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Democratisering

Op 19 januari 2022, een kleine zeven jaar na de bezetting van 
het Maagdenhuis, keerde het UniversiteitsForum terug naar 
de thema’s die toen bovenaan de agenda stonden. Onder de 
noemer van ‘democratisering’ is het UniversiteitsForum in 
gesprek gegaan over een vijftal stellingen die grotendeels aan-
sluiten bij punten uit het tienpuntenplan: de belofte van het 
CvB naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting. De bijeen-
komst begon met een inleiding door prof. dr. Geert ten Dam, 
voorzitter van het College van Bestuur. 

Ten Dam gaf aan dat het niet zozeer aan haar is om aan te 
geven of bereikt is waarom is gevraagd, maar ze wil wel een 
paar reflecties geven. Ze vindt dat er veel waarde zat in de 
roep om democratisering, met name het belang van de mede-
zeggenschap; de samenwerking met de medezeggenschap, de 
rol van inspraak breed, ook buiten de formele medezeggen-
schap. Dat kon en moest beter. Ook het grote aantal tijdelijke 
contracten, de sluipwegen om onder vaste contracten uit te 
komen en het overwaarderen van onderzoek boven onderwijs 
waren terechte punten. In haar ogen zijn de veranderingen in 
het besturingsmodel van de UvA op papier bescheiden, maar 
in de cultuur duidelijk zichtbaar. Het is veel gebruikelijker 
geworden om al in een vroeg stadium de medezeggenschap of 
de bredere academische gemeenschap te betrekken bij het ma-
ken van nieuw beleid. Er is financiële openheid. Onderwerpen 
die de academie aangaan zijn nu duidelijk onderdeel van het 
publieke debat, zoals de waardering voor onderwijs bij loop-
banen, de hoeveelheid tijdelijke contracten en het behouden 
van het brede palet aan disciplines. 

De UvA heeft een gedecentraliseerd model, en dat heeft 
grote voordelen als het gaat om de kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek. Maar je hebt ook centraal bestuur nodig. Voor 
de ijkpunten waar iedereen zich aan moet houden, zoals een 
gedragscode, het bewaken van de toegankelijkheid van de 
universiteit als geheel voor studenten, goed werkgeverschap. 
Om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
te houden is een cultuur van overleg, transparantie, delen, ver-
antwoordelijkheid nemen, en tegenspraak nodig. Dat vraagt 
wat van het CvB, en van decanen, maar ook van leidinggeven-
den in de faculteit. 

De hamvraag is of we dit samenspel goed genoeg doen, waar 
het beter moet en wat daar dan voor nodig is.



Sommige groepen, zoals tijdelijke docenten en PhD’s, 
bevinden zich in een relatief kwetsbare positie.
Stelling: als de belangen van een bepaalde groep niet 
voldoende worden gediend, dan komt dat doordat zij 
binnen de universiteit te weinig inspraak hebben.
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Hoe heeft de coronapandemie de universitaire democratie
beïnvloed?

Punt 2 van het tienpuntenplan stelt: “Democratisering, 
door cruciale besluiten voor te leggen en nieuwe vormen te 
onderzoeken.”

Heeft de academische gemeenschap momenteel genoeg te 
zeggen over die cruciale besluiten en de lange termijnkoers 
van de universiteit? Draagt het UniversiteitsForum daaraan 
bij?

Punt 3 van het tienpuntenplan stelt: “Decentralisering,
door bevoegdheden zo laag mogelijk te leggen.”
Is de UvA momenteel decentraal genoeg? Zo niet, hoe
kunnen we nog decentraler worden en is dat belangrijk?
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Punt 7 van het tienpuntenplan stelt: “Onderwijs verbon-
den met en even hoog gewaardeerd als onderzoek.” 
Is dit doel behaald? Zo niet, wat moet er nog gebeuren?

