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Beste allen,
Onze universitaire ranking is waarschijnlijk de enige die er echt toe doet voor studenten en
docenten. Toch kunnen veel universiteiten niet anders dan part time docenten zonder
onderzoekstijd aannemen omdat ze met handen en voeten gebonden zijn aan het budget
van het ministerie van OCW – al zijn de grote verschillen tussen de universiteiten die we
hebben gezien natuurlijk onacceptabel. Maar laat nu net vandaag de minister van OCW,
Ingrid van Engelshoven, hier aanwezig zijn. Welkom minister!
De noodzaak van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek lijkt totaal zoek in dit
kabinet. Zonder onderzoeksgedreven onderwijs kunnen universiteiten niet functioneren.
Maar omdat het onderzoeksdeel van de universitaire financiering al jarenlang afneemt,
neemt ook de kwaliteit van het Nederlandse WO zienderogen af. Zelf merk ik dat het steeds
lastiger zo niet onmogelijk wordt om nog nationaal en internationaal talent aan te trekken.
De oplossing die WOinActie voorstelt is eenvoudigweg dat de eerste geldstroom net als
voorheen zowel het onderwijsdeel- als het daaraan gekoppelde vrije onderzoeksdeel per
student moet bekostigen. Kortom, geen part time tijdelijke docenten zonder onderzoekstijd,
maar enkel UDs, UHDs en Hoogleraren die allen onderzoekstijd hebben! Het kostenplaatje
dat hier aan vast zit is 1.1 miljard euro. Dit heeft WOinActie al twee jaar eerder
voorgerekend aan de minister – volledig gratis.
We zijn bovendien niet de enige die dit stellen: het accountantsbureau
PriceWaterhouseCoopers heeft dit voorjaar in opdracht van de kamer eveneens vastgesteld
dat grofweg hetzelfde bedrag er structureel per jaar bij moet, wil het WO aan zijn
taakstelling kunnen voldoen. Maar deze informatie ligt feitelijk al twee jaar op het bureau
van de minister, en daarmee is nog niets gebeurd. Notabene gaf de minister in haar brief
aan de tweede kamer zelf aan dat er voor het onderzoeksdeel 600 miljoen euro per jaar
extra nodig is. Hoe ze precies aan dit lagere bedrag komt is ons niet bekend, maar ze stelt:
‘Een volgend kabinet kan hierover een beslissing nemen’. Een volgend kabinet? Het WO
wordt al jarenlang uitgeknepen en zonder investeringen kunnen wij onze taakstelling niet
meer opbrengen. Dan houdt het voor ons op, want hier is sprake van roofbouw en zelfs van
uitbuiting.
Het geld klotst in Nederland tegen de plinten , maar wat het ministerie van OCW doet is
geld uitgeven aan peperdure onderzoeken naar hoeveel geld er nodig is in het WO. Dat
laatste is nu wel duidelijk, minister: 1,1 miljard! Kom dus nu over de brug. Wij trekken het

niet langer. Investeer nu in extra wetenschappelijke staf -- met minder flexibele en veel
meer vaste aanstellingen!
Om de daad bij het woord te voegen, hebben wij daarom een alternatieve begroting voor
het ministerie van OCW opgesteld. We trekken hierbij als docenten en onderzoekers samen
op met de studenten–de LSVb en de actiegroep #Nietmijnschuld. Wij eisen naast de 1,1
miljard investering voor het WO ook 1,7 miljard euro voor de invoering van studiebeurzen
voor studenten. Wij staan hier dus samen, studenten en docenten! We laten ons niet uit
elkaar spelen.
Tijdens de pandemie is gebleken dat wanneer nodig de overheid maar liefst 80 miljard
beschikbaar heeft voor bedrijven en ondernemers die steun nodig hebben. Wij vragen een
fractie van dat bedrag, en niet als steun, maar enkel om betaald te worden voor het werk
dat we al jarenlang deels onbetaald leveren. De tijd van uitvluchten en afleidingsmanoevers
is voorbij – het is de hoogste tijd om de universiteiten het budget te geven dat nodig is om
het werk te doen dat de overheid en samenleving van haar verwacht! Bij deze daarom onze
alternatieve begroting.

