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De kennisindustrie en de teloorgang van
academische waarden
Ruud Abma
Op 30 januari opende de Volkskrant met het bericht dat de Vrije Universiteit bij alle
eerstejaarsstudenten een taaltoets wil afnemen. Studenten die ‘zeer onvoldoende’
scoren moeten een bijspijkercursus volgen. Wie dan de toets opnieuw niet haalt,
mag niet aan het tweede jaar beginnen. Bij een proeftoets onder 1100 studenten
haalde bijna eenderde van de studenten een onvoldoende.
Dit initiatief zegt iets over de kwaliteit van het hedendaagse voortgezet onderwijs,
en over de situatie van het universitair onderwijs. De uitstroomfinanciering leidt
ertoe dat universiteiten het zich niet kunnen permitteren onderpresterende
studenten te laten voortmodderen: ze worden immers afgerekend op het aantal
afgestudeerden. Zoals bekend kan een dergelijke kwantitatieve ‘productienorm’
perverse effecten hebben, bijvoorbeeld versoepeling van de inhoudelijke normen.
Met de taaltoets laat de VU zien dat ze het niveau niet wil verlagen.
Wat is er dan aan de hand met het voortgezet onderwijs? Economieleraar Ton van
Haperen geeft in De ondergang van de Nederlandse leraar een vlijmende
analyse. Ik licht er één element uit: de bezuinigingen. In 1979 gaf Nederland 7,8%
van het bruto binnenlands product uit aan onderwijs. In 2001 was dat 4,8%. De
structurele bezuinigingen op onderwijs vanaf de jaren tachtig hebben vooral het
voortgezet onderwijs getroffen, aldus Van Haperen. Van de overblijvende gelden
zijn schooldirecties relatief meer geld gaan besteden aan managementtaken.
Kortom: ‘de leraar aan de middelbare school krijgt de rekening gepresenteerd voor
twintig jaar afbraakbeleid’ (p.21)
Het nieuwe onderwijs
Dat is vervelend voor die leraar, maar het is ook uitermate zorgelijk voor een
maatschappij die wel wordt aangeduid als ‘de kennissamenleving’. Volgens het
Jaarboek Kennissamenleving (2007) verwijst die term naar ‘de toename in de
hoeveelheid beschikbare kennis en de toename in de snelheid van de
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kennisontwikkeling’ (p.8). Ook het kennisbegrip zelf is veranderd: het gaat niet
alleen maar om handboekenkennis (zoals theorieën en formules), maar ook om
operationele kennis, ‘bekwaamheden waarmee praktische doelen gerealiseerd
kunnen worden’. Ten derde is de kennisontwikkeling ‘gedemocratiseerd’: niet alleen
onderzoekers, maar ook gebruikers en afnemers genereren kennis.
Deze kenmerken van de kennissamenleving hebben consequenties voor het
onderwijs. Welke kennis en vaardigheden moeten mensen verwerven om effectief
te kunnen opereren c.q. volwaardig te kunnen meedraaien in de
kennissamenleving? En als je dat weet: hoe moet dan het onderwijs worden
heringericht, opdat mensen adequaat leren omgaan met de geïntensiveerde
kennisstromen? Het Jaarboek geeft hiervoor een staalkaart aan ideeën, zonder te
pretenderen definitieve antwoorden te hebben. De meeste auteurs zijn aanhanger
van het ‘nieuwe leren’, maar de redactie wilde daarover geen discussie in dit boek:
elders zijn al genoeg ‘argumenten en emoties’ hierover te vinden. Bovendien: ‘de
introductie van het nieuwe leren is een feit en veel initiatieven zijn niet meer terug te
draaien’ (p.7).
