
DE TIJD DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 9

Politiek&Economie
Hetacademischonderzoek

BARBARA MOENS EN BART HAECK

‘T
wintig masterstudenten.
Vijf tot tiendoctoraatsstu-
denten.’ Vraag een door-
snee prof hoeveel studen-
ten hij begeleidt en je
krijgt dit soort antwoord.

En vervolgens, altijd off the record: ‘Nie-
mand kan dat tempo volhouden. Je moet
een deel uitbesteden aan je doctorandi,
postdocs of assistenten.’
Manuel Sintubin, hoogleraar geologie

aandeKULeuven, iseenvandeweinigendie
welwillenpraten. ‘Ikhebmezelfbewustaan
banden gelegd enneemnogmaximaal vijf
doctoraatsstudenten aan’, zegt hij. ‘Op een
bepaaldmomentvroeg ikmeafwaar ikmee
bezig was. Je voelt je stilaan als de spreek-
woordelijkekikker ineenpotkokendwater.
Het water wordt steeds warmer, maar je
merkt het niet tot het je fataalwordt.’
Hoekomthet dat deVlaamseproffen zo

onderdruk staan?Eenvandebelangrijkste
redenenisdatuniversiteitenonderlingstrij-
denomeengrootdeelvanhunonderzoeks-
budget vandeVlaamseoverheid.Hoemeer
doctoraten en hoe meer publicaties, hoe
groterdeoverheidsdotatie.Alleuniversitei-
tenstrijdenomdezelfdepot.Alsdeeneuni-
versiteit het zeer goed doet,maar de ande-
ren ook, trappelt iedereen ter plaatse.
Bovendien dekt die financiering van de

Vlaamseoverheidsteedsminderdestijgen-
de kosten van de universiteiten. Daarom
zoekenzeelders inkomsten.Samenhaalden
deVlaamseuniversiteiten 103miljoen euro
uit Europese onderzoeksfondsen. De in-
komsten uit samenwerking met de privé-
sector groeiden in vijf jaarmet 42 procent.
Maarookvoordieprojectengaandeuniver-
siteiten in competitie. Leuven haalde vorig
jaarmeer inkomstenuit private samenwer-
king dan de vier andere universiteiten sa-
men,wat jaloerse blikken oplevert.
En zo gaat dewetenschappelijke output

de hoogte in. Het aantal doctoraten is in
tien jaar tijd verdubbeld. Het aantal acade-
mischepublicatiesper 10.000inwoners is in
Vlaanderen gestegen van 10,58 in 2000 tot
18,68 in 2011.

Kookboekdoctoraat
Opzichheeft iedereen er vredemeedat het
financieringsmodel de universiteiten naar
prestatie en excellentiemoet drijven,maar
het stuurt de machine wel in overdrive.
‘Sommige proffen zitten in een echte pro-
ductiemachine’, zegt Sintubin. ‘Iknoemhet
kookboekdoctoraten: als je het kookboek
doorloopt, haal je het doctoraat sowieso.
Maarzo’nonderzoek isnietuitdagend.Doc-
torandi zijnarbeiders aande lopendeband
die vervangenworden als het nodig is.’
Anderen erkennen - anoniem - dat som-

mige onderzoekers hun resultatenmet op-
zet inmeerdereonderdelenopsplitsen,om-
dat jedanmeerpublicatieshebt.Meerzelfs:

de publicatiemogelijkheid bepaalt vaak de
onderzoekskeuze.Wantonderzoekdatniet
gepubliceerd is, bestaatniet. En jemoetwel
gek zijn - of heel erg toegewijd - omonder-
tussentijd te investeren inonderwijs.Depu-
blicatiedruk is slechts een indicatie van een
dieper probleem: een hyperconcurrentieel
carrièremodel dat bijna uitsluitend op on-
derzoek is gericht.
‘Het financieringssysteem is een sturend

model geworden’, erkentNic VanCraen, al-
gemeenbeheerder vandeVrijeUniversiteit
Brussel (VUB). ‘Door de focus op output en
marktaandeelvoorziethetniet langer ineen
verdeling vanhet budgetwaarbij de goede

werkingvandeuniversiteitvooropstaat.Dat
was nooit de bedoeling.’
HanneloreGoeman zei omdie redende

academischewereld vaarwel. ‘Al bij de start
vanmijn doctoraat zag ik de enorme stress
bijmijn collega-onderzoekers om te publi-
ceren’, vertelt ze. ‘Mede daarom heb ik al
in het begin vanmijn doctoraat beslist om
daarnaeenanderecarrière tekiezen.Zoont-
snapte ikaandepublicatiedruktijdensmijn
onderzoek.’
Nog zo’n signaal dat kan tellen: toen

François Englert vorig jaar de Nobelprijs
voor Fysica won, gaf hij aan dat hij in het
huidige systeem niet zou kunnenwerken.

‘Onderzoek betekent voormij vrij zijn’, zei
hij. ‘Als je wordt afgerekend op het aantal
publicaties endekerendat jedooranderen
wordt geciteerd,moedigt dat eerder de re-
productie van het al bekende aan dan de
verkenning vanhet nieuwe.’
Demeesteacademici zeggenniet luidop

wat Englert vertolkte. Het taboe is groot,
merktedeActiegroepHogerOnderwijs, een
groepjongeonderzoekersdieaandealarm-
bel trokken. ‘Informeel stroomden de ver-
halen over dewantoestandenbinnen’, zegt
Anton Froeyman, filosoof aan deUGent en
medeoprichter vande actiegroep. ‘Maar de
universitairewereld is bijzonderhard.Aca-
demici zijn uiterst ambitieuzemensen, die
altijd totdebeste5procentvanhunjaarbe-
hoorden.Zezijnbangomzichkwetsbaarop
te stellen. Wie een probleem aankaart,
wordtal snelbestempeldals iemanddiehet
niet aankan.’