Deelvragen 
& Stellingen



Sommige groepen, zoals tijdelijke 
docenten en PhD’s, bevinden zich in 
een relatief  kwetsbare positie.
Stelling: als de belangen van een be-
paalde groep niet voldoende worden 
gediend, dan komt dat doordat zij 
binnen de universiteit te weinig in-
spraak hebben.
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Er zijn verschillende groepen die binnen de universiteit een 
kwetsbare positie hebben. Op de bijeenkomst van het Uni-
versiteitsForum is met name gekeken naar de groep tijdelijk 
academisch personeel. Tijdelijkheid zorgt voor een onveilig 
gevoel. Je moet alles goed doen, maar zelfs dan is het onzeker 
of je kan blijven. De meeste tijdelijke academische functies, of 
het nu om docentfuncties of postdocposities gaat, zijn ingesto-
ken als ‘opstapjes’ voor een permanentere wetenschappelijke 
baan. Er is alleen een mismatch tussen de hoeveelheid vaste 
plekken en het aantal mensen dat een dergelijke positie am-
bieert, waardoor intense concurrentie ontstaat. Een deel van 
de beginnende academici besluit de universiteit te verlaten 
en elders werk te zoeken, maar niet alle wetenschappelijke 
expertise is even makkelijk te vertalen naar een niet-academi-
sche omgeving. Zo kan het doen van een PhD uiteindelijk een 
soort fuik zijn; waarbij een deel uiteindelijk een vaste plek kan 
vinden, maar een ander deel de pijnlijke keuze moet maken 
tussen eeuwige tijdelijkheid of compleet opnieuw beginnen in 
een andere carrière. 

Beginnend wetenschappers hebben duidelijk veel te winnen 
bij ander beleid, hoe komt dat? Het is moeilijk te zeggen in 
welke mate dat toe te schrijven is aan hun beperkte zeggen-
schap, maar dat er zijn absoluut redenen om ons daar zor-
gen om te maken. Allereerst is een kwetsbare arbeidspositie 
een reden om terughoudend te zijn in het uiten van kritiek 
op management. Een goede bestuurder zal aan kritiek geen 
kwalijke gevolgen verbinden, maar alleen de onzekerheid kan 
al voldoende zijn om niet je mond open te trekken tijdens een 
afdelingsvergadering. 

Een andere reden waarom het moeilijk is voor beginnende 
academici om zich met universiteitsbeleid te bemoeien is een 
gebrek aan tijd. Voor het maximaliseren van de kans op een 
vast contract proberen starters hun werk zo goed mogelijk te 



doen. Alle tijd die overblijft gaat naar het zoeken naar on-
derzoeksbeurzen en andere aanstellingen. Er blijft zo nau-
welijks tot geen tijd over om deel te nemen aan medezeg-
genschapsraden of andere vormen van politieke activiteit. 
Tijdelijk personeel is dan ook ondervertegenwoordigd in 
ondernemingsraden. Een derde reden die werd is genoemd 
is het probleem van de hoge doorstroom. Tijdelijke do-
centen, postdocs en dergelijke zijn kort aan de universiteit 
verbonden. Om je effectief met beleid te kunnen bemoeien 
is kennis van de organisatie echt noodzakelijk, en die bouw 
je op door langere tijd binnen de universiteit te werken. 

Dit probleem speelt ook bij de studenten. Een jaar studie-
vertraging is een hele opoffering voor deelname aan de me-
dezeggenschap (zeker voor internationale studenten), dus 
bijna niemand doet meer dan één termijn. Hierdoor is het 
institutioneel geheugen van studentenraden erg beperkt en 
de UvA-kennis van raadsleden vaak slechts oppervlakkig. 
Dat gaat ten koste van de effectiviteit van hun inzet. Zolang 
kwetsbare groepen kwetsbaar blijven is het belangrijk dat 
het kleine aantal dat wél de weg vindt naar invloedrijke 
posities in medezeggenschap en andere organen, maximaal 
gefaciliteerd en ondersteund wordt. Op die manier zorgen 
we dat ook hun geluid gehoord wordt. 

Uiteindelijk zit de echte oplossing echter in het oplossen 
van die kwetsbaarheid zelf, zodat er niet alleen maar óver 
tijdelijke medewerkers wordt gepraat, maar vooral ook mét 
deze medewerkers.



Hoe heeft de coronapandemie de 
universitaire democratie
beïnvloed?
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Langs verschillende lijnen heeft de coronapandemie duidelijk 
invloed gehad op de universitaire democratie. Het wegvallen 
van veel van het informele spontane contact heeft ons doen 
realiseren hoe belangrijk die informele netwerken zijn voor 
het functioneren van de ‘formele’ democratie. Publiek debat, 
de uitwisseling van ideeën en uiteindelijk het bereiken van 
bestuurders en medezeggenschap met deze geluiden is iets 
wat grotendeels op een informele manier plaatsvindt. Corona 
zorgt voor een tunnelvisie op de eigen primaire taken en gaat 
ten koste van een gezamenlijk universitair bewustzijn, met 
één belangrijke uitzondering: het coronabeleid zelf. Debatten 
over vraagstukken als het wel of niet inzetten van proctoring 
hebben toch een bepaald politiek bewustzijn opgewekt. Omdat 
alle andere thema’s qua urgentie achterblijven in vergelijking 
met coronabeleid is er helaas vaak nauwelijks ruimte om nieu-
we problemen te agenderen en echte stappen te zetten. Corona 
gaat altijd voor. 

