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Neem hem mee

Lessons from student protests in UK
students on the barricades against fees and cuts: ‘enough is enough’

Barre tijden in hoger onderwijs
Dreigende keiharde bezuinigingen, tijd voor 
actie!

Merel de Buck & Jeremy 
Crowlesmith

British students have 
finally said enough is 
enough. In response 
to new cuts and 
fees in education, 
tens of thousands of 
students have taken 
to the streets and a 
wave of university 
occupations have 
broken out across the 
UK. 

Tuition fees were intro-
duced in 1998 and we 
hardly heard a squeak; 

they were bumped up to over 
£3,000 in 2006 and no student 
revolted. However, student’s 
response to the new govern-
ment’s plans is crystal clear: 
‘enough is enough.’ Students 
are angry and worried about 
decreasing access and dete-

Langer dan één jaar 
uitloop in je studie? 
Dat wordt dan 3000 
euro boete, en lever 
je ov-kaart ook maar 
in. En denk maar niet 
dat je nog recht hebt 
op studiefinanciering 
voor je master, laat je 
rijke pappie die maar 
betalen. Of bouw je 
studieschuld nog wat 
verder op.

Sophia Beunder

Als het aan het nieuwe 
kabinet ligt zullen er barre 
tijden aanbreken. De kwaliteit 
en toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs worden bed-
reigd door keiharde bezuinig-
ingen. De regering wil lang-

studeerders al vanaf  volgend 
jaar een collegegeldverhoging 
van 3000 euro opleggen. Door 
een studieprogramma in het 
buitenland, door maatschap-
pelijke en bestuurlijke activit-
eiten, of  simpelweg door een 
verkeerde studiekeuze loop 
je makkelijk uitloop op in je 
studie. Het is echter duidelijk 
dat het huidige kabinet stu-
denten geen ruimte gunt om 
zichzelf  te ontplooien, om uit-
eindelijk bij te kunnen dragen 
aan een betere maatschappij.

De plannen zijn typische 
voorbeelden van de salamit-
actiek, een tactiek die wordt 
toegepast om met kleine stapjes 
de kwaliteit en toegankeli-
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NL: In deze twee-maan-
delijkse krant wordt er met 
een kritische blik gekeken 
naar thema’s die voor stu-
denten aan de universiteit 
en de hogeschool van belang 
zijn. Deze krant probeert de 
leegte te vullen die de verd-
wijning van het U-Blad heeft 
achtergelaten. Het doel van 
deze krant is om te informe-
ren, maar vooral dialoog en 

actie te bevorderen. - KSU

EN: In this bi-monthly news-
paper issues relevant to stu-
dents and workers of  the 
university and hogeschool 
will be reviewed critically. 
This newspaper will try to 
fill the void that has been 
left by the disappearance of  
the U-Blad. The goal of  the 
newspaper is to inform, and 
especially to stimulate dialog 

and action. - KSU

Krantje Boord?

Read on on page 2 Lees verder op pagina 3

Students, one dressed as Edward Scissorhands, demonstrate against higher tuition fees and cuts in university funding.
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“Will the ‘protest and lobby’ model be enough to 
actually block the cuts?”

Premaster duurder
Tessa de Graaf & Stéphanie Bloemers

De Universiteit 
Utrecht wil de 
tarieven voor de 
premaster verhogen. 
Studenten die na 
hun hbo-opleiding 
een master aan de 
universiteit willen 
volgen, komen terecht 
in de premaster, 
een tussentraject 
van een jaar waarin 
studenten worden 
klaargestoomd voor 
een universitaire 
master. Op dit 
moment zijn de kosten 
van de premaster 
nog vastgesteld 
op het wettelijke 
collegegeld.

Utrechtse hbo-studenten 
maken zich zorgen 
over de plannen van 

de Universiteit Utrecht om de 
premaster duurder te maken. 
Ankie Ijsvelt duidt op het 
belang van de premaster voor 
hbo-studenten: “Ik vind de pre-
master een erg goed initiatief. 
Hierdoor komen hbo’ers op het 
juiste niveau, want ik denk dat 

op het hbo op een heel andere 
manier les wordt gegeven dan 
op de universiteit.” 

Studenten vrezen nu dat 
het duurder worden van de 
premaster een belemmering 
zal gaan zijn voor hbo’ers om 
een universitaire master te 
gaan volgen. Utrechtse hbo-
student Kayleigh Boerdijk: “Ik 
vind dit echt zonde, want op 
deze manier worden hbo’ers 
niet echt gestimuleerd om een 
master te gaan volgen. Het is 
balen dat je als hbo-student 
extra moet gaan betalen, 
omdat je verplicht bent een 
tussenjaar te volgen.”

Ook Lisa Vonk maakt zich 
zorgen over de plannen: “Een 
premaster is nodig omdat het 
hbo-niveau niet goed aansluit 
op dat van universiteiten. Voor 
veel hbo-studenten is een pre-
master noodzakelijk als zij naar 
de universiteit willen. Ik vind 
het onnodig dat studenten die 
graag willen studeren gede-
motiveerd worden door het 
verhogen van de tarieven van 
een tussenjaar, dat noodzake-
lijk is voor het volgen van een 
universitaire opleiding.” 