Wat passeert er zoal de revue in het Jaarboek? Een pleidooi voor het ‘mediawijs’
maken van leerlingen, het ontwikkelen van het ‘ontwerpend vermogen’, het leren van
geïnformeerde menings- en besluitvormingsvaardigheden ten bate van
burgerschapsvorming, en een antwoord op de vraag welk type
wiskundevaardigheden nodig zijn in de kennissamenleving. Voor een
buitenstaander zijn niet alle hoofdstukken even goed te volgen, het taalgebruik is
soms nogal onduidelijk en abstract: schoolverlaters zijn ‘in de kennissamenleving
niet langer vers gevulde vaten met theoretische kennis, maar mensen die over
vaardigheden beschikken waarmee ze zich verhouden tot de opgedane kennis en
de wijze waarop ze deze kennis hebben verworven.’ (p. 10) Ook moet de lezer
bestand zijn tegen eigentijdse pasmunt op taalgebied: ‘Hierbij is het bovendien
relevant dat men het eigen leerproces leert begrijpen en aansturen (‘leren leren’).’
Ik wil hiermee niet suggereren dat het Jaarboek allemaal onzin bevat, wel dat
sommige auteurs weinig moeite hebben gedaan zich zo uit te drukken dat ook een
niet-onderwijskundige het relaas kan begrijpen. De hoofdstukken die betrekking
hebben op de gewenste veranderingen in het onderwijs staan bovendien vol
Engelse termen: studenten in het hbo moeten aan de slag als ‘junior-professional’,
aan de VU worden studenten opgenomen in een ‘community of learners’ (ook wel
‘leergemeenschap’, wat weer andere associaties oproept), en hoe moet je creatief
omgaan met het gegeven dat leerlingen tegenwoordig ‘digital natives’ zijn en hun
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docenten ‘digital immigrants’? Die docenten moeten trouwens sowieso aan het werk:
ze moeten in en na hun studie actief zijn in kenniscreërende vakgemeenschappen,
en gaan deelnemen ‘aan processen waarin kennisontwikkeling plaatsvindt’ (p. 15).
Daarenboven dienen zij te werken aan hun ‘persoonlijk ondernemerschap’.
Universiteit en onderneming
De pogingen om het onderwijs meer bij de tijd te brengen, hebben nog niet geleid
tot een verbetering van de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger
onderwijs. In mijn ervaring als universitair docent hebben studenten eerder meer
dan minder moeite met zelfstandig studeren, en zijn de schrijfvaardigheden van te
veel studenten bedroevend. De invoering van een nieuw onderwijsconcept aan de
Universiteit Utrecht had als effect dat docenten meer moesten doen (in dezelfde
hoeveelheid uren) terwijl het aantal uren dat studenten aan hun studie besteedden
juist afnam. Die hadden duidelijk niet zo’n trek in ‘participatie aan de
kennissamenleving’.
Dat is op zich al bedenkelijk, maar het klemt des te meer in een tijd dat ‘kennis (..)
als productiefactor net zo belangrijk [is] geworden als kapitaal en arbeid’ (Jaarboek,
p. 147). Europa moet op kennisgebied concurreren met de VS en Australië, naties
die het vooralsnog een stuk beter doen. Vanwege dit concurrentieperspectief
hebben Europese regeringen in 1999 in de zogenaamde Bolognaverklaring een
agenda opgesteld om tot een Europese hoger-onderwijsruimte te komen en
daarmee het internationale concurrentievermogen van het Europese hogeronderwijssysteem te vergroten. Een klein jaar later besloot men op de EUbijeenkomst in Lissabon dat de EU het meest dynamische en meest concurrerende
economische blok ter wereld moest worden ? en wel vóór 2010! En omdat de
wereldeconomie een kenniseconomie is, moet ook het Europese hogeronderwijsstelsel het meest dynamische en concurrerende worden.
Voor de Europese universiteiten betekende dit dat ze een betere financiële
grondslag moesten krijgen, en meer autonomie ten opzichte van de overheid. Ook
moeten ze meer gaan samenwerken, studenten en onderzoekers uitwisselen, en
sterker inzetten op ‘excelleren’. Pas dan zullen zij de knapste koppen kunnen
aantrekken en een vuist maken in de concurrentie met de Angelsaksische wereld.
