tijd besteed aan nevenwerk

8%

< 1 dag per week
> 1 dag per week

21%
26%

45%
Waarom geen?
Geen tijd
Nooit gevraagd
Nu toevallig niet
Principieel tegen

46%
70%

69%

33%

Top 3 waarom wel
Om publieke belang te dienen
Mijn kennis in de praktijk te brengen
Eigen netwerk te verbeteren

Onbezoldigd
<25 000/ per jaar
>25 000/ per jaar
Geen antwoord

18%

5%

inkoMsten

54%

Hoogleraren is bijzonder hoogleraar

regelgeving is toereikend
oM belangenverstrengeling
te voorkoMen

17%
50%

Eens
Oneens
Neutraal

28%

Nevenwerkgever is ook
financier van het onderzoek bij
van hoogleraren

19%

25%
29%

Meldt nevenwerkzaamheden
niet bij universiteit
Kent gevallen waaraan de schijn van
belangenverstrengeling hangt ivm nevenwerk

* Voor toelichting zie onderzoeksredactie.nl

27.11.2014 De Groene Amsterdammer 19

Uitvoerders van andermans
vragen
De zeeschepen varen de Rotterdamse haven
in en uit, voorbij de Eerste Petroleumhaven
met oude bakstenen pakhuizen en betonnen
fabrieken die grijze rookwolken uitblazen. Aan
de kade staat het hoofdkantoor van Unilever
Research & Development. De entree doet denken aan een supermarkt. In kleine vitrines staan
wasmiddelen, margarine en soepen en sauzen
uitgestald. Vanuit zijn kantoor kijkt directeur
Rob Hamer – smal gezicht met spitse neus en
zilvergrijs haar – uit op de bedrijvigheid op de
rivier. ‘Mooi uitzicht, hè! Het economisch hart
van Nederland.’ Nog voor hij zit, begint hij al
te doceren over zijn visie op de wetenschap.
Naast zijn werk bij Unilever is Hamer bijzonder
hoogleraar aan de Wageningen Universiteit en
bestuurslid van het ‘topinstituut voedsel’ – een
samenwerkingsverband tussen universiteiten
en industrie dat deel uitmaakt van het boven
beschreven topsectorenbeleid. Hamer is ook
lid van een groep chief technology officers van
elf grote bedrijven die samen meer dan de helft
van alle private r&d-investeringen in Nederland
verzorgen. In maart 2014 schreven deze elf een
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brief naar de ministers van Economische Zaken
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met
een oproep tot meer samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven. ‘Zo krijgen we een
gezamenlijke, inspirerende agenda voor de grote
maatschappelijke uitdagingen van vandaag’, legt
hij De Onderzoeksredactie uit.
Samenwerking tussen Unilever en de academische wereld is er al heel wat. Vroeger deed
het concern zijn onderzoek vooral in eigen huis.
Als een universiteit samenwerking wilde, belde
de hoogleraar op. ‘Nu gaat het andersom’, legt
Hamer uit, Unilever bedenkt welke onder
werpen onderzocht moeten worden en zoekt
contact met universiteiten. Zo is hij nu bezig
met een nwo-aanvraag waarbij het initiatief van
Unilever komt. Wat Hamer betreft zijn daarbij
geen conflicts of interest aan de orde: ‘Als bedrijven bepalen wat er onderzocht wordt, hebben
onderzoekers nog altijd de vrijheid om te bepalen hoe ze dat gaan doen.’
Hamer doet hier iets wat we ook tegen
komen bij Van der Lecq en bij anderen: hij
versmalt wetenschappelijke onafhankelijkheid
tot de onderzoeksmethoden. Als de financier
of zakelijke partner invloed heeft op de onder

zoeksagenda, de onderwerpkeuze en/of de
vraagstelling tast dat in die visie de wetenschappelijkheid van het onderzoek zelf niet fundamenteel aan. Een kritische deelnemer aan onze
enquête ziet dat anders en meent dat door deze
invloed een ‘oververtegenwoordiging [ontstaat]
van wetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen die ook een financieel belang van een
bedrijf dienen’. Als voorbeeld noemt hij/zij een
keuze voor onderzoek naar medicamenteuze
interventies voor adhd bij kinderen in plaats
van naar psychologische, gezins-, of educatieve interventies. ‘Academici zijn steeds vaker
uitvoerders van andermans vragen’, stelt een
andere deelnemer.
Dat is geen loze kreet, ontdekten we. Inmiddels is de nevenwerkgever bij negentien procent van de hoogleraren tevens (mede)-financier van zijn of haar academisch onderzoek. Er
zijn natuurlijk volop gevallen waarin dit soort
samenwerking vruchtbare en maatschappelijk
nuttige kennis en/of producten oplevert.
Maar het kan ook leiden tot een conformistische onderzoeksagenda en tot uitholling van
de universiteit als een instituut voor kritisch
onderzoek en reflectie. De economen Arnoud
Boot en Jeroen van de Ven verwoordden het onlangs in een artikel
zo: ‘Hoe integer een persoon ook is,
de framing die optreedt door de belevingswereld van zijn andere werk
gever maakt het in wezen onmogelijk
om de distantie te verkrijgen die de
onafhankelijke wetenschappelijke
rol vergt.’ Ze weten waarover ze
spreken: Arnoud Boot heeft zelf zo’n
twintig nevenfuncties, onder meer
bij De Nederlandsche Bank en de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid.
Op de vrijdagen, wanneer Unilevers researchdirecteur Rob Hamer
als bijzonder hoogleraar in Wageningen kantoor houdt, werkt hij met promovendi aan onderzoeksvragen rond
graantechnologie. Onder zijn auspiciën zijn vanuit Wageningen zo onder
meer wetenschappelijke artikelen
verschenen rond de knapperigheid
van beschuit en de verbetering van
brood – producten die zijn eigen Unilever ook verkoopt. Die wetenschappelijke artikelen zijn uiterst relevant,
volgens Hamer, omdat ze kunnen leiden tot beter gebruik van grondstoffen en minder afval.
Ook in Groningen is de invloed
van bedrijfsbelangen op de onderzoeksagenda goed zichtbaar, bevestigt
hoogleraar duurzaamheid en energie
Catrinus Jepma. Er wordt inderdaad
meer onderzoek gedaan naar gas dan
naar andere energiebronnen, simpelweg omdat daar veel meer geld
voor te krijgen is. Hij vertelt over een
collega-professor in het energierecht,

die via nevenwerkzaamheden her en der potjes
binnenhaalt, waarmee ze promovendi aantrekt.
Haar vakgebied groeit en groeit. Jepma, vol
enthousiasme: ‘Dat is de hoogleraar als kleine
ondernemer. Wil je succes hebben, dan moet je
geld genererend vermogen hebben.’

Flinke dosis struisvogelgedrag
September 2014. In de statige aula van de Universiteit van Amsterdam, met haar kroonluchters en hoge ramen, verzamelen zich tientallen academici om – onder de titel Improving
Scientific Practice – te praten over wetenschappelijke integriteit. In meerdere presentaties
wordt huiverend verwezen naar Diederik Stapel, de Tilburgse hoogleraar sociale psychologie die in 2011 zijn doctorstitel heeft ingeleverd
en zijn baan verloor wegens wetenschappelijke
fraude: ‘Ik zal geen namen noemen, maar jullie weten wie ik bedoel.’ In de lunchpauze is er
tijd om over integriteitsdilemma’s te praten, bijvoorbeeld met een vertegenwoordiger van het
nieuwe bedrijfje Academic Integrity Services,
dat presentaties, trainingen en coaching aanbiedt om het ‘integriteitsbewustzijn in academia
te faciliteren’.
Mede door de affaire-Stapel is wetenschappelijke integriteit volop in discussie. Een groep
wetenschappers verenigd in de groep Science in
Transition bekritiseert de ondermijnende werking van de publiciteitsdruk (waar Stapel zijn
faux pas aan toeschreef ), de veranderde universiteitscultuur en de manier waarop de onderzoeksagenda wordt bepaald. De Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
publiceert rapporten en houdt bijeenkomsten,
en ook de universiteiten organiseren debatten.
Maar juist door de affaire-Stapel gaat het in
dergelijke discussies al snel over ‘wetenschapsfraude’ en blijft het complexe en moeilijk grijpbare mijnenveld van de belangenvermenging
vaak buiten beeld.
Kees Schuyt, 71 jaar oud, witte snor, is emeritus hoogleraar empirische sociologie en tot
1 december dit jaar voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
(lowi). Dit orgaan behandelt kwesties die in
eerste instantie aan de orde zijn geweest in de
universitaire Commissies Wetenschappelijke
Integriteit (cwi). Het lowi en de cwi’s behandelen beschuldigingen van fraude, falsificatie
of plagiaat, en hanteren daarbij de eis van
bewijsbaarheid. Schijn op zichzelf is niet voldoende voor een negatief oordeel. Beïnvloeding door belangenverstrengeling kan leiden
tot verdraaiing en falsificatie van onderzoeksgegevens en -resultaten, legt Schuyt uit in zijn
eenvoudige rijtjeshuis vol boeken, onder het
genot van een kopje thee. Maar ze zijn moeilijk aan te tonen: ‘Ik moet in het geschrevene
kunnen zien dat ze naar de mond van de sponsor praten of verrassende uitkomsten hebben die alleen maar in voordeel van de eigen
onderneming zijn.’
Sinds 2005 hebben de cwi’s en het lowi zes
zaken rond (vermeende) belangenconflicten op

tafel gehad en er twee, over wetenschappers
die onvoldoende transparant waren over hun
relaties met sponsoren, daadwerkelijk onderzocht. In het ene geval was de conclusie dat het
gedrag onwenselijk was, maar niet had geleid
tot wetenschappelijke fraude; in het andere
geval dat de schijn van belangenverstrengeling
was gewekt maar dat dit slechts ‘een lichte vorm
van schending van wetenschappelijke integriteit’ betrof. Andere klachten werden afgewezen
omdat het nevenwerk geen wetenschappelijke
activiteit betrof of niet in de hoedanigheid van
hoogleraar werd verricht.
De cwi’s en lowi’s kunnen pas in actie komen
bij klachten (die zelf vaak het gevolg zijn van
conflicten). De vsnu heeft geen mogelijkheden
om de universiteiten tot handhaving van de
gedragscode te dwingen en de universiteiten
zelf hebben maar zeer gedeeltelijk zicht op de
nevenactiviteiten van hun hooglareren. In wezen
vertrouwt het gehele stelsel van regulering rond
potentieel conflicterende belangen erop dat de
wetenschapper zijn/haar dilemma’s zelf kan
oplossen. Zo hoort het, vindt ook Kees Schuyt:
‘Wetenschap dient uiteindelijk te rusten op de
individuele integriteit van de onderzoeker.’

geling, komen bijna niet aan bod.’ Samen met
andere leden van de Jonge Akademie binnen de
knaw heeft hij daarom een toneelstuk opgezet
dat langs vijf universiteiten trekt om de dilemma’s beter bespreekbaar te maken. In het stuk
oefent ene professor Karen via haar (neven)
functie in een accreditatiecommissie druk uit op
haar junior onderzoekers. Gestrest door publicatiedruk en de persafdeling van de universiteit,
die steeds weer vraagt om ‘sexy’ stukjes in NRC
of Klokhuis, worden zij verleid tot het ‘masseren’ van data.
Als het om nevenactiviteiten gaat, kenmerkt
de academische cultuur zich nog steeds door een
behoorlijke dosis struisvogelgedrag, zo laat onze
enquête zien. Eén op de drie hoogleraren weet
niet welke nevenactiviteiten zijn of haar collega’s
erop nahouden. En wil het misschien ook niet
weten. Fieke van der Lecq kent verschillende
collega’s met nevenfuncties die naar de mond
van hun sponsor praten, maar: ‘Ik zie dat niet
als een probleem en ik ga hen er niet op aanspreken. Als hoogleraar ben je je eigen merkje.
Je moet gewoon zorgen dat je eigen merk goed
is, en een ander doet zijn eigen merkje. Dat is

Onderzoek naar de knapperigheid van
beschuit is tegenwoordig ‘uiterst relevant’
Sommige wetenschappers zijn bereid hun
dilemma’s open op tafel te leggen. Aan de
Radboud Universiteit treffen we Janneke
Gerards, hoogleraar europees recht. ‘Mijn
werk als plaatsvervangend raadsheer bij het
Hof Den Haag geeft me een waardevol kijkje
in de keuken’, zegt ze. Ze staart peinzend uit
het raam. Buiten schijnt de zon. Wel breekt ze
zich soms het hoofd over hoe ze zorgvuldig met
dat inkijkje kan omgaan. Ze kan niet openlijk
kritisch reflecteren op uitspraken waar ze als
raadsheer bij betrokken is geweest. ‘Ik moet als
wetenschapper bepaalde onderwerpen dus mijden.’
Gerards bespreekt deze twijfels met haar
collega’s, maar ‘het blijft moeilijk om een balans
te vinden’. Haar collega-criminoloog Willem
de Haan vindt een nevenfunctie als advocaat
nog veel problematischer. In een artikel in het
vaktijdschrift Delikt en delinkwent vraagt hij
zich af of hoogleraarschap nog wel te verenigen
is met functies in de strafrechtspraktijk: ‘De
loyaliteit die een cliënt van zijn advocaat mag
verwachten en soms zelfs van hem eist, kan de
geloofwaardigheid van de hoogleraar parten
spelen.’
In de dagelijkse universitaire werkelijkheid
is dit soort open discussie zeker geen usance.
De knaw wees daar in een rapport in 2010 ook
al op. ‘Het debat vervalt snel in extremen’, zegt
de Leidse historicus Herman Paul. ’Er wordt
veel gepraat over fraude, maar de integriteits
dilemma’s van alledag, zoals belangenverstren-

prima, de wereld is groot genoeg voor ons allemaal.’
Ook de universiteiten zelf spreken hun professoren niet consequent aan op de gedrags
regels voor nevenwerk. Een kwart van de hoogleraren zegt nooit het verzoek te hebben gehad
om hun nevenactiviteiten te melden en bij een
derde komen ze niet aan de orde in functioneringsgesprekken, die het enige formele controle
moment vormen. Faculteitsdecanen beschouwen het melden en bespreken van nevenwerk
vaak als een formaliteit die even afgevinkt moet
worden, zo denken meerdere geïnterviewden.
In Utrecht blijkt decaan Van Meer tijdens het
interview met De Onderzoeksredactie niet te
weten of het kopje ‘nevenfuncties’ op het beoordelingsformulier staat van de functioneringsgesprekken die hij voert. Als zijn beleidsmedewerkster dit bevestigt, haalt hij opgelucht adem:
‘Ja, ze staan erop.’
Nevenwerk staat wetenschappelijk debat en
intercollegiale (sociale) controle soms juist in de
weg, zegt Van Meer. Een bedrijf stelde aan zijn
faculteit een bijzonder hoogleraar aan. Een concurrent deed dat ook. De twee mochten van hun
bedrijven niet met elkaar overleggen, elkaars
onderzoeken niet inzien en niet samen aan het
stafoverleg deelnemen. Van Meer accepteerde
dit, naar eigen zeggen ‘omdat externe financiering belangrijk is’, maar vindt dat hij in een spagaat zat en dat de roep om valorisatie de wetenschappelijke onafhankelijkheid steeds meer in
het geding kan brengen. >
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De hoogleraar als merk

soonlijke profielpagina’s vermelden, vond ze
Steef Blok, directeur van het valorisatiecentrum
voldoende. Méér transparantie was voor haar
van de TU Eindhoven, het Innovation Lab, gaat
Het is een winderige dag op het Science Park
niet nodig...
nog een paar stappen verder. Blok, een kleine,
van de Universiteit van Amsterdam, vlak bij
Door zo veel verantwoordelijkheid bij de
gezette man, legt driftig tekenend met grote
het oostelijk deel van de ringweg. Jos Engelen
individuele wetenschapper te leggen, gaat deze
halen op een whiteboard uit hoe hij hoogleraren
verontschuldigt zich voor de ongezellige aanbenadering echter voorbij aan het feit dat die
stimuleert om onderzoeksgeld binnen te halen.
kleding van zijn werkkamer: ‘Ik wil het al jaren
arena de afgelopen decennia structureel van
Nevenfuncties helpen daarbij en zijn volgens
mooier inrichten, maar ik kom er niet aan toe.’
karakter is veranderd. Bij de grote aantallen
Blok een essentieel onderdeel van de taak van
Engelen is voorzitter van wetenschapsfinancier
nevenwerkzaamheden en de vele signalen van
de hoogleraar. ‘Een succesvolle hoogleraar is
nwo en hoogleraar bij het Nationaal Instituut
nauwe belangenvermenging die uit ons ondereen opinion leader. Hij moet zichtbaar zijn in
voor subatomaire fysica. Hij en zijn persvoorzoek opdoemen, is deze conclusie echter niet
het publieke debat, zodat hij naamsbekendheid
lichter maken een nerveuze indruk. Kort vóór
meer te vermijden. Het wetenschappelijke en
krijgt en referenten anders naar zijn voorstellen
ons bezoek zijn kritische publicaties verschenen
het maatschappelijke belang zijn al lang niet
gaan kijken. Hij is een brand waarvan mensen
over de nwo. In een opiniestuk in de Volkskrant
meer de enige die in het universitair onderzoek
moeten weten dat het goed is.’
noemde Willem Trommel, hoogleraar beleidshoofdrollen spelen. De vermenging met zakelijke
Blok vertolkt hier een visie die tegenwoordig
en bestuurswetenschappen aan de VU, de proen financiële belangen zit inmiddels ingebakvaker te horen is. vsnu-voorzitter Karl Dittrich
cedure bij het toekennen van nwo-onderzoeksken in het systeem: leerstoelen en onderzoekskoos al eens de metafoor van de hedendaagse
subsidies ‘een ontmoedigende farce’. Hij kreeg
programma’s worden door bedrijven betaald,
universiteit als een shopping mall, een winkelin diezelfde krant bijval van Leonie Janssenhoogleraren stemmen hun onderzoeksagenda’s
centrum waar ‘allerlei klanten iets zoeken van
Jansen, universitair hoofddocent planologie aan
af met nevenwerkgevers en veel van hen hebben
hun gading’. Dat ziet hij als een positieve ontde UvA, die de nwo bovendien onzorgvuldige
zoveel nevenwerk dat hun professoraat zelf een
wikkeling, in plaats van boven de samenleving
behandeling van klachten verweet.
bijbaan is. Verwevenheid van belangen, zo geven
verheven te zijn, staan de deuren van de acadeWat de critici onder meer steekt is dat
veel hoogleraren ook zelf aan, is geen gevaarlijke
mie wijd open. Het probleem is echter dat niereferenten die aanvragen beoordelen anoniem
uitzondering die beteugeld moet worden, het is
mand goed zicht heeft op wie de klanten zijn en
blijven. Volgens de nwo is daarvoor gekozen
het uitgangspunt van waaruit veel onderzoekers
wat ze precies komen halen. Ook het product
zodat ze ‘in alle openheid een oordeel kunnen
hun werk verrichten.
van de universitaire shopping mall is steeds
geven’. Maar zo blijft ook onduidelijk welke
nevenbelangen deze beoordelaars – waar deels
ook bijzonder hoogleraren tussen zitten –
eventueel nog in hun portefeuille meedragen
‘Ik houd in de gaten waar de headhunters staan.
naast het algemene wetenschappelijke belang.
Universitair werk is een van de kaarten in mijn portefeuille’
nwo-voorzitter Engelen heeft weinig te zeggen
op dit soort zorgen. ‘Ik zie de dilemma’s niet. Ik
zie ze in de praktijk niet’, zegt hij. Hij legt uit hoe
Professor Fieke van der Lecq prijkte onlangs op
de nwo te werk gaat: commissieleden moeten
moeilijker op waarde te schatten. De kwaliteit en
de voorkant van het tijdschrift van de Sociaal Ecomogelijke belangenverstrengeling tevoren melprijs rusten niet meer alleen op wetenschappenomische Raad. Ze is benoemd tot kroonlid van
den en als een lid te nauw betrokken is bij de
lijke normen, maar ook op politieke en economide ser en mag meteen meedoen met een advies
aanvrager, bijvoorbeeld wanneer het een directe
sche normen als doelmatigheid, toepasbaarheid
over de pensioensector. In het bijbehorende
collega betreft, moet hij zich terugtrekken.
en het modieuze containerbegrip ‘valorisatie’, dat
interview zegt ze: ‘Een headhunter adviseerde
Met deze reactie voegt Engelen zich in het
vaak wordt versmald tot financieel rendement.
mij ooit een portefeuille van verschillende actigezelschap van degenen die in het debat over
En de verkoper in de shopping mall, ten slotte?
viteiten op te bouwen – en dat is een goed advies
de hoofd- en nevenportfolio van de moderne
Op het eerste gezicht hebben hoogleraren allegeweest.’ Ze is haar hele leven al bezig een goede
Nederlandse hoogleraar de verantwoorde
maal hetzelfde uniform aan. Maar onder de toga
combinatie van werkzaamheden te vinden, verlijkheid in eerste instantie bij het individu legschuilen 5800 verschillende wetenschapslevetelt ze. ‘Ik houd in de gaten waar de headhungen. Net als zijn collega Dittrich van de vsnu en
ranciers waarvan een groot deel meerdere meesters staan, hoe ik in de picture kom. Ik ben elke
Kees Schuyt van het lowi gaat de nwo-voorzitters dient. De Britse organisatiewetenschapper
keer bezig de portefeuille te
ter ervan uit dat de onafhanAlice Lam schreef in 2010 een paper met de
managen. Universitair werk is
kelijke wetenschapper over
titel From ‘Ivory Tower Traditionalists’ to
Ondernemende
gewoon een van de kaarten in
voldoende ethisch bewustzijn
‘Entrepreneurial Scientists’. Het vat de transforprofessoren in Spui25
mijn portefeuille.’
beschikt om zelfstandig de
matie goed samen. Volgens Lam is het zinloos
Maandag 8 december organiseren
Ook hoogleraar energie
juiste keuzes te maken, ook
om nog langer te spreken van het verschil tusDe Groene Amsterdammer en De
en
duurzaamheid
Catrinus
in het complexe belangenspel
sen academie, industrie
Onderzoeksredactie samen met
Jepma uit Groningen springt
dat zich dagelijks in de wetenen samenleving. Ze zijn
academisch-cultureel centrum
met
gemak
van
zijn
ene
functie
schappelijke arena afspeelt.
naadloos versmolten. Met
SPUI25 een debat over hoogleraren
naar de andere. Soms zo snel
De overheid sluit zich hierbij
minstens zeventienduizend
en hun nevenfuncties. Sprekers
zijn onder anderen Frank Miedema
dat zijn secretaresse het niet
aan. Minister van Onderwijs
verschillende petten naast Onderzoeksredactie.nl
(Science in Transition) en Arnoud
meer kan bijhouden. Als we
en Wetenschap Jet Bussemade academische baret zijn
Boot (Professor of Corporate
ons melden voor ons gesprek,
ker (pvda) liet vorig jaar weten
de Nederlandse wetenschappers daarvan het
Finance and Financial Markets,
moet ze hem zoeken. ‘Hij zit
aan te sturen op nog ‘sterkere
levende bewijs.
Universiteit van Amsterdam). De
niet
op
z’n
plek,
ik
denk
dat
interactie tussen universiteiten
middag staat onder leiding van
hij op z’n andere kantoor aan
en samenleving’. In een brief
Dit dossier is een productie van het Teaching
Xandra Schutte (hoofdredacteur
de overkant is.’ Even later is
aan de Tweede Kamer noemde
Lab van De Onderzoeksredactie. Onderzoek en
De Groene Amsterdammer).
hij terecht en legt hij uit: ‘Een
ze het grote aantal nevenwerktekstbijdragen: Nanouk van Gennip, Adriana
Maandag 8 december, Spui 25,
hoogleraar is een soort vrije
zaamheden een uiting van
Homolova, Sjors Koevoets, Karlijn Kuijpers,
Amsterdam, 17.00-19.00 uur.
zelfstandige. De universiteit is
het succes van dit beleid. De
Casper Thomas en Betto van Waarden. BegeToegang gratis,
niet één ding, het is een collecrichtlijn dat de hoogeraren die
leiding en eindtekst: Marcel Metze. Uitgebreide
wel aanmelden op spui25.nl
tie van individuen.’
werkzaamheden op hun perverantwoording: onderzoeksredactie.nl
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Essay De universiteit in het cognitief kapitalisme

