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Universiteiten moeten nú de juiste keuzes maken, stelt Marijtje Jongsma van de Algemene 
Onderwijsbond in een open brief. ‘Geef mensen de ruimte om hun werk te doen. En neem 
afscheid van de obsessie met rendementsdenken, want dat heeft het hoger onderwijs 
uitgehold.’ 
 

Geachte bestuurder, 
 
Laten we u allereerst uit de droom helpen: u bestuurt in crisistijd, het thema van dit nummer, 
maar covid-19 is niet de aanleiding van die crisis. De maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus maken de problemen alleen nog duidelijker.  
De werkelijke crisis begon aan de universiteiten al veel eerder. Het piept en het kraakt aan de 
universiteiten, zoals minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven in december 2019 al stelde.1 
Het personeel heeft te veel taken en levert structureel ruim 25 procent onbetaald overwerk2, 
studentenaantallen nemen veel sterker toe dan het aantal stafleden3 en onderzoeksprogramma’s 
raken oververhit in een mallemolen van aanvragen en beoordelingen met steeds wisselende 
criteria en lagere toekenningskansen. Deze kansen zijn zo laag dat sommigen inmiddels al stellen 
dat een ordinaire loterij waarschijnlijk in economisch perspectief zinniger zou zijn.4 Promovendi 
lopen op hun tandvlees en de hoeveelheden stress en mentale problemen zijn alarmerend hoog, 
zowel in Nederland5 als in België6. Met het aan knoppen draaien en bijsturen heeft u  deze situatie 
niet kunnen voorkomen. En een van de knoppen waaraan u blijft draaien, die van het flexibele 
personeelsbestand, maakt de problemen alleen maar erger. Binnen Europa behoren Nederland en 
België tot de landen met de meeste tijdelijke contracten, samen met Denemarken, Zweden en 
Noorwegen.7 
Als vakbond kunnen wij u met grote woorden de ontstane situatie verwijten omdat u immers 
verantwoordelijk bent, maar daar komen we niet verder mee. Wel hebben we suggesties voor u 
om te voorkomen dat het wetenschappelijk onderwijs echt gaat scheuren en barsten. We kunnen 
de crisis sterker doorkomen dan het er nu naar uitziet. Onze suggesties gaan over het maken van 
keuzes – vanuit uw perspectief misschien gedurfde keuzes, maar vanuit de werknemers gezien 
noodzakelijke keuzes. 
 
U weet, net als de beleidsmakers van de regering, dat de financiering van het wetenschappelijk 
onderwijs ver achterblijft bij de groei van de studentenaantallen.8;9;10 Het geraamde bedrag dat de 
universiteiten tekortkomen (uitgaande van het aantal studenten in 2000) ligt naar schatting tussen 
de 1,15 en 1,5 miljard euro.11 Het lijkt wel alsof geen enkele sector zo slecht is in het maken van 
begrotingen als het wetenschappelijk onderwijs, met dit gapende gat tussen te weinig middelen 
enerzijds en steeds hogere verwachtingen over de te leveren prestaties anderzijds.  
Het liefst zouden wij, in lijn met de actiegroep WOinactie, dat gat per direct gedicht zien om het 
wetenschappelijk onderwijs vandaag nog te redden. Ook dat ligt niet in ons vermogen, en naar we 
vrezen ook niet in het uwe. Hoe noodzakelijk een inhaalslag ook is, de kans op snel succes in de 



financiering is niet groot, nu de overheid met schaarse middelen de zorg, de cultuur, de 
werkgelegenheid en het openbaar vervoer overeind  moet houden. De kans is groot dat de 
noodzakelijke budgetten voor het wetenschappelijk onderwijs ook in de nabije toekomst zullen 
uitblijven. Dat zijn maatschappelijke keuzes.  
 
