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Weinig academici die eraan twijfe-
len: jonge onderzoekers verzuipen
in het werk. Omdat aan te kaarten
stampteeentiental jongeonderzoe-
kersdeActiegroepHogerOnderwijs
en een bijbehorende petitie uit de
grond. ‘Vroeger waren publicaties
een middel om over onderzoek te
communiceren.Vandaagzijnzeeen
doel op zichzelf geworden’, staat in
een open brief. Die ‘kwantitatieve
obsessie’ doet volgens de weten-
schappers de kwaliteit van het on-
derzoek dalen, ontmoedigt acade-
mici omhunonderwijsverplichtin-
geneneenrol inhetpubliekedebat
op te nemen en kan in extreme ge-
vallen totwetenschappelijke fraude
leiden.
Collega-academici uit zowat alle

vakgroepenondertekendendepeti-
tie. De rectoren van de vijf Vlaamse
universiteiten lietendanweerweten
dat ze een delegatie van de actie-
groep zullen ontvangen. Ze erken-
nenookdatdoorhetoverwicht van
deonderzoeksoutputdeonderwijs-
taken en de maatschappelijke op-
dracht van academici onder druk
komen te staan.
Het is intussenalgemeenbekend

datdepublicatiedrukde jongste ja-
ren is toegenomen.Dat komtdoor-
dathetaantalwetenschappelijkear-
tikels dat wordt gepubliceerd, sa-
men met het aantal studenten, de
belangrijkste criteria zijnbij de ver-
deling van de 1,4 miljard euro die
Vlaanderen jaarlijks terbeschikking
stelt vanzijnuniversiteitenenhoge-
scholen. Ommee te tellenmoeten
de artikels verschijnen in een A1-
tijdschrift. Dat zijn befaamde inter-
nationale wetenschappelijke tijd-
schriften.
‘Het isvanzelfsprekenddatereen

objectief criteriummoet zijn,maar
de focusopdeA1-publicaties is niet
correct’, vindt historicus Herman
Van Goethem van de Universiteit
Antwerpen. ‘Een in het Nederlands
geschreven doctoraat over de ge-
schiedenis vanBelgië zal daarnooit
in gepubliceerdworden, terwijl dat
wel een grotewaarde kanhebben.’
Veelacademicibetreurenboven-

dien dat de lesinspanningen of de
rol die ze opnemen in het publieke
debatnietmeetellenbijhetbepalen
van de wetenschappelijke output.
‘Als ikeenblogschrijf,haaltdievaak
meer dan duizend hits. Eenweten-
schappelijke publicatie van mijn
hand zal dat nooit halen. En toch
telt die blog nietmee’, steltManuel
Sintubin, professor geologie aande
KULeuven.
In academische kringen wordt

vooral gewezen op de precaire si-
tuatiewaarinde jongeonderzoekers
zichbevinden. ‘Professorenkunnen

het zich permitteren nee te zeggen
tegendehogepublicatiedruk’, aldus
VanGoethem. ‘Jongedocentenkun-
nendatniet.’ Sintubinkomttoteen-
zelfde vaststelling. ‘Als ik niet ge-
noeg publiceer, maak ik wellicht
geen kans meer op een promotie’,
zegthij. ‘Maar ikkan tenminstekie-
zen. Jonge academici hebben geen
alternatief: zijmoetenpublicerenof
ze kunnenniet opklimmen totpro-
fessor.’
Omdat meer publicaties in A1-

tijdschriftenmeergeldnaardeuni-
versiteiten doen stromen, kwamen
ermeerdoctoraatsstudenten.Want
dat betekent een toename van het
aantal publicaties. De concurrentie
tussen de doctoraatsstudenten is
daardoor toegenomen, waardoor
iedereen op zijn beurtmeer publi-
ceert. ‘Intussenmaakt slechtseenop
de 13 doctorandi kans op een per-
manente job aan de universiteit’,
luidt het in de petitie. ‘De gevolgen
laten zich raden: steedsmeer jonge
onderzoekers haken gedesillusio-
neerdaf, kampenmetburn-outs en
depressiesofwendenzich totmedi-
catie.’
‘Het gebrek aandoorstroming is