Kennis is markt
Een van de grieven van de Maagdenhuisbezetters is dat de universiteit steeds
meer deel wordt van de markt. Maar
het verzet is alleen zinvol als het meer
vraagt dan enkel inspraak en referenda.
Er is een grondige analyse nodig van het
wetenschapssysteem.
door Willem Schinkel beeld Gabriël Kousbroek

Discussie over de huidige staat van de universiteit is gebaat bij twee
dingen. Ten eerste een analyse van hoe we hier gekomen zijn, en ten
tweede een heldere visie op de vraag waartoe de universiteit op aarde is.
Beide ontbreken meestal. In de plaats van analyse komen meestal lijstjes
met grieven. En in plaats van een visie op de publieke rol van publiek gefinancierde universiteiten komen vaak formules die bestaande privileges
bestendigen, zoals een voornamelijk met negatieve vrijheden ingevulde
‘autonomie’. Verbazingwekkend genoeg brengen zelfverklaarde radicalen of linkse denkers elitaire legitimaties als Bildung veelvuldig naar
voren als alternatief voor de manageriële universiteit. En wel als ultieme
waarde die schuil gaat achter wat in de praktijk toch vooral bestuurlijkprocedurele eisen zijn. Afgezien van de vraag of Bildung praktisch serieus
te nemen is in een tijd van minstens tweeduizend subdisciplines is het
het model waarin de universiteit een nationale ambtelijke elite opleidde
en zo de continuïteit in de nationale cultuur garandeerde in ruil voor al
even elitair onderzoeksgeld. Bepaald niet een situatie die nu mogelijk of
wenselijk is.
Als we zo weinig verheffends horen over de universiteit is dat niemand
in het bijzonder aan te rekenen. Wat ooit het ‘idee van de universiteit’
heette, is door iedereen verwaarloosd in de tijd waarin het geld de privileges borgde. Om het terug te krijgen, moeten we allereerst analyseren hoe we hier gekomen zijn. Om te beginnen volstaat het hier niet de
neoliberalisering van de universiteit te beschrijven, noch de introductie
van ‘New Public Management’. Allebei belangrijk, maar we kunnen de
manageriële universiteit – op zich al een veel te beperkt begrip – niet
begrijpen als we haar niet plaatsen in de context van de plaats van kennis in hedendaags kapitalisme. De financialisering van de universiteit,
zoals in Nederland bijvoorbeeld door Ewald Engelen geanalyseerd, is een
belangrijk aanknopingspunt omdat de financialisering van de economie
veel breder is en het mogelijk wordt een deel van wat er met de universiteit aan de hand is binnen dat kader te plaatsen. Ik wil de analyse hier
nog iets breder trekken door de nadruk te leggen op de rol van kennis in
wat wel cognitief kapitalisme genoemd wordt.
Wat zijn de contouren die hedendaags kapitalisme specifiek maken?
Het voorstel van een aantal hedendaagse auteurs van verschillend pluimage is: cognitief kapitalisme. Een aantal Franse en Italiaanse auteurs
heeft gewezen op het feit dat kapitaal zich tegenwoordig op een nieuwe
manier reproduceert en vermenigvuldigt. Met andere woorden: de
accumulatie van kapitaal loopt via nieuwe productiepraktijken. Centraal daarin staan kennis, informatie, creativiteit en de menselijke
geest. Yann Moulier-Boutang definieert cognitief kapitalisme als ‘een
accumulatiemodus waarin het object van accumulatie voornamelijk uit
kennis bestaat, die de voornaamste bron van waarde wordt, evenals de
belangrijkste plaats van het proces van valorisatie’. Met ‘valorisatie’ is hier

bedoeld: ‘waardecreatie’ in de marxistische zin van surplusvorming, van
de vorming van meerwaarde, oftewel van de groei van kapitaal na aftrek
van productiekosten.
Of neem de definitie van Bernard Paulré, die zegt: ‘Het essentiële kenmerk van het accumulatiesysteem van hedendaags kapitalisme is cognitieve accumulatie, ruim genomen als kennis, informatie, communicatie,
creativiteit: in een notendop, alles wat intellectuele activiteit betreft.’ Ik
vat cognitief kapitalisme hier in een brede zin op, waarbij de gedeelde
nadruk enerzijds ligt op de rol van ‘immateriële arbeid’ in hedendaags
kapitalisme en, anderzijds, op de manier waarop de menselijke geest tot
aangrijppunt voor de controle en manipulatie van het lichaam geworden is. In cognitief kapitalisme is de menselijke geest zowel het primaire
object van interventie als de primaire bron van accumulatie.
In de negentiende eeuw was het vooral het lichaam van de arbeider
dat gedisciplineerd moest worden om productief te kunnen zijn. Discipline betekende een vorm van wat Michel Foucault wel heeft geanalyseerd als zelfbestuur. Liberalisme behelst een regeren ‘via vrijheid’: de
zelfdisciplinering van het individu middels een regime van competitie
is bepalend voor de politiek-economische orde. Dat was anders onder
feodale condities, waar de macht hiërarchisch werkte en het individu in
het gareel gehouden werd op straffe van lijfstraf of dood. Liberale macht
is diffuus, en loopt via het individu en diens zelfdressuur.
Ook tegenwoordig is het individu onderdeel van het machtsapparaat
dat hem of haar tot de orde roept. Alleen gaat het bij de hedendaagse
zelfdressuur niet alleen om een politiek van het lichaam, maar ook, en
zelfs vooral, van de geest. Het individu is nu
niet langer in de eerste plaats een arbeider
die voor een industrieel ondernemer werkt,
De groei van
maar het is zelf een ondernemer die zichzelf
kapitaal loopt
dient te positioneren op een markt middels
een aantrekkelijk aanbod van kennis, nettegenwoordig
werk of esthetiek. Voor het succesvol ontvia kennis,
wikkelen van het ondernemerschap van het
informatie,
zelf is scholing het primaire mechanisme
creativiteit en geworden. Dat zien we terug in ideeën als
‘levenslang leren’ of in het idee van een
de menselijke
‘kenniseconomie’. Discipline is vervangen
geest
door wat Gilles Deleuze, voortbouwend op
Foucault, ‘controle’ noemde: een continue
machtsmodulatie in de vorm van permanente monitoring, levenslang leren, en een
vervloeien van de grenzen tussen werk en
leven en tussen privaat en publiek.
***
Wat ‘neoliberalisme’ genoemd wordt, behelst een beeld van de verhouding tussen markt en overheid die typerend is voor cognitief kapitalisme. Het al te platte cliché van neoliberalisme als een verlangen de staat
klein te maken en de markt vrij, komt op geen enkele manier overeen
met de realiteit. Markten worden selectief vrij gemaakt voor de bevordering van de mondiale circulatie van kapitaal, en daarbij is een selectief
sterke staat nodig. Nergens heeft neoliberalisering geleid tot het kleiner
worden van de staat. Wel tot een transformatie van de staat in de richting
van een regulerende, monitorende en straffende staat, en weg van een
interventionistische verzorgingsstaat.
Voor het individu betekent het dat een situatie van onzekerheid
endemisch is geworden – wat te doen als dit werk ophoudt te bestaan?
Waar structurele onzekerheid eerder toegeschreven kon worden aan een
‘onderklasse’, of aan buitenstaanders als migranten, heeft de ‘permanent
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Overal geldt dat arbeid die niet direct materieel is de meeste winst voortbrengt. Arbeid die kennis produceert, die beelden voortbrengt, ideeën,
inspiratie, esthetiek, branding, sociale netwerken en connecties. Sportschoenen kosten misschien tien euro aan productie en distributie, maar
honderd euro in de winkel. Het belangrijkste deel dat er bij komt, is
merkreputatie. Financiële producten als derivaten – lang obscure constructies maar sinds de financiële crisis bekend bij het grotere publiek
– zijn het voorbeeld van wat er gebeurt in cognitief kapitalisme. Derivaten zijn contracten waarvan de waarde mede afhankelijk is van fluctuaties in de waarde van onderliggende goederen. Maar daarmee wordt
een afstand geschapen tot die onderliggende goederen. Gespeculeerd
kan bijvoorbeeld worden met hypotheken op huizen door ze te bundelen
en die bundels te verhandelen, of door risico’s af te dekken met rente
risicoinstrumenten. Er ontstaat een tweede laag in de economie, die
soms ‘virtueel’ wordt genoemd en wat misleidend tegenover de ‘reële economie’ geplaatst wordt. Feit is dat de grootste meeropbrengsten voortkomen uit die virtuele economie, en dat inmiddels ook veel ouderwetse
bedrijven, zoals autofabrikanten, het grootste deel van hun winst halen
uit de financialisering van hun bedrijfsvoering.
Aanhangers van de cognitief-kapitalismethese beweren niet dat de
dominantie van cognitieve arbeid op dit moment reeds geldt voor het
merendeel van de arbeiders op de wereld, maar wel dat het de primaire
accumulatiemodus is. Steeds minder gaat het bij kapitaalaccumulatie
om de af te romen winst uit de productie van goederen; steeds meer gaat
het om ‘diensten’, die steeds vager omlijnd zijn. Financialisering behelst
feitelijk een terugkeer naar feodale omstandigheden, waarin rente-
extractie de primaire accumulatiemodus wordt. Dit geavanceerd feodalisme is wat ook wel cognitief kapitalisme genoemd kan worden.
***

austerity’ van de afgelopen dertig jaar geleid tot een zodanige transformatie van de verzorgingsstaat dat ook de middenklasse in een ‘precaire’
positie terechtgekomen is. Wie zijn of haar baan kwijtraakt, krijgt er
moeilijker een terug, zeker geen vaste baan. Bepalend voor de hedendaagse orde is nu niet dat iedereen zijn baan kwijt raakt, maar wel dat
dat potentieel voor iedereen geldt. Dat leidt – vooralsnog – tot een versterking van competitie tussen mensen, en een verdere verzwakking van
de solidariteit die al ondermijnd was door de genoemde transformatie.
Voor cognitief kapitalisme is dit alles typerend omdat het arbeid ondergeschikt maakt aan kapitaalcirculatie. Hoe meer kapitaal circuleert, hoe
meer het accumuleert. En circulatie is gebaat bij flexibele mensen.
Onlangs citeerde Ewald Engelen in dat verband nog uit een officieel
document van de Universiteit van Amsterdam: ‘De UvA beschouwt haar
mensen als haar werkelijke kapitaal. Maar kapitaal moet niet stilstaan.’
In het algemeen geldt: als kapitaal verhuist, trekt het werk weg en creëert
het elders werk. Vaak is alleen al de dreiging daarmee genoeg om overal
de rechten van arbeiders te beknotten en mensen aan te zetten tot een
flexibele inzet. Dat leidt ten slotte tot een vervagen van de grens tussen
werk en leven. Hoger opgeleiden hebben die vervaging vaak geïnternaliseerd door zelf al af te geven op de ‘negen-tot-vijf-mentaliteit’. Daarmee
maken ze duidelijk dat hun leven quasi-permanent in het teken staat van
kapitaalaccumulatie.
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Een cruciaal gevolg van dit alles is dat het oude waardeconcept dat
actief is in zowel de liberale traditie als in haar tegenhanger, bij Marx, niet
langer opgeld doet. Waarde is niet langer gebonden aan arbeidstijd, maar
wordt op flexibele momenten gecreëerd. ‘Arbeid’ is ook in toenemende
mate geen eenheid meer, maar een flexibele inzet die niet optelt tot een
afgeronde eenheid ‘arbeider’. Menselijke arbeidskracht speelt in de productie van kapitaal een kleinere rol dan wat Maurizio Lazzarato ‘uitvindingsmacht’ noemt. Het overgrote deel van de ruilwaarde van producten
komt tegenwoordig voor rekening van activiteiten en processen onder
namen als R&D, innovatie, organisatie, intellectuele eigendomsrechten,
patenten, consumentendatabases, branding, vertrouwen en financiële
waarde. Allemaal in belangrijke mate immateriële activiteiten of processen, niet gebonden aan een vast te stellen arbeidstijd, en daarom staat
onze economie in het teken van flexibiliteit.
Dat de mens ondernemer wordt, is zelfs een nog te beperkte kijk
op de manier waarop kapitaalaccumulatie tegenwoordig opereert. De
zoekmachine Google is een goed voorbeeld. Vooral omdat Google geen
zoekmachine is, maar in de eerste plaats een bedrijf dat al jaren zo’n 95
procent van zijn inkomsten uit reclames haalt (de laatste tijd gaat dat
omlaag omdat Google via overnames in de meest uiteenlopende bedrijfstakken heeft geïnvesteerd; het ideaal ‘internetvrijheid’ is dus een contingente ingang tot velerlei vormen van kapitaalaccumulatie gebleken).
Google biedt reclames aan als ‘relevante inhoud’ en ‘informatie’, maar
Google traceert ook het gedrag van individuen en kapitaliseert de data
daarover. Wie dus via Google op het web surft, is bezig bij te dragen aan
kapitaalaccumulatie. Profielen worden samengesteld op basis van zulk
permanent gemonitord surfgedrag, en daarmee worden consumenten
optimaal geconfigureerd.
Cognitief kapitalisme vaart op deze manier wel bij idealen als ‘gratis’

en ‘delen’. Niet alleen behelzen allerhande ‘deel’services de commodificatie van het gehele leven, ze bevatten ook altijd een tweede laag via welke
alles wat ‘gratis’ is – Wikipedia bijvoorbeeld – uiteindelijk in de logica
van kapitaalaccumulatie ingeschakeld wordt. Onder condities van cognitief kapitalisme is het dus niet alleen zo dat ‘arbeid’ diffuus is geworden
en dat het private en het publieke door elkaar heen zijn gaan lopen; we
zijn ook ingeschakeld in ketens van kapitaalaccumulatie wanneer we niet
‘werken’. En we zijn dat op individuele basis, maar ook als publiek, met
name in de vorm die Marx al omschreef als de ‘directe productiefactor’
van het ‘algemene intellect’. Paolo Virno spreekt in dit verband over een
‘communisme van het kapitaal’: kapitaalaccumulatie loopt via gemeenschappelijke intelligentie, zoals het internet die verondersteld wordt te
mobiliseren. ‘Hive mind’ en ‘wisdom of the crowd’ zijn daarmee typische
concepten voor cognitief kapitalisme.
Het concept cognitief kapitalisme biedt een tegenwicht aan de mainstream-clichés over ‘de kenniseconomie’. Het geeft namelijk een politiekeconomische analyse van de plaats van kennis in onze economie, en het
maakt duidelijk wat daarin op het spel staat: de steeds verder gaande
inzet van de activiteiten van de menselijke geest in de productie van kapitaal. In dat proces is de universiteit fundamenteel geïmpliceerd, en ik
zou willen verdedigen dat de onvrede op de universiteit de verwoording
is van het knagend besef dat we op de drempel staan van een majeure
politiek-economische transformatie waarbij het de vraag is wat er na die
transformatie over zal zijn van wat we koesteren aan de universiteit.
***
Ter illustratie van die transformatie neem ik de recent gepresenteerde Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst. Laat ik daar om
te beginnen twee dingen uit belichten die opvallen. Ten eerste de samenstelling van de zogenaamde ‘kenniscoalitie’. Die bestaat uit vsnu, knaw,
nwo, Vereniging Hogescholen, to2, vno-ncw en MKB Nederland. Aan
het eind wordt deze opsomming een Chinese classificatie. Wat doen die
laatste twee partijen aan tafel? Welke legitimiteit hebben hun claims op
publieke gelden voor onderzoek? Geld dat bedrijven in onderzoek steken
wordt al publiek gecofinancierd, omdat er grote belastingvoordelen aan
zitten. Vreemd dus, maar ook weer niet verrassend, en om dat goed te
begrijpen is een duiding in termen van cognitief kapitalisme nuttig.
Het tweede wat opvalt, is het taalgebruik in de Wetenschapsvisie. Het
zal de lezer niet verbazen dat ‘wijsheid’ precies nul keer in het document
voorkomt. ‘Intelligentie’ ook nul keer. ‘Excellent’ of ‘excellentie’ komt
26 keer voor. Belangrijker nog is dat ‘maatschappij’ 19 keer voorkomt,
en ‘bedrijfsleven’ 43 keer, meer dan twee keer zo vaak. Tel daarbij de
34 keer dat ‘bedrijven’ genoemd wordt (en de 0 keer dat ‘maatschappijen’ of ‘maatschappelijk verband’ genoemd wordt), en de verhouding
‘maatschappij’-‘bedrijfsleven’ is 19 versus 77, oftewel 1 op 4. De Wetenschapsvisie gaat grotendeels over de verbinding tussen wetenschap en
maatschappij via de te vormen Nationale Wetenschapsagenda. Dat is
een mooi streven, maar het is dus al bij een eerste lezing van het visie
document duidelijk dat ‘maatschappij’ staat voor ‘bedrijfsleven’. Maar
zoals een vertegenwoordiger van vno en Unilever op 26 november 2014
zei ter gelegenheid van de presentatie van de Wetenschapsvisie: er is
geen verschil tussen het belang van bedrijven en het belang van de maatschappij; de burger, zo zei hij, dat is de consument.
De te vormen Nationale Wetenschapsagenda doet denken aan de
manier waarop in 1931, tijdens het Tweede Internationale Congres over
de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie, het hoofd van de Russische delegatie, Nikolai Bukharin, vertelde over de ‘absoluut nieuwe
perspectieven’ die in zijn land geopend werden door de verbinding tussen wetenschap en economie. De ironie dat kapitalisme zo sterk lijkt op
zijn veronderstelde tegenhanger is beter te plaatsen vanuit het perspectief van cognitief kapitalisme: het gaat om, zoals Virno zegt, een ‘communisme van het kapitaal’. Onder huidige condities van cognitief kapitalisme is interventie gericht op de circulatie van aan immateriële arbeid,
aan kennis, verbonden kapitaal. Als we de Wetenschapsvisie vanuit dat
oogpunt bekijken, dan zijn de voorgestelde veranderingen te zien als het
wegnemen van systeemspecifieke barrières in het wetenschapssysteem,

