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Academici trekken geregeld aande
alarmbel over de publicatiedruk
waaronderdeuniversiteitengebukt
gaan. De universiteiten strijden on-
derling om een groot deel van het
Vlaamsonderzoeksbudget. Zeazen
allemaalopdezelfdepot.Alsdeene
hetgoeddoet,maaralleandereook,
trappelt iedereen ter plaatse.
Het bedrag per universiteit voor

onderzoekis sindshetnieuwefinan-
cieringsmechanisme grotendeels
stabielgebleven,blijktnuuitdeeva-
luatie van de financiering van het
hogeronderwijs.DeTijdkonhetdo-
cument inkijken.EnkeldeUniversi-
teitHasseltzaghaarstijgendeaantal
publicaties en doctoraten vertaald
in extra financiering.
Ondertussen stuurt de financie-

ringsmethode de machine wel in
overdrive.Het aantal doctoratenen
publicaties schoot de hoogte in
(zie grafiek). Manuel Sintubin,
hoogleraargeologieaandeKULeu-
ven, beschreef ze eerder als ‘kook-

boekdoctoraten’: als je het kook-
boek doorloopt, haal je het docto-
raat sowieso.
Terwijl het aantal doctoraten en

publicaties dehoogte in ging, steeg
hetbudgetamper.Daardoornamde
waardevaneendoctoraatenvaneen
publicatie fors af. De evaluatie stelt
voorzichtig de vraag ‘of die evolutie
op langere termijngeennegatief ef-
fect kanhebbenopde onderzoeks-
output’ en ‘of het verdelingsmecha-
nisme vandeonderzoekssokkel ge-
handhaafdmoet blijven’.
Vlaamsminister van Onderwijs

Hilde Crevits (CD&V)wil het docu-
ment grondig bespreken met het
onderwijsveld. Zewijst er alvast op

dat een grotere onderzoeksoutput
voor Vlaanderen een goede zaak is,
wantdievormteenbasis voor inno-
vatie, groei enwelvaart.
Vlaams Parlementslid KoenDa-

niëls (N-VA)gaat eenstapverderen
stelt dat het kwantitatieve financie-
ringsmodelduidelijk leidt totkwan-
titatief gedrag. ‘Wemoeten er ook
eenmeerkwalitatief luikaankoppe-
len’, zegt hij. ‘De drang naar meer
publicatiesendoctoraten is tegroot.
We moeten de discussie over deze
ratracevoeren. Hetzelfdegeldtvoor
de strijd tussen instellingen omde
student. Dit is geen participatie,
maarmassificatie. Meeroriëntering
is daar de sleutel.’

Deuniversiteiten zitten in een
ratrace ommeer doctoraten.
Maar dat levert hun geen extra
geld op,want doctoraten en
publicaties zijn steedsminder
waard.

Bron: Evaluatie financiering hoger onderwijs - *extra academiejaar wordt meegeteld bij aantal doctoraten
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DOCTORATEN EN PUBLICATIES ZIJN HELFT MINDER WAARD
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doctoraten* in 2015 publicaties in 2015

401,51€138.2487.510€7.391
aantal € / doc. aantal € / pub.

Ratraceomdoctoraten levert
universiteitengeenextrageldop