Stop de vermarkting 
 
Onze eerste suggestie: stop met de intensieve marketing en bestrijd de gedachte dat groeicijfers 
van studentaantallen de kwaliteit van een universiteit bepalen. Als er geen middelen zijn om het 
huidige aantal studenten te laten deelnemen aan het wetenschappelijk onderwijs, haal die 
studenten dan ook niet binnen. Als de doldwaze groei en de strijd om het marktaandeel studenten 
afnemen, neemt ook de druk op het systeem af en dalen bovendien de kosten voor marketing 
– nou niet bepaald een kernactiviteit van de universiteit. Niet iedere scholier in het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (vwo) hoeft naar de universiteit, en lang niet iedere vwo-leerling heeft 
een wetenschappelijke interesse. Toch stroomt bijna 95 procent nu door naar het 
wetenschappelijk onderwijs.12 Sterker nog, de meeste studenten (ruim 85 procent) zeggen de 
aansluiting op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste aspecten van hun studie te vinden.13 De 
vraag is dan of het hoger beroepsonderwijs niet beter aan deze verwachting tegemoetkomt dan 
het wetenschappelijk onderwijs, dat immers vooral gericht is op competenties om kennis te 
verwerven.  
 
Bied evenwichtige contracten 
 
De crisis waarin het wetenschappelijk onderwijs al verkeerde, is door covid-19 verscherpt met 
blijvende onzekerheid. Het virus heeft ons veroordeeld tot thuiswerken en afstand houden. Dat 
zet druk op de academische cultuur van discussie, onderzoek en verkenning, maar ook op 
veiligheid en zekerheid. Stelt u zich de begin 2020 aangestelde docent aan een universiteit voor, 
aan het begin van haar academische loopbaan. We schrijven ‘aangesteld’, maar die aanstelling is 
slechts een tijdelijk contract en wellicht heeft deze bevlogen docent al te horen gekregen dat zij 
niet hoeft te rekenen op een verlenging aan het eind van haar termijn, hoe goed ze ook presteert. 
Op de universiteit is immers geen plaats voor docenten zonder onderzoeksfinanciering. Haar jonge 
collega’s zitten in hetzelfde schuitje. Ook haar postdoc collega’s, die met tijdelijke financiering 
projectonderzoek verrichten, zijn merendeels in tijdelijke dienst. Zie ook Figuur 1. 

 



 
Figuur 1 De ontwikkeling in het percentage tijdelijke aanstellingen in de jaren 2000-2019.  
De linkergrafiek laat het percentage tijdelijke aanstellingen zien voor de functies OBP 
(ondersteunend en beheerspersoneel), UD (universitair docent), OWPOW (overig wetenschappelijk 
personeel onderwijs, ook wel docent) en OWPOZ (overig wetenschappelijk personeel onderzoek, 
ook wel postdoc). De functies HL (hoogleraar), UHD (universitair hoofddocent) en PhD 
(promovendus) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat daarbij sprake is van respectievelijk 
<5 procent, <5 procent en 100 procent tijdelijke aanstellingen. 
De rechtergrafiek laat het percentage tijdelijke aanstellingen zien voor de wetenschappelijke 
functies met een onderwijstaakstelling: hoogleraar, universitair (hoofd)docent en docent, 
waarvoor in de cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016 een afspraak is vastgelegd om het 
aantal tijdelijke aanstellingen terug te dringen. Daarin is te zien dat vrouwen relatief vaker in 
tijdelijke diest zijn dan hun mannelijke collega’s. 
 
De jonge docent, laten we haar Irma noemen, is in tijdelijke dienst. Ze moet wel: haar promotie 
verliep met vlag en wimpel, maar een onderzoeksbeurs ging aan haar neus voorbij. Als docent 
geeft ze les aan de groep die haar bij wijze van spreken op de hielen zit. Om haar academische 
carrière nog enig perspectief te geven, probeert ze in haar vrije tijd toch onderzoek te doen. Haar 
werkgever ziet dat graag, maar stelt er geen werktijd voor beschikbaar. Sterker nog, haar 
onderwijsbaan is parttime, omdat haar werkgever weet dat een vierdagencontract op papier in de 
praktijk minimaal vijf dagen per week werk kost.14 
Daar ziet u onze tweede suggestie aankomen: bij wetenschappelijke aanstellingen hoort 
evenwichtigheid. Wat u verlangt van uw wetenschappelijk personeel, moet u zelf ook aanbieden. 
Wenst u dat uw docenten ook onderzoek doen als voorwaarde voor een vaste aanstelling, werk 
daar dan ruimhartig aan mee. Ken onderzoekstijd toe aan docenten, en omgekeerd: laat de 
wetenschappelijke staf die onderzoeksfinanciering binnenhaalt zich niet onttrekken aan het 
onderwijs.  
 