barrières die de circulatie van cognitief kapitaal belemmeren of minstens vertragen.
Laten we dus eens kijken hoe in de Wetenschapsvisie het wetenschapssysteem sterker
compatibel gemaakt wordt met een economie die gebaat is bij een zo groot mogelijke
mobilisatie van kennis en intellect voor haar
kapitaalaccumulatie. Welke barrières worden zichtbaar in het visiedocument in die zin
dat er aan ze gemorreld wordt, dat ze vloeibaar gemaakt worden, of minstens selectief
permeabel, zodat ze mee stromen met de
richting van immateriële arbeid?
Ten eerste zijn dat disciplinaire barrières.
Disciplines hebben hun problemen. Velen,
ook ikzelf, hebben gepleit voor interdisciplinariteit of minstens multidisciplinariteit. De andere kant daarvan is
alleen dat de barrièrewerking van disciplines geslecht wordt. Disciplines
werpen grenzen op, vragen toegangsprijzen, zijn exclusief, en daarmee
vertragen ze circulatiestromen. Pleidooien voor inter- en multidisciplinariteit passen bij de accumulatiemodus van cognitief kapitalisme,
waarvoor disciplinaire verworvenheden an sich waardeloos zijn en disciplinaire geschiedenis geen intrinsieke waarde heeft maar eerder tot
groeven leidt die omgeleid moeten worden, wil kennis en daarmee kapitaal circuleren. Overal, maar vooral bij de geesteswetenschappen en de
sociale wetenschappen, is interdisciplinariteit bovendien een manier om
te bezuinigen. Denk aan de recente voorstellen op de UvA: in plaats van
een taal te leren spreken, leren er een hoop niet spreken!
Ten tweede zijn er barrières die met schaal te maken hebben. Het
nationale wetenschapssysteem wordt gemodificeerd door een nadruk op
de schaal van de regio. Uit de sociale geografie weten we dat de productie
van schaal nauw verbonden is met de productie van kapitaal. In dit geval
betekent het feit dat op meer dan één op de drie pagina’s in het visiedocument de schaal van de ‘regio’ terugkomt, dat we een herstructurering van
de rol van schaal in de wetenschap zien. Grote bedrijven zijn vaak lokaal
en internationaal. Ze hebben een fysieke locatie, en in Nederland is dat
vooral hun R&D-faciliteit, maar ze opereren op internationale markten.
De schaal van het nationale biedt mechanismes voor schaalmanipulatie.
Onder het mom van het altijd positieve, bijna filantropisch aandoende
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‘verbinden’ (51 keer genoemd in het document), moeten regionale ‘science parks’ gestimuleerd worden, evenals ‘regionale netwerken’ en ‘regionale ecosystemen van kennisinstellingen, bedrijven en andere partijen’.
Via een Nationale Wetenschapsagenda krijgen bedrijven nu meer mogelijkheden direct hun regionale, fysieke nabijheid tot universiteiten om
te zetten in circulatievormen die zelf weer vooral internationaal zijn. Zo
worden schaalbarrières voor kapitaalcirculatie verwijderd.
Ten derde zijn er reconfiguraties van academisch professionalisme.
Carrièrepaden worden aangepast, en terecht. En wetenschappers worden aangemoedigd ‘kennis te valoriseren’. Afgezien van het primitieve
kennisbegrip daarin is er niet per se iets mis mee. Maar het biedt tegelijk mogelijkheden de barrière van professionele autonomie uit de weg te
ruimen. De autonome academische professional vertraagt de circulatie
van kennis voor accumulatiedoeleinden. Hij of zij stelt eigen doelen, en
heeft kennisidealen die niet per se verenigbaar zijn met vermarktbare
kennis. De in de Wetenschapsvisie genoemde nieuwe en overigens ook
‘creatieve’ en ‘slimme’ ‘verbindingen’ zijn tegelijk nieuwe bindingen. Bindingen die niet langer haaks op circulatiestromen staan, maar erop afgestemd zijn, doorlatend zijn, meewerkend. De herdefiniëring van de professional wrikt hem of haar los uit een vertragende positie, en maakt de
wetenschapper meer circulatiecompatibel. Alle terechte roep om minder
kwantiteit en publicatiedruk, alle gerelateerde en even terechte zorgen
om integriteit, hebben als effect een openbreken van de academie dat
haar inpassing in kapitaalcirculatie versoepelt.
Nauw verbonden daarmee is ten vierde de herdefiniëring van wetenschap in termen van ‘excellence’. Excellence is natuurlijk het tautologische antwoord op de vraag wat goede wetenschap is. Het bevat bovendien categoriefouten, bijvoorbeeld wanneer ‘reputatie’ meegenomen
wordt in de bepaling van ‘excellence’, terwijl de kwalificatie ‘excellence’
zelf bepalend is voor die reputatie. Maar waarom worden die tautologie en die categoriefout tegenwoordig – al enige decennia inmiddels –
gehanteerd? Weinig mensen hebben beter over ‘excellence’ geschreven
dan Bill Readings in The University in Ruins. Hij laat zien hoe er ooit
transcendente funderingen waren van de universiteit, zoals Kants universiteit van de Rede of Humboldts universiteit van de nationale cultuur. Nu transcendenties uitgewerkt zijn, is er ‘excellence’. Readings
zegt: ‘Excellence is duidelijk een puur interne waarde-eenheid die alle
vragen naar referentie of functie tussen haakjes plaatst en zo een interne
markt creëert (…) Het begrip excellence (…) bindt de universiteit in een
(…) net van bureaucratische instituties. “Excellence” stelt de universiteit
dus in staat zichzelf enkel en alleen in termen van de structuur van haar
bedrijfsvoering te begrijpen.’
Omdat ‘excellence’ zelf niets betekent, overstijgt het barrières als de
specifieke kenmerken van nationale wetenschapssystemen. En omdat
het geen betekenis heeft, moet het inhoud krijgen door lijstjes met indicatoren, die noodzakelijkerwijs kwantitatief zijn. Excellence maakt dus
scorend vergelijken mogelijk, en daarmee het afrekenen op efficiëntie
alleen. Excellence werkt performatief door middel van meetbaar marktsucces. Vandaar dat we met lege handen staan als we de onrendabele
opleidingen binnen de geesteswetenschappen willen verdedigen. Excellence verlegt de bakens van de universiteit zodat ze in de richting van
kapitaalcirculaties liggen in plaats van er dwars op te liggen als barrières.
Ten vijfde worden organisationele barrières geslecht. Wanneer de
kritiek op nationale onderzoeksfinancier nwo is dat het ‘verkokerd’ is,
dan betekent dat: nwo laat niet het juiste type kennis in de juiste richting mee circuleren. Kokers, schotten, barrières, daar hebben circulatiefetisjisten niks mee. De transformatie van nwo zoals die door minister
en staatssecretaris in de Wetenschapsvisie is voorgesteld, behelst zo de
instelling van een ‘raad van bestuur’ boven een ‘wetenschappelijke raad’,
alsmede de instelling van een raad van toezicht, waarin een meerderheid uit het bedrijfsleven zou moeten komen. Zulke voorstellen worden
zonder blikken of blozen gedaan omdat ze delen in de ideologische noodzakelijkheid waarmee circulatiebarrières weggenomen worden die van
organisationele aard zijn. Op grotere schaal gebeurt hetzelfde onder de
noemer ‘Science 2.0’.
Ten zesde en laatste is dit alles onderdeel van de voortgaande her
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definiëring van het publieke. Het publieke kan niet langer op eigen
benen staan, en moet in toenemend private termen gedefinieerd worden.
Het historisch en ook economisch vreemde idee is: al het geld is in essentie privaat; publieke financiering is alleen legitiem als het geld uiteindelijk weer terug stroomt naar het private domein. Publieke financiering is
in het heersende perspectief geld lenen en is daarom met schuld belast.
Als manier om ‘het publiek’ te betrekken (een miskenning van het feit
dat er alleen publieken in meervoud zijn) worden burgers aangemoedigd
mee te praten, dat is geweldig, en zelfs om mee te betalen. Maar deed de
burger dat nu juist niet al lang? Het lijkt op de vergeetachtigheid van de
overheid over haar eigen rol in het gebruik van de term ‘participatiemaatschappij’. Burgers worden aangemoedigd tot zelforganisatie te komen.
Maar hadden we niet al lang een vorm van collectieve zelforganisatie,
en heette die niet ‘overheid’? Natuurlijk, maar dat is niet het soort collectieve organisatie waar cognitief kapitalisme een voorkeur voor heeft.
Georganiseerde solidariteit is te solide om te circuleren.
***
Ons beeld van mondiaal kapitalisme is vaak dat van veel te soepele
stromen, circulaties, of netwerken. Maar mondiaal kapitalisme is geen
wereld van vrij verkeer, van ‘flows’ en wat al niet meer; er is actief werk
voor nodig om circulatievormen te creëren en te stabiliseren te midden
van de grote stroperige zones die de wereld voor de meeste mensen is.
Dat werk gebeurt op allerlei momenten en op allerlei plaatsen. Ook in
ons wetenschapsbeleid en aan onze universiteiten. De Wetenschapsvisie
is een document van de pogingen de stroperigheid van het nationale wetenschapsOmdat
systeem op één lijn te brengen met een circulatie die kenmerkend is voor hedendaags
‘excellence’
cognitief kapitalisme.
zelf niets
Er is gelukkig verzet, in verschillende vorbetekent,
men. Maar in dat verzet schuilen ook gevaren die de opname van de universiteit in de
moet het
cognitieve kapitaalcirculatie misschien alleen
inhoud
maar bespoedigen. Het eerste is de conservakrijgen door
tieve verdediging van privileges zonder goed
lijstjes met
verhaal over de publieke taken van de univerkwantitatieve siteit. Zonder zo’n verhaal wordt immers pijnlijk duidelijk dat verzet alleen maar reactief is,
indicatoren
alleen maar privileges verdedigt, en niet productief is voorbij het mobiliseren van frustratie. Daarmee gepaard gaat de reductie van
kritiek op de universiteit tot een soort d66-programma van inspraak en
referenda, alsof dat alles is wat er over democratie te zeggen is. Inspraak
zal leiden tot articulatie van de grootste belangen – kortom tot de versteviging van krachten binnen de universiteit die wel varen bij cognitief
kapitalisme, voor wie het heersende systeem een vanzelfsprekendheid is.
Ten slotte is er de terechte systeemkritiek, zoals die de afgelopen jaren
gegeven is door Science in Transition. Het gevaar daarvan is dat die fungeert als koevoet waarmee de altijd relatief trage en stroperige universiteit opengebroken wordt, waarbij dan de vraag is of de zo geforceerde
opening niet ruimte biedt aan krachten die ‘kenniscirculatie’ – niet in de
vorm van wat we ook wel ‘onderwijs’ en ‘onderzoek’ noemen – als hoogste
doel hebben.
We moeten er kortom enerzijds voor waken dat
zie groene.nl voor
we zo’n starre barrière worden dat we al te gemakDossier Universiteiten
kelijk breken en opgeruimd worden, en anderzijds dat we al te voortvarend bestaande barrières
slechten en daarmee de deur open zetten voor nog meer circulatie, nog
meer benchmarks, nog meer excellence, nog meer ranglijsten, nog meer
precaire academische arbeid, nog meer accumulatie. Voor effectief verzet is analyse nodig, en een verhaal over hoe en waarom universiteiten
publiek zijn. Aan beide moeten we de komende tijd blijven werken.
Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van De Jonge Akademie van de KNAW

De Universiteit van Amsterdam als schuldenaar (voor het eerst sinds 1632)

Het Maagdenhuis als profit center
Waarom kunnen semi-publieke instellingen als Vestia
zo falen? Een reconstructie van de verzelfstandiging van
de Universiteit van Amsterdam laat zien hoe zelfs een
academisch bolwerk verzeild kon raken in een financieel
wonderland. Door Rodrigo Fernandez en Reijer Hendrikse

In 2012 werd Nederland opgeschrikt door miljardenverliezen bij woningcorporatie Vestia en
het uiteenvallen van onderwijsgigant Amarantis. Twee semi-publieke hoogvliegers, gedreven
door vastgoedambities, torenhoge schulden en
schimmige derivaten.
Deze excessen zijn onderdeel van een breder, sluipend probleem. Een kleine tweehonderd publieke instellingen, actief in onderzoek,
onderwijs, zorg, justitie en natuurbeheer werden twee decennia geleden afgestoten door de
centrale overheid. Het doel was professionalisering en verzelfstandiging. Maar het resultaat
is een diepgaande vervlechting van de voorheen
overzichtelijke microkosmos van academici en
artsen met de op hol geslagen wereld van banken en kredietbeoordelaars, van cash flows en
rente-swaps.
Dat overkwam ook de Universiteit van
Amsterdam (UvA), zo blijkt uit onderzoek dat
wij uitvoerden. Daarvoor raadpleegden wij talrijke publiek toegankelijke bronnen zoals jaarverslagen, en interviewden we een tiental UvAmedewerkers – inclusief vastgoedmanagers en
accounting experts.
Nog niet zo lang geleden was dit academische
bolwerk een chaotische archipel van historisch
gegroeide eigenaardigheden, potjes geld, belangen en petten. Twintig jaar later is de universiteit in een acceptabel jasje gegoten voor ABN
Amro en later Deutsche Bank. Zie hier de ‘financialisering’ (zie kader) van de UvA: stapsgewijs
zijn de doelstellingen en organisatiestructuur
aangepast aan de wensen van de bankiers. Maar
die aanpassing heeft een prijs. Een nieuwe kaste
van managers nam de universiteit over, universitaire diensten zijn getransformeerd tot profit
centers. De kerntaken van de universiteit, goed
onderwijs en onderzoek, staan bloot aan de risico’s van een groots vastgoedavontuur.
Wie wil weten hoe het zo ver heeft kunnen
komen, moet terug naar het midden van de
jaren negentig. Het zijn de hoogtijddagen van
het neoliberalisme. Beurs en vastgoed vormen
het kloppend hart van de zogenaamde ‘nieuwe
economie’. Het is feest. Niemand wil weten van
de kater die wel eens kan volgen.
Na eerdere privatiseringsrondes van staatsbedrijven zoals de ptt zijn nu de publieke

dienstverleners aan de beurt om de tucht van de
markt te voelen. De ‘semi-publieke sector’ wordt
geboren. Cruciaal hierbij is de opkomst van new
public management (npm). Die uit de Angelsaksische wereld overgewaaide management
filosofie gaat simpel gezegd uit van het idee
dat de overheid uiteindelijk niet veel anders is
dan een ijsfabriek. Dat leidt onder meer tot een
strategie gestoeld op zogenoemde key performance indicators, consultantsjargon voor een
rits indicatoren die in het geval van de UvA de
‘output’ van het onderwijs en onderzoek dienen
te meten. Ook moeten zo de budgetverdeling en
geldstromen binnen de academische archipel
zichtbaar worden. In het kielzog van npm doet
de ‘newspeak’ haar intrede. Zo wordt in een
notitie uit 2006 gesproken van ‘de eindproducten onderwijs, onderzoek, bestuur en externe
dienstverlening’, alsmede ‘het product bestuur’.
Een andere beproefde methode binnen het
npm-evangelie is het decentraliseren van taken
en verantwoordelijkheden. Zo worden risico’s,
kosten en verantwoordelijkheden vanaf het
hoogste schaalniveau naar beneden verschoven.
Een trap veeg je tenslotte van boven naar beneden schoon. Maar npm, inclusief het voor sommigen tenenkrommende taalgebruik, komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Voor veel publieke
instellingen is het de overdracht van het vastgoed in 1995, van de Rijksgebouwendienst naar
de plotseling ‘zelfstandige’ semi-publieke instellingen, die het proces in gang zet. Deze verkapte
bezuiniging door de rijksoverheid noodzaakt
hen om een andere ‘management outlook’ aan te
nemen. Tevens is dit het startschot voor de banken en hun kompanen om de onderwijsinstellingen in te pakken met duurbetaalde diensten.
Dat geldt ook voor de UvA. Waar voorheen
onderwijs en onderzoek de agenda van de

Achter de retoriek van
‘efficiency’ schuilt een
simpele waarheid: uiteindelijk
is het een kwestie van macht

bestuurders in het Maagdenhuis bepaalden,
wordt de universiteit sinds de jaren negentig
mede gestuurd door een ‘commerciële vastgoedstrategie’. Een tweede cruciale stap in dit
proces is de wet Modernisering Universitair
Bestuur (mub) die in 1998 wordt aangenomen.
Deze wet komt in plaats van de Wet Universitaire Bestuurshervormingen (wub), waar nog
de zweem van de roemruchte Maagdenhuis
bezetting omheen hangt. Door de mub wordt het
college van bestuur niet langer gehinderd door
inmenging van medewerkers en studenten. Zij
leidt al snel tot een centralisatie van macht aan
het Spui, waar de bestuurders zetelen. Stapsgewijs komt een nieuwe managerskaste aan de
knoppen te zitten.
Al deze veranderingen vinden plaats in een
universitair landschap dat flink in beweging
is. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal
studenten explosief gegroeid, van 25.000 na de
oorlog naar een krappe 200.000 gedurende de
jaren tachtig. Maar ten tijde van de vastgoedtransfer daalt het aantal studenten plotseling,
tot 160.000 in 1997. Deze getallen zijn bepalend
voor de raming van de huisvestingskosten. Zo’n
tweederde van het UvA-vastgoed is gebouwd
in de jaren zestig en zeventig om de groeiende
stroom studenten op te vangen. Aangezien de
gemiddelde levensduur van deze gebouwen tussen de veertig en vijftig jaar ligt, wordt al snel
begonnen met het opstellen van bouwplannen
voor de periode 2000-2020. Na de eeuwwisseling stijgen de geraamde vastgoedkosten sterk,
omdat de studentenpopulatie onverwacht uitgroeit tot boven de 230.000 in 2010.
In 1999 rapporteert de commissie-Koopmans aan de Tweede Kamer dat de financiële
armslag van Nederlandse universiteiten te klein
is om aan de toekomstige vastgoedverplichtingen te voldoen. Het tekort wordt geraamd op
725 miljoen euro. Er zullen vele rapporten volgen. Maar in plaats van dat de financiële problemen onder ogen worden gezien, worden onder
premier Balkenende de fondsen bevroren. Tussen 1998 en 2010 daalt de publieke bijdrage aan
Nederlandse universiteiten met tien procent. De
publieke uitgaven voor onderzoek per student
nemen tot 2007 zelfs met een kleine dertig procent af. En over de periode 1994-2009 krimpt de
wetenschappelijke staf van de UvA met tien procent, terwijl de studentenpopulatie met 23 procent groeit. De publieke duimschroeven worden
flink aangedraaid. Alles moet meer met minder.
Zoals gezegd begint het college van bestuur
eind jaren negentig na te denken over nieuwbouw. Eén conclusie is snel getrokken. Het UvAvastgoed bestaat uit veelal verouderde panden,
verspreid over de binnenstad. Dat brengt hoge
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kosten met zich mee. Het eerste nieuwbouwplan uit 1998 beoogt dan ook het totaal aantal
vierkante meters terug te brengen van 255.000
naar 239.000. Dat gebeurt door de activiteiten
te concentreren op vier locaties. Zo blijft het
‘alfa-cluster’ in het historische stadshart, terwijl
het eerste grote nieuwbouwcomplex, voor het
‘bèta-cluster’, het science park in Watergraafs
meer zou zijn. Geschatte kosten: 450 miljoen
euro. De plannen, opgetekend in een extern rapport van kpmg, gaan ervan uit dat de financiële
last van de hele operatie tot 2030 op de begroting zal drukken.
Omdat het universiteitsbestuur aanneemt dat
de Tweede Kamer de conclusies van de commissie-Koopmans zal negeren, en universiteiten
niet worden gecompenseerd voor huisvestingslasten, is al snel duidelijk dat er externe financiering gezocht moet worden. Na vergelijking
van een aantal offertes besluit de universiteit
in 2002 met ABN Amro in zee te gaan. De
nieuwbouwplannen lopen echter meteen vast
op onvoorziene problemen. Ten eerste krijgt de
UvA een nieuwe bezuiniging voor de kiezen. De
‘efficiency’-korting van Balkenende kost de universiteit zo’n 14 miljoen euro per jaar. Ook komt
er asbest aan het licht. Schade: 72 miljoen euro.
Keer op keer moeten de plannen worden bijgesteld. In 2002 zijn de geraamde nieuwbouw
kosten gestegen naar 525 miljoen euro.
In de tussentijd gaat de opmars van het npmdenken binnen de universiteit gewoon door. Er
wordt een interne markt voor diensten gecreëerd. Dat moet leiden tot efficiency, transparantie en marktprikkels. Zo verloopt de verdeling
van financiële middelen via een gewogen reken-
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model gebaseerd op studentenaantallen (betiteld als ‘cost groups’), behaalde studiepunten en
andere indicatoren. Ook dienen verschillende
UvA-eenheden – inmiddels omgedoopt tot profit centers – producten en diensten bij elkaar in
te kopen, zoals huisvesting, ict en gebruik van
de bibliotheek.
Het creëren van deze interne markt is een
proces van vallen en opstaan dat tot op de dag
van vandaag voortduurt. Het probleem zit ’m
in het gelijk willen behandelen van activiteiten
die per definitie ongelijk zijn, en het kwantificeren van taken die zich moeilijk laten meten. Zo
verschillen de diverse academische disciplines in het gebruik van laboratoria of veldwerk.
Hoezeer de modellen van kostenvereffening en
budgetallocatie ook als ‘rationeel’ worden voorgesteld, uiteindelijk speelt op de achtergrond
altijd een politiek gevecht tussen faculteiten en
afdelingen. Dat leidt onherroepelijk tot winnaars en verliezers.
In 2008 worden de meermaals aangepaste
nieuwbouwplannen concreet en begint het
project te rollen. De kosten worden inmiddels
geraamd op 617 miljoen euro; een toename van
35 procent ten opzichte van ramingen uit het

Er komt asbest aan het licht.
Schade: 72 miljoen euro. Keer
op keer moeten de plannen
worden bijgesteld

jaar 2000. De verwachte kredietbehoeften verdubbelen. In plaats van tweehonderd moet er
nu vierhonderd miljoen euro geleend worden.
Door dit project zijn drie cijfers tegenwoordig
doorslaggevend voor de gemoedstoestand op het
Maagdenhuis. Ten eerste mogen de nieuwbouwkosten (rente, onderhoud, tijdelijke huisvesting
en verhuiskosten) niet meer dan twaalf procent
van het universiteitsbudget opeten. Deze norm
is afgeleid van een aantal Engelse universiteiten met een vergelijkbare kostenstructuur. Ten
tweede wordt het nieuwbouwproject gestuurd
op solvabiliteit (verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen) en ten derde op de capaciteit
om de schuld af te dragen (verhouding schuld,
inclusief renteverplichtingen, en kasstromen).
De laatste twee indicatoren worden strikt in de
gaten gehouden door de financiers van de UvA.
Zij zijn bepalend voor de kredietwaardigheid.
Voor een gedegen solvabiliteitsratio is de
waarde van het vastgoed van groot belang. Het
is tenslotte medebepalend voor het eigen vermogen van de UvA. Opmerkelijk is dat de boekwaarde van het vastgoed in 2007 is verdubbeld.
Dit heeft de solvabiliteitsratio van de universiteit met zeven procent opgeschroefd. Het kan
natuurlijk zijn dat er een stille reserve in het
vastgoed zat. Toch blijft het merkwaardig. Zo is
de herwaardering tot stand gekomen op basis
van de Wet Waardering Onroerende Zaken
(woz). Dit zijn typisch optimistische waarden.
De gemeente bepaalt immers op basis hiervan
de woz-belasting. Bovendien zijn de prijzen
voor commercieel vastgoed sinds 2007 sterk
gedaald. Met die ontwikkeling wordt zes jaar
later nog altijd geen rekening gehouden in de

Wat is financialisering?