Reclaim your education
nieuwe video log van de KSU 

In de nieuwe videoblog van de KSU worden studenten, 
docenten, medewerkers en kenners gevraagd hoe hun ideale 
universiteit eruit zou moeten zien. Onderwerpen zullen 

variëren van visies op het huidige onderwijssysteem, wat en 
hoe er veranderd moet/gaat worden en wat de invloed van de 
komende bezuinigingen op het onderwijssysteem zullen zijn. 
Laat je inspireren en check de video’s op www.kritischestudenten.
nl. Als je zelf  je stem wil laten horen stuur dan een mail naar 
krantjeboord@gmail.com. 

riorating quality of  higher 
education. This is due to gov-
ernment plans to charge up to 
£9,000 a year in tuition fees 
for students, trebling the cur-
rent amount. This is combined 
with 40% cuts in funding for 
higher education, of  which 
80% will be cut out of  teach-
ing. 

These cuts in education, 
described as the biggest since 
1919, are part of  a wider 

austerity programme which 
the conservative government 
is imposing on the popula-
tion. Cuts have been targeted 
disproportionately at those 
groups in society who can least 
afford it and did the least to 
cause the financial crisis in the 
first place. Not just students 
are being hit hard, for example, 
due to cuts in housing benefits 
an estimated 200.000 people 
will have to leave the city of  
London, because they will not 
be able to afford their homes 
any longer.

Student protests reached 
new heights this month when 
on November 10th, 50.000 
people responded to the call 
of  the National Student Union 
(NUS) to march the streets of  
London. At the end of  the 
march, a group of  200 stu-
dents carried on to occupy the 
Conservative Party Campaign 
HQ. On November 25th, a 
nationwide wave of  protest 
was called for by independent 
student groups, recently orga-
nized against the government 
plans; thousands walked out of  
classes, marched through town 
centers and a large group, 
facing heavy police’s repres-
sion, even tried to occupy the 
house of  parliament. 

The radicalization of  the 
student movement is seen by 

many as a prelude of  things 
to come. The actions show that 
some students are disillusioned 
with the National Union of  
Students ‘protest and lobby’ 
model. There has been a signif-
icant segment of  the student 
movement that has been push-
ing for more drastic action for 
a while and this segment has 
swelled to include a much 
wider section of  the student 
community. This opens many 
possibilities and expectations 
about radical action in the fore-
seeable future. The protests in 
the UK are young, militant and 

spirited; an inspiration to all 
those fighting cuts.

Returning to the Dutch 
situation, the big question for 
the student community in the 
Netherlands is this: will the 
‘protest and lobby’ model that 
Dutch student unions also use 
be enough to actually block the 
cuts that are being proposed by 
our government? And if  not, 
how can we build an effective 
student movement? Clearly 
we can learn from our fellow 
students in the UK. 

Lessons from student 
protests in UK

Krantje boord

How does the University work?
Research course to begin in February 2011 at Utrecht University 

As a sequel to work-
shops about knowl-
edge production 

organized last January 2010, 
Kritische Studenten Utrecht 
has planned a new interdis-
ciplinary research course in 
collaboration with University 
teachers. This course will 
start coming February 2011 
at Utrecht University and will 
span a period of  approximate-
ly 14 weeks, during which 
students can earn up to 7,5 
ECTS study credits.

The research course will 
be focused on one central 
question: How does the uni-
versity work and why does it 
work the way it does? Various 
stakeholders of  the university 
will be taken into consider-
ation such as students, univer-

sity staff, management layers, 
as well as external actors such 
as the government, the private 
sector and the economy and 
society in general. Topics to 
be discussed and researched 
will include increasing modern 
managerialism at the Universi-
ty, the impact of  the economic 
crisis and budget cuts in edu-
cation, research and student 
financing.

Moreover, another goal of  
the research course is to bring 
into practice a course which 
promotes students’ partici-
pation in defining the study 
programme and research 
methodologies themselves, 
while being encouraged to 
use a diverse and creative 
methodology to answer the 
central question. Students can 
work on a research project 

of  choice by using literature, 
doing fieldwork or interviews 
and use video reports besides 
written material to present 
results. Subscription is open 
to students from different dis-
ciplines since interdisciplinary 
approaches to the central ques-
tion will also be encouraged. 
Non-students are also wel-
come to join the course.

As with the workshops on 

knowledge production last 
January, in the aftermath 
of  the course students are 
encouraged to use the results 
in a variety of  ways to further 
a critical debate about the uni-
versity among students and 
staff.

