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BUNDEL DE KRACHTEN OM DE HOGE PUBLICATIEDRUK AAN TE PAKKEN

De politiek moet de wedloop stoppen
06/08/2013 | Jürgen Jaspers

Als zoveel wetenschappers al zo lang de hoge publicatiedruk aanklagen, als ook

Vlaamse rectoren de vinger op de wonde beginnen te leggen, dan kunnen

Vlaamse politici niet achterblijven, vindt Jürgen Jaspers. ‘Vlaanderen in actie?’.

Het is er het moment voor.

Het is lang niet de eerste keer dat wetenschappers openlijk kritiek formuleren. Marc Driessen/hh
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Wie? Docent Nederlandse taalkunde (ULB).

Wat? Het is adembenemend dat Rik Torfs als rector de hoge publicatiedruk blijft aanklagen.

Zijn voorgangers relativeerden de malaise weg.

Dat Rik Torfs kritisch is over de hoge publicatiedruk voor wetenschappers (DS 5 augustus),

mag niet verbazen. Hij heeft zich al wel vaker een koele minnaar getoond van de regelneverij,

de administratieve overlast en het cijferdronken ‘managerisme’ waar Vlaamse universiteiten
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sinds een aantal jaren mee kampen. Maar dat hij dat als rector van de KU Leuven blijft doen,

mag gerust adembenemend worden genoemd. Zijn voorgangers en collega’s-rectoren aan de

andere universiteiten hebben deze malaise de voorbije jaren immers steevast weggerelativeerd.

Wat Torfs iets minder in de verf zet, is dat het niet de eerste keer is dat wetenschappers openlijk

kritiek formuleren, en vooral dat de huidige toestand het perfect te voorspellen resultaat is van

het Vlaamse onderwijsdecreet van 2007 (via oud-minister Frank Vandenbroucke (SP.A)).

Sinds de invoering van dat decreet zijn universiteiten verplicht om met elkaar in competitie te

gaan, willen ze onderzoeksfondsen verwerven. Het totale budget is echter beperkt, zodat de

winst van de ene universiteit neerkomt op het verlies voor de andere. Om verlies te vermijden,

is elke universiteit iedereen onder druk beginnen te zetten om zo veel mogelijk te produceren,

zoveel mogelijk doctoraten af te leveren, zo veel mogelijk projecten in te dienen, en zo weinig

mogelijk te publiceren in tijdschriften met een lage impactfactor (waaronder ontstellend veel

Nederlandstalige). Op de duur telt enkel hoeveel je doet, en niet wat je doet. Overigens

ondervinden daarvan niet alleen jonge, maar ook oudere wetenschappers dagelijks de gevolgen.

Tijd en vrijheid

Nu is er op zich niets mis mee dat de publicatiedruk opgevoerd wordt, en mag je van academici

verwachten dat ze zich terdege kwijten van hun taak. Maar wie doordachte, bevlogen en

relevante artikels wil schrijven en projecten wil indienen, heeft daar tijd voor nodig, en een

zekere vrijheid. Het keurslijf van de massaproductie maakt, zoals Torfs ook aanhaalt, fraude en

opportunisme verleidelijk, of het leidt ertoe dat talentvolle mensen andere oorden opzoeken.

Torfs’ suggestie om aan wetenschappers te vragen hun vijf beste publicaties aan te duiden en

die keuze te motiveren, is dus meer dan zinvol. Maar de impact daarvan zal vrij gering zijn als

het systeem niet verandert dat universiteiten in een almaar versnellende en uitputtende

publicatiewedloop dwingt. Dat systeem kan alleen maar veranderd worden door… politici, de

Vlaamse minister van Onderwijs in het bijzonder.

Achter de rug van de rectoren

Tot op vandaag lijken die beleidsmakers zich echter te verschuilen achter de rug van de

rectoren, die in ruil voor meer onderzoeksfondsen een beleid uitvoeren waarvan ze wellicht zelf

wel inzien dat het voor grote problemen zorgt. Nochtans werd de invoering van het huidige

beleid in 2007 al fel gecontesteerd, tot in het Vlaams Parlement toe, en werd toen al uitvoerig

gewaarschuwd voor alles wat we nu zien gebeuren: minder innovatie, brave voorspelbaarheid,

een hectisch professioneel klimaat dat de kansenongelijkheid tussen onderzoekers doet

toenemen (om de burn-outs niet te vermelden), net als het opsluiten van wetenschappers in

een Engelstalige ivoren toren (ondanks de aanwezigheid van de N-VA in de Vlaamse regering).

Maar als zoveel wetenschappers al zo lang de alarmbel luiden, als ook Vlaamse rectoren de

vinger op de wonde beginnen te leggen, dan kunnen Vlaamse politici niet achterblijven. Hoe

willen ze dit uitleggen? Wat willen ze eraan doen? Ik denk dat heel veel wetenschappers daar

erg benieuwd naar zijn. ‘Vlaanderen in actie’? Het is er het moment voor.




