
AI een jaar of dertig draait het op Nederlandse universiteiten om de 

'productie' van studiepunten. De gevolgen: ontprofessionalisering 

van het wetenschappelijke personeel, permanente niveaudaling, 

diplomafraude en graaicultuur. Is het tij nog te keren? Of staat de 

homo academicus op het punt van uitsterven? 

De universiteit 
als bedrijf 
Luchtfietsen voor gevorderden 

Chris Lorenz 

S
tel u slaat een universiteitskrant 
open en u ziet deze kop: 
'Bestuurlijke top keurt fusieplan 
goed. Groen licht voor Medisch 

Centrum.' Het bijbehorende bericht 
meldt het volgende: 'Het College van 
Bestuur heeft een nieuw plan voor de 
fusie tussen de medische faculteit en 
het ziekenhuis goedgekeurd. Ook de 
raad van bestuur van het ziekenhuis 
stemt in met het plan. Door de goed
keuring kunnen de universiteit en het 
ziekenhuis nu de eerste stappen nemen 
voor het Medisch Centrum, dat op 
1 januari een feit moet zijn. ( ... ) De 
decaan van de medische faculteit zat al 
meteen bij de raad van bestuur van het 
ziekenhuis en andersom. ( ... ) Het 
enthousiasme van de bestuurlijke top is 
heel groot, waardoor dingen soms snel-

Ier gaan dan goed zou zijn.' 
Deze laatste zin maakt natuurlijk 
nieuwsgierig. Wat is er precies sneller 
gegaan dan goed zou zijn? Er blijkt een 
kleinigheid bij de fusiebesprekingen 
'vergeten' te zijn en dat is 'ontdekt' 
door een wakkere geest in een 
inspraakorgaan. Uit zijn mond tekent 
de universitaire journalist op: 'Er was 
geen letter gewijd aan verantwoorde
lijkheden voor onderwijs en onder
zoek.' 
Even samenvatten: een moderne, dus 
'ondernemende' universiteit in Neder
land besluit dat haar medische facul
teit en haar ziekenhuis beter kunnen 
fuseren en de universitaire managers 
vergeten daarbij en passant wissewas
jes als onderwijs en onderzoek. Een 
vergissing, zeker, maar wel een sympto
matische vergissing voor de onderne
mende universiteit in Nederland. 
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NEOLIBERAAL MARKTDENKEN 
Stel u leest een dergelijk bericht. Wat 
denkt u dan? U vraagt zich waarschijn
lijk eerst af of dat dit geen 1 aprilgrap 
is. Maar dat is het niet, want dit bericht 
stond in een heuse Nederlandse univer
siteitskrant. U graaft vervolgens in uw 
geheugen en vraagt zich af of u weleens 
een vergelijkbaar bericht uit het 
bedrijfsleven hebt gelezen. Een bericht
je over de overname van de ABN AMRO 
door Fortis & Co bijvoorbeeld, waarin 
stond dat de topbestuurders van de 
fuserende banken vergeten waren om 
elkaars balanstotalen te bekijken. Of 
een berichtje over de fusie van de KLM 
en Air France waarin vermeld werd dat 
de topbestuurders vergeten waren om 
hun landingsrechten in de besprekin
gen te betrekken. 
Nee, zulke berichten over organisaties 
die hun kerntaken 'vergeten', zijn ons 
uit het bedrijfsleven onbekend. We 
komen ze alleen tegen op de 'moderne' 
Nederlandse universiteiten, die voor 
bedrijfje proberen te spelen. Dat doen 
ze sinds de jaren tachtig, dat wil zeggen 
sinds de neoliberale politiek de publie
ke sector als een economische markt 
heeft gedefinieerd en sinds publieke 
organisaties, zoals onderwijsinstellin
gen, als quasi-private ondernemingen 
worden ingericht. Als gevolg daarvan 
zijn de in de publieke sector werkzame 
professionals - docenten bijvoorbeeld -
aan een klasse van quasi-private mana
gers ondergeschikt gemaakt en syste
matisch van hun professionele auto
nomie beroofd. 
Hiermee zijn we tegelijk bij mijn 
belangrijkste stelling aanbeland: dat 
zolang de economisering van de univer
siteiten voortduurt, de ondermijning 
van de academische professie en dus 
van het academische onderwijs en 
onderzoek ook voortduurt. De econo
misering en deprofessionalisering van 
het hoger onderwijs en onderzoek zijn 
noodzakelijkerwijs met elkaar verbon
den. Max Horkheimer over fascisme en 
kapitalisme parafraserend zou je kun-

