Op naar een normaal
academisch peil
Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van.
Het maakt onze economie competitief en innovatie, en bevordert de kwaliteit van leven. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, zoals de gezondheidszorg en de klimaatcrisis.
Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om onderzoek
te doen of onderwijs te geven, laat staan allebei.
Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. We leiden studenten het beste op als onderzoekers zelf de colleges geven. Dan leren
ze uit eerste hand over onderzoeksmethoden en recente wetenschappelijke inzichten. En ontwikkelen
ze de onderzoekende en kritische houding die nodig is, zowel in de academische wereld als daarbuiten.
Door de onderfinanciering dreigen studenten niet meer het onderwijs te krijgen dat ze verdienen, en staat
het water onze docenten, universitair docenten en hoogleraren en andere wetenschappers tot aan de
lippen. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal Academisch Peil waar
de studenten van vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken.
Daarom luiden wij, universitair docenten, hoogleraren, promovendi, postdocs, studenten, bestuurders en
alumni van alle 14 universiteiten de noodklok op dinsdag 6 april. We roepen het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard extra te investeren. Het recent verschenen PwC-rapport in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs onderschrijft dat de huidige financiering tekort schiet..
Alleen met deze investering van 1,1 miljard euro extra krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil. Alleen dan kunnen we:
•

De internationale toppositie van Nederland en de hoge kwaliteit van ons wetenschappelijk onderwijs
waarborgen.

•

In de buurt komen van de doelstellingen van het kabinet om 2,5% (en 3% als Europese ambitie)

•

De Nederlandse innovatiepositie verbeteren en meer baanbrekend onderzoek doen.

•

Het excellent talent behouden voor Nederland

•

Zorgen voor voldoende tijd voor wetenschappelijk onderzoek én onderwijs.

•

Uitval van universitair docenten en hoogleraren voorkomen.

van het bbp aan onderwijs en innovatie te besteden.

Steun wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland, versterk onze oproep aan het kabinet
om die broodnodige investeringen te doen. Op naar een Normaal Academisch Peil!

WoinACtie, Aob, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVB, ISO, LKVV, AC/FBZ,
Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU, namens de 14 universiteiten.
Deze informatie is met zorg samengesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU).
Contactpersoon VSNU: Femke van Zijst, +31 (0)6 3331 3016, vanzijst@vsnu.nl

normaalacademischpeil.nl

