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Dankuwel voorzitter, 
 
DAG was verbijsterd om te horen dat alle voorzitters van universiteiten, inclusief de onze, ingestemd 
hebben met de benoeming van Pieter Duisenberg als voorzitter van de VSNU. In zijn tijd als kamerlid 
voor de VVD heeft hij keer op keer bewezen dat hij onmogelijk de belangen van de Groningse 
universiteit kan verdedigen. Zo was Duisenberg een van de initiators van het leenstelsel, gaf hij de 
aanleiding voor een onderzoek naar politieke kleur van universitaire medewerkers, gaf hij aan 
zogenaamde pretstudies te willen afschaffen en wil hij alle vrijgekomen studievoorschotmiddelen 
aan technische universiteiten schenken. Hij stelde ook voor om de universiteit verder te vermarkten 
en vraaggestuurd te maken en academische vrijheid te verkleinen de 2e geldstroom te sturen door 
middel van maatschappelijke relevantie.  
 
DAG, en met ons vele leden van de universitaire gemeenschap, zie ook de brief van Rethink RUG, 
vinden de aanstelling van Duisenberg onbegrijpelijk. Graag krijgen wij opheldering van de 
bestuursvoorzitter over waarom hij heeft ingestemd met zijn benoeming. Daarnaast willen wij weten 
wat de voorzitter vindt van Duisenberg’s  ideeën als 2e kamerlid: 
 
Vragen en antwoorden van de voorzitter van het college van bestuur:  
 
Wat vindt de voorzitter van het onderzoek naar politieke kleur van universitaire medewerkers? 
Wat vindt de voorzitter van het afschaffen van pretstudies? 
Wat mij betreft bestaan er geen pretstudies. Aan de universiteit wordt je opgeleid in een 
academische richting. Dat betekent dat je met die opleiding altijd een baan kunt vinden waarmee je 
de skills die in die opleiding opdoet kunt gebruiken. Dat her dus niet om gaat dat wat je precies hebt 
gestudeerd maar dat het gaat om het niveau van die opleiding waarmee je heel veel verschillende 
dingen kunt doen. Er zijn filosofen die aan het hoofd staan van grote ondernemingen die daarvoor 
geen opleiding voor gevolgd hebben. Er bestaan geen pretstudies.  
Wat vindt de voorzitter van het verder vermarkten en vraaggestuurd maken van de universiteit 
Als u daarmee bedoelt of ik het onzinnig vind om te luisteren naar de maatschappij dan is het 
antwoord nee. Ik vind het ook zinnig om te luisteren naar bedrijven. Maar wij zullen onze opleidingen 
iet zodanig aanpassen dat wij ons gaan aanpassen aan de waan van de dag van Nederlandse 
bedrijven. Want wij weten heel goed dat op het moment dat bijvoorbeeld de IT roept dat er veel 
meer mensen moeten komen, dat op het moment dat wij die mensen hebben opgeleid, zij die banen 
al lang hebben opgeleid met mensen uit andere vakgebieden. 
 


