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De prof als consultant
De Vlaamse universiteiten puren op jaarbasis dubbel 
zo veel inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven als 
zeven jaar geleden. Maar wanneer slaat de slinger door?
‘De prof wordt een ondernemer die verantwoor delijk is 
voor de finan ciering van zijn loopbaan.’ BARBARA MOENS
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Debat

Z
o’n 160.000 jongeren starten
maandag een nieuw acade-
miejaar aan de universiteiten
van Leuven, Gent, Antwer-
pen, Brussel en Hasselt. 
Velen zullen moeten zoeken

naar een plaatsje in een tot de nok gevul -
de aula. Het overheidsbudget voor de
alma maters groeide de voorbije jaren 
niet even snel als het aantal studenten. 
Dat vertaalt zich in slechte infrastructuur,
te kleine aula’s en overbevraagd acade-
misch personeel. Terwijl in 1991 een prof
voor 25 studenten instond, is er nu één
prof voor 46 studenten. 

De ontoereikende basisfinanciering
doet alle universiteitsbesturen op zoek
gaan naar extra inkomsten. ‘Om financieel
gezond te blijven moeten we onafhanke-
lijker worden van de overheidsfinancie-
ring’, stelt Nic Van Craen, algemeen be-
heerder van de Vrije Universiteit Brussel
(VUB). ‘Dat vertaalde zich bij ons in een 
vicerectoraat Innovatie en Valorisatie en 
in de oprichting van de VUB Foundation,
om giften en leerstoelen aan te trekken.
Contractonderzoek met de privésector 
was er altijd al, maar de jongste jaren
wordt er vanuit het universiteitsbestuur 
bewust op ingezet.’

De Katholieke Universiteit Leuven 
(KU Leuven) werkt al veel langer intensief
samen met de privésector. De universiteit
in de Dijlestad rijft 80 procent van de 
private inkomsten van alle Vlaamse uni-
versiteiten binnen. ‘Voor de andere uni -
versiteiten was het onontgonnen terrein’,
zegt Johan Dhondt. Als regeringscommis-
saris ziet hij toe op de financiën van de
VUB en zit hij het college van regerings-
commissarissen van alle universiteiten en
hogescholen voor. ‘In navolging van Leu-
ven was het voor de andere universiteits-
besturen een bewuste keuze om daar meer
op in te zetten. Die inspanning werd nog
versneld door de besparingen in de over-
heidsfinanciering.’

Toen de Antwerpse rector Herman 
Van Goethem vorig jaar aantrad, duidde
hij meteen een vicerector voor innovatie
en ontwikkeling aan. ‘Via een samenwer-
king met de industrie en de bedrijven kun-
nen we onze positie versterken. Het is een 
win-winsituatie’, duidde hij die beslissing
in een interview met De Tijd.

1 op 7 euro
De inspanningen van de universiteits -
top werpen vruchten af. In zeven jaar tijd
halen de universiteiten op jaarbasis dub-
bel zo veel geld uit privé-inkomsten. Ter-
wijl een paar jaar geleden 1 op 10 euro uit
private samenwerking afkomstig was, is
dat vandaag 1 op 7 euro. 

De inkomsten uit giften, schenkingen
en legaten groeien eveneens. In vier jaar
tijd gingen ze voor alle Vlaamse univer -
siteiten samen van 11,4 naar 20 miljoen
euro per jaar, waarbij Leuven opnieuw 
de grootste hap uit het budget neemt. 
Ook de inkomsten uit leerstoelen stijgen
in sneltempo. 

Europees gezien scoort Vlaanderen 
erg hoog in de financiering van het hoger
onderwijs door het bedrijfsleven. Alleen
Duitsland haalt een vergelijkbaar cijfer.
Voor Koen Debackere, algemeen beheer-
der van de KU Leuven, is dat ‘een duidelijk
teken van de kwaliteit en de re levantie van
het wetenschappelijk werk aan onze aca-
demische instellingen’. Hij wijst er ook 
op dat toe gepast onderzoek het funda-
menteel onderzoek niet in de weg staat.
‘Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar,
veeleer dan dat ze elkaar verdringen of
verzwakken.’

Ondertussen blijven de studentenaan-
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tallen stijgen, groeit het aantal doctoraats-
studenten razendsnel en overstijgt het
aantal postdoctorale onderzoekers het
aantal proffen. Het aantal publicaties in
toptijdschriften was nooit hoger. 

