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De publicatiedruk voor jonge onderzoekers is inderdaad groot. Maar 

internationale publicaties zijn nog altijd het beste en meest objectieve 

kwaliteitscriterium dat we hebben in de wetenschap. 

 

Het grote probleem van de Vlaamse universiteiten is dat er te veel excellent 

wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Het aantal toegekende doctoraten is 

de afgelopen tien jaar verdubbeld tot ongeveer 1400 per jaar. Als we er vanuit 

gaan dat de Vlaamse universiteiten hun werk goed doen, betekent dat dus dat er 

elk jaar 1400 intelligente, gemotiveerde en hardwerkende onderzoekers 

bijkomen. Het aantal jobs als professor aan de universiteit is daarentegen 

nauwelijks gestegen, en in de praktijk wil dat zeggen dat niet meer dan één op 

tien van die jonge doctors een loopbaan aan de universiteit kan uitbouwen. Voeg 

daarbij nog de toenemende bureaucratie en de administratieve overlast die om 

zich heen grijpt, en dan wordt er veel duidelijk van de klacht van de jonge 

onderzoekers. 

De ideale oplossing zou natuurlijk zijn ook het aantal professoren te 

verdubbelen, maar budgettair is dat niet haalbaar. Ook in de toekomst zal het 

probleem dus blijven bestaan: voor elke nieuwe functie als docent zijn er 

ruwweg 10 kandidaten met een doctoraat. Zoiets is onvermijdelijk frustrerend, 

voor iedereen. Dat betekent ook dat je betrouwbare criteria nodig hebt om uit die 

tien kandidaten de “beste” te kiezen, en hier gaat de klacht van de onderzoekers 

de mist in. Zij stellen dat niet zozeer publicaties moeten doorwegen, maar wel 

“kwaliteit”. Tegelijk doen ze echter geen enkele inspanning om duidelijk te 

maken wat “kwaliteit” juist is, of hoe men dat gaat beoordelen.  

Het klinkt natuurlijk bijzonder sympathiek als je zegt dat je “kwaliteit” wil, 

maar als er geen overeenstemming is over de criteria, dan zet je de deur open 

voor willekeur en vriendjespolitiek. Een benoeming heeft dan niets meer te 

maken met kennis, maar wel met je kennissen. Er zijn wel degelijk 

kwaliteitsbeoordelingen mogelijk in de wetenschappelijke wereld, maar dan 

moet een onderzoeker toch al tien of twintig jaar bezig zijn. Je kunt dan kijken 

naar de internationale weerklank van iemands werk, of nieuwe ideeën worden 



opgepikt, het aantal doctoraten, en of die doctorandi zelf ook weer goede 

onderzoekers blijken te zijn. Dat zijn allemaal betrouwbare criteria, en na 

twintig jaar kun je inderdaad op een objectieve manier zien of iemand een 

toponderzoeker is of niet. 

Voor jonge onderzoekers zijn al die criteria echter niet relevant. Typisch worden 

zij beoordeeld onmiddellijk na hun doctoraat, en dan valt het oordeel of ze 

kunnen blijven aan de universiteit of niet. Hoe gaat men beoordelen of het ene 

doctoraat kwalitatief beter is dan het andere? De vergelijking wordt al helemaal 

moeilijk als je bijvoorbeeld een doctoraat in de psychologie moet vergelijken 

met een in de rechten of de geschiedenis, omdat er maar één beschikbare plaats 

is. 

Het klinkt zo gemakkelijk om te pleiten voor kwaliteit, maar als je geen goede 

criteria daarvoor hebt, gaan we terug naar het vroegere systeem. Universiteiten 

hebben een heel groot vermogen tot vriendjespolitiek en kliekjesvorming. 

Enkele decennia geleden was het belangrijk om tot de juiste theoretische 

stroming, of de juiste politieke partij, of het juiste levensbeschouwelijk clubje te 

behoren om aan een universiteit  benoemd te kunnen worden. Tenzij men 

objectieve kwaliteitscriteria kan aanreiken, vrees ik dat we onvemijdelijk 

terugkeren naar dat soort vriendjespolitiek. 

Bovendien suggereren de jonge onderzoekers in hun klacht dat publicaties geen 

kwaliteitscriterium kunnen zijn. Ik denk dat ze zich vergissen: dat soort 

tijdschriften publiceert heus geen rommel. Je moet uiteindelijk een aantal 

internationale collega’s er van overtuigen dat je iets waardevol te zeggen hebt 

over je vakgebied. Dat is geen onoverkomelijke hinderpaal en het is in elk geval 

een kwaliteitskeurmerk. Kritiek krijgen van een internationaal tijdschrift is 

inderdaad onaangenaam, maar je leert er wel uit. Het is veel gemakkelijker je 

werk niet op te sturen, en enkel onder de eigen kerktoren en in het Nederlands te 

verkondigen hoe goed je wel bezig bent, zonder dat iemand je ooit durft tegen te 

spreken. Maar het verwondert me toch altijd dat mensen die vier tot zes jaar 

door de gemeenschap full-time betaald worden om wetenschappelijk onderzoek 

te doen, blijkbaar nog nooit de tijd hebben gevonden om hun werk eens te laten 

beoordelen door internationale jury. 

Internationale publicaties zijn dus wel degelijk een belangrijk 

kwaliteitscriterium. Ze zijn inderdaad niet het enige criterium, maar de jonge 



onderzoekers gooien het kind met het badwater weg als ze pleiten voor een 

terugkeer naar het vroegere systeem van willekeur en vriendjespolitiek. 
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