
Eisen FNV Onderwijs en Onderzoek voor HBO en WO 

 

Investeer 1,15 miljard achterstallige financiering in het Wetenschappelijk Onderwijs 

Schrap de doelmatigheidskorting en de extra korting op het onderwijsdeel van de lumpsum 

Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten 

 

Het kabinet bezuinigt nog eens 19 miljoen extra op het hoger onderwijs. Deze extra bezuiniging komt 

bovenop de al in het regeerakkoord aangekondigde doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het 

hele onderwijs. 

De extra bezuiniging voor de universiteiten van bijna 12 miljoen, komt voor rekening van het 

onderwijs. Omdat het aantal (internationale) studenten fors blijft groeien en de studenten eerder 

afstuderen is er een extra gat op de begroting ontstaan dat alsnog wordt gedicht ten koste van de 

docenten en wetenschappelijk medewerkers.  

De forse groei van het aantal studenten komt vooral voor rekening van de internationale studenten. 

Steeds meer studies gaan over op het Engels, waardoor de aantrekkingskracht op internationale 

studenten steeds groter wordt. Dit laatste is ook het geval voor studies die te maken hadden met een 

afnemend aantal studenten. Door over te gaan op Engels als voertaal wordt deze afname 

opgevangen door internationale studenten. De minister heeft weliswaar aangekondigd om het effect 

van de internationalisering op de begroting  en het beleid te gaan onderzoeken, maar maatregelen of 

extra geld blijft uit. Integendeel, de rekening wordt bij de medewerkers neergelegd.  

Ook de rekening voor het succes van meer studenten die zijn afgestudeerd wordt bij de 

medewerkers van universiteiten en hogescholen neergelegd. Deze extra kosten komen voort uit het 

feit dat meer prestatiebeurzen uit het oude stelsel moeten worden omgezet in een gift. 

Ook het leenstelsel blijkt minder op te leveren dan verwacht. De verwachting voor 2019 was een 

bedrag van 207 miljoen, echter dit is in de begroting teruggebracht naar 187 miljoen.  

 

De afgelopen 15 jaar is er flink bezuinigd op het wetenschappelijk onderwijs. De rijksbijdrage per 

student is sinds 2003 met 25% afgenomen. Hierdoor is de werkdruk enorm toegenomen. 

Tegelijkertijd is ook de onzekerheid toegenomen. Het aantal tijdelijke aanstellingen, vooral onder de 

docentfuncties, is schrikbarend hoog. 

Het sectorakkoord tussen minister, studentenbonden en de VSNU over de besteding van de gelden 

uit het leenstelsel zal geen verlichting van de werkdruk brengen, integendeel. Afspraken over 

intensiever en kleinschaliger onderwijs, verdere professionalisering van docenten en 

macrodoelmatigheid waar onvoldoende middelen tegenover staan, zullen de werkdruk alleen maar 

doen toenemen. Van de afspraak om het geld van het leenstelsel in te zetten voor meer docenten is 

tot nu toe weinig terecht gekomen.  

Uit onderzoek van de FNV onder medewerkers van de universiteiten blijkt dat bijna 70 procent van 

de medewerkers de werkdruk als hoog tot zeer hoog ervaart.  80 procent van het wetenschappelijk 

personeel werkt door tijdens de avonduren en in de weekends en 45 procent werkt door tijdens 

ziekte. 

Het is niet voor niets dat de universiteiten nu in actie komen. Tijdens de actieweek van 24 tot en met 

28 september hebben docenten en professoren van nagenoeg alle universiteiten in Nederland 

gehoor gegeven aan de oproep van WOinActie en buiten college gegeven als protest tegen de 



bezuinigingen en de hoge werkdruk. Zij eisen, samen met de FNV, dat de doelmatigheidskorting van 

tafel gaat en dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren worden ingehaald door 1,15 miljard 

achterstallige financiering te herinvestering in het wetenschappelijk onderwijs.  

Op 14 december gaat het WO demonstreren in Den Haag. 

 


