
Actiegroep Hoger Onderwijs
Zo kan het niet langer aan de universiteit

Concurrentiedruk, bureaucratisering en de focus op kwantiteit blijven toenemen. De politiek moet ingrijpen

eVlaamseuniversiteitenen
hogescholenontvangenelk jaar
ongeveer 1,4miljard eurobelas-
tinggeld. In ruil vervullenze een
aantal taken,waarmeezeveron-
dersteldworden iets voorde

gemeenschap terug tedoen. Idealiterdoenze
dit doornieuwe ideeënenkennis teontwikke-
len, diedoor te gevenaanvolgendegeneraties,
enantwoorden te formulerenopdemaat-
schappelijkeuitdagingenvanmorgen.
Wezijndeafgelopen jaren sterkvandit ide-

aal vervreemd. Steedswordendezelfdeoorza-
kenaangeduid: een te eenzijdig gebruikdoor
academischeenpolitiekebeleidsmakers van
kwantitatieve inplaats vankwalitatieve evalua-
tiecriteria, eenoverdrevenprestatiedrukdie te
zware eisenoplegt aan jongeonderzoekers
(met alle sociale enpsychologischegevolgen
vandien) endecreatie vaneenbureaucratisch
klimaatdatuitgaat vaneencultuurvanwan-
trouweneneenaanslagvormtopdeberoeps-
trots vanacademici. Eengrondigebeleidsver-
andering isnodig.

Diagnose
Deopdracht vandeuniversiteiten (enhoge-
scholen) lijkt vandaagdedagverengd te zijn tot
het ‘produceren’ vanzoveelmogelijkpublica-
ties.Het is grotendeels opbasis daarvan (samen
metaantallen studentenendoctoraten)datde
Vlaamseoverheidhaar financieringverdeelt
overdeverschillende instellingen (deberuchte
‘outputfinanciering’). Instellingendiemeer
publicaties ‘produceren’ danhun ‘concurren-
ten’ ontvangeneengroterdeel vande financiële
koek.
Vroegerwarenpublicaties eenmiddel om

overonderzoek te communiceren.Vandaag
zijn ze eendoel opzichzelf geworden.
Onderzoekerswordengeacht vooral zoveel
mogelijk tepubliceren, enhet vergarenvan
nieuwekennis en inzichten is opditmoment
vaaknietmeerdaneenmiddel ompublicaties
te scoren.Dezeobsessiemetpublicaties en
kwantiteit staat dekerntakenvandeuniversi-
teit indeweg.Voorhoogstaandonderzoek is
namelijk tijd, durf envertrouwennodig.De
resultatenervanzijnonzeker, enpublicatiemo-
gelijkhedenzijn vaak schaarser.Devoortdu-
rendedrukomzoveel enzo snelmogelijk te
publicerenzorgt er voordatwetenschappers
opzoekgaannaarbeproefde receptenommak-
kelijkepublicaties te scorendie goed inde
publicatiemarkt liggen. In eenaantal gevallen
leidthet razendsnellepublicatieritmeer zelfs
toedat onderzoekers ‘binnenwegen’ gaan
nemen: resultatenwordenmindergrondig
gecontroleerd, negatieve resultatenworden
verdoezeld, erwordt aandata slicinggedaanen
cijferswordengemanipuleerd. In extreme
gevallen leidt dit tot regelrechte fraude.De
overdrevenpublicatiedruk tastniet alleende
kwaliteit vanhet academischonderzoekaan,
maarheeft evenzeernegatievegevolgenopvlak
vanonderwijs enmaatschappelijkedienstver-
lening.Onderzoekerswordenontmoedigdom
ernog tijd enmoeite aan tebesteden.Nochtans
zijnkennisoverdracht enmaatschappelijk
engagementweldegelijk tweevandedrie kern-
takenvandeuniversiteit.
Bovendien is erookeengrotemenselijke

kost.Dat geldt inhetbijzonder voor jonge
onderzoekersmet tijdelijke contracten.Deout-
putfinancieringopbasis vanaantallenpublica-
ties endoctoraten is gepaardgegaanmet een
enorme toenamevanhet aantal jongeonder-
zoekers inprecaire tijdelijke statuten– zijwor-
dennamelijk geachtdegrootste ‘output’ op te
leveren.Opditmoment ishet zodat slechts 1 op
de 13gedoctoreerdenuiteindelijk kansmaakt
opeenpermanente jobaandeuniversiteit, een
heel stuk lagerdanhet internationale gemid-
delde. Jongeonderzoekerswordengeacht
elkaar voortdurend tebeconcurrerenopbasis
vancriteria (aantallenpublicaties en impactfac-
toren)die in toenemendemateals zinlooswor-
dengezien, enhunroepingalswetenschapper
meer indeweg staandanbevorderen.Datdeze
strijdomdoor tekunnengroeienzichvoorna-
melijk indie levensfase situeertwaarinmensen
eengezin stichten,werktbovendien (voor vrou-
welijkeonderzoeksters) genderongelijkheid in
dehandenzet (ookvoormannelijkeonderzoe-
kers) ernstigedrukopdeverhoudingwerk-

privé.Degevolgen latenzich raden:meer en
meer jongeonderzoekershakengedesillusio-
neerdaf, kampenmetburn-outs endepressies
ofwendenzich totmedicatie.