Besluitvorming in crisissituaties is al snel minder transpa-
rant en laat minder ruimte voor dialoog met de academische 
gemeenschap. Dat is niet per sé een probleem in het geval van 
corona. Sterker nog, er was geregeld een roep om duidelijke 
kaders vanuit de universiteit. We moeten er echter voor wa-
ken dat dit ten koste gaat van de positieve democratiserende 
cultuurverandering die geleidelijk is ingezet sinds de bezetting 
van het Maagdenhuis. In coronatijd komen groepen al snel 
tegenover elkaar te staan, is er minder ruimte om naar elkaar 
te luisteren en meer onbegrip. Laat de coronapandemie een 
reminder zijn van hoe waardevol het is om de tijd te nemen 
om alle belangen te bewegen en elkaar serieus te nemen. 

Net als bij de eerste deelvraag is er verder stilgestaan bij de 
positie van nieuwe studenten en medewerkers. Zij zijn begon-
nen aan de UvA in coronatijd en hebben het daardoor moei-
lijker gehad om de organisatie goed te leren kennen, iets wat 
erg belangrijk is om volledig een rol te kunnen spelen in de 
universitaire democratie. Zij kennen vaak niet de studenten- 
en ondernemingsraden of weten niet precies wat zij doen. Als 
ze zelf problemen ervaren of die van anderen oppikken, dan 
is het moeilijk om uit te vogelen aan welke tafel ze dit kunnen 
agenderen. 



Wanneer de fysieke en informele informatievoorziening weg-
valt, wordt de anonieme formele informatie zoals nieuwsbrie-
ven en de website belangrijker. Het bereik van die informatie 
valt helaas erg tegen. Een idee dat werd geopperd is om do-
centen ook een grotere rol te geven als informatieverspreider 
tijdens onderwijscontacturen, bijvoorbeeld door vaker met 
studenten te delen welke relevante evenementen er plaatsvin-
den aan de faculteit. Studenten zijn buiten die contacturen veel 
moeilijker te bereiken.

Punt 2 van het tienpuntenplan stelt: 
“Democratisering, door
cruciale besluiten voor te leggen en 
nieuwe vormen te onderzoeken.” 
Heeft de academische gemeenschap 
momenteel genoeg te zeggen over 
die cruciale besluiten en de lange 
termijnkoers van de universiteit? 
Draagt het UniversiteitsForum daar-
aan bij?
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De UvA is een universiteit met een relatief sterke medezeggen-
schap. Via die studenten- en ondernemingsraden heeft de aca-
demische gemeenschap iets te zeggen over cruciale besluiten, 
maar met beperkingen. Advies- of instemmingsrecht wordt 
pas toegepast aan het einde van een besluitvormingsproces, 
wanneer het vaak al te laat is om nog fundamentele dingen te 
wijzigen. Een mogelijke oplossing is het vroeger betrekken van 
medezeggenschap, maar dit blijkt in de praktijk er soms toe 
te leiden dat daarmee de positie van de betreffende raad aan 
het einde van het traject juist verzwakt raakt. Hoe zorgen we 
ervoor dat de academische gemeenschap meer zeggenschap 
heeft over de belangrijke besluiten al vóórdat deze helemaal 
zijn dichtgetimmerd? Er is sinds de Maagdenhuisbezetting 
een cultuurverandering ingezet waarbij het steeds belangrij-
ker wordt gevonden dat de academische gemeenschap wordt 
betrokken bij het maken van beleid. Voorbeelden hiervan zijn 
het traject rond het nieuwe instellingsplan, waar uitgebreid 
met ronde tafels is gepraat met de academische gemeenschap, 
de komst van het UniversiteitsForum en het platform ‘Denk-
mee’.



