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De waarde(n) van de wetenschap
Wetenschappers en studenten aan Tilburg University in gesprek

Voorwoord
door Koen Becking

Met het motto Understanding Society bekent Tilburg University kleur. Zij richt zich op de 
samenleving en stelt zich in dienst van haar toekomstige ontwikkeling. 

Maar een motto is slechts een begin. De strategische agenda van het ministerie van 
OCW vraagt een heldere profilering van de universiteit en identiteit en de bijbehorende 
waarden en normen horen daar bij. Wat zijn de waarden waarop Tilburg University zich 
baseert in haar onderwijs en onderzoek en hoe meent zij juist daarmee van betekenis te 
zijn voor de samenleving van nu en van de toekomst? Bezinning op deze vragen is des 
te meer van belang nu de betekenis van het academisch systeem, zoals het is gegroeid, 
sterk onder druk staat. De tijd dat academici konden volstaan met een verwijzing naar 
hypergespecialiseerd onderzoek dat door een handvol collega’s hoog gewaardeerd wordt, 
is voorbij. Welke rol speelt Tilburg University in de maatschappij en wat zouden onze 
regio, ons land, ons continent en onze wereld missen als wij niet zouden bestaan? Hoe 
geven wij vorm en inhoud aan onze ambitie studenten een brede visie op de samenleving 
en engagement met het algemeen belang mee te geven? Hoe maken we ons hierop 
aanspreekbaar? 

Deze vragen zijn voor onze universiteit niet nieuw. Het rapport dat voor u ligt, is een 
analyse van interviews met decanen, andere wetenschappers en studenten van Tilburg 
University over dergelijke identiteits- en waardenvraagstukken. Daarbij staan de drie 
deelgebieden onderwijs, onderzoek en valorisatie centraal. Zichtbaar wordt dat mensen 
aan onze instelling werken vanuit een groot en intrinsiek besef van verantwoordelijkheid 
voor de waarden die de wetenschap vertegenwoordigt. Hun dagelijkse inzet voor het 
vermeerderen van kennis, het vormen van studenten en het bijdragen aan de samenleving 
heeft een sterk ethische component en hiervan zijn zij zich ten volle bewust. Zij blijken 
daarom behoefte te hebben aan nader beraad over hun verantwoordelijkheid en de 
plichten voor henzelf en hun collega’s die hiervan het gevolg zijn, maar eveneens over 
de consequenties ervan voor het universitaire beleid. Dergelijk beraad, ondersteund 
door bezinning op de bronnen van de katholieke traditie waardoor Tilburg University zich 
geïnspireerd weet, is fundamenteel voor de toekomst van onze instelling. Waardoor willen 
wij ons naar welke toekomst laten leiden? 
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Dit rapport neemt de draad op van het boekje Met het oog op goed leven: Cobbenhagen en 
onze universitaire cultuur (2011) van prof. Erik Borgman. Het is een resultaat van het project 
‘Waarden in de Wetenschap’ van Academic Forum, waarmee Tilburg University het debat 
wil stimuleren over haar fundamentele waarden. Mede door de financiële bijdrage van ons 
Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs wordt dit project mogelijk 
gemaakt, waarvoor we hen hartelijk bedanken. Ik hoop en verwacht dat dit rapport een 
aanzet zal zijn om als universitaire gemeenschap verder met elkaar het gesprek te zoeken 
over de vraag wat ons bindt en ons motiveert in ons werk ten dienste van de wetenschap 
en de samenleving. Niet vrijblijvend, maar met het oog op de toekomst.
 
Dr. Koen Becking is voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University 
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Het onderzoek waarden in de wetenschap

Achtergronden van het onderzoek

Context

In 2011 besloten het Stichtingsbestuur en het College van Bestuur van Tilburg University 
om een impuls te geven aan de bezinning op de inhoud en functie van waarden in de 
wetenschapsbeoefening. Dit gebeurde in de context van een al langere traditie van 
bezinning op de identiteit van Tilburg University zoals deze met name plaatsvindt in het 
kader van de jaarlijkse zogenoemde Rosep-bijeenkomsten. Aan de hand van een concreet 
thema spreken mensen uit alle lagen van Tilburg University op deze bijeenkomsten over 
kwesties die betrekking hebben op de gemeenschappelijke identiteit en de waarde en 
betekenis van de wetenschapsbeoefening aan hun instelling. 