Oplossingen
Dezediagnose isnietnieuwenhaalt ook steeds
vakerdemedia.Wewillenhet echterniet bij
eendiagnose laten, eneenaanzet geven tot een
aantal concreteoplossingen.Dezeoplossingen
vragengeenextra investeringen, enkel politiek
initiatief endebereidheidomopeen funda-
mentelemanieroverhogeronderwijsna te
denken.
Teneerste vragenwij eengrondigeherzie-

ningvanhet financieringsdecreetHoger
Onderwijs, dat dezemistoestandwettelijk ver-
ankert.Het aantal publicatiesmagslechts in
sterkverminderdematedoorwegenals crite-
riumvoor financiering.Uiteraardbetekentdat
niet datwij nietmeerwillenpubliceren.
Integendeel,maarkwaliteitmoet zwaarder
doorwegendankwantiteit.
Ten tweedevragenwij dat debevoegde

instanties aandacht schenkenaandedoor-
groeimogelijkhedenvoor jongeonderzoekers.
Dit kanalleengebeurendoordewanverhou-
ding tussen junior en senioronderzoekers
recht te trekken.Het talent van jongeonderzoe-
kersmagniet langer verspildworden, demoor-
dendeconcurrentiedrukmoetomlaag, en
onderzoekersmoetenopnieuwtijdkrijgenom
innovatief onderzoek tedoen, degelijk onder-
wijs te gevenenzich in te zettenvoordemaat-
schappij. Indiennodigmoetookhierhet finan-
cieringsdecreetwordenaangepast,metname
door eendrastischeverminderingvanhet
gewicht vanhet aantal behaaldedoctoratenals
financieringscriterium.
Tenderdevragenwij datuniversiteitenen

hogescholenwerkmakenvaneendegelijk
loopbaanbeleid voor jongeonderzoekers, hen
eenbredeopleidingaanbiedenenhenniet
dwingenomovergespecialiseerde ‘publicatie-
producenten’ teworden, zoalsnual te vaak
gebeurt.Alleenzokandeuitstroomvanacade-
mici naardearbeidsmarkt echt voor eenmaat-
schappelijke eneconomischemeerwaardezor-
gen.Huidige initiatievenzoalsdoctoral schools
en loopbaanondersteuningvoorpost-docs zijn
eengoedbegin,maarkunnenniet slagenbin-
nendehuidige context.Welke jongeonderzoe-
kerwil zijn tijd steken inhet verwervenvan
algemenevaardigheden,wanneer al die tijd
nodig is omaandenauwelijkshaalbarepubli-
catie-eisen teproberenvoldoen?Dit betekent
datdezederdemaatregel paskanwerkenwan-
neerdeeerste twee toegepastworden.

De initiatiefnemers:AntonFroeyman
(UGent), BerberBevernage (UGent),Karen
Stroobants (KULeuven),KoenAerts (UGent),
AnneliesVerdoolaege (UGent),MarianneVan
Remoortel (UGent), BroosDelanote (KU
Leuven), SarahKeymeulen (UGent), Patrick
Loobuyck (UA), LoonisLogghe (UGent),Dave
Sinardet (VUB). Enkeleondertekenaars:
PhilippeVanParijs (UCL),KaatWils (KU
Leuven),HermanVanGoethem(UA/Kazerne
Dossin), FreddyMortier (UGent),MarcBoone
(UGent), StevenVandenbroecke (UGent), Eric
Corijn (VUB), JanDumolyn (UGent), Serge
Gutwirth (VUB), PascalDebruyne (UGent),
KoenVlassenroot (UGent),Manuel Sintubin
(KULeuven),

De volledige lijst vindt u via
ipetitions.com/petition/actie-hervorming-
hoger-onderwijs/signatures.
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De overdreven publicatiedruk tast
niet alleen de kwaliteit aan,
maar heeft evenzeer negatieve
gevolgen op vlak van onderwijs
en maatschappelijke dienstverlening

