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14 augustus 2004

Zelfreflectie
Astrid Souren

OCW-minister Van der Hoeven stelde medio juli in een brief aan de Colleges van Bestuur
van de universiteiten voor om een bonus te geven aan snelle studenten van een aantal betaopleidingen. De commentaren zijn fel. Het is een onzinnig plan en wetenschappelijk
onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam heeft al aangetoond dat studenten echt niet
harder gaan werken als hun een bonus in het vooruitzicht wordt gesteld. De columnistwetenschapper Lagendijk had in de Volkskrant zijn oordeel snel klaar. Behalve de minister
is bij hem ook het bedrijfsleven de gebeten hond. De boze buitenwereld die voor de
zoveelste keer de wetenschap slecht bedeelt.
Dat men het experiment van Van der Hoeven de beta-opleidingen en hun studenten niet
serieus hoeft te nemen, staat buiten kijf. De verontwaardiging lijkt mij terecht. Maar dan?
Na begrijpelijke boosheid en verontwaardiging dient reflectie te volgen. Wat is er mis met
het beeld dat de betawetenschappen van zichzelf hebben gecreeerd, de positie die ze
innemen en hun communicatie met politiek en maatschappij, dat een minister, gesteund
door het Deltaplan Beta en Techniek en nota bene met instemming van VSNU en HBOraad, tot een dergelijk experiment kan komen?
De reacties op de voorstellen van minister Van der Hoeven laten vooral zien hoe slecht
het gesteld is met het vermogen tot reflectie van beta's. Kritische vragen stellen en
zelfreflectie plegen vormen de enige duurzame strategie om de wetenschap in de toekomst
te behoeden voor zulke experimenten.
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