Deuren sluiten
Ook in de rectoratenworstelen zemet het
probleem.Zeziendedrukbijproffen,maar
hebbenwélhet geldnodigdat aandepres-
taties is verbonden. ‘De publicaties van alle
universiteiten zijn fors gestegen, wat leidt
tot een echte ratrace’, zegt Koen Goethals,
academisch beheerder van deUGent. ‘Ons
universitair landschap wordt stilaan een
slagveld. We concurreren elkaar kapot in
plaats van de handen in elkaar te slaan om
ons internationaal te profileren.’
‘Het concept van academische vrijheid

bestaatnog,maar indepraktijk ishetvooral
een ratrace’, zegt Bart Heijnen, beheerder
van deUniversiteit Antwerpen. ‘Dat weegt
opdearbeidsvreugdevandeproffen.Enop
termijnweegt het ook op de kwaliteit: wat
kan er sneller?Waar rakenwemeeweg?’
En het financieringssysteem plaatst de

universiteitsbesturen voor een tweede di-
lemma.Moetenzijelkeonderzoeker,elke fa-
culteit op dezelfde manier verplichten fi-
nancieel interessanteonderzoeksresultaten
te boeken?Of krijgen sommigenwatmeer
vrijheid? ‘Elke instelling staat voor dat di-
lemma’, zegtMarie-Paule Jacobs,beheerder
van deUHasselt. ‘Onze inkomstenworden
op basis van die kwantitatieve criteria be-
paald.Het isdus logischdat je je internever-
deling opdezelfde leest schoeit, anders ris-
keer je niet genoeg geld binnen te halen.
Maar in zo’n scenariomogen humanewe-
tenschappendedeurensluiten.Datzouna-
tuurlijk nergens op slaan.’

Het toonthoedeuniversiteitennaasteen
onderwijsprobleem - een budget dat niet
mee stijgtmetde studentenpopulatie -ook
eenonderzoeksprobleemhebben:dezoek-
tochtnaarextrageldomhetgat tevullen. ‘Er
is niet alleen te weinig academisch perso-
neel voordebegeleidingvande studenten’,
zegtdeGentse rectorAnneDePaepe. ‘Het fi-
nancieringsdecreet heeft ook een belang-
rijke impact op de persoonlijke loopbaan
vanproffenenhethonorerenvanbepaalde
onderzoeksprojecten.Dedrukvanabsolute
cijfers zit in het systeem ingebakken,waar-
door andere factorennietmee tellen.’
De UGent heeft haar personeelsbeleid

daaromopeenandere leest geschoeid. Een
bevorderinghangt sinds 2012 af vanduide-
lijke afspraken met de individuele prof.
Sommigen investeren volop in onderzoek,
terwijl anderen inzetten op onderwijs of
maatschappelijkedienstverlening.Wiezijn
doelenhaalt, wordt bevorderd. ‘Een stap in
de goede richting, maar de universiteit
dreigtopdiemanier inhaareigenvel tesnij-
den’, waarschuwt Froeyman.
‘Het wordt zoeken naar een evenwicht’,

erkentDePaepe. ‘Maarhetpersoneelsbeleid
is op lange termijn even belangrijk als de
outputopkorte termijn.Dezebeslissingzal
resulteren ineengemotiveerdprofessoren-
korps dat blijft presteren, wat de uiteinde-
lijke productiviteit ten goede komt. Het is
ookeen lokmiddel voorbuitenlands talent.
De rode draad van onze logica is simpel:
proffen zijnmensen en geen citroenen.’

‘Niemandhoudt
dezeratracevol’

Het concept van
academische vrijheid
bestaat nog, maar
in de praktijk is het
vooral een ratrace.

ALGEMEEN BEHEERDER ANTWERPEN

BART HEIJNEN

WAT
MET AL DIE
DOCTORANDI?

Een op de drie doctorandi
start effectief aan de universi-
teit. De rest van de academi-
sche elite stroomt door naar
de arbeidsmarkt. Wat is vol-
gens arbeidsmarktexperts de
meerwaarde van een docto-
raatsstudent?

Zelfstandig >Doctorandi zijn
het gewend zelfstandig te
werken. Tegelijk komt bij we-
tenschappelijk onderzoek ook
veel teamwerk kijken, vaak in
een internationale omgeving.

Intelligent > Doctorandi
behoren tot de intelligentste
van hun generatie en hebben
doorgaans een sterk strate-
gisch inzicht.

Doorzetters >Wetenschap-
pelijk onderzoek gaat gepaard
met hindernissen. Een doctor
is het gewend obstakels te
overwinnen en door te zetten.

Planners > Een doctoraat
vraagt heel wat voorbereiding
en planning. Doctorandi zijn
het gewend projecten op
lange termijn uit te werken,
inclusief tijdelijke deadlines
voor publicaties.

DeTijd lichtdezeweekdeVlaamseuniversiteitendoor. Leverenzehetonderwijsdat vanhenwordt verwacht?Hoe financieel
gezond zijn ze?Vandaag: hoe groot is de financiële druk om te presteren inwetenschappelijk onderzoek?
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De forse stijgingvanpublicaties leidt tot een rat-
race tussenenbinnendeVlaamseuniversiteiten.
‘Onsuniversitair landschapwordt stilaaneen
slagveldwaaropweelkaar kapot concurreren.’

Morgen: ‘De gesjorde aula’

U kan vorige afleveringen lezen op
tijd.be/dossiers/universiteiten
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STEEDS MEER
DOCTORATEN

1.670
doctoraten

Bron: Vlaamse overheid
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