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Pamflet VSNU: Samen voor het academisch onderwijs  
 

Docenten in de knel, academisch onderwijs onder druk 

In de afgelopen decennia zijn steeds meer jonge mensen aan een academische opleiding 

begonnen. Dat is positief voor al die studenten die hun kennishonger stillen en hun 

kansen op maatschappelijk succes vergroten. Het is ook goed nieuws voor de 

samenleving. In onze complexe moderne maatschappij en wereldwijd concurrerende 

economie is er een grote vraag naar hoger opgeleiden. Universiteiten zijn trots op de 

grote aantallen studenten die zij de afgelopen jaren hebben mogen verwelkomen. En we 

zijn trots op ons wetenschappelijk personeel dat een indrukwekkende prestatie heeft 

geleverd in het opleiden van al deze mensen. Want het budget dat universiteiten krijgen 

van de overheid is veel minder hard gegroeid dan de studentenpopulatie.1 Het gevolg is 

aanzienlijk meer studenten per docent en dus een flinke toename van de werkdruk. 2    

 

De kwaliteit van het universitair onderwijs in Nederland is uitstekend en internationaal 

concurrerend.3 Maar door de jarenlange tekortschietende financiering staat die kwaliteit 

wel onder druk. Er lijkt een grens bereikt. Onze studenten, onze staf, de samenleving, de 

politiek, wijzelf als organisaties: we verlangen meer individuele aandacht, meer 

verdieping, meer innovatie in het onderwijs. Dat kan en dat moet ook, maar het vergt 

wel scherpere keuzes.  

 

Universiteiten kunnen niet én nog meer studenten onderwijs bieden én meer kwaliteit 

leveren met steeds beperktere middelen. Ons wetenschappelijk personeel moet steeds 

meer doen in minder tijd, zowel in hun onderwijs als onderzoek. De druk om te 

publiceren is groot. Deels is dat zelfopgelegde druk die we zelf zullen moeten adresseren. 

Maar ook de druk om onderzoeksfinanciering binnen te slepen is groot. De concurrentie 

is enorm en de kansen op honorering daardoor gering: soms maar 20%.4 Hiermee gaat 

kostbare tijd en energie verloren. Ook de verwachtingen van onderzoekers om hun 

kennis te valoriseren nemen alsmaar toe. Daarbovenop komt de administratieve 

lastendruk die de evaluaties van onderwijs en onderzoek met zich meebrengt. Ook deze 

druk is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 

 
Het contact tussen docenten en studenten is door de toegenomen werkdruk minder 

intensief geworden. Dit terwijl de universiteit niet alleen een plek is waar je leert, maar 

ook waar je elkaar ontmoet en samenwerkt. Waar je deel uitmaakt van een academische 

gemeenschap, waar je wordt gekend. Academische onderwijs moet studenten uitdagen 

verder te kijken, bestaande oplossingen in twijfel te trekken en zo nieuwe oplossingen te 

vinden voor de vraagstukken van vandaag én morgen. Academisch onderwijs is niet 

enkel kennisoverdracht, maar ook het deelnemen aan kennisverwerving, dus: onderwijs 

ingebed in onderzoek. Het is het aanleren van vaardigheden waarmee je uit de voeten 

kunt in een snel veranderende wereld: in korte tijd grote hoeveelheden informatie 

verwerken, analyseren en je bevindingen helder opschrijven en verwoorden. Dit vraagt 

om individuele feedback aan studenten. Ook met de toenemende digitalisering van het 

onderwijs zal dat persoonlijke contact belangrijk blijven.  

 

                                                        
1 In 2000 was de rijksbijdrage per student nog € 19.600, in 2014 bedroeg de rijksbijdrage nog maar € 14.300 
(beide cijfers op prijspeil 2014). Bron rijksbijdrage: brieven OCW en EZ. Bron prijsindices: CPB/Macro 
Economische Verkenningen. 
2 Het is lastig om exact aan te geven hoe de staf-studentratio zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. 
Veel hangt af van welke cijfers je gebruikt en in welke periode. Wel is duidelijk dat er anno 2015 veel meer 
studenten per docent rondlopen op de universiteit dan in de jaren negentig. Zo zijn vanaf eind jaren ’90 de 
studentaantallen met 60% toegenomen (Bron: VSNU/CBS, 1cHO2014), het onderwijsgevend wetenschappelijk 
personeel nam in die periode slechts toe met 14% (Bron: VSNU WOPI). 
3 Nederland staat in de Global Competitiveness Index 2014-2015 van het World Economic Forum van de 144 
onderzochte landen op nummer 3 als het gaat om de kwaliteit van het hoger onderwijs.  
4 NWO Strategie 2015-2018 Uitwerking, http://www.nwo.nl/over-nwo/X+publicatie/nwo/strategienota-2015-
2018-uitwerking.html. De Goede, M., Belder, R. and De Jonge, J. (2013). Academic Careers in the Netherlands 
2013. Facts & Figures 7. The Hague: Rathenau Instituut. 
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Extra middelen bieden een kans 

Vanaf 2018 krijgen universiteiten geleidelijk extra geld vanwege de invoering van het 

studievoorschot.5 Daarmee kunnen we een deel van het achterstallig onderhoud in het 

onderwijs aanpakken dat is ontstaan door de jarenlange gebrekkige financiering. Het 

biedt vooral een kans om de werkdruk van docenten te verlichten. Met die extra 

financiële middelen willen universiteiten daarom in de eerste plaats meer docenten 

aannemen. Zo kunnen groepen studenten kleiner en kan het onderwijs intensiever 

worden. Voor de verwevenheid van het onderwijs met onderzoek is het van belang dat 

die docenten ook een deel van hun tijd besteden aan het doen van onderzoek.  