torisch laag. De marktwaarde van de swaps staat
daardoor 45 miljoen euro in de min. Gelukkig
heeft het overgrote deel van de swaps een lange
looptijd, tot midden jaren 2020. Mocht de korte
rente in de toekomst weer stijgen – wat er voorlopig niet in zit – dan zullen de negatieve marktwaarden dalen. Bovendien hoeft de UvA geen
onderpand te betalen bij een waardevermindering van de contracten, zoals wel het geval was
bij Vestia. Maar vooralsnog blijkt ook de derivatenportefeuille van de UvA een extra kostenpost.
De ogenschijnlijk eenvoudige renteswaps
zijn onderdeel van het ‘risicomanagement’ van
de UvA en garanderen een vast rentepercentage voor de nieuwbouw. Maar feit is dat de
universiteit, net als het overgrote deel van de
semi-publieke sector, hiermee is beland in het
schimmige wonderland van financiële derivaten. Als gevolg van een overname is sinds 2009
niet ABN Amro maar Deutsche Bank een van
de grote financiers van de UvA. Recente onthullingen over deze bank voorspellen weinig
goeds. Zo wordt Deutsche Bank ervan verdacht
de interbancaire rente gemanipuleerd te hebben
in overleg met andere grootbanken. Deze rente
bepaalt mede de marktwaarde van renteswaps.
Net als veel andere voorheen publieke instellingen heeft de UvA een gedaantewisseling
ondergaan. Van een nieuwe laag managers en
treasurers tot het optuigen van faculteiten en
afdelingen als profit centers; van het toepassen van sale-and-lease-back-constructies tot
off balance sheet vehicles om de belastingafdracht te optimaliseren. Anders dan vaak wordt
gesuggereerd is die financialisering niet alleen
het gevolg van de tijdgeest of een mentaliteits

Sinds begin jaren negentig is het concept ‘financialisering’ bezig aan een opmars binnen de sociale
wetenschappen. Het verwijst naar de groeiende
rol van financiële markten, motieven, modellen en
partijen, zowel in de wereldeconomie als op het
individuele niveau. Een van de oorzaken van deze
machtsverschuiving is de explosieve toename van
publieke en private schulden. Ook het verwateren
van klassiek en begrijpelijk bankieren, ten gunste
van moderne, vaak ondoorzichtige financiële
dienstverlening speelt een rol.
De huidige periode van financialisering loopt
parallel aan de neoliberale heroriëntatie van de
staat. Door middel van deregulering, liberalisering
en privatisering heeft de overheid gedurende de
laatste decennia het speelveld voor banken en
andere financiële instellingen actief verruimd.

omslag. Om nieuwbouw te realiseren, moest de
door de overheid op afstand gezette universiteit
wel torenhoge schulden aangaan.
Zo is ook de UvA verworden tot een regulier bedrijf. Compleet met dure dienstauto’s en
riante jaarsalarissen van ruim twee ton aan de
top, zoals blijkt uit het jaarverslag voor 2011.
Ondanks het feit dat de financiële crisis onomwonden heeft aangetoond dat ongeremde
marktwerking en financieel gegoochel spectaculair gefaald hebben, blijkt de crisis allerminst een
keerpunt te zijn. De huidige situatie behelst een
bizarre paradox. De belastingbetaler geniet minder publieke voorzieningen en de semi-publieke
sector moet meer doen met minder. Ondertussen is de financiële sector verworden tot een
zwaar gesubsidieerde, en met de nationalisatie
van ABN Amro en SNS Reaal deels ook publieke
sector. Hoe cynisch: bestuurders van universiteiten en ziekenhuizen moeten hun instelling
inrichten naar de wensen van hun financiële
broodheer. Die wordt op zijn beurt veelal in
leven gehouden door de belastingbetaler.
Bij de UvA krijgen de banken garanties van
het universiteitsbestuur, terwijl werknemers en
studenten het nakijken hebben. Het aantal studenten per professor is gestegen van 66 in 1998
tot 112 in 2009. Als de vastgoedoperatie uit de
bocht vliegt en uiteindelijk toch een groter deel
van het budget opeet, zijn de werknemers en de
studenten de pineut. Achter de retoriek van ‘efficiency’ en de ‘rationele’ rekenmodellen schuilt
dan ook een simpele waarheid: uiteindelijk is
het een kwestie van macht. Zoals C. Wright Mills
liet opschrijven: dominante instituties transformeren ondergeschikte instituties ‘into means to
their ends’. Of de uitkomst zaligmakend zal zijn
valt ten zeerste te betwijfelen.
Thomas Schlijper / HH

boekhouding van de UvA.
Hoewel de herwaardering van het vastgoed
een positieve impact heeft op het eigen vermogen en de solvabiliteit heeft dit natuurlijk ook de
afschrijvingskosten verdubbeld. Dat heeft negatieve gevolgen op de beschikbare kasstromen
om de schuld af te betalen. Om dit effect teniet
te doen is de afschrijvingstermijn op het vastgoed ook verdubbeld, van dertig naar zestig jaar.
Deze boekhoudkundige trucs zorgen ervoor dat
de UvA binnen de gestelde financiële kaders
opereert en de nieuwbouw door kan gaan.
Experts twijfelen echter aan deze methode. Het
risico van verlies bij verkoop van het vastgoed
wordt aanzienlijk vergroot. Hetzelfde geldt voor
de kans op een gedwongen afwaardering op
het vastgoed. De vastgoedafdeling van de UvA
claimt niet te speculeren op toekomstige vastgoedprijzen. Toch lijkt dit wel degelijk het geval.
In 2008 heeft de UvA daadwerkelijk de eerste lening aangesproken. Voor het eerst sinds
1632 is de uva daarmee een netto schuldenaar.
En zoals tegenwoordig gebruikelijk heeft de
UvA, boven op de financiering, een aantal renteswaps aangeschaft. Die dienen om de bijkomende renterisico’s af te dekken.
De jaarrekening van 2011 laat zien dat de
UvA tien renteswaps heeft afgesloten op (deels
toekomstige) onderliggende leningen met een
waarde van 255 miljoen euro. Door middel van
de swaps – in het geval van de UvA wordt een
korte, variabele rente geruild voor een vaste
rente – is de UvA verzekerd van een vast rentepercentage onder de vijf, zoals vastgesteld in
het Huisvestingsplan. Sinds het uitbreken van
de financiële crisis is de korte rente echter his-
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In Academia II

‘Aande politieke leiband’
Casper Thomas hield tijdens de Maagdenhuisbezetting wekelijks
een blog bij over de universiteit in transitie. In Aflevering II
bespreekt hij de analyse van schrijver J.M. Coetzee, dat insnoering
van de universitaire autonomie in het Westen een reactie is op de
academische mondigheid van de jaren zestig.
door Casper Thomas
In november 2013 schreef J.M. Coetzee het voorwoord bij het boek Academic
Freedom in a Democratic South Africa van John Higgins, die hoogleraar in de
literatuurwetenschappen is aan de Universiteit van Kaapstad. Higgins’ boek is een
pleidooi voor de geesteswetenschappen als noodzakelijk denkgebied voor een open en
nieuwsgierige intellectuele cultuur in een land. Coetzee, winnaar van de Nobelprijs voor
de literatuur, viel Higgins zoals te verwachten bij. ‘Zonder het vermogen om op onszelf
te reflecteren, lopen we een constant risico te vervallen in gemakzuchtige verlamming’,
aldus de schrijver.
In zijn voorwoord geeft Coetzee en passant een boeiende kijk op wat er in de afgelopen
halve eeuw op de universiteiten is gebeurd. Volgens de schrijver begon overal in het
Westen (in de breedste zin, Zuid-Afrika incluis) vanaf de jaren tachtig een poging tot
insnoering van academia. Volgens hem was dit een reactie op de roerige jaren zestig
en zeventig. In die jaren leerden massa’s jonge mensen op de universiteiten dat er iets
grondig mis was met de manier waarop samenleving en economie waren georganiseerd.
Nu was lang niet iedereen in die tijd links en activistisch, maar voor wie dat wilde
leverde de universiteit, zoals Coetzee het omschrijft, ‘munitie waarmee gevuurd kon
worden op de westerse beschaving als geheel’.
Het antwoord op die opruiigheid was een universiteit die meer aan de leiband van de
overheid moest lopen, constateert Coetzee. Universiteiten mochten autonoom zijn, maar
wel autonoom binnen de grenzen die door de staat werden getrokken.
Zou Coetzee’s analyse op Nederland van toepassing zijn? Het precieze antwoord vraagt
veel onderzoek, en concreet bewijs voor insnoering als straf voor mondigheid zal lastig
te vinden zijn, maar het is in ieder geval een interessante gedachte. Voor nu is het ook
iets om in de gaten te houden. Krijgen universiteiten in Nederland de komende jaren
meer autonomie, zoals veel protesterende studenten en docenten wensen? Of worden
ze juist verder beperkt in hun (financiële) ruimte, om een nieuwe universiteitsrevolte te
voorkomen?
Als mondigheid een maatstaf zou zijn binnen het rendementsdenken, dan zouden de
geesteswetenschappen er heel wat ruimer bij zitten.
Coetzee ziet in ieder geval een bredere trend: ‘De positie van Zuid-Afrikaanse
universiteiten is zeker niet uniek. Terwijl overheden overal ter wereld zich terugtrekken
uit hun traditionele rol als hoeder van het algemeen belang en zichzelf reduceren tot

managers van de nationale economie staan universiteiten onder druk om zichzelf om
te vormen tot trainingscentrum dat jongeren de vaardigheden leert die een moderne
economie van ze verlangt.’
Dat is zeker van toepassing op Nederland. Universiteiten worden door overheden
in eerste instantie gewaardeerd (en gefinancierd) als opleidingsplaats voor de
kenniseconomie. Als broedplaats van systeemkritiek zijn ze minder gewenst, laat staan
als vrijplaats waar kleinschalige vormen van intellectuele arbeid (die een handvol
studenten per jaar trekken) kunnen gedijen. In de praktijk vertaalt zich dat in een
onevenwichtige verdeling van middelen tussen verschillende wetenschapsgebieden. Er
wordt in den breedte bezuinigd op universiteiten, maar de Haagse klappen komen het
hardst aan bij de faculteiten geesteswetenschappen die minder makkelijk in de vooraf
bepaalde criteria voor ‘valorisatie’ passen. En, inderdaad, waar tegendraads engagement
sneller tot ontbranding komt dan op andere faculteiten. Als mondigheid (of voor mijn
part ‘competente rebellie’) een maatstaf zou zijn binnen het rendementsdenken, dan
zouden de geesteswetenschappen er heel wat ruimer bij zitten.
Ook Coetzee’s kritiek op universitaire autonomie binnen beperkte kaders is iets om bij
stil te staan. Wie kijkt naar de Wetenschapsagenda die het kabinet afgelopen december
presenteerde ziet een fraai voorbeeld van wat hij bedoelt. Die wetenschapsagenda
schrijft voor dat er een ‘nationale wetenschapsagenda’ moet komen met daarop grand
challenges die als leidraad zal gelden voor de verdeling van de onderzoeksbudgetten.
Het opstellen van die agenda is een gezamenlijk proces. Iedereen mag meedenken,
universitaire organisaties, het bedrijfsleven en ‘betrokken burgers’. Tegelijk schrijft die
wetenschapsvisie voor dat onderzoeksgelden in sterkere mate afhankelijk worden van
samenwerking met het bedrijfsleven. En wetenschappelijk onderzoek heeft volgens het
kabinet pas nut als het wordt ‘toegepast in concrete oplossingen of producten’.
Binnen die kaders is zo’n democratische wetenschapsagenda op z’n best een
zoethoudertje. Wie meent dat er behalve naar grand challenges ook onderzoek moet
worden gedaan naar small challenges houdt zich meteen al niet aan de regels. Wie
meent dat er ook onderzoek gedaan mag worden zonder dat er concrete oplossingen
of producten uitrollen, spreekt eveneens de verkeerde taal. Wie braaf meedoet aan
het opstellen van een agenda van global challenges legitimeert daarmee de smalle kijk
op wetenschap die dit kabinet hanteert. Meepraten is niet hetzelfde als democratie.
Democratie, of dat nu op de universiteit of op landelijk niveau is, betekent ook
meebeslissen. En dat kan alleen als de uitkomst niet van tevoren vaststaat en er ruimte is
om alles te bevragen, ook de kaders van het debat zelf.
Vanuit dit perspectief is het tienpuntenplan dat het UvA-college van bestuur vorige week
presenteerde een mooie testcase voor die universiteit. Onder meer de bouw van een
nieuwe Universiteitsbibliotheek wordt ‘voorgelegd aan de academische gemeenschap’.
Ook krijgen medezeggenschapsraden het recht van instemming over de manier waarop
de universiteit haar budgetten uit Den Haag over de faculteiten verdeelt. Wat er gebeurt
in het geval dat er tegen de voorgestelde verdeelsleutel wordt gestemd, zal tonen hoe
succesvol de strijd voor een meer democratische universiteit is geweest.

In Academia III
Casper Thomas hield tijdens de Maagdenhuisbezetting wekelijks
een blog bij over de universiteit in transitie. Aflevering III: de
bezetting van de London School of Economics werpt een vraag op
die elke universiteit zich zou moeten stellen.
door Casper Thomas
‘We stand in solidarity with De Nieuwe Universiteit in Amsterdam.’ De woorden
zijn met zwarte stift op een stuk wit karton geschreven dat is vastgeplakt op de
eikenhouten lambrisering van de bestuurskamer van de London School of Economics
(LSE). Sinds woensdag 18 maart is er ook op deze universiteit een studentenbezetting
gaande. Op de trappen voor de universiteit staat Ben (‘gewoon, Ben’), derdejaars
ontwikkelingseconomie. Hij is bezig zijn medestudenten aan te sporen om mee te
doen aan de bezetting. Twee Amerikaanse studentes laten zich overhalen. Ben drukt
ze op het hart dat ze geen risico lopen. ‘We mogen de ruimte behouden van het
universiteitsbestuur en de beveiliging werkt ook mee.’
Uit Bens mond klinken dezelfde klachten die in het Maagdenhuis te horen zijn. De
universiteit is te weinig democratisch, te veel gericht op winst maken en te weinig op
de intellectuele behoeften van studenten en docenten. ‘We willen een open ruimte
om te discussiëren over hoe dat anders kan’, zegt Ben. ‘Die hebben we nu voor onszelf
geclaimd.’ Ook hoor ik nieuwe dingen. De universiteit moet zich volgens de bezetters
financieel loskoppelen van bedrijven die handelen in wapens of fossiele brandstoffen.
Niet langer beleggen in dit soort bedrijven en geen geld van ze aannemen. ‘Divestment’
wordt het genoemd. Gaandeweg de week groeit de eisenlijst steeds verder aan. Ook
bedrijven die winst maken dankzij Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden moeten
in de ban worden gedaan.
Ook op onder andere King’s College, University of the Arts London en University College
London begon afgelopen week een bezetting, maar dat de vlam als eerste op de LSE
in de plan sloeg, is niet verwonderlijk. Deze Britse topuniversiteit in hartje Londen is
er een met twee gezichten. Aan de ene kant is het een instelling die het onderste uit de
universitaire markt probeert te halen. Een bachelor-opleiding kost hier negenduizend
pond per jaar, het maximum dat een Britse universiteit aan een undergraduate mag
vragen. De kosten voor een masteropleiding kunnen oplopen tot een veelvoud daarvan.
Tegelijk heeft de LSE een lange sociale traditie. Ze werd opgericht door Sidney Webb en
Beatrix Potter (inderdaad, van Peter Rabbit). De Webbs waren een upperclass echtpaar
dat behoorde tot de socialistische Fabian Society, hun leven wijdde aan het ideaal van
volksverheffing en het communisme in de Sovjet-Unie wel zag zitten.
Het dubbele gezicht van de LSE heeft altijd haar geschiedenis bepaald. Van 1919
tot 1937 stond de universiteit onder leiding van William Beveridge, uitvinder van
de verzorgingsstaat. Onder zijn bewind organiseerde de LSE een beroemde serie
economische debatten met in de ene hoek vrijemarkt-adept Friedrich von Hayek en in
de andere John Maynard Keynes, die juist pleitte voor stevige publieke investeringen als

het economisch tegenzit. Iedere keer als het corporate vrijemarktdenken op de LSE te
veel de overhand neemt leidt dat tot protesten. Dat gebeurde in de jaren zestig toen de
universiteit probeerde los te komen van haar socialistische grondslag. En het gebeurt nu,
zo blijkt uit de bezetting die nog steeds bezig is. Volgens de kleine honderd studenten
die zich in het Maagdenhuis van de LSE hebben verschanst heeft deze universiteit
haar meritocratische ideaal verlaten en luistert ze te veel naar de wensen van het
bedrijfsleven.
Op de London School of Economics, kortom, wordt momenteel hardop nagedacht
over een vraag die iedere universiteit zichzelf eigenlijk permanent zou moeten stellen:
waartoe is dit instituut op aarde? (Of zoals de Engelse hoogleraar Stefan Collini het
verwoordde in zijn boek uit 2012: What Are Universities for?) De oprichters van
de LSE hadden daar duidelijke ideeën over. Het echtpaar Webb had een missie. De
London School of Economics moest de toekomstige bestuurlijke elite van het Verenigd
Koninkrijk doordesemen van ideeën over hoe armoede en ongelijkheid te bestrijden.
Er zaten wat paternalistische trekjes aan dat ideaal (Britse koloniale overheersing
werd door de LSE-oprichters beschouwd als een positieve kracht voor ontwikkeling en
vooruitgang wereldwijd), maar duidelijk was het wel. Het zou mooi zijn om van huidige
universiteitsbesturen te horen waartoe ‘hun’ universiteit precies op aarde is.

‘Amsterdam is
voor ons een directe
inspiratie’
Van Londen tot Vancouver en Tirana: over de hele wereld
protesteren studenten tegen de commercialisering van
de universiteit. ‘Universiteitsbestuurders kunnen niet
helder uitleggen wat ze precies doen en waarom.’
door Rutger van der Hoeven
32 De Groene Amsterdammer 02.04.2015

In de bestuurskamer van de London School
of Economics (lse), een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, wordt geboeid
geluisterd naar student Ben. Twee weken geleden bezette Ben met medestudenten de vergaderruimte van het lse-bestuur. Boven de ingang
hangt nu een spandoek, binnen brengt Ben de
roep om een andersoortige universiteit direct in
de praktijk met een zelfbedachte cursus ‘PostCrash Economics’. De London School of Economics houdt er een smalle kijk op de economische wetenschap op na, vertelt hij zijn publiek.
‘Je leert alleen het neoklassieke denken, met het
individu dat zijn eigen winst probeert te maximaliseren als uitgangspunt.’ Zijn analyse is nog
voorzichtig vergeleken met de tekst die boven
de ingang van de bezette ruimte hangt. ‘London
School of Exploitation’, staat op het dundoek
geschreven.
Hoewel al sinds dag één met uitzetting en
boetes wordt gedreigd, zitten Ben en zijn mede-
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studenten er nog steeds. Hun eisen
pakket klinkt bekend voor iedereen die
de afgelopen weken heeft geluisterd naar
de geluiden uit het Amsterdamse Maagdenhuis: er moet meer inspraak komen
voor studenten en docenten in het
bestuur van de universiteit. De wildgroei
van flexibele contracten voor personeel
moet ten einde komen, of dat nu de
schoonmaker of de postdoc betreft. Het
rendementsdenken moet op de helling.
De associatie met Amsterdam is geen
toeval. In de bezette kamers hangen
spandoeken waarop solidariteit met de
bezetters in Amsterdam en andere studentensteden wordt geuit. Er is contact
met het Maagdenhuis via sociale media.
‘Wat er in Amsterdam gebeurt is een
directe inspiratie voor ons’, vertelt Ellen,
student antropologie. Ze heeft kleine
oogjes van het slaapgebrek dat een nacht
doorbrengen op de universiteit met zich
meebrengt. ‘Ook hier willen wij een universiteit die gebaseerd is op consensus
binnen de academische gemeenschap.’
Ben valt haar bij. ‘De onvrede over de
universiteit wordt breed gedeeld. Wat je
hier ziet, gebeurt in
Oxford, in Amsterdam, in heel Europa
Londen, 25 maart.
eigenlijk.’
Honderden stu
De protesterende
denten lopen van
studenten
op de lse
de London School
of Economics naar
voelen zich onderhet Londen College
deel van een internaof Communication
tionale beweging. ‘De
als protest, tegen
Vrije
Universiteits
onder meer de hoge
collegegelden.
Beweging verspreidt
Enkelen proberen
zich. Deze beweging
door de afgesloten
stopt niet hier’, twitdeur van University
terden zij afgelopen
of the Arts London
weekend vanuit de
te breken
lse-bestuurskamer.
De actie werkt aanstekelijk in GrootBrittannië. Ook op het naburige Kings College
London en University of the Arts London (ual)
stak een protestbeweging de kop op. Vorige week
bezetten ual-studenten bestuurskamers van
hun universiteit in St. Martins, een paar dagen
later was het de beurt aan studenten van weer
een andere Londense universiteit, Goldsmiths.
The Guardian heeft inmiddels de acties als
een mondiaal fenomeen geïdentificeerd. ‘Universiteitsprotesten over de wereld: een gevecht
tegen commercialisering’, kopte de krant boven
verslagen uit Londen, Amsterdam en Toronto.
En dat lijstje is nog lang niet compleet. Ook in
Montreal, Quebec City, Vancouver en Halifax
demonstreerden vorige week studenten met
leuzen die aan Londen en Amsterdam doen
denken.
Vorige week protesteerden duizenden studenten en docenten in Australië tegen een
nieuwe wet voor hoger onderwijs die al twee
maal in het parlement is gesneuveld. In Dublin

bezetten honderden studenten van het National College of Art and Design kortstondig de
bestuurskamer uit protest tegen bezuinigingen,
in Birmingham deze week de universiteits
bibliotheek. In Caïro werd het bestuur van de
Amerikaanse Universiteit aan een impeachment-procedure onderworpen vanwege ‘verregaande austerity-maatregelen’. En zelfs in
de Albanese hoofdstad Tirana demonstreerden vorige week studenten, tegen ‘neoliberale
hervormingen’ in het hoger onderwijs, die de
schotten tussen publieke en privé-universiteiten
opheffen, en tegen deregulering van collegegeld.
In de Verenigde Staten hielden tijdelijke universiteitsdocenten een maand geleden een nationale stakingsdag.
De verschillende bezetters en protest
groepen hebben contact met elkaar, berichten
over elkaars acties en bezoeken elkaar zelfs. Dat
voedt het gevoel dat er sprake is van een internationale beweging. Nancy Ghuman, een Canadese student en onderwijsassistent, beleeft dat
ook zo. Als vrijwilliger draait ze al weken mee in
stakingen en demonstraties in Toronto. Die legden University of Toronto en York University, de
grootste universiteiten van Canada met samen
ruim honderdduizend studenten, de afgelopen
weken deels plat.
‘Ik sta elke dag bij de ingang van de universiteit in shifts van vier uur’, vertelt ze via Skype.
‘We krijgen bijval, maar onze acties veroorzaken
ook files en boosheid. We worden vaak bedreigd,
er is geweld geweest en opzettelijke aanrijdingen. Ik voel me in de steek gelaten door mijn
universiteit, die duidelijk geen prioriteit geeft
aan het welzijn van haar studenten en staf. Maar

bestuur waardeert ons niet als mensen. Studenten en staf in andere steden herkennen dat
gevoel en beginnen hun eigen protest.’
Zien we hier daadwerkelijk de opkomst van
een wereldwijde beweging met vergelijkbare
motieven? Veel reacties op de Maagdenhuisbezetting typeerden dat protest als een typisch
Amsterdams fenomeen, gericht tegen de specifieke situatie op de Universiteit van Amsterdam.
Dat er bij de acties elders ook klachten opduiken
over ‘de neoliberale universiteit’, ‘de privatisering
van universiteiten’ of ‘de commercialisering van
hoger onderwijs’ is volgens critici vooral folklore.
Toch is er waarschijnlijk meer aan de hand.
De internationale ontwikkelingen in het hoger
onderwijs zijn zeker voor een gedeelte vergelijkbaar en protesten daartegen veelal ook. Dat
blijkt alleen al uit de droge cijfers. De druk op
de financiën en de capaciteit van universiteiten
is universeel. In de ontwikkelde landen van de
wereld steeg het aantal studenten in het hoger
onderwijs gemiddeld tussen 2000 en 2010 met
maar liefst 25 procent. De kosten per student
namen met vijftien procent toe, en de totale
kosten voor hoger onderwijs stegen gemiddeld
met veertig procent. Die kosten werden in 2010
voor dertig procent betaald met privé-geld (van
bedrijven en personen): een derde hoger dan
in 2000. Nederland behoort tot een ‘kopgroep’
van landen waar meer dan tien procent van de
kosten voor hoger onderwijs door bedrijven
wordt betaald; in Groot-Brittannië is dat zelfs
ruim zeventig procent. Ook had Nederland de
grootste stijging van het aantal studenten in
heel Europa en is Nederland een van de weinige
landen waar de uitgaven per student daalden.

