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Zijn er niet te veel doctoraten?
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Dat er zoveel protest is tegen de criteria om onderzoekers te beoordelen, verbaast Bart De

Strooper. Moet de maatschappij dan blind vertrouwen op hun werkijver?

Wie? Onderzoeksdirecteur VIB, gewoon hoogleraar KU Leuven, alzheimeronderzoeker.

Wat? In de praktijk spelen kwantitatieve parameters niet meer zo’n grote rol.

Niet iedere revolutie eindigt in een betere toestand. Dus misschien moet de academische wereld toch eens

goed nadenken over waar ze naartoe wil in de hele discussie over publicatiedruk en het daaraan gekoppelde

financieringsmodel van de universiteiten (DS 21 en 22 augustus) en. Eén van de problemen is dat de

publicatiecultuur in verschillende disciplines erg verschillend is. Ik heb de indruk dat de discussie op dit

ogenblik vooral gaat over misstanden in de humane wetenschappen, waar klaarblijkelijk een andere kijk op

publiceren bestaat dan bij ons in de positieve wetenschappen.

Persoonlijk zou ik het jammer vinden als een van de weinige objectieve methoden om de wetenschappelijke

productiviteit van een instelling te meten, zou worden afgeschaft. Wie wil er terug naar de tijd dat de

professoren geen rekenschap moesten afleggen, naar de tijd dat de financiering van de universiteiten vooral

afhing van hun politieke connecties?
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In ieder geval denk ik niet dat wij als academici kunnen verlangen dat de maatschappij ons geld geeft om te

doen waar we zin in hebben en voor de rest maar moet vertrouwen op onze werkijver. Iedere beroepsgroep

in de maatschappij moet zich verantwoorden, waarom zouden professoren dan een uitzondering zijn? Als

men in de humane wetenschappen minder wil publiceren, zullen zij met andere objectiveerbare parameters

moeten aantonen hoe zij met middelen van de overheid omgaan.

Voorbijgestreefd

De discussie over publicatiedruk wordt ook erg sloganesk gevoerd. De vraag in hoeverre kwantitatieve

metingen kunnen gebruikt worden om onderzoekers te evalueren is in de praktijk al enkele jaren beslecht.

Bij geen enkele evaluatie waar ik bij betrokken ben geweest over de laatste jaren, was het aantal publicaties

of de impactfactor een doorslaggevend argument in de uiteindelijke beoordeling.

Op vele plaatsen, waaronder in mijn eigen departement, gebeuren evaluaties vooral kwalitatief. Er wordt

onder andere aan de onderzoekers gevraagd om hun vijf belangrijkste prestaties (niet noodzakelijk

publicaties dus) toe te lichten. Een panel van internationale experts is verantwoordelijk voor die evaluatie

en geeft vooral commentaar op wat inhoudelijk werd gerealiseerd.

Een ander voorbeeld is het beslissingsproces bij de European Research Council (ERC), de belangrijkste bron

van onderzoekssubsidies voor aanstormend talent in Europa. Daar als jurylid spreken over impactfactor en

aantal publicaties, is de beste manier om je hopeloos belachelijk te maken. Niemand neemt je ernstig als je

op zo’n onhandige manier probeert te verbergen dat je het dossier niet hebt bestudeerd. In de ERC wordt er

gediscussieerd over inhoud en creativiteit. Veel publiceren heeft soms zelfs een negatieve impact als het niet

duidelijk is wat de eigen creatieve bijdrage is en waar de auteur echt grenzen heeft verlegd.

De voorbijgestreefde discussie over de kwantitatieve beoordeling van onderzoekers gaat eigenlijk over een

veel diepere en belangrijkere malaise: die van de verschrikkelijke competitie om het in de eerste jaren van

de wetenschappelijke onderzoekscarrière te maken. Ons systeem van vier jaar doctoraat (een soort

middeleeuwse meesterproef) en de aansluitende jaren van postdoctoraal onderzoek (twee termijnen van

drie jaar), liefst met verblijf in het buitenland, is een manier om onze jongere onderzoekers gedurende tien

jaar in een keurslijf vast te houden. Die tien jaren van jobhoppen en afhankelijkheid vallen in de meest

kritische jaren van het leven, wanneer je een familie sticht en je het tegelijkertijd waar moet maken in je

carrière.

Een gezonde discussie over waar we met onze jonge onderzoekers naartoe willen, lijkt me dan ook dringend

aangewezen. Het zou wel eens kunnen dat wat minder doctoraten een goed idee zou kunnen zijn.