Toch groeit de malaise aan onze kennis-
instellingen. Dat heeft veel te maken met
de uitputtende concurrentieslag. Voor
meer dan 80 procent van het geld in
Vlaanderen gaan onderzoekers onderling
in concurrentie door zo veel mogelijk te
publiceren of zo veel mogelijk projecten 
of mandaten aan te vragen. Het percenta-
ge vaste financiering is beperkt tot 17 pro-
cent, terwijl dat in Nederland (49%), Duits-
land (59%) of Zwitserland (66%) een pak
hoger ligt, leert een rapport van het Neder-
landse Centraal Planbureau. 

Het leidt ertoe dat proffen gemiddeld
meer dan 400 uur per jaar spenderen aan
de voorbereiding van projectaanvragen,
leert een bevraging door het wetenschaps-
magazine EOS. Meer dan een vijfde van 
de arbeidstijd wordt dus besteed aan het
gevecht om geld. 

De prof als consultant
Exacte weten schappen
grootste slokop 

In Leuven zijn de richtingen 
wetenschap en technologie goed
voor 50 procent van de onder-
zoekscontracten. De richtingen 
in de biomedische wetenschap-
pen tekenen voor 38 procent. 
De humane wetenschappen voor
10 procent. Bij de andere univer -
siteiten schommelt het aandeel
van de humane wetenschappen
rond hetzelfde percentage. 

Toegepaste taalkunde
niet werkloos

De ‘humane’ mogen dan het
kneusje zijn, toch zijn ook daar
richtingen te vinden met een 
lange traditie van samenwerking
met de privésector. 

‘Toegepaste taalkunde is altijd 
al gericht geweest op het werk-
veld’, stelt Lieven Buysse, als cam-
pusdecaan verantwoordelijk voor
de opleiding toegepaste taalkun-
de aan de KU Leuven in Brussel.
‘De jongste jaren gaat ook meer
aandacht naar de samenwerking
tussen onderzoekers en de privé-
sector. Meestal gaat het om rela-
tief kleine projecten, zoals de 
ontwikkeling van tests voor taal-
competenties, enquêtes naar lees-
gedrag of bruikbaarheidstests
van een website.’

‘We hebben de expertise en bedrij-
ven doen er graag een beroep op’,
zegt Buysse. ‘We hopen dat die lei-
den tot een intensievere samen-
werking, maar dat ligt niet altijd
voor de hand. Bedrijven zijn be-
reid veel geld uit te trekken als ze
een nieuwe technologie willen
ontwikkelen met de onderzoe-
kers, maar bij taal en communi -
catie gaat men er al te snel van uit
dat een kleine som volstaat.’

‘Er zijn mensen aan de universiteit die
van de ene privéopdracht naar de andere
hoppen’, zegt Arne Smeets, wiskundige
aan de KU Leuven en voormalig trekker
van de Actiegroep Hoger Onderwijs. ‘Ze
halen zo veel mogelijk opdrachten binnen
om hun onderzoeksgroepen te laten
groeien, maar zijn soms amper bezig met
eigen onderzoek. Hun voortbestaan is af-
hankelijk van nieuwe contracten met de
privésector als waren ze een leger consul-
tants. De meerwaarde voor de universiteit
is niet altijd even duidelijk. Hun groeiend
aantal legt ook een claim op de krappe ba-
sisfinanciering waarmee de infrastructuur
en administratie worden betaald.’

Bovendien zijn er risico’s verbonden
aan de grotere afhankelijkheid van privé-
inkomsten, waarschuwt regeringscommis-
saris Dhondt. ‘De privéfinanciering is erg
conjunctuurgevoelig. Zodra het econo-
misch slechter gaat, daalt die inkomsten-
stroom sterk. Nochtans heeft academisch
onderzoek nood aan een stabiele financie-
ring. Er is ook een ethisch-deontologisch
risico. Studies tonen zwart op wit dat de
onafhankelijkheid van het onderzoek in
gevaar komt als het wordt gesponsord. 
De universiteitsbesturen zijn zich daarvan
bewust en proberen erover te waken, 
maar het is moeilijk voor ons om te oor -
delen of dat altijd even goed lukt.’ 

