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D e cijfers liegen er niet om. 
Het budget dat onze universi-
teiten voor hun werking ter
beschikking hebben, is de afge-

lopen twintig jaar met ongeveer twintig
procent gedaald. Tegelijk zijn het aantal
studenten en het aantal onderzoekstaken
toegenomen. In twintig jaar tijd is het aan-
tal studenten dat een doctoraat maakt,
gestegen van één naar drie per begelei-
dende professor. Doctorandi moeten steeds
meer taken van de vastbenoemde begelei-
der overnemen, waardoor ze minder tijd
hebben om aan hun onderzoek te werken.

Dat hindert niet alleen hun persoonlijke
ontwikkeling, maar ook hun kansen op
doorstroming naar de steeds schaarser
wordende vaste posities in het weten-
schappelijk onderzoek (en onderwijs). 
Om de druk van de krimpende budgetten
op te vangen, vallen universitaire instan-
ties steeds vaker terug op een perverse
terugkoppeling van het systeem: er wor-
den meer jonge mensen met tijdelijke kre-
dieten (zoals onderzoeksbeurzen) aange-
trokken, omdat er zo meer mensen met
minder geld aan een baan geholpen kun-
nen worden. Zo nam aan de Katholieke
Universiteit Leuven het vastbenoemde
(statutair) personeel tussen 1992 en 2007
af van 34 naar 20 procent van het totale per-
soneelsbestand, terwijl de verhouding van
de tijdelijke medewerkers (zoals mensen
met een beurs) in dezelfde periode ver-
dubbelde van 23 naar 46 procent. 

Beleidsvoerders mikken daarbij gretig
op wat Sus Verleyen, de veel te vroeg
gestorven oud-directeur van Knack, zo
graag het ‘psychologisch loon’ noemde: het
feit dat een boeiende baan hebben in feite
een voorrecht is, en dus onbetaalbaar. 
Passie en gedrevenheid zijn slechte uit-
gangspunten om een stevig salaris na te
streven. Passie en gedrevenheid brengen
jonge onderzoekers ertoe om voor een
schamel loon waanzinnige werkweken te
kloppen, dikwijls wars van enige aandacht
voor een normaal sociaal leven.

Inzake innovatie, toch vaak als de hei-
lige koe van onze dienstenmaatschappij
gepresenteerd, de motor van onze steeds
meer op hersenwerk geënte economie, is
het niet veel beter. Sinds 2004 stagneert het
budget, hoewel een jaarlijkse stijging 
van acht procent wenselijk wordt geacht. 
Daarenboven is er de voorbije twee jaren
nog extra bespaard: er is 68 miljoen euro
onderzoeksgeld uit de begroting geschrapt,
en de laatste schijf van het Bijzonder
Onderzoeksfonds (BOF) is niet uitbetaald.
Het is kommer en kwel in de sector van het
wetenschappelijk onderzoek.

Kennis Wetenschapsbeleid

‘Er is een groeiende focus op tewerkstelling
buiten de klassieke circuits, waarbij je na een
aantal jaren moet vertrekken. Dat impli-
ceert dat onderzoekers veel te snel moeten
gaan denken in een competitieve geest, en
veel te vaak focussen op hun eigen dossier
in plaats van op samenwerking.’

De groeiende competitie manifesteert
zich onder meer in een grotere versnippe-
ring van de beschikbare middelen – mee in

de hand gewerkt door de onhebbelijke nei-
ging van politici om te willen investeren in
‘gestuurd’ (en als beleidsrelevant verkocht)
onderzoek. Dat hindert de creativiteit, de
innovatie en de kans op grote doorbraken.
Het werkt ook een permanente oorlog om
talent in de hand. Voor de beste onderzoe-
kers wordt gevochten. Daarin moeten de
universiteiten evenwel dikwijls het loodje
leggen voor de industrie.

Kansarme
wetenschappers
Wetenschappers worden (opnieuw) ongerust over de
twijfelachtige zekerheden in hun bestaan. Er is te weinig
geld voor goede statuten, maar te veel professionele passie
voor krachtig verzet tegen de budgettaire verloedering.
DOOR DIRK DRAULANS

Een bescheiden petitie
Wetenschappers zijn geen mensen die

zich gemakkelijk laten mobiliseren. 
Toch voelen ze het water in de buurt van
hun lippen komen, en startten ze een cam-
pagne: Onderzoekers In Actie. ‘We zijn
bescheiden begonnen, met een petitie die
in korte tijd 2400 handtekeningen ople-
verde’, zegt onderwijstechnoloog Jo 
Coulier van de Vrije Universiteit Brussel
en vakbondsman van het ABVV. ‘We voe-
len dat het zo echt niet meer kan. 
We evolueren naar een situatie met meer
verliezers dan winnaars.’

