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DOCTOR IN ‘HUMANITIES’ HEEFT BREED INZETBARE
VAARDIGHEDEN

De menswetenschapper,
nu ook nuttig buiten de
unief!
07/09/2013 | Herman Van Goethem en Ilja Van

Damme

Zijn er niet te veel gedoctoreerden aan de

universiteit, hoorde je weleens in de hele

discussie over publicatiedruk. Niet

noodzakelijk, zeggen Herman Van Goethem

en Ilja Van Damme. Want we lijken wel te

vergeten dat de doctor in de

menswetenschappen kwaliteiten heeft die ook

buiten de muren van de alma mater van pas

komen.
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Joris Snaet
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Wie? Beiden docent geschiedenis (UA).

Wat? De overheid zou de aanwerving van

gedoctoreerde menswetenschappers in de

ambtenarij en het reguliere onderwijs moeten

stimuleren.

De recente petitie van de Actiegroep Hoger

Onderwijs liet kansen liggen door tegelijk twee

thema’s aan te kaarten (DS 21 augustus). Veruit de

meeste aandacht ging naar het probleem van de

‘kwantitatieve kwaliteitsmeting’ van publicaties. Wat

werkt voor (sommige) exacte wetenschappen, is niet

noodzakelijk toepasbaar voor de humane. Erger nog,

zonder aandacht voor de eigenheid van elk soort

onderzoek, dreigt een bibliometrische eenheidsworst

uiteindelijk zelfs remmend te werken en de beoogde

‘kwaliteit’ te ondergraven.

Aan het andere thema in de petitie, de moeilijke

doorstroommogelijkheden van pas gepromoveerde

doctoren, is veel minder aandacht besteed. Naast het

aantal publicaties is ook het aantal jonge doctoren

geweldig toegenomen. Vooral in de

menswetenschappen is dat een probleem. Want wat



is de meerwaarde op de arbeidsmarkt van een

doctoraat in, zeg maar, sociologie, politicologie,

geschiedenis, filosofie of kunstgeschiedenis? Wat kun

je doen met een doctoraat in de psychologie of de

rechten? Aan de professionele problemen van die

jonge ‘kenniselite’ wordt nauwelijks aandacht

besteed. Enkel Pascal Smet en Ingrid Lieten (beiden

SP.A) beloofden alvast geld voor ‘duizend nieuwe

professoren’, en ook Frank Vandenbroucke zet in op

het aanlokkelijke ‘meer geld voor het hoger

onderwijs’. Paradoxaal genoeg bevestigen zo de

vroegere en huidige minister van Onderwijs alsook

hun collega van Innovatie, het breed gedragen cliché

dat de nieuwe generatie van jonge doctores enkel

thuishoort aan de universiteit. Sommige academici

stellen dan ook onomwonden de vraag: ‘zijn er niet te

veel doctoraten?’ (Bart De Strooper in DS 23

augustus).

En wat met de ‘onrendabelen’?

Zo dreigt het kind met het badwater te worden

weggegooid. Er zit een belangrijke blinde vlek in het

discours en beleid rond de kennissamenleving. De

overheid zet universiteiten aan om zo veel mogelijk

doctoraten af te leveren, maar laat vervolgens hele

disciplines in de kou staan. Een kenniseconomie

heeft nood aan topwetenschappers in opleidingen

met industriële en bedrijfsmatige toepassingen, met

economische en commerciële returns of met ander

onmiddellijk resultaat zoals in de geneeskunde of de

farmacie. Maar wat met de zogenoemd ‘onrendabele’

richtingen? Is er voor menswetenschappers eigenlijk

een leven buiten de universiteit?



Zowel in de exacte als de humane wetenschappen

heeft de moderne doctor zich op hoog niveau

toegelegd op een breed gamma van algemeen

inzetbare skills . Onze ‘onbruikbare’ doctores hebben

zich bekwaamd in het analyseren en overdenken van

de samenleving. Vanuit hun vorming hebben ze

inzichten, ze herkennen wetmatigheden, overzien

evoluties, zien trends, bespeuren vernieuwingen. Ze

kennen strategieën en methodes, kunnen modelleren,

beïnvloeden, veranderen. Zo’n doctor (m/v) is dus

geen kamergeleerde maar bij uitstek een

maatschappelijke generalist. Aan zulke mensen

hebben we grote nood. Want wat voor een wereld

willen we? De eeuwige zoektocht naar het antwoord

daarop is niet enkel het domein van de politiek

stricto sensu, maar ook van het beleid in de meest

ruime zin. Daarom ook stelt Martha Nussbaum in

haar recente essay Not for profit dat een moderne,

kennisrijke democratie niet zonder de humanities

kan. Die dragen immers integraal bij tot de vorming

van kritische, zelf-reflexieve burgers.

Musea, onderzoeksbureaus, kenniscentra

Indien het de overheid menens is met het opzetten

van een kennisintensieve samenleving, dan moet ze

nagaan welke arbeidsplaatsen buiten de universiteit

bij voorkeur aan doctoren moeten worden toebedeeld

in het openbaar ambt en in het niet-universitaire

onderwijs. De overheid kan verder ook de

aanwerving van doctoren stimuleren in de

organisaties die ze steunt en in de non-profitsector.

In landen als Engeland en Duitsland zijn doctoren in

de humanities al lang niet meer te vinden aan de

universiteit alleen, maar bevolken ze studiediensten



:

Een doctor in de humane wetenschappen
is geen kamergeleerde, maar bij uitstek
een generalist

van musea, overheidsinstellingen, onderzoeksbureaus

en kenniscentra. In Vlaanderen daarentegen zijn de

sollicitaties waarbij een doctoraat in de

menswetenschappen een vereiste is, al snel op één

hand te tellen. Als Vlaanderen serieus wil innoveren,

wordt het dan niet dringend tijd dat het zijn nieuwe

generatie humane doctoren serieus neemt?