‘Ik voel me in de steek gelaten door mijn universiteit, die geen
prioriteit geeft aan het welzijn van haar studenten en staf’
ik voel me ook deel van een internationale beweging van burgers die terugduwen tegen neoliberale instituties. Volgens mij gebeurt dat wereldwijd. Studenten staan op tegen de privatisering
van universiteiten, de hogere collegegelden, de
stijging van salarissen aan de top, de krimpende
budgetten. Ik heb het gevoel dat er een trickle
effect is in Canada en daarbuiten. De energie
groeit.’
Dat idee heeft ook Craig Smith, promovendus aan de Universiteit van Toronto en woordvoerder van de stakers. ‘De belangrijkste reden
waarom we staken, is dat we onder het armoedeniveau worden betaald terwijl de universiteit
luxe gebouwen neerzet, genoemd naar bedrijven, en het universiteitsbestuur een half miljoen
vangt’, zegt hij per telefoon, rijdend in de metro
van Toronto. ‘Tijdelijke krachten en aio’s verzorgen zestig procent van het onderwijs, maar de
universiteit besteedt drie procent van het budget
aan ons. Aio’s krijgen minder dan duizend euro
per maand en studenten worden in bestuursdocumenten basic income units genoemd. Het

Al deze landen werden vervolgens getroffen
door de mondiale economische crisis, terwijl ze
de groeiende universiteiten nog financierden op
basis van afspraken en wetten van vóór de crisis
en voor de grote stijging van het aantal studenten. De overheden reageerden met bezuinigingen en gingen collectief op zoek naar manieren
om kosten te besparen in het hoger onderwijs.
Ook de universiteiten zelf, die werden geconfronteerd met een snelle stijging van het aantal studenten, moesten hun financiën hierop
afstemmen.
Maar deze situatie op zich verklaart nog niet
dat er internationaal ‘iets’ gebeurt met het hoger
onderwijs, en wat dat dan is. Er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. Een eerste is door middel van een optelsom van individuele ervaringen. Illustratief is het relaas van
de Britse schrijfster Marina Warner, hoogleraar
literatuur aan de Universiteit van Essex. Warner
dacht aanvankelijk dat ze met privé-klachten
rondliep over haar baan aan de universiteit. Ze
maakte zich zo boos over ‘de nieuwe bruutheid
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in academia’ dat ze vorig jaar ontslag nam en
voor The London Review of Books een dagboek
bijhield met de titel Why I Quit. Het liep uit op
een erudiete tirade tegen de vervorming van
haar universiteit tot een plek waar studenten
‘onderwijsconsumenten’ werden genoemd, zijzelf op ‘output’ en ‘impact’ werd beoordeeld en
het ideaal van verheffing door educatie onherkenbaar geworden was.
Warner dacht zelf dat haar universiteit ‘een
monsterlijke manifestatie’ van huidige trends
betrof, maar direct na publicatie begonnen
de e-mails en brieven bij haar en The London Review binnen te stromen. Niet alleen uit
Groot-Brittannië, maar uit landen waar ‘de
nieuwe methoden nog verder zijn doorgevoerd’,
zoals Australië en Nieuw-Zeeland, de Verenigde
Staten, Europa en dan ‘met name Nederland’.
Volgens Warner ‘onthulde de correspondentie
een diepere en bitterder werkelijkheid in hoger
onderwijs dan ik ooit had gedacht’.
De brieven betroffen een litanie van klachten die inmiddels bekend zullen klinken: steeds
opgeschroefde werklast, beoordelingen, toenemend primaat van geld en het binnenhalen van
beurzen en sponsors, snelgroeiende studentenaantallen en tijdelijke contracten, bestuurders
die in beursjargon praten en denken, topsalarissen, stijgende studieschulden, diploma-inflatie,
et cetera. ‘Studenten, docenten, hoogleraren van
de ene na de andere instelling tierden van boosheid; niet één probeerde de huidige situatie te
verdedigen.’
Zelf denkt Warner dat de frustratie zo lang
opgekropt bleef door een combinatie van
schaamte, angst en onwetendheid. Schaamte
omdat veel academici weten dat ze zich door
publiek geld aan hun passie kunnen wijden, nog
steeds vinden dat ze geluk hebben gehad en niet
willen klagen. Onwetendheid, zoals bij zichzelf,
over de schaal van het probleem. Angst omdat
veel klagers bang zijn om geen nieuw contract te
krijgen, op een dood spoor te worden gezet of in
rechtszaken of claims terecht te komen wegens
‘beschadigen’ van de universiteit of schending
van het beroepsgeheim (in Groot-Brittannië
komt dat bijna tweeduizend maal per jaar voor).
‘Met slechts twee uitzonderingen vroeg iedereen
die me aanschreef of ik hun naam geheim wilde
houden’, schrijft Warner.
Toch dateren de aanklachten tegen de nieuwe
koers in academia niet van gisteren. De afgelopen jaren heeft een groot aantal boeken het licht
gezien waarin missie en werkelijkheid van de
universiteit tegen het licht worden gehouden.
Tot nu toe met weinig resultaat. ‘Overtuigende
en vaak verwoestende kritiek lijkt nauwelijks tot
geen effect te hebben gehad op het maken van
beleid’, schreef Stefan Collini, hoogleraar letterkunde in Cambridge, drie jaar geleden in zijn
boek What Are Universities For?, een overtuigende en vaak verwoestende kritiek op onderwijsbeleid. Collini stelt vast dat universiteiten
meer geld nodig hebben en dat ze hun vraag om
meer geld bijna zonder uitzondering rechtvaar34 De Groene Amsterdammer 02.04.2015

digen met het argument dat ze ook geld genereren.
Maar dat is een doodlopende weg, meent hij.
Het zoeken, vergroten en overdragen van kennis is belangrijk op zich, voor de verheffing van
individuen en de verrijking van de maatschappij met technologie, cultuur, welvaart en rede.
Het maken van een scheiding tussen ‘nuttige’ en
‘onnodige’ studies is in zijn visie kunstmatig en
irreëel, maar hij stelt ook vast dat dat in GrootBrittannië en andere landen steeds gewoner
wordt. Andere boeken in deze stijl zijn Not for
Profit van filosofe Martha Nussbaum en The
Value of the Humanities van Oxford-hoogleraar
Helen Small; de visie van Marina Warner hoort
ook in deze hoek.
De ontwikkelingen in het hoger onderwijs
worden ook vaak gezien als deel van een neoliberaal project, geleid door een reeks regeringen – denk aan die van Cameron, Rutte, Bush
jr., Sarkozy en anderen – om hoger onderwijs
dienstbaar te maken aan economische groei.
Neoliberalism’s War on Higher Education van
de Amerikaanse pedagoog Henry Giroux hoort
bij deze visie, of de Britse tegenhanger The
Assault on Universities: A Manifesto for Resistance. Ook de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M.
Coetzee onderschreef dit in zijn essay Universities Head for Extinction. Inhoudelijk sluit deze
visie goed aan bij de protesten in Amsterdam,
Londen en Toronto.
‘Ik hoor om me heen veel mensen praten
over de bezetting in Amsterdam. Vaak hoor ik:
“Het werd tijd.” Ik ben erg blij dat Nederlandse
studenten het debat nu een impuls geven’, zegt
Des Freedman, auteur van The Assault on Universities. ‘De protesten die we nu zien, zijn geen

de bezetters van Goldsmiths en zij denken heel
serieus na over welke middelen de universiteit
heeft en hoe die moeten worden benut om staf
en studenten het best te dienen. Het is een groot
contrast met mensen in universiteitsbesturen
en het ministerie van Onderwijs. Zij zeggen dat
er nu eenmaal geen keuze is: dat deregulering
van universiteiten en het aantrekken van privégeld noodzakelijk is om internationale concurrentie aan te kunnen, dat studenten meer zullen moeten lenen en het rijk minder zal moeten
bijdragen. Maar natuurlijk is dat een keuze en
studenten en staf begrijpen dat. We hoeven niet
te accepteren dat onze universiteiten internationaal moeten concurreren en dat internationale
ranglijsten van universiteiten daarvoor de beste
maatstaf zijn. Uiteindelijk is die keuze politiek.’
Dat ziet niet iedereen zo. Veel kritiek op nieuwe
ontwikkelingen in het hoger onderwijs richtte
zich de afgelopen jaren op de vraag wat de
waarde van een universiteitsdiploma precies is,
of zo’n diploma het geld waard is dat daarvoor
betaald moet worden, en of universiteiten op
een verantwoorde manier hun inkomsten genereren en besteden. Dat is een manier om te kijken naar mondiale veranderingen in het hoger
onderwijs: als een internationale trend waarbij
universiteiten steeds minder draaien om onderwijs, en steeds meer om het verstrekken van een
product. Weinig verrassend leeft deze kritiek
vooral in de Verenigde Staten.
De VS zijn in sommige opzichten het
beloofde land van de wetenschap – de beste
universiteiten zijn daar – maar ook in sommige
opzichten een voorbeeld van hoe het níet moet.
Alle landen willen een eigen Harvard of Prince-

‘Universiteiten moeten hun focus terugkrijgen
op academische kwaliteit en hoger leren’
eindspel’, zegt hij. ‘Het zijn uitingen van de blijvende instabiliteit die de verschraling van hoger
onderwijs veroorzaakt. Jaren geleden hadden
we al de studentenmarsen in Spanje, Italië en
Chili, en er zullen nieuwe protesten zijn in de
toekomst.’
Volgens Freedman zijn de problemen die
hij in zijn boek beschreef de afgelopen drie jaar
alleen maar toegenomen. ‘Ik stelde dat studenten en staf controle hebben verloren over hun
universiteit, en dat hoger onderwijs steeds minder draait om het opleiden van studenten tot
intellectuele burgers en steeds meer om toepasbaarheid van kennis en aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt’, zegt hij vanuit Londen.
‘Ik schreef dat bedrijven steeds meer de academie binnendringen en dat overheidsbeleid voor
hoger onderwijs wordt gestuurd door de ideologische visie dat de universiteit toepasbare kennis en hooggekwalificeerde werknemers moet
afleveren. Daar is niets in veranderd.’
Freedman ziet de zorgen over deze zaken
nu terug bij studenten. ‘Ik was vanmorgen bij

ton aan de [vul rivier in] creëren, maar de VS
zijn ook het land van uitwassen als de Universiteit van Phoenix. Deze ‘universiteit’ is ontstaan
toen investeringsbanken zich op onderwijs
stortten. Als paradepaard van een beursgenoteerd bedrijf telde de Universiteit van Phoenix
op het hoogtepunt zeshonderdduizend studenten die werden binnengeharkt door recruiters die per binnengehaalde student werden
betaald. De universiteit besteedde twee keer zo
veel aan marketing als aan onderwijs en dreef
voor negentig procent van haar inkomsten op
leningen die studenten bij de staat afsloten –
leningen die één op de vijf van hen vervolgens
niet meer kon afbetalen.
Een andere for-profit-universiteit werd
overgenomen door Goldman Sachs. Vervolgens stuurde deze universiteit zijn recruiters de
straat op met ‘scripts’ die hen instrueerden om
de ‘pijn’ van potentiële studenten te identificeren en hen ervan te overtuigen dat de universiteit een oplossing voor die pijn zou zijn. Beide
universiteiten breidden zich uit naar ‘groei-

universiteitsdiploma, en de stijgende kosten
ervan, hebben recent wel geleid tot een rappe
daling van het aantal studenten in sommige
studies. Juist opleidingen die mensen kiezen
om goede banen bij grote bedrijven te krijgen,
krijgen de klappen nu meer Amerikanen de
economische waarde van hun diploma afwegen. Inschrijvingen bij rechten zitten bijna op de
helft van het niveau van 2007; bedrijfskunde zit

twitter

markten’ in buurlanden en Azië en begonnen
bestaande universiteiten in het buitenland over
te nemen.
De VS zijn ook in een ander opzicht een uitzondering. In de VS wordt veruit het meeste
geld besteed per opgeleide student van alle
landen ter wereld: ruim twee keer zo veel als
het gemiddelde in andere ontwikkelde landen.
Een groot deel van die kosten zit in torenhoge collegegelden. Die gingen in
de afgelopen veertig jaar met gemiddeld zevenenhalf procent per jaar
omhoog. De VS tellen nu al vijftig
universiteiten die meer dan zestigduizend dollar per jaar kosten. Die
worden vaak op de pof betaald: het
totaal aan uitstaande studieleningen
in de VS bedraagt meer dan een biljoen dollar.
‘Het probleem is niet noodzakelijk
de kosten, het probleem is wat de studenten ervoor krijgen’, zegt Richard
Arum, socioloog aan New York University en auteur van Academically
Adrift: Limited Learning On College
Campuses. ‘Voor mij is de waarde van
hoger onderwijs heel hoog, niet alleen
in economische opbrengst maar ook
voor het leiden van een waardevol
leven. In de VS verschuift de focus van
universiteiten echter steeds meer van
hoger onderwijs naar luxe studentenhuizen, sportcentra, indrukwekkende
gebouwen, opgeblazen bureaucratie.
Ik heb voor mijn boek duizenden studenten een test laten doen, waaruit
bleek dat ze tijdens hun studie nauwelijks vooruit waren gegaan in hun
vermogen om kritisch te denken, helder te schrijven en complexe analyses te maken.’
Dat is ook geen wonder: volgens Arums
onderzoek besteden studenten aan Amerikaanse universiteiten gemiddeld twaalf uur
per week aan studie, minder dan de helft van
de jaren zestig. Studenten komen ook niet naar
de universiteit om te leren, denkt Arum. ‘In de
slag om studenten binnen te halen, benaderen
universiteiten studenten steeds meer als consumenten die ze blij willen maken. En studenten
komen voor twee dingen: voor een diploma dat
hun toegang geeft tot bepaalde banen, en voor
een levensfase waar ze allerlei voorstellingen van
hebben en waar ze heel erg van willen genieten.
Universiteiten moeten hun focus terugkrijgen
op academische kwaliteit en hoger leren.’
Vooralsnog wijst niets erop dat de trends
in de VS de andere kant op gaan. En dat heeft
een heel leger van critici op de been gebracht:
van progressieven die een groeiende kloof zien
tussen rijk en arm, van conservatieven die zien
dat de Chinezen naderen op de lijstjes terwijl er
meer wordt uitgegeven, van economen die een
nieuwe schuldenbubbel opgeblazen zien worden, en van academici die zien dat de waarde en
waardering van de universiteit afkalven.
Het verhitte debat over de waarde van een

tot nieuw beleid en reageren op veranderingen
van buitenaf. Vaak is de aanleiding bezuinigingen van de overheid. In Groot-Brittannië kondigde de regering in 2010 grote bezuinigingen
aan en moesten universiteiten binnen anderhalf
jaar vervangende inkomsten vinden. Bestuurders verhoogden vaak collegegeld en gingen op
zoek naar privé-sponsors en andere bronnen
van inkomsten. Maar ze moesten nu ook voor
investeringen geld lenen.
Daarvoor moesten ze met
Maart, affiche
dat wordt gebruikt
financiële instellingen in
in Londen
zee en moesten ze de financiën van departementen veel
strenger controleren, om zeker te zijn dat ze hun
langetermijnverplichtingen konden nakomen.
Op die manier komt er steeds meer pressie richting commercialisering van de universiteit en
het genereren van inkomsten.’
En die beweging naar commercialisering
is natuurlijk zichtbaar – zonder de aanleiding
ervan. ‘Studenten zien nieuwe gebouwen of
leerstoelen met privé-namen erbij’, zegt McGettigan. ‘Ze zien commerciële koffieketens en
lunchzaken verschijnen. Ze zien bewakers en
schoonmakers van privé-bedrijven in plaats van
universiteitsmedewerkers. Ze zien professoraten voor mensen die dat niet verdienen. Ze zien
dat hun universiteit gaat ondernemen of speculeren met vastgoed. Ze zien hun universiteit
op dubieuze manieren zoeken naar geld en een
verhoging van collegegeld. Natuurlijk maakt dat
ze boos.’
Dat verhaal klinkt alsof universiteitsbesturen
alle onrust zouden kunnen smoren als ze de
zaken maar goed uitlegden. Maar dat bestrijdt
McGettigan. ‘Openheid en transparantie zou

‘De nieuwe universiteit moet nieuwe manieren van financiering
koppelen aan oude idealen van onderzoek en vorming’
in dezelfde hoek. Alle onrust rondom academia
bewoog kredietbeoordelaar Moody’s ertoe om
zijn rating van de hele onderwijssector in de VS
af te waarderen tot ‘negatief ’.
Universiteiten hebben wereldwijd te maken
met vergelijkbare ontwikkelingen, die ook nog
vaak door druk van buitenaf tot stand komen.
Dat is de insteek van The Great University
Gamble: Money, Markets and the Future of
Higher Education, van de Britse filosoof Andrew
McGettigan. In zijn boek, dat twee jaar geleden
uitkwam, probeert McGettigan zo nauwkeurig
en objectief mogelijk te kijken naar wat er met
universiteiten gebeurt.
‘Ik heb bewust termen als “neoliberale universiteit” vermeden omdat mensen daar van
alles mee bedoelen en omdat de nieuwe richting
van universiteiten volgens mij niet door ideologie gedreven wordt’, zegt hij vanuit Londen. ‘De
term grijpt wel iets van wat er gebeurt, maar
het klinkt samenzweerderig, terwijl universiteitsbestuurders zich vaak gedwongen voelen

een heel andere manier van besturen vergen
met inspraak en debat over prioriteiten, niet
alleen andere pr’, zegt hij. ‘En veel universiteitsbestuurders kunnen volgens mij ook niet helder
uitleggen wat ze precies doen en waarom. Ik
heb met veel van hen gepraat, en het werd me
duidelijk dat veel van hen de nieuwe situatie,
en de nieuwe universiteit die zij vorm moeten
geven, niet goed begrijpen. Het oude model van
de universiteit als openbare stichting wordt uitgedaagd. De nieuwe
universiteit
moet
nieuwe manieren van
zie groene.nl
voor Dossier Universiteit
financiering koppelen
aan oude idealen van
w e t e n s c h a p p e l i j k
onderzoek en vorming. Het is veel bestuurders
niet duidelijk hoe dat moet; laat staan studenten. Wel duidelijk is dat veel van hen, in veel
verschillende landen, hun universiteit niet meer
herkennen.’
Met medewerking van Casper Thomas
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Essay Niet voor de winst

Een zelfmoord
van de ziel
Steeds meer wordt in Westen
het belang van onderwijs verengd
tot de vraag of het aangeleerde
bijdraagt aan de nationale rijkdom.
Alfa-onderwijs zou van geen nut
meer zijn. Deze ontwikkeling
verdraagt zich slecht met het
democratische denken.
Door Martha Nussbaum
beeld jan rothuizen
36 De Groene Amsterdammer 30.06.11