Tegelijkertijd moeten universiteiten beter verankerd raken in het internationale
bedrijfsleven, en daarnaast in ‘regionale’ kleine en middelgrote ondernemingen; ook
dienen universiteiten de contacten met politiek en cultuur, en met de maatschappij
in het algemeen, te verstevigen. Menige universiteit in Nederland heeft met dat doel
de afgelopen jaren een ‘science park’ uit de grond gestampt.
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Het toverwoord is hier kennisvalorisatie: bij het doen van onderzoek dien je niet
alleen wetenschappelijke doelen in het oog te houden, maar moet je ook nadenken
hoe je deze kennis te gelde kunt maken. Meer dan ooit worden economische
motieven van belang geacht binnen de universitaire wereld. De vraag naar de
risico’s hiervan, bijvoorbeeld de onderschikking van universitair onderzoek aan
industriële belangen, wordt tegenwoordig minder luid gesteld dan veertig jaar
geleden, al heeft Jennifer Washburn in University, Inc. (2005) een dappere poging
gedaan de uitholling van de universiteiten te analyseren.
Wat gebeurde er veertig jaar geleden? In februari 1968 stelde een
regeringscommissie onder leiding van ir. A.G. Maris voor de universitaire
bestuursstructuur te herzien volgens een aan het bedrijfsleven ontleend
managementmodel. In dit hiërarchisch gestructureerde beslissingsmodel zouden
beroepsbestuurders het voor het zeggen hebben, staf en studenten zouden slechts
een adviserende rol krijgen. Als reactie daarop publiceerde een groep kritische
studenten de brochure Universiteit en Onderneming. De auteurs stelden dat het
plan-Maris onvermijdelijk zou bijdragen aan de verdergaande industrialisering van
de wetenschap, en, zo schreven zij, daar was de universiteit niet voor. Die hoort
onafhankelijk te kunnen werken, los van maatschappelijke belangen, en zeker
gevrijwaard van inmenging door het ‘militair-industrieel complex’. Als gevolg van de
protesten van studenten en wetenschappelijk medewerkers verdween het planMaris in de ijskast en kregen de universiteiten een democratische
bestuursstructuur. Met de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) uit 1998 is
deze democratie verbleekt tot een vooral adviserende ‘medezeggenschap’.
Tegen deze ontwikkelingen wordt wel protest aangetekend. In het artikel ‘Van homo
academicus tot homo economicus’ hekelt de historicus Chris Lorenz (2006)
bijvoorbeeld de functieverandering van de universiteiten in de kenniseconomie. Met
de economisering van het hoger onderwijs zijn de professionele autonomie en de
academische vrijheid van de staf om zeep geholpen, zo stelt hij, en daarmee ook
het traditionele idee van de universiteit zoals Von Humboldt dat had geformuleerd.
Wetenschap is daarin een bezigheid die zich krachtens haar aard boven het
alledaagse verheft en die zich in ieder geval op afstand van de maatschappelijke
belangenstrijd afspeelt.
Daarvan is inderdaad weinig overgebleven. Niet alleen in het onderwijs, maar ook
in het onderzoek hebben economische criteria de overhand gekregen. Wat levert
het de maatschappij op in termen van kennisvalorisatie? Als de markt de
academische waarden bepaalt, ligt het voor de hand dat filosofen en historici
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minder geld en faciliteiten krijgen dan de bètavakken en de juristen.
Maar ook, meer sluipend, is men het wetenschappelijk werk zelf als een
productieproces gaan inrichten. Loopbaanperspectieven hangen af van het
publiceren van een minimum aantal artikelen in Engelstalige hoogscorende
tijdschriften en wie echt omhoog wil probeert zo veel mogelijk te publiceren en
bekwaamt zich daarnaast in het schrijven van onderzoeksaanvragen. Tijd om al
deze artikelen te lezen heeft niemand meer, en vaak zijn ze ook dusdanig
specialistisch dat alleen directe vakgenoten ze kunnen volgen. Al met al is het
binnen de universiteiten gemakkelijker geworden om over aantallen te praten
(‘hoeveel heb jij er dit jaar?’) dan over inhoud. Dat veel academici dit laatste toch niet
kunnen laten is hoopgevend, maar inhoud vormt niet meer het centrum van de
universitaire bedrijfsvoering.