Ingewikkeld? Dat hoeft niet. Keer terug op de ingeslagen weg van het loskoppelen van 
academische taken. In Nederland begon dat rond 2006; toen zagen we de functie ‘docent’ 
ontstaan om de enorme groei in studentaantallen bij te houden, terwijl gelijktijdig de 
‘projectificering’ van het onderzoek toenam. Maar onderwijs en onderzoek kunnen niet zonder 
elkaar. Postdocs, die nu formeel gezien alleen onderzoek doen, hebben de spiegel van colleges en 
werkgroepen nodig – voor het contact, het reflecteren op het eigen onderzoek en voor de 
nieuwsgierige en kritische vragen die ze elders niet krijgen. Docenten, die u contractueel alleen les 
laat geven, verliezen een deel van hun academische vaardigheden als ze nooit de ruimte hebben 
voor onderzoek. Dat is verspilling van hun talent en opleiding.  
Stel deze postdocs en docenten dus weer aan in functies die onderwijs en onderzoek combineren, 
zoals bij de vertrouwde universitaire (hoofd)docent en hoogleraar. Met de gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden en het uitzicht op een vast dienstverband. En geef ze de ruimte om ook 
buiten hun superspecialisme te doceren en onderzoek te doen, als dat voor de instelling nodig is. 
Dat kunnen ze namelijk doorgaans heel goed en het voedt de inter- en multidisciplinaire 
samenwerking. 
Inderdaad, zo’n aanpak lijkt voor uw financiële positie uitdagender dan de huidige situatie, waarbij 
het schuiven met personeel alle deelbegrotingen sluitend maakt. Maar de som van al die 
deelbegrotingen is al jaren ongelooflijk stabiel.15 Al dat jakkeren naar onderzoeksgelden, 
projectbeurzen en incidentele financiering kost vooral onproductieve energie, en het ‘winnende’ 
onderzoek is echt niet zo veel beter dan de 90 procent voorstellen die het niet haalt.16 Daag het 
systeem eens uit met een andere aanpak, in plaats van steeds door hoepels te willen springen. 



 
Zichtbare slijtage 
 
We keren terug naar docent Irma en haar collega’s, tijdelijk en vast. Ze hebben zich zo goed en zo 
kwaad als dat ging aangepast aan het thuiswerken en het lesgeven op afstand. De academische 
gemeenschap doet wat ze altijd doet: er het beste van maken door weer een tandje bij te zetten. 
Nu covid-19 de werkomstandigheden voorlopig nog zal blijven bepalen, in elk geval voor het 
huidige academische jaar, wordt de slijtage zichtbaar. Studenten ervaren het gemis aan 
persoonlijk contact17 en personeel kampt met overbelasting, zo blijkt uit een recente enquête van 
onze vakbond onder universitair medewerkers – zie het kader ‘Effecten covid-19 op hoger 
onderwijs’. 
 



