Aanbiedingstekst bij de petitie van #WOinactie,
op 5 december aangeboden aan de
OCW-commissie, Tweede Kamer.
Geachte Kamerleden,
Met deze petitie vragen we begrip voor onze situatie. U weet allemaal dat de werkdruk en de
aanvraagdruk aan de universiteiten onhoudbaar is. Dit heeft twee oorzaken: de gigantische
toename van het aantal studenten, en de worsteling tussen onderzoek en onderwijs.
Medewerkers zijn steeds meer tijd kwijt met het schrijven van subsidieaanvragen die vaak
een slagingskans van nog geen 7% hebben [Zie Open Competitie NWO 2016 en 2017].
Wat ik zie bij mijn medewerkers is dat primaire onderwijstaken niet meer naar behoren
kunnen worden uitgevoerd. Tentamens en eindscripties kunnen niet meer goed worden
nagekeken: binnen twee weken moeten door 1 persoon 280 tentamens worden nagekeken.
Dat is nog geen 11 minuten per tentamen. Mijn medewerkers en ikzelf maken extreem lange
werkweken. Bij meer dan 60% leidt dat tot zware fysieke of psychische klachten. Sommige
medewerkers biechten op dat ze door de immense werkdruk de eindscripties alleen nog maar
snel scannen en dan een cijfer geven. Ze verliezen plezier en vertrouwen in hun werk.
Werkweken van 80 uur blijken onvoldoende om onze studenten te bieden waar ze recht op
hebben: degelijk en onderzoeksgedreven onderwijs. We doen onze studenten tekort in dit
land. En let wel: zij vormen een belangrijk deel van de toekomst van Nederland: dit zijn onze
toekomstige artsen, ingenieurs, advocaten, journalisten en leraren.
De geplande doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen zal de werkdruk bovendien
verergeren. Deze bezuiniging moet van tafel. De huidige coalitie stelt dat de universitaire
overhead minder kan. De meeste universiteiten hebben de afgelopen jaren al 25% van hun
overhead wegbezuinigd, met verdere werkdruk en werkstress in het primaire proces tot
gevolg. Wetenschappers doen inmiddels een groot deel van het administratieve werk zelf, in
hun vrije tijd. Hoeveel efficiënter kunnen de Nederlandse universiteiten nog worden?
Volgens onderzoek van de Times Higher Education hebben we al veruit de meest efficiënte
universiteiten ter wereld.
Ik weet dat het beeld bestaat dat er meer geld bijkomt in het WO. Maar feit is dat het
bedrag per student sinds 2000 met 25% is gedaald. En u weet allemaal dat het WO tot 2021
onder de nullijn zit [zie brief VSNU, 17 november 2017]. Er komt de komende jaren
helemaal geen geld bij! Wat betreft besteding aan onderzoek en vooral onderwijs zitten we in
Europa aan de onderkant. Hoe kan de coalitie dan nog verantwoorden dat men niet alleen de
basisbeurs van de studenten heeft afgeschaft maar ook nog eens gaat bezuinigen op het
WO? We moeten de eerste geldstroom juist verhogen in plaats van verlagen; dat komt ook
ten goede aan het onderzoeksgedreven onderwijs.
Daarom vragen wij u: haal de doelmatigheidsbezuiniging van tafel! En zorg dat investeringen
in onderzoek naar de eerste geldstroom gaan, zodat deze bijdragen aan de verwevenheid van
onderwijs en onderzoek en niet aan de splijting ervan.
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