Rector Paul Van Cauwenberge van de
Universiteit Gent, tevens voorzitter van
het Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (FWO), een van de belangrijkste
financiers van wetenschap en innovatie in
ons land, wijst op de groeiende druk waar-
mee jonge vorsers te maken krijgen: 
‘Veel mensen krijgen amper vier jaar de
tijd om zich te manifesteren. Slechts een
kwart van hen zal erin slagen door te stro-
men naar een stabiele positie in het aca-
demisch systeem. De mensen worden goed
gevormd, maar ze hebben geen zekerheid.
Laat staan een sociale zekerheid.’

Zo moest Van Cauwenberge met lede
ogen toezien hoe het statuut van vastbe-
noemde onderzoeker van het FWO werd
afgeschaft. ‘Dat paste in het stop-and-go-
beleid dat nu gevoerd wordt’, meent Jan
Soons, technisch medewerker aan de 
Universiteit Gent en actief bij het ACV. 
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‘Ik heb zelf nooit een doctoraat gehaald’,
bekent gedelegeerd bestuurder Frans Die-
ryck van Essenscia (de werkgeversorga-
nisatie van de chemiesector), die deson-
danks toch goed is terechtgekomen – in
sommige omstandigheden kan een docto-
raat zelfs een rem op je carrière zijn. 
‘Wij streven uiteraard naar een zo groot
mogelijke samenwerking inzake weten-
schappelijk onderzoek met de academische
wereld. Maar er zijn een aantal voor-
waarden die een job als wetenschapper
aantrekkelijker kunnen maken, zoals een
differentiële bezoldiging (waarbij de groot-
ste talenten beter betaald worden), een
groepsverzekering en een tweede  pensioen-
pijler. Ik denk dat de industrie daarin toch
vooruitloopt op de universiteit.’

Vele jonge onderzoekers zullen merken
dat de jaren die ze aan de universiteit spen-
deerden, niet meegerekend worden als
later hun anciënniteit wordt bepaald. 
Van een tweede pensioenpijler kunnen ze
voorlopig alleen maar dromen. Voor vrou-
wen die aan kinderen willen beginnen, 

is het fragiele statuut van academisch
onderzoeker helemaal een ramp, want voor
hen is er niets voorzien wat enig uitzicht
biedt op continuïteit. Het lijkt wel de maat-
schappelijke prehistorie.

Een voor de hand liggende oplossing uit
de impasse zou een strengere selectie van
jongere vorsers kunnen zijn: omdat voor
velen van hen een voltijdse loopbaan in
het onderzoek onmogelijk is, en de bud-
getten sowieso beperkt zijn, zou er op
die manier meer geld vrijkomen voor
minder mensen. Een suggestie die rector
Van Cauwenberge van de UGent doet
steigeren: ‘Jonge onderzoekers zijn de
toekomst van de maatschappij. We moe-
ten in méér mensen investeren, niet in
minder. We moeten vooral werken aan een
betere doorstroming. Zo zou de Univer-
siteit Gent in principe twintig procent
meer hoogleraren nodig hebben dan er nu
benoemd zijn. Het is daar dat het schoen-
tje wringt.’

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Amper een kwart van de
jonge wetenschappers

stroomt door naar 
een vaste positie.

Moordende concurrentie
Waarmee het verhaal terug bij het punt

is beland waarmee het begon: het nij-
pende geldtekort. Universitair onder-
zoek wordt steeds afhankelijker van
Europese kredieten, maar de concur-
rentie daarvoor is moordend, wat voor
nog een hogere werklast voor de vast-
benoemden zorgt. Er is inzake weten-
schappelijk onderzoek ook een groei-
ende afhankelijkheid van fondsen uit de
privésector, maar dat staat niet garant
voor intellectuele onafhankelijkheid en
verhoogt het gevaar dat de universitei-
ten degenereren tot een goedkoop filiaal
voor een industrie. Academici blijven
ook hameren op het feit dat ze zelden
geëvalueerd worden op andere dan strikt
wetenschappelijke taken, ook qua finan-
ciering van hun onderzoek. De onder-

INGRID LIETEN
‘Iedere onderzoeker is als

werknemer mee verantwoordelijk
voor zijn loopbaan.’

PAUL VAN CAUWENBERGE
‘We moeten in méér jonge
onderzoekers investeren, 
niet in minder.’
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Kennis Wetenschapsbeleid

wijsopdracht wordt in evaluaties steevast
stiefmoederlijk aangepakt.

Volgens algemeen personeelsdirecteur
Bert Overlaet van de Katholieke Univer-
siteit Leuven maakt het hoger onderwijs
een periode door van ‘diepgaande veran-
deringen’. ‘Na enkele decennia van rela-
tieve stabiliteit komen de instellingen
terecht in een turbulentie die een kwart-
eeuw geleden al de bedrijfswereld over-
viel’, schreef hij vorig jaar in het Tijd-
schrift voor Onderwijsrecht en Onder-
wijsbeleid. ‘De veranderingen zullen nog
intenser worden en we zullen nog minder
tijd hebben om ze te verwerken.’ Volgens
Overlaet zal de oorlog om talent nog gro-
ter worden, en zal er een nog sterkere
internationale concurrentie komen, ook
wat opleidingen betreft. ‘Wat we in wezen
meemaken, is het einde van de stabiliteit,
en daarom voor velen het einde van het
comfort.’