Hoe is het in de hedendaagse wereld gesteld met het onderwijs tot
democratisch burgerschap?
Heel slecht, vrees ik. Mijn betoog is bedoeld als een oproep tot actie.
Als zou blijken dat de zaken er minder slecht voor staan dan ik geloof, dienen we geen zucht van verlichting te slaken, maar precies zo te handelen
als we zouden handelen als we zouden geloven dat de zaken er behoorlijk
slecht voor stonden. Onze inzet voor de onderdelen van het onderwijs die
de democratie vitaal houden dienen we te verdubbelen. Zelfs als zou blijken dat die niet zo fundamenteel bedreigd worden als naar mijn mening
het geval is, zijn ze duidelijk kwetsbaar en staan ze in een tijd van economische mondialisering onder grote druk.
Onderwijs van het type dat ik hier aanbeveel, staat er nog steeds
tamelijk goed voor op de plek waar ik het voor het eerst genoten heb,
namelijk op dat deel van het Amerikaanse hoger onderwijs dat gewijd is
aan de liberal arts. Aan instellingen zoals die waar ik werk, trekt dit deel
van het vakkenpakket zelfs nog steeds ruimhartige ﬁlantropische steun
aan, omdat rijke mensen met genoegen terugdenken aan de tijd waarin
ze boeken lazen die ze prachtig vonden en zich met allerlei kwesties
bezighielden zonder dat de conclusie van tevoren al vaststond.
Er valt zelfs te betogen dat de liberal arts aan Amerikaanse instellingen
voor hoger onderwijs nu meer steun bieden aan democratisch burgerschap dan vijftig jaar geleden. In die tijd wisten de studenten maar heel
weinig over de wereld buiten Europa en Noord-Amerika. Noch leerden
ze veel over minderheden in eigen land. Het geschiedenisonderwijs was
over het algemeen sterk georiënteerd op grote politieke gebeurtenissen en
dominante politieke actoren. Het verhaal van minderheden of immigranten werd slechts zelden benadrukt; de economische geschiedenis maakte
al evenmin deel uit van het grote verhaal.
Tegenwoordig is dit allemaal ten goede veranderd. Vakkenpakketten
worden steeds meer ingericht met het oog op goed burgerschap in een
wereld vol diversiteit en deze veranderingen leveren resultaat op. Het
komt tegenwoordig slechts zelden voor dat jonge mensen het hoger
onderwijs verlaten met al even weinig kennis over de niet-westerse wereld

als bij studenten van mijn eigen generatie maar al te vaak het geval was. In
het kunst- en literatuuronderwijs hebben zich soortgelijke veranderingen
voorgedaan. De studenten krijgen tegenwoordig een veel breder scala aan
materialen voorgelegd, en hun ‘geestesoog’ wordt gericht op de ervaringen
van mensen van vele verschillende typen in binnen- en buitenland.
Als het om de gezondheid van de humaniora gaat kunnen we in de
Verenigde Staten echter niet op onze lauweren rusten. Ondanks aanhoudende steun van donoren heeft de economische crisis vele universiteiten ertoe aangezet om ingrijpende bezuinigingen op de kunsten en
geesteswetenschappen door te voeren. Zeker, ook op andere terreinen
heeft men moeten bezuinigen, maar de geesteswetenschappen worden in
brede kring gezien als niet van wezenlijk belang, en dus lijkt er geen enkel
bezwaar tegen om die te laten inkrimpen of zelfs hele faculteiten op te
heffen. Nog maar kort geleden werd aan een van onze grootste openbare
universiteiten gesproken over het selecteren van een paar geesteswetenschappen die verondersteld worden de ‘kern’ te vormen van het onderwijsprogramma en de rest maar af te schaffen.
Deze veranderingen zijn nog in beraad, maar ze zijn kenmerkend voor
het soort bezuinigingsmaatregelen dat binnen zeer uiteenlopende instellingen voor hoger onderwijs wordt overwogen. Tot op zekere hoogte worden deze bedreigende veranderingen van buitenaf opgelegd. We kunnen
echter niet in alle gevallen de schuld aan buitenstaanders geven. Maar al
te vaak hebben onze universiteiten de kantjes eraf gelopen – bijvoorbeeld
door grote colleges te geven zonder voldoende kritisch engagement met
de studenten en zonder voldoende feedback te geven op de werkstukken die de studenten moeten schrijven; maar al te vaak laten faculteits
medewerkers toe dat het klakkeloos overschrijven van de geboden leerstof met goede cijfers wordt beloond. Voorzover universiteiten er niet in
slagen om de hier verdedigde doelstellingen te verwezenlijken, wordt het
voor buitenstaanders gemakkelijker om de waarde van de geesteswetenschappen in twijfel te trekken.
In een recent artikel maakt de president van Harvard, Drew Faust,
melding van een volgens haar betreurenswaardig ‘sterke daling van het
percentage studenten dat de geesteswetenschappen als hoofdvak kiest en
een even sterke toename van het aantal afgestudeerden in de beroepsgerichte studies’. Zijn de universiteiten, zo vraagt ze zich af, ‘te zeer in de
ban geraakt van hun wereldlijke kortetermijndoelen? Is het marktmodel
de fundamentele en bepalende identiteit van het hoger onderwijs geworden?’ Faust besluit haar betoog met een klinkende verdediging van het
liberal arts-model en de rol die het heeft in ons land: ‘Het hoger onderwijs kan individu en samenleving een visie bieden die dieper en breder
is dan de onontkoombaar bijziende blik van het heden. Mensen hebben
niet alleen banen nodig, maar ook zin en betekenis, en de vraag dient niet
te zijn of we ons in deze tijden kunnen veroorloven in dergelijke doelstellingen te geloven, maar of we ons kunnen veroorloven daar niet in te
geloven.’
Buiten de Verenigde Staten streven vele landen waar het hoger onder-

wijs niet over een liberal arts-component beschikt er tegenwoordig naar
om iets dergelijks in het leven te roepen omdat ze onderkennen dat dergelijk onderwijs belangrijk kan zijn voor het formuleren van een publiek
antwoord op de problemen van pluralisme, angst en argwaan waarmee
hun samenleving zich geconfronteerd ziet. Ik ben betrokken geweest bij
dergelijke discussies in Nederland, Zweden, India, Duitsland, Italië en
Bangladesh.
Of er ook daadwerkelijk veel hervormingen in deze richting plaatsvinden, is echter moeilijk te zeggen, want onderwijs in de geesteswetenschappen brengt hoge kosten met zich mee en vereist grote pedagogische
inspanningen. Voor lesgeven op de hier aanbevolen wijze zijn kleine klassen vereist, of op z’n minst afgescheiden ruimtes, waar studenten ideeën
met elkaar kunnen bespreken, overvloedige feedback kunnen ontvangen op hun vele werkstukken en de tijd krijgen om hun werk uitvoerig
te bespreken met het onderwijzend personeel. Europese professoren zijn
niet gewend aan deze werkwijze en zouden er op dit moment heel slecht
in zijn als ze die zouden uitproberen, omdat lesgeven geen deel uitmaakt

De geesteswetenschappen en kunsten
worden steeds meer gezien als nutteloze
franje die we kunnen wegsnijden
van hun universitaire opleiding en dit niet als een belangrijk onderdeel
van hun curriculum vitae wordt beschouwd.
Zelfs als faculteitsmedewerkers enthousiast zijn over het liberal artsmodel zijn de bureaucraten niet bereid om te geloven dat het noodzakelijk
is om het aantal faculteitsmedewerkers aan te nemen dat vereist is om dit
model goed te laten werken. Een ander probleem van Europese en Aziatische universiteiten is dat nieuwe vakken die van bijzonder groot belang
zijn voor goed democratisch burgerschap niet over een stevige plek binnen de structuur van het onderwijs beschikken. Vrouwenstudies, studie
naar kaste en etniciteit, joodse studies en islamitische studies lopen stuk
voor stuk een grote kans om gemarginaliseerd te worden en zich uitsluitend te richten op studenten die al vertrouwd zijn met het vakgebied en
zich daar verder op willen toeleggen. In het liberal arts-systeem daarentegen kunnen dergelijke nieuwe disciplines voor alle studenten verplichte
cursussen opzetten en ook een verrijking vormen van de vereiste liberal
arts-cursussen in andere disciplines, zoals literatuur en geschiedenis.
Intussen heeft druk tot economische groei vele politieke leiders in
Europa ertoe gebracht om het gehele universitair onderwijs – zowel
onderwijs als onderzoek – te herstructureren langs op groei georiënteerde
lijnen, waarbij elk instituut en elke onderzoeker duidelijk dient te maken
wat zijn bijdrage is aan de economie. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is
het sinds de Thatcher-tijd gebruikelijk dat van instituten voor de geesteswetenschappen wordt geëist dat ze hun bestaan rechtvaardigen tegenover
de overheid, die alle academische instellingen ﬁnanciert, door te laten
zien hoe hun onderzoek en onderwijs een bijdrage levert aan de economie. Als ze dat niet kunnen aantonen, daalt hun overheidssubsidie en
nemen hun aantallen studenten en medewerkers af. Hele instituten kunnen gesloten worden, zoals vele instituten voor klassieke talen en ﬁlosoﬁe
is overkomen.
Deze problemen zijn nauw verwant aan het ontbreken, zowel in GrootBrittannië als in Europa in het algemeen, van een liberal arts-model.
Anders dan in de Verenigde Staten kunnen instituten die zich bezig
houden met de geesteswetenschappen zichzelf niet rechtvaardigen door
te wijzen op hun rol bij het geven van onderwijs in voor alle studenten
verplichte liberal arts-cursussen. Als een instituut niet gesloten wordt,
wordt het tegenwoordig vaak verplicht te fuseren met andere instituten
wier bijdrage aan de winstgevendheid wat meer voor de hand ligt – en
daarmee wordt de gefuseerde discipline onder druk gezet om die onderdelen van haar eigen vakgebied te benadrukken die het beste aan het
winststreven beantwoorden of waarvan het beste de indruk gewekt kan
worden dat ze zich met het winststreven laten verenigen. Als bijvoorbeeld
ﬁlosoﬁe moet fuseren met politieke wetenschappen zal dat ﬁlosoﬁe onder
druk zetten om haar aandacht te richten op zeer toegepaste en ‘nuttige’
gebieden, zoals de ethiek van het zakenleven in plaats van Plato, logica
en kritisch denken of bespiegelingen over de zin van het leven – al kunnen die voor de pogingen van jonge mensen om zowel zichzelf als hun
wereld te begrijpen uiteindelijk toch van grotere waarde zijn. ‘Impact’ is
tegenwoordig het buzzword en het is duidelijk dat de overheid met impact
vooral economische impact bedoelt.
Academisch onderzoek wordt eveneens steeds sterker gedreven door
de eis van impact. De huidige Labour-regering heeft alle onderzoek, ook
het onderzoek in de geesteswetenschappen, gemodelleerd op het onderzoek in de natuurwetenschappen. Er dient subsidie voor aangevraagd te
worden en onderzoekers moeten er op uit gaan om dat subsidiegeld binnen te halen, in de meeste gevallen bij allerlei overheidsinstanties. Het
onderzoek in de geesteswetenschappen is nooit eerder op dergelijke wijze
geﬁnancierd; traditioneel werd het altijd op een stabiele rechtstreekse
wijze bekostigd, omdat we begrepen dat onderzoek in geesteswetenschappen op globale wijze een bijdrage levert aan het menselijk leven, en
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niet door zo nu en dan een ontdekking te doen die onmiddellijk van nut is.
Deze onheilspellende trends zijn niet lang geleden geformaliseerd in een
voorstel van de Labour-regering voor een nieuw stelsel van onderzoekscholen dat het Research Excellence Framework wordt genoemd. Volgens
de nieuwe richtlijnen is maar liefst 25 procent van de beoordeling van
een onderzoeksvoorstel afhankelijk van de impact daarvan. In zijn artikel
Impact on Humanities: Researchers Must Take a Stand Now or Be Judged
and Rewarded as Salesmen geeft de eminente historicus Stefan Collini
een vernietigende analyse van de impact die dit plan waarschijnlijk zal
hebben op de geesteswetenschappen. (Hij merkt op dat de verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs in Groot-Brittannië tegenwoordig is
ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, een ontmoedigende ontwikkeling.) Collini maakt zich zorgen over het gebrek aan
protest tegen het ontluisterende woordgebruik dat onderzoek voorstelt
als een soort van markthandel: ‘Wellicht horen onze oren niet langer (…)
hoe belachelijk het is om te doen alsof de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek deels te beoordelen valt in termen van het aantal “externe
researchgebruikers” of het bereik van “impactindicatoren”.’ Academici in
de geesteswetenschappen dienen nadrukkelijk te stellen, zo betoogt hij,
dat hun onderzoek ‘een verzameling’ vormt ‘van de verschillende wijzen
waarop we ons bezig kunnen houden met de menselijke activiteit zoals die
is vastgelegd in haar grootste rijkheid en verscheidenheid’, en dat het om
die reden van waarde is. Als protest uitblijft, zullen humanisten in GrootBrittannië zich steeds meer ontwikkelen tot ‘huis-aan-huisverkopers’ die
meer en meer van hun tijd kwijt zijn aan het ‘leuren met gevulgariseerde
versies van hun steeds marktgerichtere “producten”.’ De Britse situatie is
kenmerkend voor de huidige ontwikkelingen in Europa.
In de Verenigde Staten dienen we er dankbaar voor te zijn dat wij een
liberal arts-model combineren met een sterk gecultiveerde vorm van
humanistische ﬁlantropie en een ﬁnancieringsstructuur die in wezen
gebaseerd is op het werven van particuliere fondsen. We hebben dit stelsel niet opzettelijk en met wijsheid gekozen, maar we mogen ons gelukkig
prijzen dat het is uitgegroeid tot wat het nu is en dat we ons er allemaal
op kunnen verlaten. Aan mijn eigen universiteit bijvoorbeeld hoeven
we niet met de hoed in de hand beleidsmedewerkers aan te spreken die
geen enkel gevoel hebben voor waar wij ons mee bezighouden. In plaats
daarvan benaderen we rijke afgestudeerden wier ideeën over wat goed
onderwijs inhoudt min of meer identiek zijn aan de onze omdat ze, wat
ze daarna ook verder zijn gaan doen, over het algemeen een liberal artsopleiding hebben gevolgd en daarvan hebben genoten. Ze houden van het
geestelijk leven en ze willen anderen daar ook van laten genieten.
Het zou niet gemakkelijk zijn voor een ander land om ons systeem
na te volgen, want het berust niet alleen op een wijdverbreid en in brede
kring gesteund liberal arts-onderwijs op universitair niveau, maar ook
op aftrekposten voor schenkingen aan goede doelen en een al lange tijd
bestaande cultuur van ﬁlantropie. Als een ander land een dergelijk systeem
zou willen opbouwen, dan zou dat vele jaren gaan kosten. (Groot-Brittannië probeert het nu, maar het is niet duidelijk in hoeverre die poging ook
zal slagen.) Wij in de Verenigde Staten mogen van geluk spreken met ons
huidige stelsel, want onze politici zijn de geesteswetenschappen heus niet
vriendelijker gezind dan hun collega’s in andere landen.
Overal ter wereld hebben de universiteiten grote verdiensten maar ook
grote problemen. Het is beslist niet zo dat ze veel jonge mensen naar beste
kunnen voorbereiden op het burgerschap, ook al doen sommige dat nog
steeds heel goed. Daarentegen brengt elk land ter wereld het er wat opleiding tot burgerschap betreft slecht van af in de periode vanaf het begin van
de kleuterschool tot het eind van het voortgezet onderwijs, de meest cruciale jaren in een kinderleven. De eisen van de wereldmarkt hebben ertoe
geleid dat iedereen natuurwetenschappelijke en technische vaardigheden
als absoluut essentieel gaat beschouwen, en de geesteswetenschappen en
kunsten steeds meer gezien worden als nutteloze franje die we kunnen
wegsnijden om er zeker van te zijn dat ons land zich in de wereldwijde
concurrentiestrijd zal kunnen blijven handhaven. Voorzover de geesteswetenschappen en de kunsten zich in het brandpunt van de nationale dis38 De Groene Amsterdammer 30.06.11

cussie bevinden, worden ze geherdeﬁnieerd als technische vaardigheden
die getest zouden moeten worden met behulp van kwantitatief gerichte
examens die uitsluitend bestaan uit meerkeuzevragen. De fantasierijke en
kritische vermogens die aan de kern van deze vakken liggen, worden in de
meeste gevallen verwaarloosd.
In de Verenigde Staten heeft landelijke toetsing (krachtens de No Child
Left Behind-wet) de zaken inmiddels al verergerd, zoals dat met landelijke
toetsing over het algemeen het geval is, want kritisch denken en fantasierijk inlevingsvermogen vallen niet te toetsen met behulp van meerkeuzevragen, en de vaardigheden die we nodig hebben voor wereldburgerschap
laten zich op dergelijke wijze al evenmin goed toetsen. Het ‘leren voor
de toets’, dat op openbare scholen steeds overheersender wordt, schept
een sfeer van passiviteit onder de leerlingen en ongeïnspireerde routine
onder leraren. De creativiteit en het individualisme die kenmerkend zijn
voor de beste vormen van humanistisch leren en doceren, kunnen onder
dergelijke omstandigheden slechts met grote moeite de ruimte vinden
om zich te ontplooien. Als een toets bepalend kan zijn voor de toekomst
van een hele school zullen vormen van contact tussen leerling en leraar
die geen gunstige uitwerking hebben op de toetsresultaten waarschijnlijk
in de verdrukking raken en uiteindelijk verdwijnen. Fantasie en kritische
vermogens gaan dan op nutteloze accessoires lijken, die zelfs minachting
zullen oproepen.
De inhoud van de lessen is verschoven van materiaal dat is gericht
op het stimuleren van de verbeeldingskracht en het oefenen van de kritische vermogens naar materiaal dat rechtstreeks van belang is voor de
voorbereiding op de toets. Deze inhoudelijke verschuiving gaat vergezeld van een nog veel onheilspellender verschuiving in de wijze van lesgeven: van onderwijs dat ernaar streeft om vragen te stellen en individuele verantwoordelijkheid te stimuleren, naar een vorm van onderwijs
die kinderen volpropt met feiten om ze goede cijfers te laten halen bij
de examens.
De No Child Left Behind-wet is ingevoerd naar aanleiding van een

We denken veel te weinig na over wat
we moeten doen om onze waarden over
te dragen op de volgende generatie
reëel probleem: de enorme ongelijkheid binnen onze scholen. Sommige
kinderen krijgen veel betere onderwijskansen dan andere. Wat staat ons
te doen als we vinden dat we landelijke toetsing nodig hebben om grotere
onderwijsgelijkheid te bevorderen, maar de huidige vorm van landelijke
toetsing om de hierboven gegeven redenen afwijzen? Het is niet onmogelijk om een genuanceerde, kwalitatieve vorm van landelijke toetsing
te creëren. De Verenigde Staten beschikken zelfs al over de ingrediënten
voor een dergelijke vorm van kwalitatieve toetsing en in een uitstekend
recent boek over verantwoordingsplicht, Richard Rothsteins Grading
Education: Getting Accountability Right, wordt voorgesteld om zowel
binnen de afzonderlijke staten als in het gehele land een gelaagd programma in te voeren waarbij op geavanceerde wijze wordt getoetst op een
reeks cognitieve en gedragsmatige resultaten, waarbij de nadruk vooral
zou komen te liggen op burgerschapsvaardigheden.
De regering-Obama heeft een kans om de huidige werkwijze te veranderen en indien gewenst een rijkere conceptie van toetsing te bevorderen.
President Obama’s eigen persoonlijke waarden lijken erop te wijzen dat
hij dergelijke veranderingen zou steunen; hij staat bekend om zijn bereidheid tot het aanhoren en nauwkeurig onderzoeken van alle argumenten
die door verschillende partijen over een bepaalde kwestie worden aangevoerd. Zijn eigen opleiding beschikte duidelijk over de hier door mij
geprezen kenmerken en heeft een persoon voortgebracht die weet hoe hij
kritisch moet denken, iemand die met rijke informatie nadenkt over een
breed scala aan wereldsituaties, die regelmatig laat zien dat hij zeer goed
in staat is om zich in te leven in de toestand waarin mensen van allerlei
slag zich bevinden en die als logisch gevolg daarvan goed in staat is tot

reﬂectie op zichzelf en zijn eigen levensverhaal. Barack Obama’s gezinssituatie heeft veel aan dit proces bijgedragen, maar de scholen die hij heeft
bezocht, moeten ook hun bijdrage hebben geleverd. En we weten dat toen
het tijd werd om te gaan studeren hij twee instellingen heeft bezocht die
bekendstaan om hun enthousiasme voor het liberal arts-model: Occidental College, een uitstekend liberal arts-college, en Columbia University,
een universiteit die bekendstaat om haar brede aanbod in de geesteswetenschappen en de geëngageerde en ondernemende wijze waarop de
docenten de lesstof presenteren.
Toch heeft president Obama, tot dusverre in ieder geval, niets van
steun laten blijken voor de geesteswetenschappen of voor een hervorming
van het nationale onderwijsbeleid in de richting van de geesteswetenschappen. En er zijn tekenen die erop wijzen dat de regering in plaats van
minder aandacht te besteden aan het soort nationale toetsing die juist nog
verder wil uitbreiden. In zijn toespraak over onderwijs legt de president
terecht de nadruk op de kwestie van gelijkheid en hij praat erover hoe
belangrijk het is om alle Amerikanen in staat te stellen om de ‘Amerikaanse droom’ na te streven. Maar het nastreven van een droom vereist dromers: goed opgeleide geesten die kritisch kunnen denken over alternatieven en die zich een beeld kunnen vormen van een ambitieus doel – dat
bij voorkeur niet alleen maar gericht is op persoonlijke of zelfs nationale
rijkdom, maar ook op menselijke waardigheid en democratisch debat.
In plaats van zich dergelijke belangrijke en genereuze doelen te stellen, heeft president Obama zijn aandacht tot nu toe gericht op stijging
van individuele inkomens en nationale economische vooruitgang. Hij
heeft betoogd dat het soort onderwijs dat wij nodig hebben zich op deze
twee doelstellingen richt. ‘Economische vooruitgang en goede onderwijsresultaten zijn in Amerika altijd hand in hand gegaan’, verklaart hij
nadrukkelijk. Ieder nieuw idee in het onderwijs dienen we volgens hem
te beoordelen op basis van hoe goed het ‘werkt’ – en naar we mogen aannemen wordt met dat woord verwezen naar deze twee doelstellingen. Hij
verdedigt ingrepen in de vroege jeugd door te zeggen: ‘Voor iedere dollar die we in deze programma’s investeren, krijgen we bijna tien dollar
terug doordat er minder mensen in de bijstand komen, er minder beroep
zal worden gedaan op de gezondheidszorg en er minder misdaad zal zijn.’
In deze langdurige rede verwijst hij geen moment naar de democratische
doelstellingen die ik hier heb benadrukt. En als hij het over kritisch denken heeft – één keer – is dat in de context van wat het zakenleven nodig
heeft om winstgevend te kunnen zijn. We dienen toetsen te ontwikkelen,
zegt hij, die meten of leerlingen ‘beschikken over vaardigheden voor de
21ste eeuw, problemen oplossen en kritisch denken, ondernemerschap en
creativiteit’.
Dit ene knikje in de richting van de geesteswetenschappen is duidelijk
een kleingeestige verwijzing naar de rol van bepaalde vaardigheden die
goed van pas kunnen komen bij een carrière in het zakenleven. En uit de
voorgestelde toetsing – een versterkte vorm van de nclb-toetsing – blijkt
duidelijk dat de humanistische delen van deze zin niet de kern van het
voorstel uitmaken.
Nog onrustbarender is dat president Obama zich herhaaldelijk in
lovende bewoordingen uitlaat over landen in het Verre Oosten, Singapore bijvoorbeeld, die ons volgens de president voorbij zijn gestreefd in
het technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs. De wijze waarop
hij zulke landen prijst is onheilspellend: ‘Ze besteden minder tijd aan
het onderwijs van wat niet ter zake doet en meer tijd aan het onderwijs
van wat wél van belang is. Ze bereiden hun leerlingen niet alleen voor op
hogeschool of universiteit, maar op een carrière. Wij doen dat niet.’ Met
andere woorden, ‘wat ter zake doet’ wordt hier beschouwd als het equivalent van ‘wat leerlingen op een carrière voorbereidt’. Een leven van rijke
betekenis en respectvol, aandachtig burgerschap wordt nergens genoemd
als een van de doelstellingen waarvan het de moeite waard zou zijn om er
tijd aan te besteden.
Het Amerikaanse systeem van openbaar onderwijs kent enorme ongelijkheden. Het is verleidelijk om te denken dat nationale toetsing een
oplossing voor dit probleem zou bieden. Toch wordt het probleem van
ongelijke kansen niet opgelost door een vorm van toetsing die het vrijwel

