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Eenopvijf studenten
verdient zijndiplomaniet,
zo zeggenvele academici
in eenrondvraagvan
denktank Itinera. ‘We
moetendurvenzeggen:
jij bentniet geschikt voor
deuniversiteit.’

“Het niveau van de studenten is
problematisch,dekwaliteit vande
afgeleverdediploma’s staat onder
druk.” Dat staat in een rondvraag
van denktank Itinera bij 5.000
academici.Opmerkelijkdaarbij is
de grote consensusonderproffen
en docenten. Liefst twee derde
van de 1.300 respondenten vindt
dat20procent vandeafgestudeer-
den zijn diploma niet verdient.

Hoogleraar emeritus Alex
Vanneste (UAntwerpen) is niet
verbaasd. “De kwaliteit van een
diploma ligt vandaag lager dan
vroeger.” Professor psychologie
aan de UGent, Frederik Anseel,
treedt hem bij. “Het algemeen
niveau onder afgestudeerden is
gedaald de voorbije tien jaar.”

Daarvoor zien beide professo-
renmeerdereoorzaken. Zo speelt
deoutputfinancieringvandeuni-
versiteiten, die subsidies krijgen
afhankelijkvanhetaantal afgestu-
deerden, een grote rol. Maar ook
een te lakse interpretatie van de
democratisering is volgens
Vanneste bron van het probleem.

“Een universiteit mag geen
diplomafabriek zijn. We kunnen
niet iedereenopeenschoteltje een
diploma geven. We moeten dur-
ven zeggen: jij bent niet goed
genoegvoordeuniversiteit.” “Een
harde boodschap”, weet ook
Anseel, “maar wel één die

gebrachtmoetworden.Oudersen
studenten menen bijna recht te
hebbenopeendiploma. Maarniet
iedereen is even intelligent, niet
iedereenkanburgerlijk ingenieur
worden. Wemoeten stoppenmet
zeggen dat iedereen alles kan.”

Eensgezindheid
“Dat de lat voor studenten lager
ligtdanvroeger is eendeel vaneen

brederprobleem”, zegt voorzitter
van Itinera en professor arbeids-
recht aan de UGentMarc De Vos.
“Kwaliteit staat in het hoger
onderwijs op alle niveaus onder
druk. Wezijnde intellectuele vrij-
heid van de academische wereld
aan het beknotten, en zetten de
toekomst van het academisch
beroep op het spel.”

Dievaststelling isnietnieuw. In
augustus nog klaagde de

Actiegroep Hoger Onderwijs de
hoge publicatiedruk en de kwan-
tificeringvanhethogeronderwijs
aan. Welopvallendnu isdebrede
consensus onder academici over
de kwalen van het hoger onder-
wijs. “Als iets blijkt uit de rond-
vraag, danwel dat de eensgezind-
heidonder acadvemici heel groot
is om kwaliteit weer centraal te
plaatsen in de academische
wereld”, aldus De Vos.

Manuel
Sintubin
(professor geologie,
KU Leuven)

“Eenuniversitair diploma is nog
altijd gegeerd opde arbeids-
markt. Zo laag zal het niveau van
onze universiteiten duswel niet
zijn. Wel is het zo dat studenten
vaker op een 10 op 20mikken, en
dedrijfveermissenomde lat
hoger te liggen. Dat de focus
meer ligt ophet aantal afgestu-
deerdendanopde kwaliteit is een
pervers effect van de financiering
vandeuniversiteiten.”

Alex
Vanneste
(professor emeritus Franse
taalkunde, UAntwerpen)

“Denadruk ligt teweinig op de
kwaliteit van de afgestudeerden.
Universiteiten leveren producten
af zoals een fabriek, terwijl ze
eigenlijkmensenmoeten
vormen. Maar daar is gewoon
geen tijdmeer voor.Studenten
worden ineenkeurslijf gego-
ten, enmoeten zoals arbeiders
40 uur perweekwerken. Dat die
kwantificering leidt tot een lager
niveau is logisch.”

Frederik
Anseel
(professor psychologie,
UGent)

“Het niveau vanhet hoger onder-
wijs ligt lager dan tien jaar gele-
den. Dedemocratiseringheeft
gezorgdvooreenaangroei van-
onder. Het ismaar normaal dat
je niveaudaalt als iedereen een
diplomamoet hebben. Ikmerk
het ook als ik les geef.Maar het is
frustrerendwanneer je vaststelt
dat een kort essay schrijven voor
universitaire studenten eenpro-
bleemwordt.”

Proffen klagenmassaal dalende kwaliteit van opleidingen aan

‘Universiteitenzijn
geendiplomafabrieken’

“Vermarkting en bureau-
cratisering domineren het
hoger onderwijs”, dat is de
algemene vaststelling uit
de rondvraag van denk-
tank Itinera bij 5.000 aca-
demici. Vooral de grote
eensgezindheid daarover
onder de 1.300 responden-
ten is opvallend.
Zo bevestigt 88 procent
dat de evaluatie van de
professoren en de finan-
ciering van de universitei-
ten op basis van
publicaties aanleiding

geeft tot een opbod in
kwantiteit, en er weinig tijd
overblijft voor echt ver-
nieuwend onderzoek. 93
procent geeft zelfs aan
onder toenemende druk te
staan om geld binnen te
halen door projecten met
externe financiering bin-
nen te halen, of door meer
doctoraten te begeleiden.
Wat dan weer leidt tot een
overaanbod aan doctoren
voor een klein aantal do-
centenposities.
Daarom is er volgens Iti-
nera “nood aan een struc-
turele hervorming die
kwaliteit opnieuw centraal
stelt, en er meer ruimte
komt voor individuele en
persoonlijke expressie.”

Resultaten

bevraging

proffen

93%
van de respondenten
zegt onder druk te staan
om geld binnen te halen
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