ABVV’er Coulier van de VUB ver-
taalde dat in hetzelfde tijdschrift als een
gevolg van de ‘vermarkting van het hoger
onderwijs’, waarbij de subsidiëring van
een instelling afhankelijk is gemaakt
van haar ‘marktaandeel’ (inzake stu-
denten en wetenschappelijke produc-
tie), en waarbij de boel steeds meer

geleid wordt door ‘managers’. ‘Deze
principes vonden de laatste decennia
eerst ingang in het bedrijfsleven’, stelt
Coulier. ‘Daarna volgde de overheid
schoorvoetend. Universiteiten en hoge-
scholen leken wel de enige bolwerken
van verzet tegen de nieuwe organisatie-
cultuur.’ Of met andere woorden: ook
onderwijsinstellingen worden steeds
meer ondernemingen, en moeten zich
als dusdanig gaan gedragen als ze wil-
len overleven.

Het is maar de vraag of onze beleids-
voerders zich voldoende bewust zijn van
de precaire situatie. Vlaams Minister van
Onderwijs Pascal Smet (SP.A) maakte
zich alvast niet populair in de academische
wereld toen hij eind vorig jaar poneerde
dat professoren maar wat harder moesten
werken, zoals iedereen, om het hoofd te
kunnen bieden aan de groeiende uitda-
gingen. Op een eind februari door het
gemeenschappelijk vakbondsfront geor-
ganiseerde bijeenkomst van wetenschap-
pers in Brussel deed Vlaams minister van
Wetenschap en Innovatie Ingrid Lieten
(SP.A) wat politici graag doen in zulke
omstandigheden: sussen en stellen dat het
snel beter gaat worden, dat wil zeggen:
vanaf 2012.

Net als Smet begon Lieten met te bena-
drukken dat iedereen in de maatschap-
pij extra moet presteren, dus ook de uni-
versiteiten en hun wetenschappelijke
onderzoekers, en dat iedereen moet
besparen, dus ook het wetenschappe-
lijk onderzoek. ‘Maar’, ondervond Lie-
ten, ‘onderzoekers winnen niet altijd de
strijd om de centen in vergelijking met
andere drukgroepen. Ik roep weten-
schappers niet op om kruispunten te
gaan bezetten, maar misschien is het
nuttig dat ze toch iets meer druk zetten
dan nu het geval is.’ 

Lieten stelde dat ze bij de verplichte
besparingsronde jonge wetenschappers
zo veel mogelijk had gespaard, en dat ze
onder meer bespaarde op de budgetten

voor wetenschapscommunicatie en het
aantrekken van gerenommeerde onder-
zoekers uit het buitenland. ‘Het was een
kwestie van de schade te beperken’, zei ze.
‘Maar vanaf 2012 zijn er – hopelijk – geen
besparingen meer nodig en kunnen we
gaan werken aan nieuwe initiatieven, zoals
hefbomen om een stijgingspercentage van
investeringen in onderzoek en innovatie
van één procent per jaar mogelijk te maken,
bijvoorbeeld door dat decretaal te laten ver-
ankeren.’

‘Maar’, vervolgde Lieten, ‘we zullen
hard ons best moeten doen. Want we evo-
lueren in Europa naar een sterk geladen 
ideologisch debat met de focus op belas-
tingvermindering, en niet langer op wat
we met die belastingen gaan doen.’ Lieten
hamerde er ook op dat het belangrijk is dat
onderzoekers de zekerheid hebben dat wat
ze doen niet verloren is, maar: ‘Iedere
onderzoeker is als werknemer ook mee
verantwoordelijk voor zijn eigen loop-
baanplanning.’ 

Helaas illustreerde de door de vakbon-
den georganiseerde bijeenkomst in 
Brussel dat het inderdaad moeilijk is die
passionele en dikwijls wars van sociale net-
werken opererende wetenschappers op
grote schaal te mobiliseren voor gecoör-
dineerde actie: de nochtans niet zo grote
zaal zat voor de confrontatie met de minis-
ter en de voorzitter van het FWO niet vol.
Wetenschappers zijn moeilijk uit hun hol
te jagen – dat wisten we al uit het verle-
den. 

UNIVERSITEIT Er is een trend om steeds meer mensen te benoemen 
in tijdelijke statuten.

‘Onderwijsinstellingen
worden steeds meer
ondernemingen, en
moeten zich als 
dusdanig gedragen 
als ze willen 
overleven.’
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