zeker maakt dat geen enkel kind de kans zal krijgen op een stimulerende
opleiding of een adequate voorbereiding op het burgerschap.
Tijdens de periode waarin de mensen democratisch zelfbestuur begon-

nen te eisen, werd het onderwijs overal ter wereld opnieuw ingericht om
het soort leerling te kunnen voortbrengen die goed zou kunnen functioneren in deze veeleisende bestuursvorm; geen gecultiveerde heer van stand,
volgepropt met wijsheden uit het verleden, maar een actief, kritisch,
nadenkend en over inlevingsvermogen beschikkend lid van een gemeenschap van gelijken die in staat was om op basis van gelijkheid en respect
ideeën uit te wisselen met mensen van vele verschillende achtergronden.
Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Alcott en Tagore verschilden in vele opzichten van elkaar, maar ze waren het er allen met elkaar over eens dat de
passieve manier van lesgeven uit het verleden de landen van de toekomst
weinig te bieden had en dat een nieuw gevoel van persoonlijke kracht en
zelfstandigheid en een nieuwe vrijheid om een kritische houding aan te
nemen, nodig zouden zijn om instituties overeind te houden die afhankelijk zijn van de inzet van betrokken burgers. Tegenwoordig houden we
nog steeds vol dat we zeer gesteld zijn op democratie en zelfbestuur, en
we menen ook dat we van vrijheid van meningsuiting houden en van respect voor diversiteit en begrip voor anderen. We bewijzen lippendienst

Als deze trends zich voortzetten krijgen
we landen vol nuttige winstmakers met
afgestompte verbeeldingskracht
aan deze waarden, maar we denken veel te weinig na over wat we moeten
doen om ze over te dragen op de volgende generatie en hun voortbestaan
te verzekeren. Afgeleid door het streven naar rijkdom vragen we steeds
vaker aan onze scholen om nuttige winstmakers voort te brengen in plaats
van nadenkende burgers. Onder druk van bezuinigingen snoeien we juist
die delen van het onderwijs weg die van cruciaal belang zijn voor het in
stand houden van een gezonde samenleving. Wat zal er gebeuren als deze
trends zich voortzetten? Landen vol technisch opgeleide mensen die niet
weten hoe ze kritiek op het gezag kunnen leveren, nuttige winstmakers
met afgestompte verbeeldingskracht. Zoals Tagore opmerkte, een zelfmoord van de ziel. Wat zou angstaanjagender kunnen zijn?
Democratieën beschikken niet alleen over grote rationele kracht, maar
ook over grote verbeeldingskracht. Ze zijn tevens vatbaar voor enkele
ernstige redeneerfouten, voor kleinsteedsheid, slordigheid, egoïsme en
bekrompenheid. Onderwijs dat vooral gebaseerd is op winstgevendheid op de wereldmarkt vergroot deze tekorten; het leidt tot hebzuchtige
stompzinnigheid en technisch opgeleide gezeglijkheid die het leven van
de democratie zelf bedreigen, en die zeker belemmerend werken bij de
schepping van een fatsoenlijke wereldcultuur. Als de werkelijke botsing
der beschavingen, zoals ik geloof, een botsing binnen de individuele ziel
is, waar hebzucht en racisme strijd leveren met respect en liefde, dan zijn
alle moderne samenlevingen die slag snel aan het verliezen, omdat ze de
krachten voeden die tot geweld en ontmenselijking leiden en er niet in slagen de krachten te voeden die leiden tot culturen van gelijkheid en respect.
Als we niet met grote nadruk blijven hameren op het cruciale belang
van de geesteswetenschappen en de kunsten zullen die wegvallen omdat
ze geen geld opleveren. Ze doen alleen maar iets wat veel kostbaarder
is dan dat: ze maken de wereld tot een plek waar het leven de moeite
waard is, ze brengen mensen voort die in staat zijn om andere mensen
te beschouwen als volledige mensen, met eigen gedachten en gevoelens
die respect en inlevingsvermogen verdienen, en landen die in staat zijn
om angst en argwaan te overwinnen en te kiezen voor een welwillend en
redelijk debat.

Dit is een ingekorte versie van het slothoofdstuk van Martha Nussbaums
Niet voor de winst: Het belang van alfa-onderwijs voor de democratie,
vertaling Rogier van Kappel, Ambo, 214 blz., € 19,95
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Het anti-rendementsentiment

De mens
met beperkte
doelen
Verzet tegen het rendementsdenken is van alle tijden.
Misschien brengt de huidige
revolte tegen winstbejag
het onderwijs, de zorg en de
banken terug naar de vraag:
waartoe zijn wij op aarde?
door Casper Thomas beeld Milo
Een goed politicus weet wat zijn publiek wil
horen. In het geval van Jesse Klaver, kersvers
fractievoorzitter van GroenLinks, is het duidelijk wat dat is. Wie nieuw elan op links wil
uitstralen, laat sleetse begrippen als klasse en
kapitaal voor wat ze zijn en keert zich tegen het
rendementsdenken als voornaamste politieke
kwelgeest. Bij het aanvaarden van het voorzitterschap was het in ieder geval een belangrijk
thema in Klavers verhaal. Onderwijs, zorg, in
feite de hele publieke sector had volgens hem te
lijden onder rendementsdenken.
De vraag laat zich moeilijk beantwoorden,
maar wel degelijk stellen: was Jesse Klaver
ook fractievoorzitter van GroenLinks geworden als zijn protesterende generatiegenoten op
de UvA niet de term ‘rendementsdenken’ tot
modewoord van 2015 hadden gemaakt? In elk
geval verwees Klaver in zijn aanvaardingsspeech
prominent naar de Maagdenhuis-bezetting als
hoopvol teken van een kerend tij.
Zes weken zaten studenten en docenten
van de Universiteit van Amsterdam in het
Maagdenhuis (waar normaal het bestuur van
de UvA zetelt) totdat politie en ME op 11 april
met geweld een einde maakten aan de bezetting. Nog steeds gaan de universiteitsprotesten
door. In onder meer Utrecht, Groningen en Rotterdam werden onlangs afdelingen opgericht
van ReThink, het collectief waarin ontevreden
wetenschappers zich hebben verenigd. In hun
open brieven, ondertekend door honderden
onderzoekers, zeggen ze zich ‘te herkennen in
de roep om een einde te maken aan het doorgeschoten rendementsdenken’ (Rotterdam) en
constateren ze dat er op de universiteiten een
‘eenzijdige nadruk ligt op rendement’ (Utrecht).
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Of 2015 de geschiedenis in gaat als een kantelpunt in het universitair bestel moet blijken.
Maar dat er een taalkundige erfenis wordt
achterlaten, is vrijwel zeker. Illustratief is een
opiniestuk van boze UvA-wetenschappers in
Trouw (18 april), ‘Rendementsdenken beschadigt wetenschap en onderwijs’. In het artikel van
zo’n negenhonderd woorden valt de term zeven
keer. Rendementsdenken staat voor de auteurs
gelijk aan ‘meten is weten’ en ‘inhoud die ondergeschikt is aan peilbare resultaten’. Rendementsdenken, dat gebeurt in de hoofden van de
professionele managers waar de universiteit volgens de auteurs van vergeven is, met als gevolg
een ‘kafkaëske toename van opgelegde richtlijnen, procedures, zelfevaluaties en andere tijdverslindende hervormingen die allemaal gericht
zijn op standaardisering en centrale regulering’.
De vraag of de klachten over de Nederlandse
universiteiten hout snijden even daargelaten,
is het de moeite waard om stil te staan bij dat
verfoeide ‘rendementsdenken’. Voor een tegenbeweging is het een ideale tegenstander. Het
begrip is ruim genoeg om er van alles onder te
hangen. Bankiers die de aandeelhouder belangrijker vinden dan de klant, zorgmanagers die
de minuten tellen die een verpleger nodig heeft
voor het aantrekken van steunkousen en universiteitsbestuurders die kleine talen als ‘onrendabel’ bestempelen: allemaal kunnen ze worden
afgeschilderd als rendementsdenkers. Het is een
ideaal frame om je tegenstander klem te zetten.
Niemand wil een kille rendementsdenker zijn.
Op die manier functioneert ‘rendements
denken’ als een sjibbolet voor deze tijd. Wie zich
tot tegenstander van het rendementsdenken
verklaart, behoort tot de incrowd, tot de groep

die verandering wil. Wie niet openlijk afstand
neemt of, erger nog, wie het rendementsdenken
omarmt, behoort tot het rivaliserende kamp.
In NRC Handelsblad opende acteur en dichter
Ramsey Nasr vorige week een artikel met de
mededeling dat hij al sinds zijn middelbareschooltijd ‘allergisch’ is voor het woord rendementsdenken. Je weet meteen wat komen gaat.
Inderdaad, een warm pleidooi voor die dingen
waarvan het nut zich niet in cijfers laat vangen:
Latijn en Grieks op het gymnasium, Sanskriet
en zuivere wiskunde op de universiteit, toneel,
kunst. Al die dingen komen in het gedrang in
een samenleving die wordt beheerst door rendementsdenken, dat volgens Nasr onze verbeelding doodslaat.
Mopperen over rendementsdenken is van alle
tijden. Wie zoekt in de krantenarchieven stuit
op bijvoorbeeld een artikel uit 1954 in de Leeuwarder Courant over het zorgelijke toekomstperspectief van ‘de Christelijke boer’, wiens
nering dreigt te worden vermalen door Haags
landbouwbeleid dat, jawel, in het teken staat
van ‘eenzijdig rendementsdenken’. Het gaat hier
om rendement in zijn meest fysieke vorm: zo
veel mogelijk opbrengst uit de landbouwgrond
persen. In de jaren zestig en zeventig lijkt de
term onder de radar te verdwijnen, om eind
jaren tachtig weer op te duiken, bijvoorbeeld in
de linkse krant Het Vrije Volk, dat al in een vroeg
stadium de desperate housewives signaleert.
‘Echtgenotes doodongelukkig en overspelig’,
kopte het dagblad. Aan het woord komt Bram
Buunk, psycholoog van de (toen nog) katholieke
Universiteit Nijmegen die meent dat ‘de vrouw
altijd meer waarde aan de relatie zal blijven

hechten dan de man’. En daarom ‘zal ze zich
eerder afvragen of het wel de moeite waard is
om zoveel energie in een relatie te stoppen. Een
soort rendementsdenken, dus.’
Goed op dreef komt het debat over rendementsdenken pas in de jaren negentig. In 1993
wijst studentenvakbond lsvb de vinger richting het rendementsdenken in een debat over
het inkorten van de studieduur. Een paar jaar
later interviewt Geert Mak in NRC Handelsblad
Rabobank-directeur Wim van Dinten, die zich
beklaagt over de ‘desastreuze gevolgen van het
hedendaagse rendementsdenken’. Het is een
doorsnee artikel van een journalist in gesprek
met de top van het bedrijfsleven (al zal een krant
tegenwoordig niet snel meer 3417 woorden voor
een interview inruimen). Wel opvallend zijn de
woorden van de bankier, die volledig bij deze
tijd passen. ‘Veel grote bedrijven en overheidsorganisaties worden zo ingericht dat mensen de
mogelijkheid wordt ontnomen om de zaken zo
in te richten als ze zelf willen’, constateert Van
Dinten. ‘De wereld van de technocraat is niet de
werkelijkheid.’ Het zou zo op een spandoek in
het Maagdenhuis kunnen.
Dit soort historisch gespit stemt aan de ene
kant somber: we zijn twee decennia verder en
we voeren hetzelfde debat, over dezelfde onderwerpen, op dezelfde toon. Toch lijkt er wel dege-

Ook De Telegraaf meende dat
de Maagdenhuis-bezetters een
punt hadden met kun klacht
over rendementsdenken

lijk iets te schuiven. Van de honderden treffers
die ‘rendementsdenken’ oplevert bij een zoek
opdracht in de archieven komt het overgrote
deel uit artikelen van de afgelopen paar jaar.
Als de mond inderdaad overloopt van waar het
hart vol van is, dan is onvrede over rendements
denken hét probleem van dit moment.
Niet voor niets sluit het Haagse politieke
debat in toenemende mate aan bij de rendementsdiscussie. Onlangs lieten de onderwijswoordvoerders van SP en d66 in televisieprogramma Buitenhof openlijk hun afkeer
blijken van het rendementsdenken. Minister
van Onderwijs Jet Bussemaker zei in antwoord
op de Maagdenhuis-bezetting dat ze rendementsdenken juist afwijst. Maar vooral Jesse
Klaver heeft zijn oor goed te luisteren gelegd.
Hij schreef een opiniestuk waarin hij de UvAdemonstranten ‘groot gelijk’ gaf in hun roep om
meer medezeggenschap, minder rendementsdenken, ruimte voor specialistische studies en
meer zicht op een vaste baan voor onderzoekers.
Hij organiseerde een Kamerzitting over rendementsdenken in het onderwijs. Jesse Klaver, 29,
is de anti-rendementspoliticus van dit moment.
In dezelfde week dat Jesse Klaver de jongste
partijleider uit de Nederlandse politieke geschiedenis werd, besteedde zorgbestuurder Wouter
Bos zijn column in de Volkskrant aan de malaise
van de sociaal-democratie. Nu is deze teloorgang
een grijsgedraaide plaat, maar Bos wist nog een
toontje somberder te zingen. Op links zit er volgens de pvda’er geen enkele electorale ruimte.
Schuldig daaraan zijn een ‘behoudende middenklasse’, ‘de toenemende diversiteit’ en ‘fragmentatie van de samenleving’. ‘Middenklasse
en lagere klasse, werkenden en werklozen, kos-

mopolieten en nationalisten, moderniserings
winnaars en moderniseringsverliezers’, een
linkse volkspartij kan ze niet meer onder één
noemer samenbrengen, aldus Bos.
Wat Bos is feite zegt is dat er geen politiek
verhaal bestaat waar de mensen die destijds op
hém stemden zich nog achter kunnen scharen.
Maar het kan zomaar zijn dat hij wat over het
hoofd ziet. De afkeer van het denken in termen
van rendement is juist iets wat klasse, werk en
levensinstelling overstijgt. Ook De Telegraaf
meende dat de Maagdenhuis-bezetters een punt
hadden met kun klacht over rendementsdenken.
De botsing op de Universiteit van Amsterdam is een model voor de grote ideologische
strijd van deze tijd. Na grofweg anderhalve eeuw
getouwtrek of nu de staat of de markt de beste
manier is om een samenleving te organiseren,
wordt het nu tijd voor een nieuwe indeling. Die
zoektocht kan prima beginnen bij een breed
gedragen afkeer van het rendementsdenken.
Daarmee wordt ook direct het probleem
zichtbaar. De protesten tegen rendements
denken zijn verfrissend, maar uiteindelijk gaat
het vooral om een afwijzing. Universiteiten,
bedrijven, ziekenhuizen, ze moeten vooral een
hoop niet doen. Niet belust zijn op winst, niet
denken in termen van kwantificeerbare resultaten, niet streven naar zo veel mogelijk efficiëntie.
Het concrete alternatief dat daar tegenover staat
is vooralsnog weinig gearticuleerd.
Aanknopingspunten zijn er echter genoeg.
Een van de beste voorbeelden van anders denken over universiteiten is alweer een paar jaar
oud, maar nog steeds veelzeggend. In 2011
schreef Martha Nussbaum Niet voor de winst,
een pleidooi voor de geesteswetenschappen als
onmisbaar ingrediënt voor een leefbare democratie. In dat boek haalt ze de Indiase dichter,
schrijver en onderwijshervormer Rabindranath Tagore aan. In 1917 schreef Tagore dat de
geschiedenis was aanbeland in een fase waarin
‘de morele mens steeds meer plaats maakt voor
de commerciële mens, de mens met beperkte
doelen’. Het gevolg is een ‘scheve morele balans,
waarbij de menselijke kant wordt verdrukt in
zielloze organisaties’. Tagore als anti-rendementsdenker avant la lettre.
Waar Tagore en Nussbaum op wijzen is de
noodzaak van onderwijs en onderzoek in kleinschalig verband, met intensieve dialoog en open
wederzijdse bevraging, om zo blik van de mens
met beperkte doelen te verruimen. Wat zij in
feite doen is voorbij het rendement denken.
Eerst vragen waartoe een universiteit op aarde
is, wat mensen waardevol vinden, wat ze nodig
hebben. Hoe dat moet worden georganiseerd
en bekostigd is de vraag die pas daarna komt.
De vraag ‘wat levert het op?’ wordt daarmee
vanzelf overbodig. Niet voor de winst gaat over
universiteiten, maar de onderliggende vraag is
een universele. Waartoe dient de zorg? Wat hebben patiënten en verzorgers nodig? Idem voor
banken, scholen, bedrijven, de politiek. Met de
revolte tegen rendement kan het gesprek daarover beginnen.
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De universiteit na het Maagdenhuis

Competente
rebellen

Zes weken was het bezette Maagdenhuis een
borrelende ketel van ideeën. Casper Thomas dook
onder in de universitaire revolte en kwam tot het
inzicht dat het universiteitsoproer belangrijke lessen
voor de academische gemeenschap bevat.
door Casper Thomas
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Onder Engelse universiteitsbestuurders doet
een opmerkelijke anekdote de ronde. ‘Vraag
de eerste tien mensen die je op de universiteit
tegenkomt hoe het moreel is onder professoren.
Iedereen zal klagen. Over vervlakking van de
academie, over te weinig geld voor onderzoek,
over te veel bureaucratische rompslomp. Vraag
ze daarna waar ze mee bezig zijn. De antwoorden die je krijgt zullen steevast geanimeerd en
optimistisch zijn.’ Deze universitaire variant op
‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’ is
opgetekend door David Watson in The Question
of Morale: Managing Happiness and Unhappiness in University Life.
Watson, een ideeënhistoricus die een lange
carrière in het universitair bestuur van onder
andere Oxford achter de rug had toen hij afgelopen zomer overleed, plaatst de eeuwige klacht
van studenten en hoogleraren dat de academie
teloorgaat in perspectief. Er heerst op de universiteiten een permanente verheerlijking van een
glorieus verleden, constateert Watson, waarin
de studenten leergierig waren en de hoogleraar
over oneindige middelen beschikte om zijn
nieuwsgierigheid te volgen. Volgens Watson is
diepe ontevredenheid een onuitwisbaar facet
van het universitaire leven. Ontevredenheid
tonen is volgens hem een ‘retorisch instrument’
waarmee de sector onderlinge solidariteit versterkt en het management onder druk zet.
Op de Universiteit van Amsterdam werd dat
‘retorisch instrument’ afgelopen winter ten volle
ingezet. Op 25 februari 2015 nam een groep
boze studenten bezit van het Maagdenhuis, de
bestuurszetel van de UvA.
Vele docenten sloten zich bij
Bezettingen van
de bezetting aan. Ze werden
de Universiteit van
gedreven door ongenoegen
Amsterdam.
Kleurenfoto’s:
over
‘rendementsdenken’
Bungehuis, Spui
dat de universiteit volgens
straat, faculteit
hen in de greep hield. Achder geestes
ter die klacht ging een lange
wetenschappen,
17 februari 2015.
lijst grieven schuil. Over de
Zwart-witfoto:
mate van invloed die stuMaagdenhuis,
denten hadden op de koers
mei 1969
van de universiteit. Over de
onderzoekers die van het
ene tijdelijke contract naar
het andere rollen, omdat een vast dienstverband
te risicovol is in een klimaat waarin faculteiten
in onzekerheid leven over hoeveel geld ze volgend jaar te besteden hebben. Over plannen om
opleidingen te schrappen die weinig studenten
trekken. Het openbreken van de zware houten
deur van het Maagdenhuis die winteravond was
het begin van een zes weken durend evenement
dat de fundamentele vraag op scherp zette: van
wie is de universiteit eigenlijk? En voor wie is
die universiteit er?
De langste studentenbezetting in de geschiedenis van Nederland is voorbij, maar het debat
gaat onverminderd door. Actiegroepen discussiëren onderling verder over de nieuwe universiteit, speciale onderzoekscommissies houden
de bedrijfsvoering en interne democratie op
de UvA tegen het licht. Tijdens bijeenkomsten

waar wordt gesproken over de toekomst van de
universiteit is de Amsterdamse academische
revolte afzetpunt van discussie. Uit die gesprekken, minder zichtbaar dan de bezetting, waarvan uitgebreid verslag werd gedaan door de
media, komen langzaam de contouren van een
nieuwe universiteit naar voren.
De Maagdenhuisprotesten stonden niet op
zichzelf. Het broeide al langer op de Nederlandse
universiteiten. Op wetenschappelijke conferenties waren ‘academisch kapitalisme’ en de ‘neoliberale universiteit’ populaire onderwerpen. Je
kunt een boekenkast vullen met recente titels
die kritiek leveren op het idee dat de universiteit zich aan ondernemingen moet spiegelen
en vooral dient als instrument om nationale
concurrentiekracht een boost te geven. Science
in Transition, een collectief van kritische wetenschappers, ijvert sinds 2013 voor een andere
academische cultuur, meer op inhoudelijke kwaliteit gericht in plaats van op aantallen publica-

protest werd gevormd door een lappendeken
van verschillende protestgroepen, ieder met
een eigen agenda. Dat maakt het onmogelijk
om de demonstranten over één kam te scheren.
Maar uit de beweging in en rondom het bezette
Maagdenhuis zijn lessen te trekken zowel
over de Nederlandse universiteiten als over de
samenleving als geheel.
Om met dat laatste te beginnen: de bezetting
was een oefening in nieuwe politiek. In tegenstelling tot eerdere bezettingen op de UvA, zoals
die van het Bungehuis, waar de geesteswetenschappen zitten, of het Science Park, was het
Maagdenhuis een publiek forum. De deur stond
in principe open en iedereen kon aanhaken bij
de bezetting. De richting en aard van het protest lagen dan ook niet van tevoren vast, maar
werden gevormd door een ad-hoc-coalitie die
wisselde van samenstelling, maar werd verenigd
door een gedeelde afkeer van rendementsdenken. Dat bood ruimte voor activisten van
buiten de universiteit, maar ook voor denkers