Onderzoek in opdracht
Overigens moeten we het niet zo voorstellen alsof de universiteit, na een eeuw een
ivoren toren te zijn geweest, plotseling in de greep van het bedrijfsleven zou zijn
geraakt. De bundel Onderzoek in opdracht belicht de publieke functie van het
universitaire onderzoek in Nederland sinds 1876. Daaruit rijst een genuanceerd
beeld op. Er zijn aan de universiteiten altijd onderzoekers geweest die relaties
onderhielden met de industrie of meegingen op koloniale expedities. Vanaf de jaren
twintig werd het steeds normaler om samen te werken met het bedrijfsleven, en dat
kreeg met de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog een
nieuwe impuls. Toch werd in deze periode ook het ideaal van fundamenteel
onderzoek overeind gehouden, getuige ook de oprichting van de Nederlandse
Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) in 1951.
Het debat over universitaire autonomie neemt vaak de vorm aan van de
tegenstelling tussen ‘zuiver wetenschappelijk’ of fundamenteel onderzoek versus
toegepast onderzoek of, nog erger, opdrachtonderzoek. Met de introductie van het
concept ‘kennisvalorisatie’ lijkt ook het fundamenteel onderzoek onderworpen te
worden aan de tucht van de markt. In zijn inleiding in Onderzoek in opdracht
oppert Leen Dorsman enigszins provocerend dat dit ook als een teken van kracht
kan worden gezien: de universiteiten genereren blijkbaar kennis en inzichten die
door de markt worden gewaardeerd en gewild. Is het niet denkbaar dat met de
verkoop van kennis en expertise nieuwe vrijheid en autonomie voor onderzoekers
wordt geschapen? Ja, dat is inderdaad denkbaar, al wordt de kans steeds groter
dat men in de toekomst geen onderzoek kan doen zónder zijn kennis en expertise op
de markt te verkopen. Exit academische vrijheid.
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Dat in de recente periode steeds meer sprake is van gedwongen nering blijkt uit
diverse bijdragen in deze bundel. Vanaf het midden van de jaren tachtig is de
Nederlandse overheid de universiteiten over de rand van het nest gaan duwen, ook
financieel. Onderzoeksgelden moesten in toenemende mate via tweede en derde
geldstroom verworven gaan worden, in onderlinge competitie tussen universiteiten
en instituten. Deze trend werd versterkt vanaf het moment dat (met Bologna en
Lissabon) de rol van de universiteiten in de kenniseconomie verder wordt benadrukt.
Marktmimicry
De ‘dynamisering’ van de universiteiten heeft geleid tot een soort hijgerigheid die de
kwaliteit van het wetenschappelijk werk niet ten goede komt. Leerstoelgroepen
gaan steeds meer fungeren als projectaanvraagbureaus, en de tijd die hoogleraren
besteden aan fondsenwerving gaat af van de tijd voor inhoudelijk werk. Als men
dan ook nog bij het bedenken van onderzoeksplannen van meet af aan rekening
moet houden met ‘valorisatie’ van de te verwerven kennis, is de kans reëel dat
overwegingen van kennisinhoudelijke aard structureel naar het tweede plan
verdwijnen. In het Jaarboek Kennissamenleving geeft Henk Overbeek,
deskundige op het gebied van de internationale politieke economie, een goed
onderbouwde analyse van de economisering van de universiteiten in Europees
verband. In zijn visie heeft de neoliberale herinrichting van het hoger onderwijs
geleid tot een ‘Taylorisering van het universitaire arbeidsproces’ en het overheersen
van een kortetermijnperspectief. Hij vindt dit een verkeerde ontwikkeling: ‘Wie op
langere termijn de toekomst van de ‘kennissamenleving’ wil veilig stellen zou (?) juist
de universiteit als vrijplaats voor fundamenteel onderzoek moeten beschermen’ (p.