nen opmerken: 'Wie niet over de econo
misering van de universiteit wil spre
ken, zal ook over de deprofessionalise
ring en al zijn consequenties - zoals 
diplomafraude en de opkomst van de 
bestuurlijke graaicultuur - moeten 
zwijgen.' 
Ik zal deze stelling wat betreft het 
wetenschappelijk onderwijs onderbou
wen in de vorm van twee argumenten, 
en de vraag opwerpen of er nog hoop is. 

STUDENT ALS CONSUMENT 
Sinds de jaren tachtig is in het Neder
landse hoger onderwijsvertoog het 
onderwijs en de 'onderwijskwaliteit' 
geherdefinieerd en genormeerd in ter
men van kwantitatieve output. Onder
wijs en onderwijskwaliteit worden 
sindsdien simpelweg beschreven als de 
'output' ofwel de 'productie' van studie
punten - en diploma's zijn niets anders 
dan verzamelingen van studiepunten. 
Essentieel is sindsdien de 'efficiency' 
waarmee het 'productieproces' van stu
diepunten is georganiseerd, omdat de 
onderwijsinstellingen sindsdien gefi
nancierd worden op basis van een mix 
van kwantitatieve 'output-indicatoren': 
het aantal gerealiseerde studiepunten, 
promoties, inschrijvingen, enzovoort. 
Deze economische definitie van 'onder
wijs-efficiency' is nader beschouwd 
dodelijk voor zowel de onderwijsprodu
centen, de docenten, als voor de onder
wijsconsumenten, de studenten, omdat 
de 'negatieve selectie' van studenten 
door docenten op basis van professione
le criteria - in Algemeen Beschaafd 
Nederlands: het uitdelen van onvol
doendes - direct als 'productieverlies' 
ofwel als 'gebrek aan efficiëntie' ver
schijnt. De economische definitie van 
'onderwijskwaliteit' betekent dus direct 
dat docenten in hun werk niet langer 
hun professionele kwaliteitscriteria 
kunnen hanteren. Dit effect kan zonder 
meer pervers genoemd worden - en dat 
gebeurt al een tijdje zonder dat er ook 
maar één politicus is die daaruit de con
clusie heeft getrokken dat de organisa-



tie van het onderwijs fundamenteel op 
de schop moet. 
De economische definitie van onderwijs 
impliceert niet toevallig, maar noodza
kelijkerwijs de 'ontprofessionalisering' 
van het wetenschappelijke personeel en 
een permanente niveau daling van het 
wetenschappelijke onderwijs. De com
missie-Dijsselbloem heeft deze ontpro
fessionalisering en niveaudaling alweer 
wat jaren geleden voor het voortgezet 
onderwijs geconstateerd, maar had dat 
moeiteloos ook voor het hoger onder
wijs en alle andere onderwijstypen 
kunnen doen. Dit is mijn eerste argu
ment. 
Mijn tweede argument heeft betrek
king op de directe relatie tussen de eco
nomisering van het onderwijs en het 
oprukken van het management. Zodra 
onderwijs in economische termen van 
productie en consumptie van studie-

punten wordt geherdefinieerd, kan dit 
productie- en consumptieproces name
lijk volledig gecontroleerd worden door 
onderwijsmanagement. Deze controle 
vindt plaats langs twee wegen: ten eer
ste door middel van de introductie van 
steeds meer kwantitatief gedefinieerde 
indicatoren om de output van het 
wetenschappelijke personeel te regule
ren, en ten tweede door middel van de 
introductie van indicatoren om de snel
heid te reguleren waarmee de studen
ten onderwijs consumeren. De zoge
noemde tempobeurs is daar een duide
lijk voorbeeld van. 
De economische herdefiniëring van het 
hoger onderwijs, de controle over het 
hoger onderwijs door een klasse van 
managers, de ontprofessionalisering 
van het wetenschappelijk personeel, de 
transformatie van studenten in onder
wijsconsumenten en de strikte regule-
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ring van de studieduur zijn dus direct 
met elkaar verbonden verschijnselen. 
De gekte en de betonrot zitten met 
andere woorden in het fundament van 
het systeem. En dan zwijg ik maar over 
de vijgenbladfunctie die 'het streven 
naar excellentie' bij dit alles vervult. 
Dit is mijn tweede argument. 

