
 

   
De manier waarop de universiteit op dit moment gefinancierd wordt en waarop zij vervolgens 

besluit om het geld te verdelen, is onverantwoord. De strijd om financiering werkt fraude, mentale 

gezondheidsproblemen en slap onderzoek in de hand en is funest voor niet-mainstream onderzoek 

en het daaruit voortvloeiende onderwijs. Veel van deze problemen moeten in Den Haag worden 

opgelost en samen met het CvB willen wij daar dan ook druk voor uitoefenen. Een aantal 

problemen kan echter goed binnen de universiteit worden opgelost. 

 

Een belangrijk deel van de financiering van de RUG komt uit de zogenaamde ‘eerste geldstroom’. 

Dat geld, afkomstig van het rijk, wordt onder faculteiten verdeeld aan de hand van het interne 

allocatiemodel. De huidige verdeling is al jaren niet aangepast en is dringend aan een kritische en 

democratische evaluatie toe. Het College van Bestuur heeft echter expliciet gesteld dat hun “ervaring 

is dat je er met elkaar niet uitkomt om het anders te doen. Er zijn goede redenen geweest om het zo 

te verdelen. Zodra je daar nieuwe afspraken over gaat maken, ontstaat er elk jaar weer een discussie.” 

Het ontbreken van die discussie is volgens DAG nu juist een fundamenteel probleem.  

 

De huidige interne geldverdeling is namelijk niet duurzaam; zij is te weinig gericht is op de 

continuïteit van onderzoek en onderwijs. Financiële argumenten spelen een te grote rol in 

beslissingen over het onderwijsaanbod, waardoor kleine studierichtingen ten onrechte worden 

bedreigd omdat ze hogere kosten maken per student. 

 

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt grote 

verantwoordelijkheid voor het verdelen van onderzoeksgeld. De hoeveelheid geld die universiteiten 

zelf mogen besteden (eerste geldstroom) is sterk verlaagd. Het geld is verplaatst naar de tweede 

geldstroom, waar onderzoekers concurreren om onderzoeksfinanciering. Dit had tot doel om de 

kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen en de onderzoeksvrijheid te verhogen. 

Het tegendeel is het gevolg. De onderzoeksvrijheid blijkt juist verkleind, omdat in de praktijk slechts 

mainstreamonderwerpen en methodologieën kans maken. Het voor de natuurwetenschappen zeer 

succesvolle publicatie- en onderzoeksmodel leent zich niet altijd voor sociale en 

geesteswetenschappen, waardoor er in die gebieden sprake is van inhoudelijke verschraling. 

Studenten zien dat terug in het versmallende onderwijsaanbod. Het overgrote deel van de 

onderzoeksaanvragen wordt bij het NWO op arbitraire gronden en inhoudsloze criteria afgewezen, 

wat zonde is van de tijd die onderzoekers kwijt zijn aan het schrijven van voorstellen. Deze situatie 

werkt ook individualisering en nodeloze competitie in de hand. Het feit dat het rijk via topsectoren 

indirect bepaalt waar onderzoeksgeld naartoe gaat, is een perverse vorm van onderzoekssturing.  

Op de universiteit heeft dit beleid gezorgd voor een evaluatiebeleid waarin niet de resultaten, maar 

de plannen van wetenschappers worden beoordeeld. Onderzoekers worden afgerekend op de 

hoeveelheid geld die zij ‘inverdienen’ uit de tweede geldstroom. Dit heeft tot gevolg dat veel 

aanstellingen tijdelijk zijn en de baanzekerheid laag is. Dit evaluatiesysteem dient slechts de 

bestuurlijke boekhouding en niet de onderzoekskwaliteit.  



De derde geldstroom is geld dat door derden wordt binnengebracht. Denk hierbij aan 

overheidsinstanties en bedrijven, die in ruil voor hun bijdrage mogen bepalen wat voor onderzoek er 

uitgevoerd wordt. De RUG heeft onlangs een Dean of Industry Relations aangesteld om deze derde 

geldstroom flink te verhogen. We moeten ons echter afvragen of deze constante drang naar groei 

niet de kernwaarden van een universiteit aantast. Onafhankelijkheid in het bepalen van onderwerpen 

is van fundamenteel belang voor een universiteit die een maatschappelijke rol heeft. Dat 

bijvoorbeeld de Energy Academy Europe alleen partners heeft uit de fossiele industrie is hoogst 

discutabel. 

Uiteindelijk zijn het de kleinere disciplines die van dit beleid de dupe worden. Faculteiten kunnen 

aan veel wetenschappelijke richtingen geen recht doen onder de huidige valorisatie- en 

inverdieneisen. Dat komt doordat de waarde van veel (sociaal- en geesteswetenschappelijk) 

onderzoek niet te vatten is in termen van rendement. Dit is terug te zien in de bezuinigingen en 

interne verschraling bij dit soort faculteiten. Kleinere opleidingen worden gedwongen samen te 

werken, of verdwijnen zelfs. De clusteringen bij letteren zijn hiervoor exemplarisch. 

Dit financieringsstelsel heeft ook ingrijpende invloed op het onderwijsaanbod. Afstudeercijfers 

bepalen hoeveel geld een opleiding binnenhaalt. Dankzij deze perverse prikkel is in Groningen het 

aantal studenten in tien jaar tijd met 10.000 toegenomen, maar is het aantal docenten afgenomen. 

Desalniettemin is het aantal studenten dat in vier jaar tijd hun bachelor behaalde gestegen van 42 tot 

72 procent. Deels is dit te wijten aan de verschoolsing van de opleidingen – meer aandacht voor 

schrijven en presenteren – maar vooral duiden deze cijfers erop dat het behalen van een bachelor 

makkelijker is geworden. Het financieringssysteem werkt dus niet de kwaliteit, maar het aantal 

afstudeerders in de hand. 

 
DAG vindt dat wetenschappers moeten kunnen opereren in een cultuur van vertrouwen. Dat kan 

door de resultaten van het werk van onderzoekers leidend te laten zijn, en niet de hoeveelheid 

inverdiend geld. Deze alternatieve toekomstvisie brengt met zich mee dat het aantal tijdelijke 

contracten, een bron van grote onzekerheid en frustratie bij onderzoekers, drastisch verlaagd zal 

worden. Een belangrijke taak voor onze universiteit is het organiseren van een landelijke hervorming 

van het financieringsstelsel om vervolgens recht te kunnen doen aan onderwijs- en 

onderzoekstradities die nu onder veel druk staan. Dat betekent dat wij ons ook intern inzetten voor 

meer structurele financiering voor kwetsbare disciplines en afscheid nemen van de economistische 

misvatting dat concurrentie altijd kwaliteit bevordert.  

 