inderdaad het grootste probleem’,
vindt VanGoethem. ‘De jonge doc-
torandi werken zich de ziel uit het
lijf, maar uiteindelijk is er geen
plaats voor hen. Dan kunnen ze bij
deRVA (dieverantwoordelijk is voorde
werkloosheidsuitkeringen, red.)weer
lachendatereendoctor inde filoso-
fie zonderwerk zit.’
De Actiegroep heeft haar petitie

alvast goed getimed. De evaluatie
van de financiering van het hoger
onderwijs is volop aan de gang.
Vlaamsminister vanOnderwijsPas-
cal Smet (sp.a)wijst eropdat er een

nieuwdecreet komt voor de finan-
ciering van het hoger onderwijs.
‘Dat moet in mei of juni rond zijn.
Het betekent dat de volgende rege-
ringmeteen kanbeginnenmet een
nieuwfinancieringsdecreetvoorhet
hogeronderwijs.’DeVlaamserecto-
ren lietenwel weten dat ‘deweten-
schappelijkeoutputdeonderbouw
van de totale financiering van uni-
versiteiten en hogescholen moet
blijven’. Wel kan het systeem vol-
gens hen verder verfijndworden.

Zie ookOpinie P8.

Verstikkendepublicatiedruk
treft vooral jongeonderzoeker
Derectoren zeggenbegrip te
hebben voor de klachten van
academici over de onhoudbare
publicatiedruk. Vooral jonge
universitairemedewerkerswor-
dendaar het slachtoffer van.

Door de hoge publicatiedruk kampen steeds meer jonge onderzoekers met burn-outs en depressies.

KORT

De Actiegroep Hoger Onder-

wijs hekelt de focus op het

aantal wetenschappelijke arti-

kels dat een academicus pu-

bliceert. Ook de kwaliteit van

het werk of de maatschappe-

lijke rol die de onderzoeker

speelt, zou in rekening ge-

bracht moeten worden.

Door de focus op de kwanti-

teit komen vooral jonge on-

derzoekers onder druk te

staan om steeds meer te pu-

bliceren, met burn-outs en de-

pressies tot gevolg.

ANTON
FROEYMAN

‘Jonge onderzoekers komen

terecht in een afvalrace’, zegt

Anton Froeyman, die via een

Bijzonder Onderzoeksfonds

onderzoek voert aan de

UGent. Op basis van enkele

onderzoeken ploos Froeyman

uit dat van de 23 studenten

die aan een doctoraat begin-

nen, zo’n 13 slagen. 4 à 5 van

hen kunnen aan een postdoc-

toraat beginnen. Slechts één

iemand wordt uiteindelijk pro-

fessor. ‘De concurrentie is dus

moordend en men probeert

elkaar de loef af te steken

door steeds meer te publice-

ren. Terwijl zes jaar geleden

zo’n 3 à 4 publicaties in een

A1-tijdschrift per doctorandus

de norm was, is dat nu al meer

dan 10.’

FREEK
VAN DE VELDE

‘Veel kritiek die de Actiegroep

Hoger Onderwijs poneert, zijn

terecht’, stelt Freek Van de

Velde, die postdoctoraal on-

derzoek aan de KU Leuven

doet. ‘Ik heb daarom hun peti-

tie ondertekend, maar ik kant

me tegen de reactionaire

praat van sommigen die de si-

tuatie aangrijpen om terug te

keren naar de situatie waarbij

bijna willekeurig wordt be-

paald wie mag doctoreren.’ De

oproep naar meer kwalitatieve

criteria steunt hij dus niet. ‘Ie-

mand die beslist of een onder-

zoeker een beurs krijgt, kan

toch moeilijk alle publicaties

gaan nalezen? Wemoeten de

huidige mechanismes optima-

liseren zonder het kind met

het badwater weg te gooien.’
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