A full course description and 
subscription form can be found on 
www.kritischestudenten.nl/ken-
nisproductie 

Krantje boord

jkheid van ons onderwijs af  te 
breken. Dezelfde kabinetsleden 
die gemiddeld zeven jaar over 
hun studie hebben gedaan, 
willen bijna 80.000 studenten 
die nu langer dan vijf  jaar 
studeren keihard afstraffen 
met een hoge boete. Langstu-
deerders worden vanaf  2012 
verder vriendelijk verzocht om 
hun ov-kaart in te leveren. En 
vanaf  2012 zal er nog meer op 
studenten bezuinigd worden 
door ook de studiefinancier-
ing voor de master te laten 
verdwijnen en te vervangen 
door een sociaal leenstelsel. 

De toegankelijkheid van de 
master wordt hierdoor aange-
tast, hoe ‘sociaal’ het leenstel-
sel ook genoemd wordt. Vooral 
minder draagkrachtigen en 
studenten met laag-opgeleide 
ouders zouden eerder afzien 
van studeren dan gaan lenen, 
zo is gebleken uit onderzoek 
van de UvA naar leenangst. 

Niet alleen studenten, maar 
ook hogescholen en univer-
siteiten krijgen het zwaar te 
verduren: tussen 2011 en 2014 
worden zij met 220 miljoen 
euro gekort. De instellingen 
zullen bovendien een extra 

boete van nog eens 3000 euro 
per student met studievertrag-
ing moeten betalen. Dit zal ten 
koste gaan van de kwaliteit van 
het onderwijs voor iedereen. 
Voorbeelden uit het verleden 
(zoals langstudeerders van 
hogeschool Inholland die te 

makkelijk hun diploma kregen) 
leren ons daarnaast dat een 
dergelijke financiële prikkel 
vaak leidt tot fraudeprakti-
jken en verslechtering van het 
onderwijs.

Bovenstaande komt er in het 
kort op neer dat de toegan-
kelijkheid van hoger onder-
wijs wordt afgebroken en de 
kwaliteit tegelijkertijd achte-
ruit holt door bezuinigingen. 
De kabinetsplannen zijn dan 
ook de reden geweest voor 
bezorgde Utrechtse studenten 
uit verschillende hoeken van 
de universiteit en hogeschool 

om eind november bij elkaar 
te komen en te kijken wat we 
hier samen tegen gaan doen. 
Tijdens een open actieverga-
dering (georganiseerd door 
KSU) is de basis gelegd voor 
het Studenten Actie Comité 
Utrecht (SACU) om vanuit een 

breed samenwerkingsverband 
met zoveel mogelijk mensen 
te strijden tegen de bezuinig-
ingsplannen, want dit beleid 
pikken we niet.

Maak jij je ook zorgen over 
de kwaliteit en toegankeli-
jkheid van ons hoger onder-
wijs en wil je iets doen tegen 
de bezuinigingen? Kom dan 
naar de volgende open bijeenk-
omst van SACU op dinsdag 14 
december om 19:30! Houd voor 
de locatie en andere updates 
onze website kritischestudent-
en.nl in de gaten. 

Barre tijden in hoger onderwijs

Continuing from page 1:

“Vooral minder draagkrachtigen en 
studenten met laag-opgeleide ouders zouden 
eerder afzien van studeren dan gaan lenen”

Vervolg van pagina 1:

“The protests in the 
UK are young, mili-
tant and spirited; an 

inspiration to all those 
fighting cuts.”

Kabinetsplannen voor 2011-2012

Research course: ‘How does the University work?’ is starting this February

Fees and cuts in 
UK education

Up to £9,000 a year fee hike;

40% cuts in funding for higher 
education;

80% cuts in the teaching 
budget

LSVb poster
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Kritische pedagogiek op de Universiteit - deel 2
Als we zo van democratie houden, waarom dan niet in het onderwijs?

de Universiteit van Berke-
ley waar bijvoorbeeld DeCal 
(Democratic Education Cali-
fornia) bestaat. Hier worden 
elk semester 150 cursussen 
voor en door studenten geor-
ganiseerd met meer dan 3000 
deelnemers en accreditatie 
van de universiteit. Hier in 
Utrecht heeft de KSU vorig 

jaar, in samenwerking met 
docenten, geëxperimenteerd 
met democratisch onderwijs 
en in februari 2011 willen we 
deze ideeën verder ontwik-
kelen (lees hierover meer op 
pagina 3).

De democratische structuur 
die wij bepleiten is datgene wat 
studeren en doceren leuk kan 

maken. Sommigen zal dit naïef  
in de oren klinken, maar dit is 
wel waar het op neer komt: het 
zelf  vormgeven van je studie, 
haar inhoud en het navolgen 
van wie je bent, kan niets 
anders zijn dan een prettige 
en leerzame ervaring. Daar-
naast is deze structuur ook wat 
onderwijs en onderzoek uit 

haar ivoren toren naar beneden 
kan sleuren en in dienst van de 
hele samenleving kan plaatsen. 
Een democratische universit-
eit waar studenten kritisch 
en onafhankelijk een eigen 
mening ontwikkelen, draagt 
immers bij aan een rechtvaar-
dige en democratische samen-
leving. 

Discours van het universiteitsbestuur - deel 2
De nieuwe marktspellen

Nima M. 