Participatie speelt een steeds grotere rol, maar er zijn enkele 
kanttekeningen bij te plaatsen. Bij participatie binnen de uni-
versiteit wordt vaak gezocht naar een diverse samenstelling, 
waarbij alle verschillende betrokken groepen door één deel-
nemer worden vertegenwoordigd. Daarmee gaat het voorbij 
aan de vele meningsverschillen die bestaan tussen UvA’ers 
van dezelfde groep. Zo wordt er vaak een enkele student 
betrokken in werkgroepen of klankbordgroepen voor het 
‘studentenperspectief ’, maar hét studentenperspectief bestaat 
niet. Studenten, maar ook medewerkers in alle beroepsgroe-
pen kunnen met elkaar van mening verschillen over de juiste 
koers van de universiteit, maar de ruimte voor die pluraliteit 
ontbreekt vaak in de manier waarop participatie momenteel 
aan de UvA wordt vormgegeven. Een gevolg van het uit de 
weg gaan van die conflictdimensie is dat er weliswaar veel 
gepraat over abstracte visionaire beleidsplannen, maar dat de 
echte harde keuzes elders worden gemaakt. Plannen als het 
instellingsplan laten alle deuren op een kier, zodat iedereen 
tevreden kan worden gehouden, maar uiteindelijk zullen 
er toch concrete keuzes moeten worden gemaakt. En juist 
die keuzes hebben dan weer een veel minder uitgebreid en 
transparant besluitvormingsproces, “want het stond al in het 
instellingsplan”. 

Een ander risico dat komt kijken bij participatie is dat na 
afloop van een uitgebreid participatieproces er nog maar 
weinig ruimte overblijft voor een inhoudelijke dialoog met 
de medezeggenschap. Dat is geen probleem als je de mede-
zeggenschap enkel ziet als een controleur van het besluitvor-
mingsproces, maar als je pro-actievere raden wil zien dan 
is het problematisch. Bovendien is het voor bestuurders bij 
participatie vrijblijvend wat zij overnemen en wat niet, terwijl 
er bij medezeggenschap duidelijke regels zijn die de positie 
van de raden versterken. Als participatie het teveel overneemt 
van medezeggenschap, dan zou dat ook een overgang kunnen 
betekenen van rechten naar vrijblijvendheid. 

Tenslotte moeten we constateren dat kennis van de univer-
siteit en haar beleid onder de academische gemeenschap erg 
beperkt is. Als we willen dat de gemeenschap een grotere rol 
krijgt bij het nemen van cruciale besluiten, dan is een grotere 
algemene inhoudelijke betrokkenheid bij universiteitsbeleid 
een pré. Zoals ook besproken is bij de eerste deelvraag, heeft 
lang niet iedereen de ruimte om zich daarin te verdiepen. 
Daarom is het extra belangrijk om het kleine aantal stu-
denten en medewerkers dat wél die tijd heeft, maximaal te 
ondersteunen en een sterke positie te geven.



Punt 3 van het tienpuntenplan stelt: 
“Decentralisering, door bevoegdhe-
den zo laag mogelijk te leggen.”
Is de UvA momenteel decentraal ge-
noeg? Zo niet, hoe kunnen we nog de-
centraler worden en is dat belangrijk?
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Een decentrale organisatiestructuur past, bestuurskundig beke-
ken, bij de universiteit. Wetenschappelijk werk laat zich maar 
moeilijk van bovenaf aansturen, dus ligt er in principe een grote 
bevoegdheid bij individuele academici om hun werk vorm te ge-
ven. Dat betekent niet dat er geen coördinatie nodig is. Centraal 
beleid is soms ontzettend belangrijk, zoals tijdens crisissituaties 
als de coronapandemie, maar ook wanneer er veranderingen 
in gang moeten worden gezet die uit zichzelf maar moeilijk op 
gang komen, zoals het diversiteitsbeleid. Daarbij is een decen-
trale invulling juist weer verstandig om ruimte te laten voor 
verschillen in context en het gewenste tempo. Als het gaat om 
het verdelen van geld daarentegen kan het fijner zijn als bepaal-
de keuzes op afstand worden gemaakt, om onderling conflict 
binnen teams te voorkomen. 

Wanneer we over (de)centralisatie praten dan gaat de focus 
doorgaans direct naar het beleid van het College van Bestuur in 
verhouding tot faculteits- of afdelingsbeleid, maar centralisatie 
kent ook andere vormen. Zo zien we steeds meer standaardisatie 
in onderwijs, grotendeels gedreven vanuit digitalisering. Dat 
zouden we kunnen zien als een vorm van centralisatie. 

Verder is er naast de bestuurlijke hiërarchie binnen de univer-
siteit ook een hele sterke academische hiërarchie. Nog steeds 
hebben hoogleraren erg veel macht. Iedereen die geen ‘prof ’ 
voor de eigen naam mag zetten is bij voorbaat uitgesloten van 
de meeste belangrijke bestuurlijke posities in de universiteit, ook 
wanneer de positie weinig met onderzoek te maken heeft en dus 
geen succesvolle onderzoekscarrière zou moeten vereisen. Deze 
dimensie valt vaak buiten discussies over decentralisering/cen-
tralisering, omdat focus uitgaat naar de bestuurlijke hiërarchie. 

Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat er duidelijkheid is over 
hoe de verantwoordelijkheden verticaal zijn verdeeld. Als het 
onduidelijk is wie waarover gaat, dan wordt het moeilijk om je 
je ergens effectief mee te bemoeien. Duidelijk verdeelde verant-
woordelijkheden en herkenbare aanspreekpunten zijn belangrijk 



voor een goed functionerende universitaire democratie. Een 
invalshoek die verder nog uitgewerkt zou kunnen worden is 
de mate waarin de centrale medezeggenschapsorganen de-
centralisatie ook kunnen belemmeren. Met beroep op een 
gelijkheidsargument kan de bewegingsvrijheid van decentrale 
organen en faculteiten ook ingeperkt worden. De vraag of dat 
wenselijk is kon niet beantwoord worden binnen de tijd van 
de bijeenkomst.

Punt 7 van het tienpuntenplan stelt: 
“Onderwijs verbonden met en even 
hoog gewaardeerd als onderzoek.” 
Is dit doel behaald? Zo niet, wat 
moet er nog gebeuren?
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Het koppelen en gelijker waarderen van onderwijs en onder-
zoek is een doelstelling van de UvA, maar we zijn er nog lang 
niet. Onderzoek geniet een hogere status en een succesvol-
le onderzoekscarrière is noodzakelijk voor de meeste vaste 
aanstellingen en bestuurlijke posities. Groeien als academicus 
doe je nog altijd primair op basis van onderzoek. Docentfunc-
ties worden bewust tijdelijk gehouden, als een opstapje, maar 
omdat de trap spits toeloopt ontstaat er veel concurrentie en 
onzekerheid. Groeien binnen onderwijs is in beperkte mate 
mogelijk, van docent-4 naar docent-3 of docent-2, maar al 
snel kom je een plafond tegen waar je niet voorbij kunt zon-
der successen in onderzoek. Is het wel verstandig om zoveel 
mensen in onzekerheid te laten concurreren om zo weinig 
plaatsen? Zouden we niet meer mogelijkheden moeten ope-
nen voor op onderwijs gerichte volwaardige, vaste banen met 
groeiperspectief? 

Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, want te-
genover de wens om tijdelijkheid zoveel mogelijk te beperken 
is er de sterke wens om onderwijs en onderzoek aan elkaar 
te koppelen. Uiteindelijk is onderzoek dat wat de universiteit 
onderscheidt en is een volwaardige academische carrière in 
het hoofd van veel mensen toch een combinatie van zowel 
onderwijs als onderzoek. Er is alleen een enorm scheve balans 
tussen de hoeveelheid onderzoeks- en onderwijstaken, waar-
door er constant een onderwijsgat gevuld moet worden met 
tijdelijke docenten zonder bijbehorende onderzoekstijd. 



Er zijn redenen om die functies tijdelijk te houden. Als steeds 
meer onderwijs wordt gegeven door docenten die jarenlang 
les geven, maar niet actief zijn in onderzoek, dan bestaat in 
sommige situaties het risico dat het onderwijs verouderd raakt 
en kunnen studenten niet profiteren van de onderzoekser-
varing van hun docent. Over het belang van die koppeling 
tussen onderwijs en onderzoek was men het niet eens tijdens 
het UniversiteitsForum. Het grootste deel van onderwijs volgt 
immers een vast curriculum dat is opgebouwd rond vaardig-
heden en de vrij stabiele canon van het betreffende vakgebied, 
terwijl onderzoek juist niche en vernieuwend is. Is het dan 
echt wel zo vanzelfsprekend om over onderzoeksintensief 
onderwijs te praten? Kun je je daar wel achter verschuilen als 
je de tijdelijkheid van docentfuncties wil verdedigen? 

Zolang deze discussie loopt op de achtergrond is het ook 
belangrijk om te kijken naar wat er op een kortere termijn zou 
kunnen veranderen. Er kan bijvoorbeeld meer inspanning 
worden geleverd om tijdelijke docenten echt onderdeel te 
maken van het team, door naar ze te luisteren, ze te betrekken 
en serieus te nemen.



Op de eerste fysieke bijeenkomst van het Universiteits-
Forum sinds een jaar stond gelijk een belangrijk thema 
centraal: werkdruk. Al jaren staat de beteugeling van 
werkdruk hoog op de agenda, maar de situatie op de werk-
vloer blijft penibel. Wat maakt werkdruk zo’n complex 
probleem? Welke factoren spelen een rol? Aan de UvA 

Vragen? Neem dan contact op met secretaris 
Roeland Voorbergen
universiteitsforum-bb@uva.nl