Tijdens Rosep 2011 werd het thema identiteit uitgewerkt in een bijeenkomst over de 
katholieke sociale leer en de waardebeleving in relatie tot onderzoek, onderwijs en 
valorisatie, op basis van een paper van de decanen prof. dr. Arie de Ruijter en prof. dr. 
Adelbert Denaux. In het verlengde hiervan kwam het project ‘Waarden in de Wetenschap’ tot 
stand. Deze brochure bevat het eindverslag van het project. Uitvoering van het onderzoek 
werd ondergebracht bij het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing (CWL) dat 
later opging in de afdeling Academic Forum.

Tijdens de opstartfase van dit project werd de universiteit geconfronteerd met de zo-
genoemde affaire Stapel, waarbij sprake was van een zeer omvangrijke fraude bij het 
genereren van wetenschappelijke data. Hoewel er geen direct verband tussen de affaire 
en dit onderzoek bestaat, onderstreept de affaire wel het belang van morele bezinning 
van wetenschappers in het algemeen, en in het bijzonder het belang van aandacht voor 
integriteitsvraagstukken. Dit blijkt tijdens het onderzoek door respondenten ook zo te 
worden ervaren. 

Doelstellingen 

Het hoofddoel van het project ‘Waarden in de Wetenschap’ is het beschrijven van de 
beginsituatie voor het geven van impulsen aan de bezinning op waarden in relatie tot de 
beoefening van wetenschap aan Tilburg University. Uit de Rosep-bijeenkomsten kwam 
nog een tweede doelstelling, namelijk verduidelijking van de relatie tussen de bezinning op 
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waarden in de wetenschap enerzijds en de identiteit van Tilburg University – ‘inspired by 
the Catholic tradition’ – anderzijds. Beide doelstellingen zijn in het project meegenomen. 

Waarden in de wetenschap als vraagstuk

Waarover spreken we als het over ‘waarden’ in de wetenschap gaat? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is er gekeken naar drie deelgebieden: onderzoek, onderwijs en 
valorisatie. Daarmee is gekozen voor een functie- en taakgerelateerde vraagstelling met 
betrekking tot waarden en hun beleving. 

Een aanname hierbij was dat de persoonlijke beleving van waarden wel relevant zou 
kunnen zijn, maar niet per se onderscheidend voor wetenschappers. Wel onderscheidend 
voor wetenschappers, zo was de gedachte, is waarschijnlijk de waardebeleving in 
wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en valorisatiepraktijk. Het is van belang deze aan 
het licht te brengen en te onderzoeken of hier ruimte is voor nadere verdieping met het 
oog op de identiteit en de missie van Tilburg University. 

Op alle drie de deelgebieden van onderzoek, onderwijs en valorisatie zijn waardegeladen 
keuzes aan de orde. Bij het onderzoek gaat het om de keuze voor onderzoeksthema’s 
en keuzes met het oog op het verdere verloop van het onderzoek. In het onderwijs stelt 
zich de vraag waar de waarden in het wetenschappelijk onderwijs aan de orde kunnen 
dan wel moeten komen? En zo ja, waarom dan: omdat dit bij het vakgebied hoort, of 
omdat er een uitdaging wordt ervaren van intergeneratieve aard (waargenomen verschil 
in waardebeleving tussen staf en studenten)? Ook is de vraag aan de orde of waarden 
in het onderwijs aan de orde moeten komen als dimensie van het reguliere vakgebied 
(dimensiebenadering), of veeleer als aparte specialisatie (gebiedsbenadering). Met 
betrekking tot de valorisatie tenslotte kan men de vraag stellen wat valorisatie betekent 
voor de werkwijzen van wetenschappers; welke relatie ze met morele waarden heeft; en tot 
welke relatie met de maatschappij ze leidt?

