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Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en werd de Miljoenennota 

gepresenteerd. Er komt structureel een kleine 200 miljoen bij voor 

wetenschappelijk onderzoek en er komt circa 70 miljoen extra omdat 

er meer studenten zijn dan waar eerder mee was gerekend. Waarom 

dan protesteren, denkt de leek? 

 

OCW houdt staande dat het budget per student, in 2019 7300 euro, 

al jaren ongeveer constant is. De werkelijkheid voor jullie en mij is 

een andere dan die van de Hoftoren. Als student doe je 

tegenwoordig gemiddeld een jaar korter over je studie dan vroeger, 

dat wilden we in Nederland ook, maar wij krijgen dus wel een jaar 

minder 7300 euro, terwijl de vakken die jij volgt en die wij dus geven 

dezelfde zijn gebleven. Een treinkaartje naar Rotterdam is niet 

goedkoper geworden omdat de intercity-direct er korter over doet. 

Waarom is jouw studie voor de minister van Financiën dan wel 

goedkoper geworden omdat jij er korter over doet? Het systeem dat 

Financiën aan OCW betaalt per ingeschreven student en niet per 

geleverde studieprestatie is pervers gebleken en heeft de 

universiteiten in 15 jaar meer gekost dan we nu geleidelijk 

terugkrijgen uit de zak van de student – via de besparing van het 

leenstelsel. 

 

En dat is nog maar de helft van het verhaal. Er zijn vandaag 30% meer 

studenten aan de universiteiten dan 10 jaar geleden, maar het geld 

voor onderzoek is constant gebleven en niet meegegroeid. Al met al 

zijn we inmiddels 25% bekostiging per student kwijtgeraakt. Waar 

moeten we vandaag de dag de onderzoekstijd vandaan halen om de 

kwaliteit van ons onderzoeksintensief onderwijs op peil te houden? 

Om de balans tussen onderwijs en onderzoek te bewaren die de 

academie kenmerkt? Je kunt politiek vast wel discussiëren of 

Nederland meer onderzoek moet doen enkel en alleen omdat er 

meer studenten komen. Maar aan zo’n discussie kom je pas aan toe 

als de publieke en private uitgaven aan R&D op het Europees 
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afgesproken peil van 3% van het BBP zijn. We zitten nu op 2%. Dat 

scheelt jaarlijks maar liefst 7 miljard. 

 

De koning zei dat we ‘blijven investeren’ in wetenschap. Er komt 

onder dit kabinet ruim 200 miljoen bij voor wetenschappelijk 

onderzoek. Daarvan gaat de helft via NWO en de andere helft via de 

Nationale Wetenschapsagenda naar de universiteiten en andere 

wetenschappelijke instellingen. In onze werkelijkheid betekent dit 

dat we het geld niet krijgen maar moeten gaan halen. Nog meer 

aanvragen schrijven, nog meer werkdruk. OCW zou de universiteiten 

in staat moeten stellen om in samenspraak met maatschappelijke 

partners te bepalen met welk onderzoek de samenleving en de 

toekomst het beste gediend zijn. De uitdagingen van de toekomst 

zitten niet alleen in techniek, verlenging van het leven of kunstmatige 

intelligentie, maar ook in de toepassing en effecten daarvan op de 

mens en de samenleving. We kunnen niet zonder de bijdrage van de 

sociale en geesteswetenschappen. De horizon moet verruimd 

worden. Het maken van een robuuste onderzoek agenda hoort bij 

onze academische professionaliteit en daarop zijn we uiteraard 

aanspreekbaar.  

 

De argeloze lezer van de Prinsjesdagstukken kan denken dat de 

universiteiten er goed in wegkomen. We krijgen er immers geld bij. 

Maar er wordt helemaal niets gedaan aan de drie problemen die ik 

noemde: dalend budget per student, ontkoppeling van onderwijs en 

onderzoek, en prioriteitsstelling van te onderzoeken vraagstukken 

buiten de universiteiten om.  

 

De gevolgen daarvan merken we iedere dag. 

 

Het knelt in het onderwijs bij het gebrek aan tijd voor feedback en 

begeleiding; nota bene de kern van het academische onderwijs; mijn 
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studenten uit de mastermodule Onderwijsbeleid die ik dit semester 

weer geef vragen daarom en hebben daar recht op.  

 

Het knelt omdat je vakken voorbereidt in het weekend, en omdat er 

veel tijd omgaat aan administratie; zoals zoveel docenten zit ik 

steevast zaterdag of zondag achter de laptop.  

 

Het knelt doordat er te weinig tijd overblijft voor onderzoek, dus doe 

je dat in je vrije tijd; dat is niet erg, het is ook mijn passie, maar het 

klopt natuurlijk niet. 

 

Het knelt omdat iedereen aanvragen schrijft voor onderzoeksgeld, 

die vervolgens in veel gevallen worden afgewezen. Niks mis met 

competitie, maar dit is niet meer efficiënt of zinvol.  

 

We vragen niet om ruimere middelen maar gewoon om middelen die 

passen bij onze maatschappelijke opgave.  

 

WO-in-Actie strijdt onder meer tegen de doelmatigheidskorting van 

183 miljoen, waarvan voor de universiteiten 26 miljoen. Wat doet 

OCW? Nog een schepje van 12 miljoen bovenop die 26 miljoen. 

Bovendien kort OCW op onze compensatie voor loon- en prijsstijging 

om sommige tegenvallers weg te werken. En let op: voor 2019 staat 

weer een tekort op de begroting waarvoor in de voorjaarsnota een 

oplossing moet worden gevonden.  

 

Samengevat: deze begroting doet niets aan onze echte problemen, 

de gewraakte doelmatigheidskorting blijft fier overeind staan en met 

nog een extra korting daarbovenop wordt niet alleen de aandacht 

daarvan weg gehaald, maar ook het verkeerde signaal afgegeven in 

een tijd dat de rek er al uit is bij onze staf en studenten. Het is mij 

dan ook een groot genoegen jullie actieweek hier, als voorzitter van 

de UvA, te openen! 