In de vorige Krantje Boord 
heb je kunnen lezen 
wat de statistische en 
meetbare betekenis van 
‘kwaliteitsverbetering’ voor 
een bestuurder precies 
inhoudt. In dit stuk bekijken 
we welke specifieke 
invulling bestuursvoorzitter 
van de Universiteit Utrecht 
mevrouw Yvonne van 
Rooy anno 2010 aan dit 
woord geeft. We grijpen 
haar toespraak tijdens de 
opening van het academisch 
jaar aan als object en lichten 
de impliciete betekenissen 
ervan uit.

De kwaliteit van het 
onderwijs moet natu-
urlijk “over de hele 

linie” omhoog, zoals commis-
sie-Veerman het scherp stelt. 
De voorzitter spreekt van het 
verlagen van ‘studie-uitval’, 
maar het grotere plan lijkt het 
in schaal beperken van univer-
sitaire opleidingen. Selectie aan 
de poort en numerus fixus zijn 
daarbij de nieuwe toverwoor-
den. Daarnaast ziet de voorzit-
ter graag de hbo-opleiding 

aantrekkelijker worden voor 
de vwo-scholier die vaker voor 
het hbo gaat dan voor het wo.

De huidige overheidsregel is 
dat de universiteit per student 
voor de officiële duur van de 
bachelor en master geld ont-
vangt en daarnaast een bedrag 
krijgt per afgestudeerde stu-
dent. Hoe meer studenten en 
afgestudeerden, hoe meer geld. 
Dat zorgt voor de geboorte 
van een begrip als studie-
uitval door beleidsmakers. 
Als een student de opleiding 
verlaat zonder diploma, is 
deze uitgevallen, hoeveel hij 
of  zij ook geleerd mag hebben. 
Ook een switcher is deels een 
uitvaller, want deze heeft de 
universiteit geld uit eigen zak 
gekost. Zo wordt studiesucces 
en studie-uitval steeds bepaald 
vanuit het financiële en niet 
onderwijskundige oogpunt.

Mevrouw van Rooy noemt 
deze overheidsregel wel “per-
vers” in haar toespraak van 
2009. De universiteiten hebben 
jarenlang steeds grotere en 
gemakkelijkere opleidingen 
gemaakt. Maar nu hogescho-
len uit de grond springen, kan 
de universiteit de massaliteit 
aan deze instellingen overlaten 
en echt ‘talent’ gaan opleiden. 
Doordat de universitaire 
opleidingen kleiner worden 
en doordat de toegelaten stu-
denten zich geprivilegieerd 
voelen, zullen deze beter leren.

Marktstrategisch zorgt 
selectie ervoor dat de oplei-
dingen de toestroom kunnen 
beheersen en potentiële uit-
vallers kunnen weigeren. 
Uitvallen kost de universit-
eit ranking en geld, en wordt 

voorkomen door preventieve 
uitsluiting. Door een numerus 
fixus krimpt de studerende 

populatie op de universiteit. 
De rest moet zijn plek vinden 
op de bestaande en nieuwe 
hogescholen en universit-
eiten die volgens multilaterale 
handelsafspraken hun vestig-
ingen hier op mogen zetten. 
Zo reserveert onze univer-
siteit de opleidingen voor 
“future leaders’ en bewaart zij 
haar prestige in deze nieuwe 
markt van hoger onderwijs 
waar juist meer mensen hoger 
worden opgeleid. De bestuur-
der gelooft blijkbaar zelf  ook 
dat een hogere kwantiteit van 
hogeropgeleiden een lagere 
kwaliteit van het hoger onder-
wijs met zich meebrengt, maar 
op onze universiteit laat ze dat 
niet toe.

Nog een bijkomend ‘voor-
deel’ van selectie en nume-
rus fixus is dat de opleidin-
gen kleiner en groter kunnen 
worden naargelang de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt. Daar-
voor is het voor de universit-
eit ook noodzakelijk dat deze 
docenten snel kan aannemen 
en ontslaan. De aanname is 
dat de motivatie van student-
en niet intrinsiek is, maar ten 
opzichte van de arbeidsmarkt 

verandert. Dat veel mensen 
(kunst)geschiedenis studeren 
is gewoon niet meer van deze 
tijd van carrièrekansen. Zijn er 
nu landelijk honderdduizenden 
ict’ers en technici nodig, en 
geven de overheid en bedrijven 
hiervoor subsidie, dan moeten 
er ook plots honderdduizenden 
meer jongeren zijn die graag 
ict’er of  technicus willen 
worden want anders loopt de 
universiteit haar subsidie mis. 
In realiteit zullen veel student-
en deze kans pakken terwijl 
hun interesse oorspronkelijk 
ergens anders lag.