Met het oog op de operationalisering zijn de kernbegrippen in dit project als volgt opgevat:  

Het begrip ‘waarde’ 
Het begrip ‘waarde’ is in het project opgevat als datgene waaraan mensen een zodanig 
belang toekennen, dat ze naar het behoeden ervan, de ontwikkeling ervan of de 
verwerkelijking ervan streven. Zo geformuleerd nadert het begrip ‘waarde’ het begrip 
‘doel’. Het is op individueel niveau verwant aan het motivatiebegrip en op maatschappelijk 
niveau aan legitimering. 
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Uit de zeer vele beschikbare definities van waarden is deze definitie gekozen, omdat 
hierin de motiverende functie en de functie van herijking van waarden tot uitdrukking 
komen. Het begrip ‘waarde’ is aldus functioneel benaderd, waarbij de nadruk ligt op 
morele waarden. Wat betekent dat? Het gaat hier om waarden die in de visie van de 
geïnterviewden verband houden met opvattingen over goed en kwaad, over wat hoort of 
juist niet, verboden is of verplicht, juist is of onjuist.  

De betekenis van ‘waarden’ is in dit project dus tweeërlei: ze vertegenwoordigen een 
nastrevenswaardig ideaal of doel en bieden tevens een normatief referentiekader voor een 
‘minimale ethiek’ van wat geoorloofd is en wat niet.   

Levensbeschouwelijke dimensie 
Bij de vraagstelling is gezien de context van het project ook de levensbeschouwelijke 
dimensie van waardebeleving aan de orde geweest. Doel was te ontdekken of, en hoe, 
levensbeschouwing – opgevat als eigen levensbeschouwing en als levensbeschouwelijke 
identiteit van de universiteit als institutie – een rol speelt in de waardebeleving van de 
wetenschappers in functie.

De interviewopzet bood ruimte voor een ruime bandbreedte aan antwoorden: van het 
afwijzen van levensbeschouwelijke afwegingen met betrekking tot onderzoek, via het 
zien van levensbeschouwing als context van waardegeladen keuzes, tot het signaleren 
van de voorwaardenscheppende functie die levensbeschouwing kan hebben voor het 
signaleren van waardegerelateerde vraagstukken en zelfs het primair stellen van waarden in 
onderzoek, onderwijs en valorisatie. 

In het project is er van uitgegaan dat levensbeschouwing zowel rechtstreeks kan 
functioneren als legitimering van eigen keuzen, alsook indirect als structurele en culturele 
context van keuzes. In beide gevallen kan de saillantie van levensbeschouwing – de mate 
waarop levensbeschouwing van invloed is – onder wetenschappers in hoge mate variëren. 

Onderzoek, onderwijs, valorisatie
De begrippen ‘onderzoek’ en ‘onderwijs’ zijn in dit onderzoek opgevat als eigen praktijken 
van de geïnterviewden conform courante wetenschappelijke standaarden, met inbegrip 
van professionele discussies binnen en met het oog op deze praktijken. ‘Valorisatie’ 
is een meerdimensionaal begrip dat duidt op de gerichtheid van wetenschap op 
maatschappelijke innovatie, en daarmee ook op de versterking van de verbinding tussen 
onderzoek en de maatschappelijke implementatie van onderzoeksresultaten, in welk kader 
onderwijs een rol vervult. 
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Het begrip ‘valorisatie’ duidt vanuit het perspectief van dit rapport op de gerichtheid op 
het ‘waardevol’ maken van wetenschap voor (delen van) de rest van de samenleving. Het 
in de term ‘valorisatie’ vervatte waardebegrip is niet aan de ethiek ontleend en heeft geen 
onmiddellijke betrekking op concepten van goed en kwaad. 

Wat betreft herkomst en context is valorisatie meer verwant aan economische waarde. 
Valorisatie wordt opgevat als van belang voor de financierbaarheid van onderzoek, als 
economisch relevant in een kennissamenleving, en als bijdrage aan de kwaliteit van de 
sociaal-culturele aspecten van de maatschappij. Valorisatie is dus weliswaar niet ethisch 
van oorsprong en aard, ze is wel ethisch relevant vanwege de impact op de samenleving. 

