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Aan ieder lid van de letterengemeenschap dat ongerust is over de 

ernstige devaluatie van de Faculteit der Letteren, 

 

Op 20 december 2017 zal de Faculteitsraad naar alle verwachting instemmen 
met een ingrijpende wijziging van het facultair reglement, die in januari 2018 
van kracht zal worden. De afdelingsbesturen zullen namelijk opgaan in 
clusters, die meerdere opleidingen zullen herbergen. Deze clustering zou de 
aanzet zijn naar een ‘efficiëntere en duurzamere’ Faculteit der Letteren. 

Dit is een rendementsgericht fabeltje, gebaseerd op de aanname dat markt-
werking de Letterenfaculteit kan redden. In realiteit brengt de clustering 
echter een groot aantal problemen met zich mee en zal onder meer leiden tot 
verschraling van het onderwijsaanbod en toename van de werkdruk voor het 
personeel. De bureaucratie wordt niet ingeperkt; integendeel zelfs. Met de 
implementatie van clustering laat het Faculteitsbestuur zien kwantiteit 
boven kwaliteit te verkiezen en gaat zij mee in het neoliberale programma 
van het College van Bestuur en de wijze waarop zij de faculteiten financiert.  

Wij roepen de facultaire gemeenschap op dit pamflet te lezen, te verspreiden 
onder medestudenten en collega’s en de petitie tegen clustering te 
ondertekenen. Laat het Faculteitsbestuur weten dat je de plannen 
fundamenteel afkeurt! 

Een selectie van de problemen van clustering 

Meer bureaucratie en      Outputfinanciering; 
managementlagen;  
 
Toename “flexibilisering”    Afschuiven van 
en werkdruk;    verantwoordelijkheden; 

   
Verschraling onderwijsaanbod;                               Ondoorzichtige en 

ondemocratische 
totstandkoming 
clusterbesturen 
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Tien redenen om de clusterplannen fundamenteel af te keuren 

 
I. Gebrek aan inspraak 

Er is nooit een wezenlijke discussie gevoerd over de clusteringsplannen. Het faculteits-
bestuur heeft besluiten genomen en deze van bovenaf opgelegd aan haar ondergeschik-
ten, zonder staf en studenten binnen het gemeenschappelijk kennisproject dat de 
Universiteit moet zijn, te raadplegen. Wanneer er door het onderwijzend personeel zor-
gen werden geuit, werden deze in schriftelijke reacties weggewuifd of simpelweg 
genegeerd. Er heerst een democratisch tekort aan de Faculteit.  
 

II. Gebrek aan transparantie 

Het streven lijkt te bestaan om de facultaire gemeenschap zo slecht mogelijk te infor-
meren over de gang van zaken, de te nemen besluiten en al de genomen besluiten. Slecht 
geïnformeerde staf en studenten komen immers niet in opstand: zij weten niet eens wat 
er speelt. Plannen worden in achterkamertjes en door het Faculteitsbestuur benoemde 
commissies vormgegeven en aangepast en hierover wordt niet gecommuniceerd. 
Bovendien waren veel vergaderingen van de faculteitsraad vertrouwelijk.  
 
III. Ondemocratische en ondoorzichtige totstandkoming clusterbesturen 

Het Faculteitsbestuur heeft de facultaire gemeenschap niet de mogelijkheid gegeven om 
invloed uit te oefenen op de vorming van de clusterbesturen. Er zijn geen openbare vaca-
tures gepubliceerd waarop staf en studenten zouden kunnen reageren. Onder het mom 
van continuïteit wordt de aanstelling van zittende bestuursleden stilzwijgend verlengd. 
Bovendien leidt deze benoeming niet tot oplossing van de gender gap, aangezien enkel 
hoogleraren (waarvan 75% man is) als voorzitter van het clusterbestuur worden be-
noemd. Doordat het Faculteitsbestuur de bevoegdheid heeft om iedere functionaris die 
het heeft benoemd, ook te ontslaan, bevinden de clusterbesturen zich in een werkgever-
werknemersrelatie waarin zij verworden tot marionetten van het Faculteitsbestuur. 
 
IV. Afschuiven van verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheid voor het ‘realiseren van een zuiniger onderwijsaanbod’ wordt 
als gevolg van nieuwe clusteringen afgeschoven op docenten en de clusterbesturen. In 
2012 verdween een groot aandeel van de talenstudies door een bezuiniging die opgelegd 
was door het Faculteitsbestuur. Te vrezen valt dat dergelijke bezuinigingen in de 
toekomst door de clusterbesturen uitgevoerd moeten worden, waarmee zij gedwongen 
worden hun eigen graf te graven. Het faculteitsbestuur blijft dan buiten schot. Bovendien 
worden clusterbesturen gedwongen tot de inzet van docenten en student-assistenten ten 
koste van universitair docenten. Het credo is hier onderwijs goedkoper te organiseren.  
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V. Meer bureaucratie 

De clustering leidt vanwege het ondoordachte bijeengooien van verschillende afdelings-
besturen in vijf clusters tot zowel extra betaalde als extra onbetaalde bestuurslagen. In de 
praktijk zullen veel beslissingen toch nog op opleidingsniveau genomen moeten worden. 
De clusters zijn zo breed dat problemen die op microniveau spelen niet op clusterniveau 
besproken kunnen worden, waardoor er extra informele en onbetaalde overleggen zullen 
moeten plaatsvinden. In feite is de invoering van clusterbesturen dus de implementatie 
van een extra managementlaag. Door dit niet te erkennen, ontneemt het faculteitsbestuur 
werknemers bovendien salaris voor noodzakelijk extra werk. Zelf zijn we inmiddels ook 
het spoor bijster wat betreft de verschillende programmacoördinatoren, ‘directors of 
studies’ en clustercoördinatoren die genoemd worden.  
 