De voorzitter wil voor de 
universiteit een plek op de 
markt waarborgen door de 
hogere delen van de markt 
beter te bedienen met (vlug) 
afstuderende talenten. Talent, 
is een bestuurder genoodzaakt 
te denken, ligt vast in een deel 
van een populatie, de hogere 
intervallen van een normale 
verdeling. De kwaliteit valt 
dus te verhogen door detectie 
(door een eenmalige test, niet 
na interactie met een leraar) 
en selectie van deze minder-
heid, en alleen secundair door 
het verzorgen van een onder-
wijsomgeving voor de selecte 
groep. Niemand, niet eens de 
overheid, is immers verant-
woordelijk voor goed onder-
wijs voor iedereen behalve de 
invisible hand van de markt en 
deze dicteert alvast een ‘dif-
ferentiatie’ tussen ‘kansarmen’ 
en ‘kansrijken’. De overheid 
neemt wel verantwoordeli-
jkheid voor een efficiënt hogere 
onderwijsmarkt en het univer-
siteitsbestuur speelt, graag of  
niet, mee. 

Krantje boord

Jeremy Crowlesmith & 
Jilles Mast

I n s p r a a k  e n 
democrat ie  op 
de hogeschool en 
universiteit is op 
dit moment een 
farce. Alleen met 
democratisering en 
participatie op alle 
niveaus kunnen we 
de kwaliteit en de 
maatschappelijke 
waarde van deze 
i n s t e l l i n g e n 
veroveren.

In de vorige Krantje 
Boord heb je kunnen 
lezen over de Brazil-

iaanse pedagoog Paolo Freire. 
Hierin beschreven we de twee 
fundamenten van zijn onder-
wijsfilosofie: dat pedagogiek 
en de productie van kennis een 
(impliciete) politieke agenda 
dienen; en dat de kennis die 
studenten en leerlingen mee-
brengen naar het klaslokaal 
geherwaardeerd moet worden. 
Wij stellen dat dit laatste 
echter pas kan gebeuren wan-

neer er binnen het klaslokaal 
en op alle andere niveaus van 
een onderwijsinstituut sprake 
is van democratie.

Met democratie bedoelen 
wij echter iets anders dan 
de gemiddelde bestuurder in 
het hoger onderwijs. Echte 
democratie beperkt zich 
namelijk niet tot het recht om 
te stemmen, maar gaat ook 
om de directe inspraak van 
mensen bij de beslissingen 
waarvan zijzelf  de gevolgen 
ondervinden. In een democ-
ratisch systeem zou inspraak 
zich moeten verhouden tot 
de mate waarin iemand de 
gevolgen van die beslissing 
ondervindt. Daar komt bij dat 
het niet alleen gaat om kiezen 
tussen vooraf  opgestelde 

mogelijkheden, maar dat 
mensen ook betrokken zijn bij 
het formuleren van de mogeli-
jkheden zélf.

Bestuurders vragen zich 
af  waarom wordt gedaan 
alsof  ze tegen democratie 
zouden zijn, dat bestaat in 
het hoger onderwijs toch 
gewoon? Er bestaan in het 
Nederlands hoger onderwijs 
inderdaad inspraakorganen 
waarin studenten en docenten 
vertegenwoordigd zijn. Deze 
inspraakorganen stammen uit 
de jaren zestig en zeventig 
waarbij studentenprotesten 
in het hoger onderwijs een 
sterk democratiserend effect 
hebben gehad. De democratie 
in onderwijsland is echter een 
snelle, maar pijnlijke dood ges-
torven (hier zullen we in deel 3 
van deze reeks in de volgende 
Krantje Boord dieper op in 
gaan) en vandaag de dag zijn 
we in feite machteloos. Juist de 
leden van de inspraakorganen 
zelf  erkennen dit veelal. De 
enige directe ‘inspraak’ die de 
‘gewone’ student nog heeft, is 
het evaluatieformulier. Deze 
krijg je vaak na een tentamen, 
een moment waarop je te moe 

bent om het nog 
serieus in te 

vullen.

Naast het bestuurlijke niveau 
is het natuurlijk belangrijk 
dat ook in de klas democratie 
bestaat. Anders gaat de kennis 
die studenten zelf  al bezitten 
verloren door de autoriteit van 
de docent en het lesschema. 
In een democratische setting 
hebben studenten invloed op 
de stof  die wordt behandeld 

en zijn ze vrij om hun eigen 
interesses te volgen – de enige 
manier om écht iets te leren. En 
zo kunnen we verder gaan, stel 
je bijvoorbeeld voor dat er vri-
jheid bestaat om je eigen toets-
vorm te kiezen. Hoe mooi zou 
het zijn als je kunt kiezen voor 
het schrijven van een essay in 
plaats van een tentamen. Of  
juist een presentatie houden 
wanneer dat is wat jij leuk 
vindt om te doen en te leren. 
Vooral tentamens zullen dan 
waarschijnlijk snel verdwijnen. 
Zeker aangezien een tentamen, 
vaker dan je lief  is, niet aan het 
niveau ontstijgt van rijtjes ken-
merken opsommen, die je na 
een week toch weer bent ver-
geten. Niet alleen Paolo Freire 
maar elke (!) pedagoog weet 
dat dit soort tentamens afne-
men een waardeloze manier is 
om kennis te toetsen, deson-
danks wordt hier nog steeds 
aan vastgehouden. Helaas is er 
op dit moment geen ruimte in 
het hoger onderwijs om over 
meer keuzevrijheid te beschik-
ken. Dit door gebrek aan tijd 
en geld, maar zeker ook door 
de tendens naar gestandaardi-
seerde toetsvormen die een 
controle op ‘kwaliteit’ mogeli-
jk zouden moeten maken. De 
reeds beperkte keuzevrijheid 
die bestaat op bestuurlijk 
niveau is in het klaslokaal zo 
goed als verdwenen.