NEANDERTHALERS 
Dan tot slot mijn afsluitende vraag: is 
er nog hoop voor de toekomst van de 
universiteiten? Wel, omdat de neolibe
rale politiek ten aanzien van de univer
siteit de laatste dertig jaar op een fun-

De gekte en de betonrot zitten in 
het fundament van het systeem. 
En dan zwijg ik maar over de vijgen
bladfunctie die 'het streven naar 
excellentie' vervult 

kleine humaniora zichtbaar is, zal dan 
namelijk ook het voortbestaan van hun 
grote kernvakken bedreigen. 
De ontwikkelingen van de afgelopen 
dertig jaar bieden weinig reden tot 
optimisme. Het Bologna-proces heeft de 
neoliberale ontwikkeling in de richting 
van de ondernemende universiteit 
namelijk Europa-breed gemaakt. Niet 
helemaal toevallig laat Barroso zich 
door Nederlandse 'onderwijskundigen' 
adviseren. Elke academicus moet een 
ondernemer - een homo economicus -
worden, zo denkt men ook in Brussel al 
geruime tijd. 
De positie van de homo academicus 
tegenover de homo economicus laat 
zich daarom misschien anno 2013 het 
beste vergelijken met de positie die de 
Neanderthalers 30.000 jaar geleden 
innamen tegenover Homo sapiens 
sapiens. Zoals bekende stierven de 
Neanderthalers toen binnen korte tijd 

damentele denkfout berust - en ik doel uit. Over de oorzaken daarvan bestaat 
hier op de identificatie van de universi
teit met een bedrijf en op de identifica
tie van de wetenschap met een econo
mische markt - zal duidelijk zijn dat 
lokale aanpassingen dit beleid niet kun
nen corrigeren. Het economische markt
denken als zodanig moet op de schop, 
en dat geldt voor zowel het onderwijs 
als het onderzoek. Dit betekent niet dat 
ik ervoor pleit dat de universiteit van 
vóór 1968 moet worden hersteld - ik zal 
het er maar voor alle duidelijkheid 
direct bij zeggen - maar wel dat het 
markt- en managementdenken bij het 
grof vuil moet worden gezet. Hetzelfde 
geldt voor het georganiseerde wantrou
wen tegenover de wetenschappelijke 
professie, dat de vorm heeft gekregen 
van een transparantieterreur en een 
terreur van accountability. 
Als de kraan van het marktfundamenta
lisme op de universiteiten niet wordt 
dichtgedraaid, voorzie ik op de niet al 
te lange termijn in elk geval voor de 
humaniora een situatie van pompen en 
verzuipen. Het afbrokkelingproces, dat 
nu al tot ver voorbij de randen van de 

nog steeds veel onduidelijkheid, maar 
volgens één theorie kwam dit omdat 
door de steeds grotere concurrentie
druk van Homo sapiens de N eander
thalers elkaar begonnen op te eten. 
Door deze opmerkelijke menukeuze 
zouden ze op korte termijn een soort 
gekke-koeienziekte hebben gekregen ... 
Deze theorie wordt empirisch onder
steund door het feit dat in het recente 
verleden bij bepaalde kannibalistische 
Papoea-stammen op Nieuw-Guinea 
soortgelijke gezondheidsproblemen zijn 
geconstateerd. 
Dit is natuurlijk mijn favoriete theorie 
en ik sluit bepaald niet uit dat de homo 
academicus aan het begin van de een
entwintigste eeuw een soortgelijk lot 
als de Neanderthaler 30.000 jaar gele
den beschoren is - inclusief een acade
mische variant van de gekke-koeien
ziekte door het consequent verorberen 
van soortgenoten. Ik hoop natuurlijk 
dat ik ongelijk zal krijgen , maar daar 
zie ik helaas vooralsnog weinig tekenen 
voor . • 