De relatie tussen ‘morele waarden in de wetenschap’ en valorisatie is in het project 
waarvan dit rapport verslag doet zo opgevat, dat valorisatie sociale erkenning en 
geloofwaardigheid van de onderzoeksinstelling en van onderzoekers vereist, en dat hierbij 
integriteit en morele competentie van onderzoekers van belang zijn. Klassieke waarden 
in de wetenschap zoals vrijheid van onderzoek, onafhankelijkheid van onderzoekers, en 
methodische zorgvuldigheid  kunnen hierbij in het geding zijn.

Het project betreft niet zozeer de strikt ethische conceptualisering van waarden, maar 
de beleving van morele waarden, dat wil zeggen: de ervaren en bereflecteerde waarden-
geladen visie op de eigen handelingscontext en de eigen onderzoekspraktijk. 

Deelvragen
De deelvragen in dit project luiden: 

•	 welke indicaties zijn er voor de ethische cultuur en het ethisch klimaat aan Tilburg 
University?; 

•	 welke zijn de relaties van de  waardebeleving van medewerkers met hun visie op 
onderzoek(-sbeleid)?;

•	 welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers met hun visie op 
onderwijs onderwijs?; 

•	 welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers met hun visie op 
valorisatie?;  en 

•	 welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers en hun visies op 
onderzoek, onderwijs en valorisatie met levensbeschouwing en in het bijzonder de 
identiteit van de universiteit? 
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Methode van werken 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde Delphi-methode, een 
methode van kwalitatief actie-onderzoek. Deze methode werd voor het eerst ontwikkeld 
door RAND in de context van technologische innovatie.1  Het gaat om een methode van 
onderzoek die creativiteit genereert en die in sociale contexten participatie van de onder-
zoekspopulatie in verandering veronderstelt en tegelijk bevordert. 

De belangrijkste redenen om voor deze methode te kiezen zijn gelegen in het feit dat bij 
de start van het project in het geheel niet bekend was hoe sleutelfiguren in de 
universiteiten aankijken tegen het thema waarden in de wetenschap, wat ze hieromtrent 
als knelpunten ervaren in hun vakgebied of in de instelling, en wat ze zelf graag verbeterd 
zouden zien. Het was dus van belang dat de onderzoeksmethode hun uitwisseling over dit 
thema stimuleerde. 

Aannames 
De ‘Delphi’-methode gaat uit van een aantal aannames. Ten eerste, worden mensen 
gezien als dragers van de organisatie waarbinnen zij werken, en dat dit des te sterker 
geldt voor experts binnen een organisatie. De tweede aanname is dat mensen best bereid 
en in staat zijn tot eventuele verandering in hun organisatie als ze zelf kunnen bijdragen 
aan doelformulering en middelenkeuze, zeker wanneer het gaat om experts en andere 
direct bij een vraagstuk betrokkenen. De derde aanname is dat eventueel noodzakelijke 
veranderingen in de ethische cultuur van een organisatie het beste gerealiseerd kunnen 
worden als de dragers van deze cultuur bij er de (mede-)dragers van zijn. Dat geldt nog 
sterker wanneer de expertise van experts rechtstreeks in het geding is.  

In sociaal opzicht bevordert de op Delphi-onderzoek gebaseerde werkwijze de participatie 
van direct betrokkenen.2 

Functionaliteit 
Op universiteiten werken hoogwaardige professionals die in vakinhoudelijk opzicht in 
hoge mate zelfsturend zijn wat betreft de richting waarin onderzoeksprogramma’s zich 
ontwikkelen en evenzeer wat betreft de keuze van focus of aanpak binnen hun onderzoek 