Dat dit anders kan is meer 
dan een theorie, zo bewijst 

“In een democratisch 
systeem zou inspraak 

zich moeten verhouden 
tot de mate waarin 
iemand de gevolgen 
van die beslissing 

ondervindt.”

“Democratisering in 
onderwijsland is een 
snelle maar pijnlijke 

dood gestorven.”
“Hoe meer studenten 
en afgestudeerden, hoe 
meer geld. Dat zorgt 
voor de geboorte van 
een begrip als studie-
uitval door beleids-

makers.”
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Een e-mail geschreven door collegevoorzitter Yvonne van Rooij van de Universiteit 
Utrecht geadresseerd aan collegevoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht.

Aan: G.T.C.Bonhof@hu.nl
Cc toevoegen | Bcc toevoegen
Onderwerp: Studentenprotest in Utrecht

Bestand toevoegen als bijlage

Beste Geri,

Ondanks dat wij ons in werkelijkheid enkel druk maken over de kwestie van het 
salarisplafond en daarbij behorende Balkenende-norm, werd ik door Marja van 
Bijsterveldt van het OCW op een ontwikkeling gewezen die mij totaal was ontgaan 
maar toch redelijk urgent is om hier even te bespreken.

Voor ons was het al duidelijk dat kabinet Rutte m.i.v. studiejaar 2011 studenten een 
boete gaat opleggen van 3000 euro wanneer zij meer dan een jaar studievertraging 
oplopen. Studenten hebben dan ook geen recht meer op een OV-kaart en de masters 
zullen niet meer binnen de prestatiebeurs vallen. Nu blijkt een studentengroep in 
Utrecht, de KSU, hier een campagne tegen te willen opzetten, maar Marja heeft enkele 
opties aangedragen om het tegengeluid in de pan te hakken.

1. Bagatellisering van de situatie: We moeten ervoor zorgen dat de student aan-
neemt dat protest niet terecht is. Het kabinet wilde in eerste instantie de hele presta-
tiebeurs afschaffen. Studenten mogen dus blij zijn dat de officiële bachelorjaren nog 
worden vergoed. Zekere zaken moeten we hierbij zien te verduisteren, bijvoorbeeld dat 
studenten geen enkel aandeel hebben in de oorzaak van de economische crisis. Of  dat 
ondernemers en bedrijven ondanks bezuinigingen alle middelen krijgen aangereikt 
door de overheid ter versterking van hun positie in het internationale bedrijfsleven.  

2. Aanhang voorkomen: Studenten zullen proberen aanhang te vinden bij andere 
groeperingen die hen kunnen steunen in de strijd. Onze taak is om de studenten af  
te schilderen als luie donders die zich vol laten lopen met bier en gebruik maken van 
het belastinggeld van de hardwerkende burger. De geschiedenis leert dat zwartmaken 
altijd leidt tot succes.

3. Keihard optreden: We moeten laten zien wie hier de baas is. Op ons universiteit-
sterrein mag geen protestactie plaatsvinden. De studenten die te veel nadenken over 
het beleid moeten we isoleren waarbij we niet bang moeten zijn om ons geweldsmo-
nopolie te gebruiken.

Ik zou enorm verheugd zijn als we een strategie kunnen hanteren die in lijn staat 
met de huidige kabinetsplannen. Om politieke stabiliteit en continuïteit te verzekeren 
moet onrust onder studenten te allen tijde worden voorkomen. Ondanks dat we al 
enige tijd bezig zijn met hervormingen is het onze taak nu te meer om onderwijs 
zo in te richten dat er onder kritische studenten een vertrouwen wordt gecreëerd 
in de modernisering van de kenniseconomie, waardoor zij zonder bezwaren zullen 
meedraaien op de arbeidsmarkt.

.
Graag zou ik voorgaande strategieën nader bespreken met enkele collega’s zodat we 

hierin een samenwerking kunnen bewerkstelligen. Daarbij wil ik graag een aanpak 
bespreken voor het veiligstellen van ons salaris. Op dit moment ben ik er dan wel van 
overtuigd dat de bezuinigingen ons niet zullen raken, toch vinden sommige jaloerse 
pietlutten mijn salaris van 256.000 Euro te hoog. Als je dit initiatief  wilt ondersteunen 
dan hoor ik het graag bij de volgende vergadering. Tijd en datum worden nader 
bekend gemaakt.

