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De aanbevelingen van de Commissie van Rijn
In deze nieuwsbrief wil ik graag kort ingaan op een gebeurtenis die voor
de UvT fikse gevolgen kan gaan hebben. Onlangs heeft namelijk de
Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de
Commissie van Rijn) advies uitgebracht aan minister van Engelshoven
over hoe de huidige bekostiging van het hoger onderwijs anders en beter
kan. Dat het anders moest was voor menigeen wel duidelijk, maar wat
“beter” is daarover lopen de meningen zéér uiteen.
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Aanleiding
De bekostiging van het hoger onderwijs is al langere tijd onderwerp van
discussie. De variabele vergoeding per student wordt steeds minder
waardoor een soort neerwaartse spiraal in gang is gezet: Minder geld per
student is een prikkel om méér studenten aan te trekken om zo het totale
budget op peil te houden, maar daardoor zijn universiteiten elkaar gaan
beconcurreren en neemt de werkdruk toe, de kwaliteit van het onderwijs
zal er ook niet op vooruit gaan en dus worden zowel studenten als
medewerkers er niet gelukkig van. Bovendien is er een verschuiving
gaande binnen de studierichtingen, want steeds meer studenten kiezen
voor een technische opleiding en dan lijkt het logisch dat daar meer geld
heen moet. Wat minder logisch lijkt is dat deze verschuiving
“budgetneutraal” moet worden gerealiseerd en daarmee ten koste gaat
van niet-technische opleidingen. Toch is deze verschuiving een van de
belangrijkste aanbevelingen van de commissie die hiervoor de
veelzeggende beeldspraak gebruikt dat er “wissels moeten worden
omgezet.”
Mogelijke gevolgen voor de UvT
Het mag duidelijk zijn dat de UvT een niet-technische universiteit is en dat
deze aanbeveling mogelijk grote gevolgen zal hebben die door Koen
Becking worden omschreven als “een korting van vele miljoenen”
(https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/reactie-tilburguniversity-op-advies-commissie-van-rijn). Nu is enige overdrijving vaak
een onderdeel van het willen maken van een punt, dus wat “vele” inhoudt
valt nog te bezien, maar dat er veel geld mee gemoeid is lijkt duidelijk. Niet
voor niets wordt de UvT, samen met de Open Universiteit, de Universiteit
Maastricht, de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit genoemd
als de universiteiten die het hardst worden getroffen. Hoe deze korting
precies zal uitwerken binnen onze universiteit valt nog te bezien, maar er
zullen mogelijk pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.
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Om goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Positieve gevolgen?
Levert het rapport van deze commissie dan louter en alleen donkere wolken
op? Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Er zijn wat mij betreft in ieder geval twee
positieve aspecten aan dit onderzoek. Op de eerste plaats is een andere
aanbeveling van van Rijn dat de financiering van de universiteiten voor een
kleiner deel variabel en voor een groter deel vast wordt, waardoor de prikkel
om alsmaar méér studenten aan te trekken en dus ook de onderlinge
concurrentie afneemt. Dat is beslist positief! Een tweede positieve aspect is
volgens mij dat het nooit kwaad kan om kritisch te kijken naar nut en
noodzaak van bepaalde opleidingen en dat zal nu door de universiteiten die
minder gaan krijgen wel moeten worden onderzocht. Om een voorbeeld te
geven, niet alleen de UvT maar verschillende andere universiteiten hebben
management-achtige opleidingen. De vraag of het werkelijk nodig is om ieder
jaar opnieuw duizenden studenten op te leiden in bedrijfskunde,
bedrijfseconomie, business, of management wordt door niemand gesteld,
maar zou best eens aan de orde kunnen komen als gevolg van
bovengenoemde ontwikkeling. Het is misschien vloeken in de kerk, maar ik
zou dat toejuichen.
Het vervolg
Als gevolg van dit alles zullen er waarschijnlijk acties gaan volgen, maar die
verschillen op in ieder geval één punt wezenlijk met de actie eind vorig jaar
georganiseerd door “WO-in actie” en de brede onderwijsstaking op 15 maart
van dit jaar: Er zal geen sprake meer zijn van een gesloten front! Immers, de
belangen van de technische universiteiten die er geld bij krijgen staan haaks
op die van de universiteiten die moeten gaan inleveren. En als er geld in het
spel is…. We zullen zien hoe dit allemaal gaat uitpakken, maar de kans dat
er de nodige turbulentie gaat ontstaan, ook binnen onze eigen universiteit,
lijkt reëel.
Ik wens iedereen desondanks een heel fijne zomervakantie met veel zon.
Die donkere wolken zijn van latere zorg.
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