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Niet ‘optimaliseren’ maar radicaal herdenken. Waarom het BOF moet afgeschaft worden en andere 

concrete voorstellen 

 

Wie via de sociale media (zie #publicatiedruk) en in de pers de reacties leest op de open brief van de Actiegroep 

Hervorming Hoger Onderwijs (http://actiegroephogeronderwijs.wordpress.com/open-brief/-), kan vaststellen dat 

de academici allerminst op één lijn staan. De politici en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de huidige 

structuren vragen zich af hoe anders dan via outputfinanciering op basis van ‘objectieve’ meetbare parameters de 

schaarse middelen verdeeld kunnen worden en willekeur en achterkamerpolitiek bij aanwervingen kunnen 

vermeden worden. Een terugkeer naar de gescleroseerde en in zichzelf gekeerde universiteiten van de jaren 

1970 en 80 wenst immers niemand. ‘Topwetenschappers’ (De Morgen) lijken zich beter te kunnen vinden in het 

huidige competitieve model dan de minder performante wetenschappers. Op enkele uren slaagde André 

Oosterlinck er in om een profiel te schetsen van de duizenden ondertekenaars van de petitie, waarvoor onze 

waardering. Het zijn nochtans niet alleen de kneusjes uit (voornamelijk) de alfa-wetenschappen die ook tijd voor 

intellectuele zelfontplooiing willen en zowaar werk en gezin zouden willen combineren. Even zwart/wit kunnen we 

antwoorden dat het diegenen zijn die baat hebben gehad bij het systeem, nu de grootste verdedigers zijn. Want 

in een competitief model zijn er per definitie altijd winnaars en verliezers en de winnaars zullen niet snel geneigd 

zijn de spelregels in twijfel te trekken. Als nieuwbakken Tenure Track-docent speel ik het spel trouwens ook mee. 

Ik moet immers beantwoorden aan een aantal publicatie- en andere minimumnormen om binnen een aantal jaar 

vast benoemd te worden en nadien promotie te kunnen maken.  

 

‘We moeten de huidige mechanismes optimaliseren’, lezen we elders. Het reële risico bestaat inderdaad dat 

niemand de zorgvuldig opgebouwde evenwichten tussen de Vlaamse Universiteiten op de helling wil zetten en 

dat er bij de voorziene evaluatie in 2014 hoogstens wat in de marge zal gerommeld worden. Toch moeten de 

spelregels fundamenteel gewijzigd worden indien we de heel terechte oproep van de Actiegroep en alle 

pijnpunten die de voorbije jaren werden aangekaart in tal van bijdragen en debatten, niet naast ons willen 

neerleggen. Complexe problemen vragen om grondige wijzigingen, maar het achterliggende motief is wel 

duidelijk: de onderlinge competitie tussen Vlaamse universiteiten op basis van output-indicatoren moet een halt 

toegeroepen worden. Voortbouwend op de oplossingen gesuggereerd door de Actiegroep zou ik drie 

fundamentele en aan elkaar gerelateerde wijzigingen willen voorstellen. Een eerste oplossing is diegene waar alle 

aandacht de voorbije dagen is naartoe gegaan: een fundamentele herziening van het financieringsdecreet. 

Dat decreet regelt de verdeling van de middelen waarvoor de Minister van Onderwijs  verantwoordelijk is. Dit is 

de zogenaamde eerste geldstroom waarmee de basiswerking van universiteiten gefinancierd wordt.  Deze 

middelen zouden voor het overgrote deel moeten worden verdeeld op basis van studentenaantallen én aan 

onderwijs en maatschappelijke dienstverlening gerelateerde kwaliteits- en diversiteitscriteria. Het variabel 

onderzoeksgedeelte moet hier niet verdwijnen maar wel substantieel afnemen. De inbedding van het academisch 

onderwijs en de dienstverlening in hoogstaand wetenschappelijk onderzoek blijft immers het alfa en omega. Voor 

de kwaliteitsbewaking zijn echter andere mechanismen mogelijk dan de interuniversitaire competitie op basis van 

outputvariabelen. Ik denk hier aan de in het buitenland reeds lang hiervoor gebruikte onderzoeksvisitaties.  