De klacht van de bezetters: het menselijk individu
verdwijnt uit beeld als de financiële logica overheerst
ties en studenten. Ook in het onderwijs moeten
dingen anders, volgens hen. ‘Universiteiten leveren steeds meer afgestudeerden af. Maar die zijn
nogal eens van discutabele kwaliteit en hebben
beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het ideaal
van hoger onderwijs voor velen zonder adequate
financiering heeft de kwaliteit van het onderwijs
verslechterd’, stond er in hun openingsmanifest.
Wetenschappers bedienen zich meestal van
courante middelen: discussiefora, manifesten,
opiniestukken in de media. Een subgroep van
studenten en docenten van de Universiteit van
Amsterdam voegde de bezetting aan het actierepertoire toe. Als wetenschappers en studenten
overgaan tot zoiets radicaals als een bezetting
kun je twee dingen doen. Je kunt ze wegwuiven
als lawaaiig tuig dat een gummiknuppel in de
nek verdient, zoals mopperende reaguurders
deden op webfora en sociale media. Je kunt zeggen dat de demonstranten met hun klachten
maar naar Den Haag moeten gaan en aan de
poorten van de politiek in plaats van die van het
universiteitsbestuur moeten rammelen, zoals
het UvA-bestuur aanvankelijk deed. Of je kunt
een poging doen om de kluwen van gemopper op de universiteit, de afwijzing van het
rendementsdenken en beschimping van ‘regentesk’ bestuur enigszins te ontwarren.
Dat laatste probeer ik te doen in mijn boek
Competente rebellen (zie kader). Mijn stellige overtuiging is dat de spectaculaire, uitdagende en bij tijden ongenuanceerde protesten
aanknopingspunten bieden om na te denken
over hoe de universiteit van de toekomst eruit
moet zien. Soms waren die aanknopings
punten te vinden in wat de demonstranten
eisten, soms bij de parade van denkers die
sprak in het Maagdenhuis. Het Maagdenhuis

van wereldfaam, mondige studenten en onderzoekers uit alle hoeken van academia. Zo werd
het Maagdenhuis een openbaar discussieforum
waar in principe iedereen kon meepraten over
de vraag waartoe de universiteit op aarde is.
In de eerste weken van de bezetting kwam
antropoloog David Graeber spreken in het
Maagdenhuis. Graeber is het boegbeeld van
Occupy Wall Street en criticaster van precies die dingen waar de bezetters zich aan
stoorden: bureaucratie, neoliberaal denken,
bestuursmacht. De bezetters konden zich geen
beter icoon wensen. Graeber staat voor het soort
politiek dat sinds Occupy een internationaal
fenomeen is geworden: een spontaan gevormde
coalitie, die plaatsneemt in de openbare ruimte
en met haar aanwezigheid daar het punt wil
maken dat ze de bestaande orde niet accepteert.
‘Pleinburgers’ noemt politiek wetenschapper
Herman van Gunsteren het in een kort boek dat
hij onlangs schreef. Tegen pleinburgers zeggen
dat ze zich maar verkiesbaar moeten stellen of
in een medezeggenschapsraad moeten plaatsnemen als ze wat willen veranderen, is praten
tegen doven. Ze betwisten juist de legitimiteit
van indirect democratisch genomen beslissingen. Voor de UvA waren de pleinburgers een
last. Het Maagdenhuis werd de universiteit uit
handen genomen en omgetoverd tot een platform waar niet de universiteit, maar de wereld
als geheel werd aangeklaagd. Het is een rol die
de Amsterdamse universiteit in de historie vaker
heeft gespeeld: als een plek waar een draaiende
maatschappelijke wind ten volle te voelen is.
Die veranderende wind betreft onze collectieve voorkeur voor marktcompetitie als
instrument om het algemeen belang te dienen
en het welzijn van iedereen te vergroten. De

beroemde Maagdenhuisbezetting van 1969 is
symbool komen te staan voor een mondiger
samenleving die niet meer klakkeloos luistert
naar een kleine elite (daar zit een hoop mythevorming bij, maar zo werkt de geschiedenis).
De recente Maagdenhuisbezetting viel samen
met een opvallende heropleving van linkse politiek. Kijk naar Syriza, Jeremy Corbyn en Bernie
Sanders. Wat vooral opvalt is de populariteit van
oud links bij een nieuwe generatie.
Natuurlijk zijn jongeren niet massaal links
geworden, dat waren ze in de jaren zestig ook
niet. Wat wel nieuw is, is dat kritiek op het
marktdenken breed gedragen wordt. Veel burgers, ook in het politieke midden en op de verre
rechtervleugel, hebben het idee dat publieke
instellingen, of dat nu woningbouwcorporaties,
zorginstellingen of universiteiten zijn, onvoldoende dienend zijn aan het publiek waarvoor
ze ooit in het leven zijn geroepen. De opstand
tegen het marktdenken is een beweging die traditionele politieke scheidslijnen overstijgt.
Het marktdenken toont zich vooral in een heilig geloof in onderlinge concurrentie als ultieme
aanjager van kwaliteit. In de afgelopen decennia
heeft het idee postgevat dat universiteiten zich
moeten gedragen als aanbieder van het ‘product
studie’ dat wordt afgenomen door studenten
die zich als consumenten gedragen: kiezen voor
de beste aanbieder. Bij het beslissen welke dat
is, beschikt een aankomend student over twee
informatiebronnen: rapportcijfers van academische inspectiediensten en ranglijstjes aan de ene
kant, en de reclamecampagnes van universiteiten aan de andere kant. De financiering van universiteiten is hierop aangepast. De vergoeding
per inschrijving en per uitgereikt diploma is de
kurk waar universiteiten op drijven. Een opleiding die niet voldoende aansluit bij de vraag
van, overwegend, achttienjarige schoolverlaters
moet zich aanpassen of anders worden opgeheven als ‘niet rendabel’.
Ook voor onderzoeksgelden is een model
van marktcompetitie in het leven geroepen. Als
onderzoekers onderling moeten strijden om
een beurs, dan komen de beste ideeën vanzelf
bovendrijven, is de gedachte. En dus wordt een
groot deel van het Nederlandse onderzoeksgeld
verdeeld via de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (nwo). Wat vast
staat is dat de competitie moordend is. Minder
dan een vijfde van de onderzoeksvragen die de
nwo binnenkrijgt wordt gehonoreerd. Uit een
onderzoek van de Volkskrant bleek dat tien procent van de onderzoekers meer dan zestig procent van alle nwo-gelden binnenhaalt. Het is
Thomas Piketty in wetenschapsland: een kleine
bovenlaag die het leeuwendeel van het kapitaal
in handen heeft.
Waar in theorie de tucht van de markt de
kwaliteit van de wetenschap moet opstuwen,
gaat het in de praktijk vooral om marktje spelen. Want die academische markt wordt aan alle
kanten bijgestuurd. De budgetten die de nwo
vergeeft voor vrij onderzoek komen op iets meer
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dan een derde van het totaal. De rest van het
landelijke onderzoeksbudget is geoormerkt voor
door de politiek oplegde prioriteiten, zoals het
topsectorenbeleid. We doen alsof studenten zich
voornamelijk door de kwaliteit van een opleiding laten leiden, terwijl in de praktijk van alles
medebepalend is voor de studiekeuze, van de
reisafstand van het ouderlijk nest tot en met wat
een stad aan kroegen te bieden heeft. Nu zou het
goed zijn als ze zich vooral lieten motiveren door
de kwaliteit van een opleiding, maar waar het
hier om gaat is dat de marktfictie ons naar de
verkeerde conclusies leidt. Dat een studie waar
weinig vraag naar is geen bestaansrecht heeft.
Dat een wetenschapper die achter het net vist in
de beurzencompetitie niet ‘excelleert’.
Als het marktspel gespeeld moet worden,
krijg je een universiteit die zichzelf beziet met
een telraam in de hand. Een universiteit waar
het gaat om hoeveelheden diploma’s die worden
uitgedeeld, het aantal papers dat een onder
zoeker schrijft, de hoeveelheid onderzoeksbeurzen die worden binnengehaald. Dit is het
rendementsenken dat dankzij de Maagdenhuisbezetting zo’n veelgebruikte term is geworden:
de aanname dat de universiteit zichzelf moet
rechtvaardigen, tegenover het brede publiek,
de politiek en zichzelf, door resultaten te tonen
die zich makkelijk laten begrijpen en onderling
laten vergelijken. En dan kom je al snel uit bij
kwantitatieve maatstaven, zoals studenten
aantallen, de plek op een ranglijst, het aantal
keren dat een onderzoeker wordt geciteerd. De
bonte stoet van Maagdenhuisbezetters werd
verenigd door hun afkeer van dit systeem.
Niet voor niets ontkiemden de Amsterdamse
universiteitsprotesten aan de faculteit geesteswetenschappen, die flink moest bezuinigen. In
het huidige financieringsklimaat zijn de geesteswetenschappers het kind van de rekening. Nu
werden de bezuinigingen vooral ingegeven door
teruglopende studentenaantallen, maar ook dat
probleem wordt verergerd door de utilitaire kijk
op kennis die dominant is in de Nederlandse
politiek. Het impliciete oordeel dat geestes
wetenschappen geen onderdeel zijn van wat
‘top’ is in Nederland is geen aanmoediging om
een studie filosofie te beginnen. Zo wordt het
marktsucces van de geesteswetenschappen een
self fulfilling prophecy.
Maar het grootste probleem van de universiteiten en onderzoekers als onderlinge
concurrentiepartners is dat dat haaks staat op
wat de universiteit zou moeten zijn: een academische gemeenschap. Momenteel is de academische gemeenschap opgedeeld in winnaars
en verliezers, in haves en have-nots. Toch is de
behoefte aan een verzameling van docenten en
studenten die zonder intellectuele begrenzingen kennis kan delen, verwerven en conserveren onverminderd groot. Onlangs was ik op een
bijeenkomst waar een keur van vooraanstaande
wetenschappers samenkwam om na te denken over de universiteit van de toekomst. Het
belangrijkste thema die middag: hoe een acade44 De Groene Amsterdammer 22.10.2015

Competente rebellen

Wat was de Maagdenhuisbezetting 2015?
In de anderhalve maand dat het hart van de
Universiteit van Amsterdam fungeerde als
open forum werden verschillende antwoorden
gegeven. Voor sommigen was het een broodnodig
weerwoord tegen een academische cultuur
waar niet de verbeelding, maar het geld telde.
Anderen zagen vooral een rel, op poten gezet
door professionele actievoerders. Hoe dan ook,
het bezette Maagdenhuis was een spektakel
dat de academische gemeenschap in zijn greep
hield. In Competente rebellen: Hoe de universiteit
in opstand kwam tegen het marktdenken duidt
Casper Thomas de grootste universitaire
opstand uit de Nederlandse geschiedenis. Het
boek is gebaseerd op veelvuldige bezoeken
aan het bezette Maagdenhuis, gesprekken
met hoofdrolspelers en eerder journalistiek
onderzoek naar het functioneren van de
universiteiten. Competente rebellen laat zien hoe
het Maagdenhuis symbool staat voor de grote
veranderingen van deze tijd.

mische gemeenschap te vormen? Ook hier was
het Maagdenhuis een van de aanleidingen om
dit onderwerp aan te snijden. Wat zijn de voorwaarden waaronder een academische gemeenschap kan functioneren? Wie hoort er allemaal
bij die gemeenschap?
De betekenis van de Maagdenhuisbezetting
voor het ideaal van een academische gemeenschap is tweeledig. Aan de ene kant rekte
het bezette Maagdenhuis de grenzen van die
gemeenschap op. Het was een open bezetting
met als inzet de vraag: hoe de universiteit vorm
te geven? Zo bezien is de Maagdenhuisbezetting
het symbool van een tijdperk waarin de ivoren
toren haar deuren open heeft gezet, en aller-

bleek uit onderzoek van de knaw. Natuurlijk
wekt publiekswetenschap onbelangrijke vragen
op (‘waarom gaat het scherm van een gsm zo
snel stuk?’), maar net als een studentenprotest
moet een nationale wetenschapsagenda niet
op de buitensporigheden worden afgerekend,
maar op de optelsom van het geheel. Zoals de
Wetenschapsagenda vele relevante vragen bevat,
trok de Maagdenhuisbezetting vele betrokken
studenten en onderzoekers, oprecht geïnteresseerd in de toekomst van de universiteit.
Tegelijkertijd is het Maagdenhuis symbool
voor wat de gevolgen kunnen zijn van een gebrek
aan academische gemeenschapszin. De demonstrerende studenten en docenten vonden elkaar
in de afwijzing van datgene dat ze samenbracht:
de cultuur op de Universiteit van Amsterdam.
Het idee dat klachten op de werkvloer nauwelijks doordrongen in de universitaire bestuurskamers was een belangrijke drijfveer voor de
protesten. Veel docenten waren gefrustreerd
over een organisatie die in zoveel lagen was
opgedeeld dat roepen om verandering een soort
fluisterspelletje werd. Tegen de tijd dat de boodschap een paar keer was doorgegeven, klonk die
ineens heel anders. Studenten ergerden zich
aan het beknotten van studentendemocratie tot
‘adviesrecht’ over echt belangrijke onderwerpen,
zoals de wijze waarop het geld wordt verdeeld en
het bestuur wordt benoemd. Hoe dan ook herkenden bezetters (en hun vele sympathisanten
die zich niet fysiek richting Maagdenhuis begaven) zichzelf zo weinig in de UvA dat ze zich
aansloten bij het protest.
Ook hier geldt dat de bezetting staat voor een
overtuiging die aan terrein wint. Noem het economisme, rendementsdenken, neoliberalisme
of wat dan ook, de onderlinge klacht is dezelfde:
het menselijk individu verdwijnt uit beeld als de
financiële logica overheerst. Dan worden onder-

Strijden om een onderzoeksbeurs via een Idols-achtige
competitie past niet bij een academische gemeenschap
lei belangen de universiteit in en uit gaan. Die
van het bedrijfsleven, dat graag de onderzoeks
agenda mee bepaalt, maar ook die van betrokken burgers die zich zorgen maken om de
samenleving en de universiteit zien als een plek
waar over die zorgen gesproken kan worden.
Dat de universiteit steeds meer een plek
wordt van brede maatschappelijke betrokkenheid wordt ook bewezen door de Nationale
Wetenschapsagenda, de lijst met vragen aan
de wetenschap die via crowdsourcing tot stand
komt en het brede publiek met onderzoekers
in gesprek brengt. Daar wordt wel eens flauw
over gedaan. Waarom zou je het brede publiek
moeten vragen wat de universiteit moet doen?
Wetenschappers zijn experts, die zelf prima
weten welke vragen ze moeten stellen. Maar
veertig procent van de Nederlanders wil graag
dat burgers meebeslissen over wetenschap,

zoekers fte’s, waarvan een faculteit er te veel of
te weinig heeft. Studenten worden gevangen
in een systeem gebaseerd op ects, de internationale munteenheid waarin onderwijs verrekend wordt, dat op zijn beurt weer de basis
vormt voor de financiering van de universiteit.
Maar een gemeenschap bestaat uit mensen, die
erkend worden voor de rol die ze graag spelen.
Niet uit eenheden, per stuk te verrekenen. Dat
geluid was veelvuldig te horen in het bezette
Maagdenhuis.
In 2013 deed een parlementaire enquête
commissie onderzoek naar hoe de privatisering
van overheidsdiensten heeft uitgepakt in Nederland. De commissie kwam tot de slotsom dat
de wetgever de burger ‘in een te beperkt beeld
had opgesloten’. Op universiteiten is iets vergelijkbaars aan de hand. In een enquête van het

Paul van Riel / HH

Rathenau Instituut noemt slechts vijf procent
van de wetenschappers ‘kennisbenutting en
valorisatie’ als drijfveer. Goed onderwijs geven
is vele malen belangrijker onder hoogleraren,
zo blijkt uit de enquête, net als de ruimte om
goed onderzoek te doen. Toch wordt onderwijs
nauwelijks gewogen in de beoordelingen of een
wetenschapper een beurs of vaste aanstelling
verdient. ‘Verhogen van de concurrentiekracht’
staat helemaal onder aan de lijst van redenen
om als wetenschapper je bed uit te komen.
Ondertussen hamert de Wetenschapvisie 2025,
waarmee het huidige kabinet zijn kijk op de universiteiten ontvouwde, erop dat ‘de wetenschap
bijdraagt aan de concurrentiepositie van ons
land. Wetenschap is een investering in ons economisch groeipotentieel.’ Blijkbaar gaapt er een
gat tussen de politieke opdracht aan de universiteit en wat wetenschappers zelf willen.

De opsteller van die Wetenschapsvisie, minister van Onderwijs Jet Bussemaker, oordeelde
na afloop van de bezetting dat ‘de protesten in
een groot deel van het land helemaal geen weerklank hadden’. Ze zag er dan ook geen enkele
aanleiding in om haar beleid te wijzigen. Ook
hier is sprake van blikvernauwing. Amsterdam
is een wereldstad en net als iedere universiteit
onderdeel van een gemondialiseerd academisch
bestel. Wie een internationale blik loslaat op
de protesten ziet al snel dat ze passen in een
wereldwijde trend. Toen ik na afloop van de
Maagdenhuisbezetting sprak met Dymph van
den Boom, rector magnificus van de UvA, vertelde ze me dat ze de bezetting als een internationaal verschijnsel zag dat was neergestreken
in Amsterdam. Dat zit dicht op de waarheid.
Maagdenhuis-achtige gebeurtenissen doen zich
voor in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-

Afrika en vele andere landen. Het patroon is hetzelfde: de protesten beginnen klein en groeien
uit tot een breed verzet tegen marktdenken op
universiteiten, en in de samenleving als geheel.
De grote vraag is natuurlijk wat het alternatief is voor de marktuniversiteit die overal aan
de schandpaal wordt genageld. Een antwoord
begint met het aanpassen van de mechanismen die wetenschappers en universiteiten
tegen elkaar uitspelen, in plaats van aaneen te
smeden tot die gewenste academische gemeenschap. Strijden om een onderzoeksbeurs via een
Idols-achtige competitie met veel afvalrondes en
waar er maar één de winnaar kan zijn, past daar
niet bij. Er is politiek geen enkel obstakel om
het geld gewoon aan de universiteiten te geven.
Twaalf universiteiten die in een land van zeventien miljoen inwoners onderling touwtrekken
om de jaarlijkse studenteninstroom past evenmin. Er staat universiteiten niets in de weg om
een vastgesteld aantal studenten per opleiding
te accepteren, en daarmee vanzelf de jonge
geesten gelijkmatiger over de verschillende
wetenschapsgebieden te verdelen.
Naar analogie van het ideaal van een ‘ontspannen samenleving’ zou er een ontspannen
universiteit moeten ontstaan ter vervanging
van een academie die alleen kan voortbestaan
door te strijden tegen elkaar, om de gunsten
van anderen. Of dat nu studenten, subsidieverstrekkers of bedrijven zijn. Een universiteit
waar wetenschappers bepalen wat er gebeurt.
Dat betekent dat de politiek inhoudelijk afstand
moet nemen. Die heeft namelijk een instrument in handen om de universiteit naar haar
pijpen te laten dansen: de financiering. Doordat
onderzoeksfinanciering wordt gekoppeld aan
politieke wensen wordt de universiteit mee
gesleurd in het kortetermijnperspectief van de
parlementaire politiek. Terwijl de academie een
taak heeft om kennisinfrastructuur te onderhouden, door de eeuwen heen.
Maar hoe de universiteit ook zal veranderen,
de vrees dat de academie in de uitverkoop wordt
gedaan zal niet zo snel verdwijnen, zoals David
Watson laat zien in The Question of Morale. Dat
is niet erg. Klagen dat de academie ten onder
gaat is een universitair ritueel waarbij iedereen
zijn rol speelt, bezetter en bestuurder. Het is, legt
Watson uit, de manier waarop de hyperkritische
gemeenschap over zichzelf nadenkt en experimenteert met de eigen rol in de samenleving.
Als de Maagdenhuis
bezetting daaraan heeft
bijgedragen was het,
zie groene.nl voor
Dossier Universiteiten
die opengebroken deur
ten spijt, een moment
waarop de academie haar
belangrijkste rol vervult: als instituut dat al klagend en mopperend de samenleving en zichzelf
kritisch tegen het licht houdt.
Competente rebellen: Hoe de universiteit in
opstand kwam tegen het marktdenken (Amsterdam University Press, € 17,95) ligt vanaf deze
week in de boekwinkel
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