
 

   
De Democratische Academie Groningen constateert dat de universiteit in de eenentwintigste eeuw 

meer op een commerciële instelling is gaan lijken dan op de emancipatoire kennisinstelling die zij 

behoort te zijn. De universiteit is een bedrijf geworden; haar rector is een topmanager met 

bijbehorend salaris, wetenschappers zijn onderzoeksproducenten en studenten consumenten.  

 

Deze ontwikkeling is terug te zien in de gehele organisatiestructuur en rolverdeling binnen de 

universiteit. Het bestuur bestaat uit managers die zich slechts bezighouden met het op orde houden 

van de begroting en het bereiken van een plek op grotendeels betekenisloze internationale lijstjes. 

Wetenschappers moeten zoveel mogelijk publicaties produceren, met alle gevolgen van dien. De 

enorme werkdruk, concurrentie om onderzoekssubsidies en bestuurlijke maatregelen leiden tot 

baanonzekerheid, gezondheidsproblemen en uitwassen zoals wetenschapsfraude bij onderzoekers.  

 

Studenten worden behandeld als consumenten, die als het ware een diploma komen ‘kopen’. Ze 

hebben verder geen zeggenschap en moeten zo snel en gemakkelijk mogelijk weer de deur uit. 

Studenten worden als zodanig niet serieus genomen en leren tevens om zichzelf niet serieus te 

nemen. Het belang om zoveel mogelijk diploma’s te verkopen heeft kwalijke gevolgen. Het aantal 

contacturen neemt af om meer en meer studenten te kunnen herbergen. De universiteit wordt 

overhaast verengelst; hoe meer niet-Europese studenten per docent, hoe meer er verdiend wordt. 

De onderwijskwaliteit lijdt flink onder de taalproblemen en grotere collegegroepen, maar dat wordt 

voor lief genomen. Een bedrijf streeft altijd naar winstmaximalisatie, maar een universiteit dient 

kwaliteit te bewaren. Die twee dingen sluiten elkaar soms helaas uit, zoals aan de RUG het geval is. 

Onderzoek wordt in toenemende mate afgerekend op basis van haar economisch nut of haar 

praktische toepassing op de korte termijn. Het aanleggen van een natuurwetenschappelijk raamwerk 

van kennis voor de lange termijn, of voor kwalitatief sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek, 

krijgt te weinig ruimte. 

Het bedrijfsmatige bestuur heeft tot gevolg dat kritische discussie altijd de kop wordt ingedrukt. De 

echte beslissingen zijn al lang genomen voordat medezeggenschapsraden ervan horen. 

Beleidsstukken zijn vertrouwelijk en kritiek in de media is uit den boze. Boven alles mag de reputatie 

van de universiteit, zorgvuldig opgebouwd met behulp van dure reclamebureaus, niet geschaad 

worden. Als een ‘onderwijsconsument’ gaat geloven dat dit niet de plek is waar ‘born leaders reach for 

infinity’, dan kopen ze hun diploma wel ergens anders. Als het geld van de PR-afdeling naar de 

afdeling Engels van de letterenfaculteit was gegaan, dan zou de grammaticaal incorrecte slogan 

‘Think bold’ wellicht ook zijn voorkomen. 

 

 
DAG pleit voor een universiteit die geen bedrijf is, maar een gezamenlijk kennisproject met een 

maatschappelijke belangstelling. Een universiteit behandelt studenten als kritische volwassenen die 

iets te melden hebben. Zij moet het huis zijn waar wetenschappelijke kennis bewaard wordt en tot 



bloei komt. De universiteit moet een baken van kennis zijn ten behoeve van het algemeen belang. 

Wanneer zij zich door perverse financiële prikkels en visieloos management laat verleiden, komt die 

taak in gevaar - met alle gevolgen van dien. Groter is niet altijd beter, massaler is niet altijd 

efficiënter. Daarom gelooft DAG dat de taken en doelen van een universiteit onverenigbaar zijn met 

bedrijfsmatige organisatie en beleid. 

 