VI. Meer “flexibilisering” en toename van de werkdruk 

De clusteringsoperatie brengt een toename in werkdruk met zich mee. Dat is het gevolg 
van “flexibilisering”.  Tijdelijke aanstellingen zijn de norm geworden en al eerder is daar-
bij verwoord hoe dergelijke bestuurlijke vernieuwingen leiden tot de volgende situatie: 
minder docenten moeten in minder tijd en met minder geld minder kennis overbrengen 
om meer studenten aan meer diploma's te helpen. Er wordt te veel gekeken naar het 
aantal studenten dat docenten bedienen. Dit leidt in de regel tot verhoging van de 
werkdruk. Er lijkt bovendien te worden  aangestuurd op het bewust niet invullen van 
vacatures om zo als ‘noodoplossing’ massaler onderwijs aan te moeten bieden. Daarnaast 
worden onderzoekers nog meer tot externe projectfinanciering gedreven en wordt er 
verder beknibbeld op onderzoekstijd. Vergroting van de flexibele schil kan leiden tot een 
situatie waarin wegwerpwetenschappers de norm zijn. 
 
VII. Outputfinanciering 

Er zijn genoeg zorgen geuit over outputfinanciering. Deze financiering op basis van 
aantallen behaalde diploma’s en studiepunten zal ten koste gaan van de kwaliteit van het 
onderwijs. De faculteit wordt gedwongen zoveel mogelijk studenten aan een diploma te 
helpen wat een perverse prikkel genereert. Inhoudelijke beoordeling en financiële 
beloning worden dus gelijkgeschakeld. Docenten worden dus bijna gedwongen onte-
rechte voldoendes te geven om de financiering veilig te stellen. Onderwijs en studeren 
verworden door outputfinanciering nog meer tot een product en de student tot een 
consument. Dit leidt enerzijds tot het opzetten van brede bachelors, verengelsing en 
overvolle collegezalen en daarbij wellicht standaarden die naar beneden bijgesteld 
worden. Anderzijds bewerkstelligt het bij studenten een consumptieve en onkritische 
houding: zij moeten als een sneltrein door hun studie. Bestuurders met zescijferige 
salarissen dringen aan op wetenschap waar  ‘gezonde competitie’ het credo is, alsof de 
universiteit een bedrijf is. Binnen de Faculteit Wijsbegeerte heeft outputfinanciering juist 
geleid tot een aanzienlijke verschraling van bijvoorbeeld continentale filosofie, waardoor 
de kwaliteit en de diversiteit van het onderwijs achteruit zijn gegaan.  
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VIII. Verschraling onderwijsaanbod 

De tendens is dat er bewust wordt aangestuurd op interdisciplinaire colleges en over-
lappende studieprogramma’s. Dit gaat ten koste van specifieke kennis en de eigenheid van 
opleidingen. Specialistische kennis wordt ondergewaardeerd en er wordt nadrukkelijk 
reclame gemaakt voor brede bachelors om zoveel mogelijk studenten te werven. Zo 
kunnen ook zoveel mogelijk studenten bediend worden met zo min mogelijk colleges. Er 
wordt aangestuurd op nóg massaler onderwijs. Dat betekent nog minder docenten voor 
de studentenpopulatie. Vaste staf wordt gedwongen om ook college te geven bij 
‘aangrenzende’ disciplines en opleidingen. Nog meer brede bachelors en het verlies van 
waardevolle disciplines zullen geen uitzondering zijn. 
 
IX. Verengelsing 

Aansturen op massaliteit leidt ook tot méér Engelstalige vakken, omdat alle vakken 
toegankelijk moeten zijn voor internationale studenten. Hoewel aan de intentie om te 
internationaliseren niets mankeert, is het wel degelijk zorgelijk dat er op bestuurlijk 
niveau zo ondoordacht op verengelsing wordt aangestuurd. Clustering stuurt aan op het 
laten afstuderen van hogere aantallen studenten, waardoor helaas ook verengelsing als 
middel wordt ingezet om meer geld binnen te halen. Taalbeleid moet niet door 
cijferfetisjisme beheerst worden. 
 

X. Clustering is een hellend vlak 

Met clustering gaat het Faculteitsbestuur mee in het neoliberale programma van het 
college van bestuur, terwijl zij hier juist tegen in opstand zou moeten komen. Elke stap in 
de neoliberale richting is er namelijk één te veel. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
implicaties van het plan op lange termijn. Bestuurders komen met het argument dat 
bezuinigingen noodzakelijk zijn om de faculteit te redden en er geen alternatief is. Laat je 
niet misleiden door dit gedreig met de zondvloed. Nú is het moment om je uit te spreken, 
want de volgende stap is er weer één verder. In het verleden is ons vaak genoeg beloofd 
dat de bezuinigings- en verschralingsmaatregelen nu écht zouden ophouden, maar elke 
keer bewijst het Faculteitsbestuur in opdracht van het College van Bestuur weer het 
tegendeel door er nog maar een schepje bovenop te doen. 
  
  

 

Ben je ook tegen deze drastische verslechtering van de 

situatie aan onze Faculteit? 

Laat weten dat je de plannen fundamenteel afkeurt! 
Onderteken de petitie via:  

www.democratischeacademie.com/petitie 

 