 
 
 
Door op de oude voet door te gaan vraagt u 
meer dan ooit van uw personeel, waarbij de 
mensen met een tijdelijk contract in extra 
onzekerheid leven. En goed blijkt nooit goed 
genoeg, de lat ligt in werkelijkheid bij 
excelleren: boven de anderen uitsteken. Uw 
personeel heeft geen andere keus dan 
onderling te concurreren: er kan er maar een 
de beste zijn. En wie de beste is, laat u 
bepalen door steeds verfijndere 
administratieve registraties, gebaseerd op 
wantrouwen. Het heeft de sociale veiligheid 
ernstig onder druk gezet.18  
Onze winstpakker voor u: stop met dat 
administratieve circus rond fictieve prestatie-
indicatoren op basis van de achterhaalde 
theorieën van het allang niet meer zo nieuwe 
New Public Management. In de zorg, bij de 
politie en in het onderwijs draait het niet om 
productiviteit, maar om dienstverlening. Geef 
mensen de ruimte om hun werk te doen 
binnen hun discretionaire bevoegdheid, 
zonder uitputtende registraties van details 
waar toch niemand meer inhoudelijk naar 
kijkt. U weet het toch? Al die administratieve 
systemen leggen alleen vast of iemand een 
bepaalde handeling heeft verricht, niet of 
daarmee het beoogde effect is bereikt. 
Bovendien slokt het, naast marketing, ook een 
stevig deel van het al zo schaarse budget op. 
Het kantelpunt voor een loopbaan in het 
hoger onderwijs ligt momenteel rond het 
veertigste levensjaar. Wie dan nog geen 
staffunctie heeft, kan zijn boeltje pakken: 
ratrace verloren. Als je dan toch aan de 
universiteit wilt werken, kun je beter voor een 
baan in de ondersteuning of het management 
gaan. Zie ook Figuur 2. 
 

Effecten covid-19 op hoger onderwijs 
 
  
Op 28 september 2020 heeft de Algemene Onderwijsbond een 
survey uitgezet onder haar leden over de gevolgen van covid-19 
op het werk. In twee dagen reageerden 823 leden uit het hoger 
onderwijs, van wie ongeveer een kwart uit het wetenschappelijk 
onderwijs. De uitkomsten van deze kleine steekproef zonder 
representativiteitsclaim geven een indicatie van de impact van 
de coronacrisis op het hoger onderwijs. Voor het merendeel van 
de vragen hebben we een visueel-analoge schaal gebruikt die is 
omgezet naar een procentuele toe- of afname (deel 1) dan wel 
de mate van instemming met stellingen (deel 2). 
 
1. Welzijn 
Zowel het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk 
onderwijs laat sinds het begin van het studiejaar een 
verslechtering van de werk-privébalans zien met ruim 20 
procent, een toename van stress en/of psychische druk van ruim 
30 procent en een toename van de werkdruk van ruim 35 
procent. De productiviteit is (nagenoeg) gelijk gebleven. 
Daarnaast signaleren we een afname in de ervaren collegialiteit 
en sociale veiligheid (10-20 procent). Aan universiteiten zien we 
daarnaast dat de zorgen over het loopbaanperspectief met 10 
procent zijn toegenomen. 
 
2. Afstandsonderwijs 
Instemming met stellingen op schaal van 0 (volledig oneens) tot 
10 (volledig eens) 
Respondenten steunen de stellingen dat afstandsonderwijs 
vraagt om schaalverkleining (7), dat afstandsonderwijs meer 
tijd kost (9) en dat het vermoeiender is (8,5). Daarnaast menen 
respondenten dat fysiek onderwijs van hogere kwaliteit is (8). 
De steun voor de stelling dat instellingen op dit moment meer 
fysiek onderwijs zouden moeten geven, is lager (6). Als het gaat 
om onderwijskwaliteit is er een lichte voorkeur voor het 
evalueren van onderwijs op de reguliere wijze (6). Over de 
mogelijke inzet van mysteryguests voor het toetsen van de 
kwaliteit zijn respondenten zeer negatief (2).  
 
3. Structureel overwerk universiteit 
Het structurele overwerk, dat vóór de coronacrisis al hoog was, 
is sinds het begin van het studiejaar gestegen, vooral in het 
onderwijs. Deze stijging geldt meer voor vrouwelijke 
werknemers (31 procent meer gewerkt dan contracturen) dan 
voor mannelijke werknemers (21 procent meer gewerkt dan 
contracturen). Bij onderzoekers gaf de ‘intelligente lockdown’ 
een lichte daling van de werkdruk (‘Eindelijk tijd om rustig te 
schrijven’), maar die druk is inmiddels alweer hoger dan voor 
de pandemie. De steunpakketten ten spijt lijkt het 
onderzoekswerk inmiddels teruggekeerd naar een situatie 
waarin onderzoekers, ondanks de beperkingen, hun output 
moeten leveren en hun projecten moeten afronden. 