1 Voor een rudimentaire beschrijving van Delphi-onderzoek zie: B.C. Swaans-Hoja, ‘interactieve onderzoeks-
benadering’, in: B. C. Swaans-Joha en J.J.Hox (red.), Praktijkgericht onderzoek. Debat/Design /Data. Amersfoort/
Leuven: Acco (1989), p. 121-129. Zie ook: H. Boeije, Analysis in Qualitative Research, Los Angeles /London, New 
Delhi, Singapore:  SAGE (2009), edition used: 2011.
2 Zie: D. Byrne, Applying Social Science. The Role of Social Research in Politics, Policy and Practice. Bristol: Policy 
Press (2011). 
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en onderwijs. De ‘Delphi-methode’ past goed in deze omgeving omdat ze relatief veel 
ruimte biedt voor open vragen, zeker in de context van interviews. Hierdoor kunnen 
deelnemers ‘hun verhaal doen’, kunnen zij ‘hun boodschap kwijt’ en wordt hen een 
podium geboden waarop ze hun toekomstgerichte doelen en idealen met anderen kunnen 
delen.
 
Theorie 
Delphi impliceert dat theorie eerder het doel van onderzoek is dan het uitgangspunt ervan. 
Men onderzoekt de aard van een vraagstuk en welke perspectieven betrokkenen hanteren 
en probeert vervolgens de logica en samenhang hiervan te begrijpen.

Opzet 

Hoe ontdek je of en hoe het thema ‘waarden in de wetenschap’ binnen Tilburg University 
leeft? Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet heeft zich allereerst gericht op de 
decanen van de verschillende faculteiten. Het uitgangspunt hierbij was dat decanen van 
faculteiten sleutelfiguren zijn met betrekking tot onderzoek, onderwijs, valorisatie en de 
verbanden daartussen.  

Tijdens de interviews werd nagegaan of en hoe de decaan zelf over de plaats van waarden 
in de wetenschap denkt en dit thema in het beleid ziet functioneren of zou willen laten 
functioneren. 
Tevens is aan de decanen gevraagd naar de naam van een lid van de wetenschappelijke 
staf met bijzondere affiniteit met waardegerelateerde vraagstukken. Ook deze stafleden 
zijn geïnterviewd. Tenslotte vonden interviews plaats met twee studenten en een vice-
decaan onderwijs.    

Uitvoering

Organisatie
Academic Forum heeft in dit project samengewerkt met Fred van Iersel Consultancy en 
Training, dat expertise heeft op het gebied van bezinning op de inhoud en organisatie 
van de ethische cultuur van organisaties. De begeleiding van het project berustte bij dr. 
Annemarie Hinten, hoofd van Academic Forum, en prof. dr. Erik Borgman, die aan Tilburg 
University de Cobbenhagen Chair bekleedt. Annemarie Hinten interviewde tevens mee. De 
interviews zijn uitgewerkt door studenten van Tilburg University.
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Proces
In 2011 werd ter voorbereiding van het project literatuurstudie verricht over waarde-
beleving van wetenschappers. Op grond daarvan is het project in dialoog met Academic 
Forum ontwikkeld. Vervolgens werden de debatten geanalyseerd die plaats vonden op 
de laatste vijf Rosep-bijeenkomsten. Met de rector magnificus werd de relatie tussen het 
project en de casus Stapel besproken.

Vanaf januari 2012 tot en met medio april zijn in totaal 14 interviews gehouden.3 Hierbij 
kregen de onderzoekers een snelle respons van alle betrokkenen. In twee gevallen werd 
bij de toezegging van de afspraak nadere schriftelijke informatie gevraagd en gegeven. Er 
werd een notitie betreffende morele dilemma’s bij het uitvoeren van onderzoek gestuurd 
en een schets van enkele elementen van integriteitsbeleid in de context van de casus 
Stapel.  

De geïnterviewden werden geselecteerd op basis van verantwoordelijkheid. Decanen zijn 
sleutelfiguren in het onderzoeks- en onderwijsbeleid. Zij zijn tevens degenen die overzien 
wie uit hun wetenschappelijke staf een bijzondere affiniteit met de thematiek heeft. De 
geselecteerde studenten zijn studenten die een vereniging vertegenwoordigen en 
tevens - op persoonlijke basis - interesse hebben getoond in levensbeschouwelijk 
gekleurde activiteiten van Academic Forum. Overige medewerkers zijn nog niet in deze 
interviewreeks betrokken. Het voornemen is hen bij een eventueel vervolgonderzoek te 
betrekken. 