 

We gaan onderwijstaken meer waarderen, door deze zwaarder mee te laten wegen in de 

academische loopbaan. Dat kan alleen door gelijktijdig de druk op onderzoekprestaties te 

verminderen. Daarnaast dringen we het aandeel tijdelijke contracten terug. Daarover 

hebben we al afspraken gemaakt in de cao-regeling die eind 2014 is afgesloten.6 In de 

komende drie jaar investeren de universiteiten vanuit hun reserves alvast 200 miljoen in 

het onderwijs, zodat vanaf nu alle studenten profiteren van een kwaliteitsverbetering. 

Over die maatregelen voeren universiteiten gesprekken met hun 

medezeggenschapsorganen. 

 

Samen voor de kwaliteit van het onderwijs 

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inzet en 

inbreng van studenten zelf. Universiteiten willen met de middelen studievoorschot het 

onderwijs kleinschaliger maken en docenten meer tijd geven voor individueel contact met 

studenten. In ruil mag van studenten worden verwacht dat zij zichzelf, elkaar en hun 

docenten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.  

 

De komende tijd willen we over deze zaken het gesprek voeren in de universitaire 

gemeenschap: wat hebben we nodig om het academisch onderwijs waar we samen voor 

staan te kunnen blijven bieden? Dat er meer 'handen aan het bed' nodig zijn is helder. 

Als aan die voorwaarde is voldaan ontstaat er meer ruimte om ons onderwijs 

toekomstbestendig te maken. Zo zijn online onderwijsvormen niet meer weg te denken 

uit het universitair onderwijs, maar de ontwikkelingen gaan snel en vergen grote 

investeringen en inzet van medewerkers en studenten.  

 

Dit gesprek tussen staf, studenten en bestuurders moet binnen elke universiteit 

uitmonden in een eigen investeringsagenda voor het onderwijs op basis waarvan het geld 

vanuit het studievoorschot wordt besteed. Dit kan heel goed leiden tot verschillende 

prioriteiten en keuzes. Universiteiten zijn immers niet allemaal hetzelfde.  

 

Net zo belangrijk voor het versterken van de kwaliteit van het onderwijs is het vergroten 

van de professionele autonomie van docenten. Docenten moeten weer eigenaar zijn van 

hun vak en hun opleiding. Visitaties en accreditaties hebben gezorgd voor hoge 

administratieve lasten en een cultuur van wantrouwen. Te vaak hebben 

universiteitsbesturen externe verantwoordingsplichten doorvertaald naar zware 

controlemechanismen in de eigen organisatie, waar dat ook lichter had gekund. Dat 

moeten we corrigeren.  

 

Het versterken van eigenaarschap is een belangrijk gespreksonderwerp, intern, maar ook 

in de relatie met de overheid. We vragen daarin om meer respect van de overheid voor 

de autonomie van universiteiten. Mede in dat licht pleiten we al langer voor accreditatie 

op instellingsniveau. Daarmee kunnen opleidingsevaluaties weer optimaal worden 

gebruikt als verbeterinstrument en wordt op instellingsniveau verantwoording afgelegd 

over de onderwijskwaliteit. 

                                                        
5 De opbrengsten van de wet Studievoorschot lopen voor de universiteiten op van 76 miljoen euro in 2018 tot 
288 miljoen euro in 2035. Daarna dalen de opbrengsten geleidelijk tot 236 miljoen structureel in het jaar 2065.  
6 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 
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Grote ambities  

Ook met de extra financiële middelen voor het onderwijs zullen we nog steeds voor 

lastige keuzes komen te staan. Hoeveel is het ons waard om opleidingen in stand te 

houden die maar een zeer klein aantal studenten aantrekken? Hoe bedienen we zowel de 

topstudent die altijd op zoek is naar meer uitdaging, als de harde werker die met moeite 

het reguliere programma volgt? Dat betekent dat we reële doelen moeten formuleren, 

prioriteiten moeten stellen en samenwerken waar dat kan.  

 

De universiteiten werken daarom gezamenlijk aan een toekomstgerichte 

onderwijsagenda. Daarin verkennen we de gezamenlijke ambities als het gaat om 

flexibilisering en modularisering van het onderwijs, het aanbieden van onderwijs aan 

werkenden, het verder internationaliseren van het onderwijs, de kansen van 

digitalisering, de aansluiting met de arbeidsmarkt, het behoud van kleine opleidingen etc. 

Deze agenda biedt onder meer input voor de strategische agenda voor het hoger 

onderwijs en onderzoek die de minister deze zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Maar 

de hoogste prioriteit is nu: meer lucht in het systeem voor student en leermeester.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