Met vriendelijke groeten, Yvonne

Argus behelst een satirische column samengesteld uit zowel fictie als non-fictie. De column 
heeft als doel het creëren van een bewustzijn onder studenten omtrent de huidige ontwikkelingen 
binnen het onderwijs en de daarbij behorende context.  

Agenda

7 december KSU Open Bijeenkomst. 

19:30, boekhandel de Rooie Rat, Oude-

gracht 65, Utrecht

14 december Open actievergader-

ing Studenten Actie Comité Utrecht. 

19:30, houd kritischestudenten.nl in de 

gaten voor de locatie en andere updates

21 december KSU Borrel. 20:30, De 

Bastaard, Jansveld 17, Utrecht

9 februari – 4 mei 2011 Interdisciplin-

ary research course: How does the 

University work? Universiteit Utrecht

Elke eerste en laaste donderdag van 

de maand Basta Films en Debat in de 

Kargadoor, Oudegracht 65, Utrecht
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studenten betekent dit dat 
de algemene positie van de 
werkgevers een stuk sterker 
wordt ten opzichte van de 
werknemers en de huidige 
rechtse regering helpt daar 
graag een handje bij. Als 
afgestudeerde student wordt 
onze positie een stuk zwakker 
en moeten we vaak genoegen 
nemen met werk op uitzendb-
asis. Dit betekent concreet dat 
de strijd die wij als studenten 
voeren tegen dit rechtse beleid 
verbonden is aan de strijd die 
arbeiders vanuit verschillende 
sectoren van de Nederlandse 
economie voeren. Niet voor 
niets stond op ons spandoek 
1 wereld, 1 strijd: Mensen boven 
winsten! 

Zwart Zaad steunt al 21 jaar 
buitenparlementaire acties op het 
gebied van anti-racisme, milieu, 

feminisme, anti-militarisme en anders-
globalisering. Het doel is een andere 
maatschappij met meer gelijkheid, vrijheid 
en rechtvaardigheid.

Ook Krantje Boord is mede mogelijk 
gemaakt door Zwart Zaad. Meer weten? 
Kijk op www.zwartzaad.info. Donatrices 
(v/m) zijn altijd welkom, net als aanvra-
gen voor acties, demo’s en wat al niet 
meer: info@zwartzaad.info,

Zwart Zaad, Postbus 13013, 3507 LA 
Utrecht, sns bank: 97.96.56.761.

Postbodes staken massaal tegen reorganisatieplannen TNT
Kritische Studenten Utrecht solidair met TNT’ers

Pouyesh Vafaie

Half  november 
staakten duizenden 
postbodes door het 
hele land. Zij kwamen 
massaal bijeen voor 
het hoofdkantoor 
van TNT in Den 
Haag. Ook Kritische 
Studenten Utrecht 
was aanwezig om 
hun solidariteit 
te betuigen aan 
de hardwerkende 
p o s t b o d e s  d i e 
dreigen massaal 
ontslagen te worden. 

Wat is het geval? 
TNT post wil 
11.000 postbodes 

kwijt. Hiervan wil TNT ruim 
drieduizend postbodes ged-
wongen ontslaan. Niet omdat 
er geen werk is, maar omdat 
het goedkoper is om hen te 
vervangen door elfduizend 
uitzendkrachten. Uitzend-
krachten die hetzelfde werk 
doen voor 40% minder dan het 
huidige loon en vooral: met 
een fractie van de arbeidsre-
chten.

‘Flexibilisering’ heet dat, 
maar waar het op neerkomt is 
vooral winst-maximalisering. 
Zembla zond onlangs een 
indringende reportage uit 
over TNT, waarin duidelijk 
wordt dat het postbedrijf  
verkocht is aan buitenlandse 
aandeelhouders die uiteraard 
slechts uit zijn op maximaal 
rendement. Dit heeft geleid 
tot het aanstellen van man-
agers die het bedrijf  zo uit-
kleden, dat er zoveel mogelijk 
geld uitkomt. En aangezien 
arbeid de grootste kosten-
post is, ligt het voor de hand 
waar gesneden zal worden. 
Arbeid is het enige middel 
om meerwaarde (winst) te 
creëren. Door te besparen op 
arbeid kan men de marge van 
de winst omhoog schroeven. 
En dat is precies de huidige 
strategie van TNT. 

Wie er wel beter van 

worden zijn de buitenlandse 
investeerders die het bedrijf  
hebben opgekocht, de manag-
ers die flinke bonussen opstri-
jken om de werknemers af  te 
knijpen en de uitzendbureaus, 
die als moderne koppelbazen 
verdienen aan het uitlenen 

van arbeidskrachten waar ze 
geen enkele werkelijke bind-
ing mee hebben. Voor het uit-
zendbureau is een werknemer 
een melkkoe, die veel moet 
opleveren, en vooral niet teveel 
hinder moet geven. De werkne-
mer krijgt geen vast contract, 
verdient een stuk minder en is 

door zijn flexibele karakter bij 
werkzaamheden moeilijker te 
organiseren op het moment dat 
de strijd voor betere rechten en 
CAO’s noodzakelijk is. 