273).
Ook een andere econoom, Frank Kalshoven, heeft twijfels bij de hedendaagse
drang om via het hoger onderwijs bij te dragen aan de kenniseconomie. Uit cijfers
van het CBS over de periode 1996-2006 blijkt dat de groei van het aantal hoger
opgeleiden in deze periode, van 25 naar 32% gepaard is gegaan met een afname
van de nationale productiviteitsgroei. De oorzaak daarvan is onder andere gelegen
in de trek van de hoger opgeleiden naar sectoren die zijn afgeschermd van
concurrentie: het openbaar bestuur, het onderwijs en de gezondheidszorg. Hoewel
het economisch jargon hier welig tiert, is er in strikte zin geen sprake van productie,
omzet en groei, en het is dus onzin om te doen alsof bijvoorbeeld een
afgestudeerde een product is en de universiteit een bedrijf.
De voormalig president van de KNAW, Van Oostrom, hekelde in zijn jaarrede in
2007 de ‘marktmimicry’ in de academische wereld: ‘Onderzoekers moeten uiteraard
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wel productief zijn, maar niemand onder ons zal ook maar een moment staande
houden dat iemand die dertig artikelen per jaar produceert daarom een betere
onderzoeker, laat staan geleerde, is dan iemand met drie.’ De universiteiten zijn
bestemd voor de zelfstandige beoefening der wetenschap, zo staat ook in de wet.
Dat vereist een andere oriëntatie dan die welke in het bedrijfsleven gebruikelijk is.
Het vereist een primaire oriëntatie op inhoud en op de ambachtelijke kwaliteiten die
met het academisch werk ? onderzoek én onderwijs ? samenhangen. Van Oostrom
nogmaals: ‘Vooral waar het op zichzelf nobele beginsel meten is weten een
monsterverbond aanging met schrik voor het inhoudelijke oordeel, heeft dit geleid
tot de verheerlijking van het getal, en liefst het grote en het groeiende. En wat niet
telbaar is, telt niet. Het leidt ten diepste tot het overschaduwen van doel (kwaliteit)
door middel (meting).’
Het ligt voor de hand om van deze situatie de managers de schuld te geven, als
degenen die zich niet met de inhoud bemoeien maar wel de regulering van het
academisch werk bepalen. Het hoofdstuk over prestatiesturing in het Jaarboek
Kennissamenleving levert een waarschijnlijk onbedoelde illustratie van de
uitwassen daarvan. Dat de wetenschap zich tegenwoordig primair in economische
termen moet rechtvaardigen, ligt echter niet alleen aan die managers. Het is
onderdeel van een veel breder proces, waarin de sector hoger onderwijs in
toenemende mate als fundament van de kenniseconomie wordt beschouwd en het
onderwijs zelf steeds meer als koopwaar.
Vanuit het universitair wetenschappelijk personeel horen we hierover verrassend
weinig protest. Kritische analyses als die van Lorenz, Van Oostrom en Overbeek
worden overschaduwd door de ronkende redes van universitaire
hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van het academisch jaar. Protest
kunnen we hoogstens verwachten als een van de Lissabon-doelstellingen
werkelijkheid wordt en de deelname aan het hoger onderwijs op vijftig procent komt
te liggen. Met de huidige problemen in het voortgezet onderwijs valt te vrezen dat
het afnemen van een taaltoets bij eerstejaars dan niet meer voldoende zal zijn om
het academisch niveau van de universiteit te handhaven.
Ruud Abma is cultuurpsycholoog en universitair docent bij het departement
Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (
www.fss.uu.nl/asw/abma)
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