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Het Hop-artikel slaat de spijker op zijn kop. Althans, voor wat betreft de problemen die in algemene 

zin voortvloeien uit de al decennia afnemende financiering van het hoger en wetenschappelijk 

onderwijs, die dus ook de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht raken. Het 

beeld dat HOP schetst van ons onderwijs, door 3 van onze 5600 studenten aan het woord te laten, is 

evenwel vertekend. 

 

Het algemene probleem waar alle universiteiten in Nederland mee worden geconfronteerd – en daar 

heeft HOP zonder meer een punt – is de toename van het aantal studenten dat binnen ons domein, te 

weten Gedrag & Maatschappij, is gaan studeren. In 2003 telde Nederland binnen dit domein 39.000 

studenten,  in 2013 waren dat er niet minder dan 48.000: bijna een kwart meer. De rijksbijdrage die 

de universiteiten per student van de overheid ontvangen, is in nagenoeg diezelfde periode 

afgenomen van € 19.300 per student (2000) tot € 14.200 in 2012: een kwart minder. Met 25% meer 

studenten en 25% minder geld en personeel, kunnen de universiteiten niet meer dezelfde 

onderwijsintensiteit realiseren.   

 

Dat onze studenten kritiek uiten op de onderwijsvormen die de universiteiten heden ten dage met de 

nog beschikbare budgetten kunnen realiseren, begrijpen we dan ook, en onderschrijven we van 

ganser harte. Ook al schetst HOP op basis van slechts enkele persoonlijke ervaringen een beeld dat 

wij niet herkennen als de algemene opinie onder onze studenten, dan nog erkennen wij dat er in 

algemene zin voor alle universiteiten een kern van waarheid in de berichtgeving zit. 

 

De Universiteit Utrecht en de faculteit Sociale Wetenschappen treffen tal van maatregelen om de 

negatieve effecten van al decennia afnemende overheidsbekostiging per student op te vangen. Zo 

zetten wij in op de hoogst mogelijke kwaliteit. De Universiteit Utrecht heeft als enige universiteit in 

Nederland het predicaat "excellent" gekregen van de onafhankelijke commissie (Van Vught) die de 

kwaliteit van onderwijs en onderzoek beoordeelde in het kader van de met het ministerie van OCW 

overeengekomen prestatieafspraken.  

 

Daardoor ontvangen wij enkele miljoenen extra financiering per jaar. Dat, en het doorvoeren van 

drastische bezuinigingen op bijvoorbeeld huisvestingskosten en ondersteuning, stelt onze faculteit 

in staat om in de komende periode zo'n 40 universitair docenten extra aan te stellen. Dat is, pakweg, 

10% extra wetenschappelijk personeel.  

 

Ondanks doorlopend verder afnemende rijksbijdragen per student, proberen ook onze docenten en 

onderzoekers de intensiteit en kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te borgen. Dat 

veroorzaakt grote en zorgelijke werkdruk voor onze collega's, die uit loyaliteit en bevlogenheid 

meer van zichzelf vergen dan gevraagd mag worden. Met de € 10 miljoen die de Universiteit 

Utrecht recent heeft vrijgemaakt voor kleinschaliger, intensiever onderwijs kunnen we nog verdere 

stappen zetten in de intensivering van het onderwijs. Daarbij realiseren we aan de Universiteit 

Utrecht en de faculteit Sociale Wetenschappen, sinds jaar en dag, de in landelijk perspectief met 

afstand beste rendementen in al onze opleidingen, met de minste uitval en de gemiddeld kortste 

duur tot succesvol afstuderen. 


