
 

   
DAG constateert dat universiteitsbeleid gericht is op statistieken, niet op mensen. Door een 

ondemocratische bestuurslaag, bestaande uit managers die op grote afstand staan van wat er op de 

‘werkvloer’ gebeurt, is een heel systeem van kwantitatieve beoordelingscriteria in het leven geroepen. 

Ook overheidsbeleid heeft, in vorm van de zogenaamde ‘prestatieafspraken’, geleid tot 

rendementsgestuurde metingen. Dit kwantificerend beleid wordt deels gevoerd vanwege het 

bovengenoemde financieringsstelsel, maar verraadt ook een fundamenteler probleem: een 

gebrekkige visie op wat kwaliteit is. 

De waarde van onderzoek wordt gemeten aan de hand van aantallen publicaties in toptijdschriften: 

de zogenaamde research output. Hierbij wordt geen rekening gehouden met inhoudelijke verschillen 

tussen disciplines. Publicaties in wetenschappelijke vakbladen passen vooral goed bij onderzoek in 

natuurwetenschappelijke stijl. Maatschappelijk georiënteerde disciplines uit de letteren vernauwen 

inhoudelijk door dit misplaatste keurslijf. Bovendien ontmoedigen outputquota academici om hun 

kunde en kennis in te zetten voor een breed of Nederlandstalig publiek. De focus op research output is 

slecht voor de kwaliteit van onderzoek en de gezondheid van werknemers en slechts goed voor 

grotendeels betekenisloze universitaire rankings. Waarom doet de RUG er dan nog aan mee? Wij 

stellen voor het heft in eigen hand te nemen en dit soort inhoudsloze internationale criteria af te 

wijzen.  

In het kwantitatieve beoordelingsregime is de goede student de nominaal studerende student. Niet 

de kwaliteit, maar het tempo van zijn of haar studietraject is belangrijk. Ruimte voor diepgaande 

academische vorming, zowel binnen als buiten de studie, is er steeds minder. De Democratische 

Academie Groningen vindt dat het succes van onderwijs op inhoudelijke, kwalitatieve criteria 

gestoeld moet zijn. De student moet zijn verantwoordelijkheid en vrijheid terugnemen. 

 

 
Onderzoek dient onder integere omstandigheden gedaan te worden en moet gericht zijn op het 

opbouwen van een kennisraamwerk voor de lange termijn. Onderwijs moet gericht zijn op het 

scheppen van kritische, betrokken burgers, niet puur en alleen op het zo snel mogelijk afleveren van 

kant-en-klare werknemers. Als leden van een academische gemeenschap moeten we namelijk een 

toewijding ontwikkelen ten opzichte van de wereld en samenleving om ons heen. De universiteit is 

bij uitstek het instituut met die verantwoordelijkheid. Daarom wil DAG af van het inhoudsloze 

kwantitatieve beoordelingsregime dat onderzoekers verstrikt, studenten tekort doet en onderwijs 

verschraalt. 

 