Maar wat is de relatie van 
de strijd van arbeiders in ver-
schillende sectoren met ons 
studenten? Door het ontslaan 
van een groot deel van de 
arbeidskrachten creëert het 
kapitalisme een groter ‘reserve 
leger’ aan arbeiders. Hierdoor 
neemt het aanbod aan arbeid 
toe en dalen de lonen als reac-
tie hierop. Daarnaast zorgt dit 
dogma van uitzendkrachtisme 
dat arbeiders versnipperd 
raken, of  in wat moeilijkere 
bewoordingen meer cellulair 
worden. Hierdoor wordt een 
eventuele vereniging moe-
ilijker gemaakt. Voor ons 

Argus - slaap studentje slaap
Joska Ottjes

“‘Flexibilisering’ heet 
dat, maar waar het 

op neerkomt is vooral 
winst-maximalisering.”

Pieter Post: “Sorry Mrs. Jones - no mail today - I’m not doing this for a Fucking paycut”
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Conflict over university employee wages 
continues at local levels
After a draft agreement between university employee unions 
and the Association of  Dutch Universities including a modest 
inflation correction of  a 0,5% wage increase was eventually 
unilaterally rejected by the latter party, negotiations will con-
tinue at local levels between representatives of  the unions 
and the boards of  universities. After the unilateral rejection, 
the unions initially broke down any further negotiations but 
thereafter decided such a boycott would not be in the interest 
of  the university employees. In Utrecht local negotiations will 
start December 8th. Source: DUB

Top-salaries in Higher Education increased again
The union for workers in education (AOb) published a list 
of  sixty top directors in higher education institutions that 
earn more than the “Balkenende norm,” i.e. the wage of  the 
prime-minister. The record is held by director Aalt Dijkhuizen 
of  Wageningen University of  Agriculture with a salary of  
351.000 euros. Director of  Utrecht University, Yvonne van 
Rooy, holds the ninth position with a salary of  256.000 euros. 
CDA Minister of  the Interior, Donner, announced he is work-
ing on a law which would put a cap on top-salaries in public 
higher education, as the former government had announced as 
well. Donner has stated it would take a while to finish designing 
the law. Sources: DUB, rtl-nieuws

Duped students InHolland risk losing their diploma
While the government’s education inspection has started a 
long investigation to financial irregularities at higher educa-
tion institution InHolland, graduated students risk losing their 
diplomas because of  the diploma-fraud which leaked out last 
July. InHolland has been under attack for granting diplomas 
too easily to receive government financing for graduated stu-
dents. VVD under-secretary of  education, Halbe Zijlstra, said 
students who knew their diplomas were granted too easily 
risk losing their diploma, while those who were not aware but 
whose diplomas were “devalued” by this fraud are advised by 
Zijlstra to claim free compensatory education programs from 
InHolland through court. Sources: DUB , Trouw

From the streets

KrantjeBoord Short
New reforms planned at Utrecht University
At Utrecht University various reforms are expected to be 
implemented the coming years. One reform is to introduce 
“automatisch afstuderen” (automatic graduation), which means 
students will receive their diplomas automatically when 180 
ECTS study credits have been achieved - a reform expected to 
be implemented in 2012. Under certain exceptions students with 
180 ECTS or more would be able to prolong their enrollment at 
University. A second reform expected to be implemented in 2011 
is to charge a tuition fee higher than the legal maximum (€1675 
currently) for students who start a second study - the so called 
“instellingscollegegeld” which will be differentiated for different 
majors. This last reform became possible through an education 
law reform in February 2010 and has already been implemented 
by various universities. Source: Internal  university documents

Eviction of  under-productive foreign students 
postponed
The implementation of  the new Law of  Modern Migration 
Policy will be delayed because of  computer problems at the IND 
(Immigration and Naturalization Service). The new migration 
law would raise the bar for students from outside the European 
Economic Area (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) 
by requiring them to score at least half  of  their study credits 
each year. The law was supposed to be implemented nationally 
on January 1st. However, problems with the new computer 
system through which higher education institutions would 
report “underproductive” non-EEA students to the IND, which 
would thereafter revoke their residence permit, delay the imple-
mentation. Source: DUB

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een 
open collectief studenten dat zich inzet voor 

beter hoger onderwijs. We willen onderwijs en 
onderzoek dat vrij is van de negatieve invloeden 

van marktwerking en commercialisering. We 
streven naar hoger onderwijs als een vrijplaats 
voor maatschappelijk betrokken, onafhankelijk 
en kritisch denken. Een plek die voor iedereen 

toegankelijk is en waar studenten en docenten op 
basis van democratische principes met elkaar 

samenwerken. 

Wil je meer weten, met ons in contact komen of 
een open vergadering bijwonen? Kijk dan op:

www.kritischestudenten.nl

of stuur een mailtje naar: 
kritischestudentenutrecht@gmail.com