Philippe Van Parijs
Alle onderzoekers bedriegers?
Er is tegenwoordig heelwat te doen
overwetenschapsfraude,waar-
schijnlijk deels als gevolg van een
paar opzienbarende gevallen die
onlangs aanhet licht zijn gekomen.
Maar ookwegens een groeiende
malaise die niet langer kanworden
ontkend.
Bij de formele en informele eva-

luatie vanwetenschappelijk onder-
zoekerswordtmeer enmeer
gebruikgemaakt vanheel eenvou-
dige en zichtbare indicatoren om
zowel het aantal publicaties van
een onderzoeker in kaart te bren-
gen, als de belangstelling die deze
studieswekkenbinnendeweten-
schappelijkewereld.Wie dus een
bepaalde functie ophet oogheeft of
een bestaande betrekkingwil
behouden, op promotie hoopt of
gewoonweg zijn prestige bij de col-
lega’swil verhogen, zal eropuit zijn
omveel, snel en ook “goed” te
publiceren, ditwil zeggen in tijd-
schriften die veel gelezen en vaak
geciteerdworden.De verleiding
kandanwel eens erg grootworden
omgegevens temanipuleren, bron-
nen te verzwijgen of schaamteloos
publicatiesmede te ondertekenen
waaraanmenamper heeftmeege-
werkt. Niet onbegrijpelijk zijn niet
alle instellingen even ijverig om
dergelijk gesjoemel te beteugelen:
hun ranking is immers juist van de
score vanhunmedewerkers afhan-
kelijk.
En toch is het vanhet grootste

belang dat aandie praktijken paal
en perkwordt gesteld vooraleer
men ze als normaal gaat beschou-
wen ‘omdat iedereenhet toch doet’.
Meer dan ooitmoeten onzemaat-
schappijen vertrouwenkunnen
stellen in dewetenschap en in de
mensendie deze belichamen.
Onderzoekers brengendat vertrou-
wenniet aanhetwankelenwan-

neer ze zich vergissen of controver-
siële stellingen verdedigen,maar
welwanneer ze liegen of het voor
hun collega’s onmogelijkmakende
gronden voor hunbeweringen te
controleren. Dat vertrouwen zal
ook snel verdwijnenwanneer
bedrogwinstgevendwordt,wan-
neer goede scores die toegang ver-
schaffen tot ronkende titelsminder
temakenhebbenmet de kwaliteit

vanhet geleverdewerk danmet
tactisch gedrag, plagiaat en losjes
omspringenmet de regels vanhet
wetenschappelijk fatsoen.

Publicatie is
niet het doel
Gelukkig zijn onze huidigeweten-
schappelijke gemeenschappenniet
bevolktmet leugenaars en bedrie-
gers.Maar het is niet te vroeg om
na te denken overmiddelen die
kunnen vermijden dat het ver-

schijnsel zich uitbreidt.
Gedragscodes enprocedures zijn
daarbij beslist nuttig,maar de beste
bescherming is het gemeenschap-
pelijke besef dat ons dagelijkswerk
niet bedoeld is omeenpublicatiein-
dex te doen zwellen; en dat onze
dagelijkse opdracht er eerder in
bestaat vragendie ons fascineren te
identificeren, er een zo juistmoge-
lijk antwoord op te vinden, en dit
vervolgens op een gepastewijze te
publiceren zodat anderenhet kun-
nen gebruiken en ter discussie stel-
len.

Nieuwe manieren
Gemakkelijk gezegd door iemand
die zich geen zorgenmeer hoeft te
maken over zijn positie?
Ongetwijfeld,maar niettemin iets
dat gezegdmoetworden en vooral
dagelijks door eenieder individueel
en samenmet zijn onderzoeks-
groep in praktijkworden gebracht.
En ook ietswaarmee rekening
gehoudenmoetwordendoorwie
ooknieuwemanierenwil uitbroe-
den omdeonderzoekers te evalue-
ren of de universiteiten te financie-
ren.
Alleenwanneer het ethos van

het zoekennaar dewaarheid blijft
primeren op elke andere overwe-
ging, zal ons beroep vanweten-
schappelijk onderzoeker, samen
met dat van leraar, een vande
mooiste terwereld blijven—en een
vandemeest gerespecteerde.

Philippe Van Parijs is filosoof en
doceert aan de universiteiten
van Louvain, Leuven en Oxford.
Een Franse versie van deze
tekst werd als editoriaal
gepubliceerd in de
zomernummer van FNRS News.

Alleen wanneer het ethos
van het zoeken naar
de waarheid blijft primeren
op elke andere overweging,
zal ons beroep van
wetenschappelijk
onderzoeker, samen met
dat van leraar, een van de
mooiste ter wereld blijven

●Als de academischewereld een huis van vertrouwenwil blijven,moet er dringendwat veranderen.
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