Dunne grens
Bij privéfinanciering wordt de onafhan -
kelijkheid van het onderzoek door de 
publieke opinie in twijfel getrokken, 
erkent Manuel Sintubin, geoloog aan de
KU Leuven. ‘Sommige onderzoekers wer-
ken inderdaad meer als consultants. Het
nalezen van een rapport of het opstellen
van een kleine studie heeft weinig met we-
tenschappelijk onderzoek te maken.’

Maar er moet vooral worden gewaakt
over de onafhankelijkheid van het echte

wetenschappelijk onderzoek, stelt Sintu-
bin. ‘De sponsor kan mee het onderzoeks-
thema bepalen, maar niet de onderzoeks-
vraag. De frisdrankgigant Coca-Cola mag
onderzoek financieren naar de impact van
suiker, maar hij mag niet vragen om te be-
wijzen dat suiker onschadelijk is.’

Onderzoekers bewandelen een dunne
grens in een hypercompetitieve omgeving.
Voor filosoof Herman De Dijn (KU Leuven)
is de slinger doorgeslagen. In een stand-
punt voor de Koninklijke Vlaamse Acade-
mie van België voor Wetenschappen en
Kunsten (KAVB) trok hij aan de alarmbel. 

‘Universiteiten proberen hun financie-
ring op te drijven door professoren te ver-
plichten extern geld op te halen. De uni-
versiteit organiseert zich in functie van 
die concurrentieslag. Daarbij wordt on-
derzoek een middel om geld op te halen
en onderwijs een middel om zo veel mo -
gelijk studenten aan te trekken. De profes-
sor wordt een ondernemer die verant-
woordelijk is voor de financiering van 
zijn loopbaan. Het enige wat nog telt, 
is de output. De wetenschap zelf wordt 
een instrument dat ten dienste staat van
de concurrentie.’

De Dijn legt de vinger op de wonde. 
De overheid stimuleert de universiteiten
om in te zetten op spin-offs, patenten 
en andere manieren om hun onderzoek 
te valoriseren. Behalve op onderwijs en 
onderzoek worden universiteiten ook af-
gerekend op hun maatschappelijke ‘re-
turn on investment’, want tegenover al dat
overheidsgeld mag wel wat kennis terug-
vloeien naar de maatschappij. De weten-
schap is het kind van de rekening. 

‘Jonge onderzoekers richten zich in
functie van hun carrière op onderzoek
waarbij het resultaat gegarandeerd is. 
Of dat onderzoek intrinsiek interessant is,
is minder relevant’, zegt De Dijn. ‘Een bij-
komend gevolg is dat de faculteiten die
ooit de kern waren van de universiteit - 
zoals filosofie, zuivere wetenschappen 
of letteren - nu in de problemen komen.
Opleidingen als slavistiek worden afge-
schaft en onze faculteit letteren ging bijna
financieel kopje-onder. Dat is geen toeval.
Het gevolg van deze evolutie is dat de 
humane wetenschappen moeite hebben
om betekenisvol te blijven in de univer -
siteit.’

Krachtenbundeling
De rectoren erkennen het probleem. ‘De
ratrace is genadeloos’, zegt de Antwerpse
rector Herman Van Goethem. Zowel hij 
als zijn Brusselse collega Caroline Pauwels
wil het universitaire finan cieringsmodel
bijsturen. Ook de nieuwe Leuvense rector
Luc Sels erkent dat de harde concurrentie
problematisch is. En de Gentse kandidaat-
rector Rik Van de Walle pleitte in een opi-
niestuk in de krant De Morgen voor een
bundeling van de krachten in plaats van
een uitputtende concurrentieslag zonder
winnaars. ‘Niemand ontkent dat enige
competitie stimulerend werkt en ervoor
zorgt dat de geesten scherp blijven, maar
de slinger is wel erg in één richting door-
geslagen’, stelt hij.

De rectoren zitten binnenkort samen
met de bedenkers van het huidige finan-
cieringsmodel om bijsturingen te bespre-
ken die meer samenwerking stimuleren.
Ze willen een consensus bereiken, zodat 
ze samen een alternatief kunnen voorleg-
gen aan de volgende Vlaamse regering. 
Of dat lukt, is maar de vraag. ‘Het water
staat bij iedereen tot aan de lippen en de
kans is klein dat er extra geld komt vanuit
de Vlaamse regering’, zegt een bron dicht
bij het dossier. ‘Natuurlijk kan worden 
gesproken over een eerlijkere manier om
de pot te verdelen, maar aan het einde 
van dat gesprek zal iedereen de som ma-
ken voor zijn eigen universiteit.’
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