 

Een tweede oplossing is de meest drastische: het afschaffen of radicaal herdenken van het Bijzonder 

Onderzoeksfonds (BOF) en de versterking van het FWO. Beide ressorteren onder Wetenschapsbeleid en 

zitten niet vervat in het financieringsdecreet. De middelen van het BOF moeten de universiteiten in staat stellen 

zelf aan wetenschapsbeleid te doen en eigen accenten te leggen. Er worden onder meer doctoraten, projecten en 

onderzoeksprofessoren mee betaald en geconcerteerde onderzoeksacties opgezet. Dat moet ook mogelijk blijven 

in de toekomst. Niet zozeer het beleid maar wel de manier waarop de BOF-middelen verkregen worden is een 
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probleem. De verdeling van de middelen tussen de universiteiten gebeurt immers op basis van een 

verdeelsleutel, waarin opnieuw kwantitatieve output-indicatoren de belangrijkste rol spelen. Opnieuw: het is 

bijzonder naïef te denken dat het mogelijk is om de competitie van universiteiten op basis van output-indicatoren 

los te koppelen van individuele evaluaties in het kader van benoemingen of bevorderingen. De middelen die nu 

naar het BOF gaan kunnen de eerste geldstroom verder versterken en kunnen worden overgeheveld naar het 

FWO, IWT en andere programma’s.  Om innovatieve wetenschap te stimuleren kan het FWO versterkt worden 

met de tientallen miljoenen die nu naar het BOF gaan, voor meer toegepast onderzoek kan het IWT soelaas 

brengen. Andere programma’s (Hercules, Methusalem,…) moeten ook herbekeken worden, liefst samen met de 

federale wetenschapsprogramma’s. Binnen het FWO is de kritische massa ‘peers’ groot genoeg om naast 

kwantitatieve indicatoren ook een kwalitatieve evaluaties in rekening te brengen. Het FWO moet ook de 

mogelijkheid krijgen om de functie van onderzoeker met een contract van onbepaalde duur opnieuw in te 

voeren. De middelen voor bijkomende nieuwe professorenmandaten waar de ministers Smet en Lieten naar 

verwijzen zijn een druppel op de hete plaat en doorbreken niet het patroon waarbij je als talentvolle onderzoeker 

afhankelijk bent van toevalsfactoren zoals pensioneringen.  De enige oplossing is de herinvoering van contracten 

van onbepaalde duur op basis van wetenschappelijke excellentie en hiervoor ook de nodige middelen ter 

beschikking stellen. 

 

Naast het FWO dient ook het IWT versterkt te worden. Een derde fundamentele wijziging waarvoor ik pleit is het 

inbouwen van incentives en een kader om meer te doen dan excelleren in wetenschappelijk onderzoek. 

Universiteiten beschikken nu al over de autonomie om hun aanwervings- en bevorderingsbeleid daarop af te 

stemmen en maatschappelijke valorisatie en wetenschapscommunicatie meer en beter te waarderen. Helaas 

maken ze onvoldoende gebruik van deze autonomie. Daar is geen decreetswijziging voor nodig, maar een 

mentaliteitswijziging. Gemakkelijk zal dat niet zijn: de disciplinering van academisch personeel is bijzonder 

effectief geweest. Ook binnen de mens- en sociale wetenschappen slaagt men er overigens niet in om 

‘vulgariserende’ publicaties of andere publieke interventies die ontegensprekelijk een grote maatschappelijke 

waarde hebben op een correcte manier te waarderen. Niemand zal ontkennen dat economische valorisatie 

belangrijk is, maar er zijn ook andere dan economische stakeholders die profijt kunnen hebben van lopend 

wetenschappelijk onderzoek en de verzamelde expertise van universiteiten. Vandaag bestaat reeds de 

mogelijkheid om niet-economisch strategisch basisonderzoek te laten financieren door het Agentschap voor 

Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze mogelijkheid moet financieel versterkt worden. Hier ligt 

de ruimte om iets te doen aan de bredere maatschappelijke verankering van universiteiten in media, onderwijs, 

NGO’s, enz. Binnen het IWT zijn het eveneens de peers die kwaliteit evalueren en belonen, deze keer samen met 

de stakeholders waarvan de overheid er slechts één is. 

 

Een fundamentele wijziging van de financieringsmechanismen zal enkel een draagvlak krijgen indien er geen 

(grote) verliezers zijn. De te verdelen middelen moeten dan ook voldoende groot zijn. Toch mag budgettaire 

schaarste ons niet tegenhouden om ons wetenschaps- en hoger onderwijsbeleid radicaal te herbekijken. 

Overheden én universiteiten zelf moeten bereid zijn om naast meer middelen ook meer autonomie te geven aan 

de onderzoekers zelf.  Maar bovenal moeten de uitwassen van de competitiviteit aan de wortel aangepakt 

worden. Met gerommel in de marge en een exclusieve focus op het financieringsdecreet komen we er niet. Al kan 

de herziening in 2014 wel de zo nodige ommekeer inluiden. 
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