 
Figuur 2 Samenstelling van het personeel aan Nederlandse universiteiten naar leeftijd (x-as) en 
aantal fte (y-as) per functie. Links het ondersteunend en beheerspersoneel, rechts het 
wetenschappelijk personeel – exlusief promovendi - naar functie. Bron: VSNU WOPI, kengetallen 
2019, www.vsnu.nl/f_c_personeel_downloads.html. Afkortingen: OBP (ondersteunend en 
beheerspersoneel), OWPOZ (overig wetenschappelijk personeel onderzoek, ook wel postdoc), 
OWPOW (overig wetenschappelijk personeel onderwijs, ook wel docent), UD (universitair docent), 
UHD (universitair hoofddocent), HL (hoogleraar). 
 
Het personeel heeft dit inmiddels in de gaten en wacht niet altijd meer op het einde van het 
zoveelste tijdelijke contract. Een ander deel verenigt zich in netwerken om verbetering van de 
positie op de agenda te krijgen; er ligt zelfs een aangifte bij de Inspectie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tegen het structurele overwerk.19 Scheep deze mensen niet af met het zoveelste 
tijdelijke contract, houd ze geen wortel voor in de vorm van een tenuretrack, maar erken dat er in 
elke organisatie ruimte is voor gewone medewerkers die doen wat er moet gebeuren, in ruil voor 
bestaanszekerheid. Neem afscheid van de obsessie met rendementsdenken, want dat heeft het 
hoger onderwijs uitgehold. 
 
Omarm onzekerheid 
 
Dat kan zomaar niet, horen we u zeggen. Ons weerwoord: heeft iemand u ooit beloofd dat 
besturen in het wetenschappelijk onderwijs een gemakkelijke taak is? Bestuurders kunnen 
excelleren door hun eigen koers te bepalen naar de grenzen van het mogelijke en daarvoorbij. Dat 
begint met erkenning van de onmogelijke situatie die is ontstaan: veel meer taken dan budget. 
Reageer niet langer door het personeel op te jagen, maar kies ervoor de activiteiten in het 
wetenschappelijk onderwijs voortaan te laten passen bij de beschikbare financiering. De keuzes 
zijn helder: stoppen met marketing, loopbaanperspectief bieden, minder evaluaties en minder 
afhankelijkheid van externe onderzoeksfinanciering.  
Het nemen van zulke stappen zal niet makkelijk zijn. Maar, eigen aan de aard van onze sector, kunt 
u dit intelligent aanpakken. Daag het systeem van financiering uit door samen niet meer mee te 
doen aan de hyperconcurrentie – denk u eens in wat een ademruimte dat zal geven. U kunt de 
trends keren door onderwijs en onderzoek weer te bundelen. U kunt de administratieve lasten 
voor uw personeel verlagen. En u kunt vooral de financiers laten zien wat wel kan met de 
beschikbare middelen en wat niet. Gewoon door het te doen, net zoals u nu al maanden toont dat 
onlineonderwijs met al zijn beperkingen en (alweer) extra inzet tóch mogelijk is. Daar stond niets 
over in al die accreditatierapporten en voorschriften van de inspectie, toch? 



Omarm als excellente bestuurders de onzekerheid van het huidige tijdperk: die geeft u ruimte om 
gedurfde stappen te nemen. Maar dring die onzekerheid niet op aan uw medewerkers. Bied juist 
nu werkzekerheid in onzekere tijden.  
 
Marijtje Jongsma 
is hoofdbestuurder wetenschappelijk onderwijs en onderzoek bij de Algemene Onderwijsbond 
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