Alle interviews hadden dezelfde duur (een klein uur). Ze werden opgenomen en 
genotuleerd. 
De structuur van de interviews was steeds gelijk. Na een korte introductie op het project 
werd de vraagstelling met betrekking tot onderzoek, onderwijs en valorisatie als rode 
draad van het interview aangeduid. Ook het omgaan met onderzoeksgegevens werd 
besproken. Daarna werd een open vraag gesteld met als strekking: wat roept het thema 
‘waarden in de wetenschap’ bij u op? In de meeste gevallen leidde dit tot een beschouwing 
over wetenschappelijk onderzoek, in twee gevallen eerst tot een beschouwing over 
valorisatie. Deze deelthema’s werden vervolgens geëxploreerd met behulp van korte 
gesloten vragen of met open vragen om verheldering. De focus betrof de waarden: welke 

3 De methode van interviewen is gebaseerd op D.B. Baarda, M.P.M. De Goede en J. Teunissen, Basisboek 
Kwalitatief Onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: 
Educatieve Partners Nederland B.V. (1995), p. 129-151. De daar gepresenteerde benadering is aangevuld met een 
door Van Iersel ontwikkeld model van value-focused interviewing, met bijzondere aandacht voor de verkenning 
en interpretatie van waarden. 
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zijn relevant, wat is hun functie bij onderzoek, onderwijs en valorisatie, en wat is hun 
saillantie? 

Indien nodig werd door de interviewers specifiek doorgevraagd naar waardebeleving en 
de redengeving hiervoor. De antwoorden op de hoofdvraag werden via spiegeling ter 
toetsing per deelthema tussentijds samengevat. Na verloop van tijd werd in elk interview 
op initiatief van de interviewers geswitcht naar deelthema’s die nog niet aan de orde waren 
geweest. Indien de geïnterviewde hieraan behoefte toonde, gingen de interviewers van 
hun kant in gesprek over de context van het project, echter zonder standpunten ter zake in 
te nemen.  

Aan het einde van elk interview kwam de relatie van het thema met de identiteit van de 
universiteit aan de orde. De slotvraag was steeds of de geïnterviewde nog iets naar voren 
wilde brengen dat nog niet aan de orde was geweest.  

De resultaten werden door de interviewers steeds direct na elk interview kort onderling 
besproken naar klimaat, kernthema’s en kenmerkende gezichtspunten. Bij de analyse werd 
ondersteunend gebruik gemaakt van een programma voor kwalitatieve analyse, Atlas.
ti. Uitgebreidere analyses op casusniveau zijn mogelijk. In dit rapport worden slechts 
hoofdlijnen gepresenteerd. 
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Resultaten van het onderzoek

De conclusies van het uitgevoerde onderzoek worden hieronder in verkorte vorm 
gepresenteerd. Telkens wordt eerst de deelvraag herhaald. Vervolgens worden de 
resultaten van de interviews samengevat, aangevuld met citaten van respondenten. 
Tenslotte worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot de betreffende vraag. 

Ethische cultuur en klimaat: levendig en open 

De eerste vraag luidde: welke indicaties zijn er voor de ethische cultuur en het ethisch 
klimaat aan Tilburg University?  

Resultaten
Aan alle interviews werd royaal medewerking verleend. De geïnterviewden hadden zonder 
uitzondering een uitgesproken visie op het thema ‘waarden in de wetenschap’ en de 
relatie daarvan tot de deelgebieden onderzoek, onderwijs en valorisatie. Zij brachten deze 
visie zakelijk en enthousiast naar voren. Aan het einde van de interviews, ‘bij de deurknop’, 
werd in geen van de gevallen informeel alsnog informatie verstrekt die nodig was om 
gegevens adequaat te kunnen interpreteren.

Conclusie 
Deze gegevens duiden er op, dat bij de geïnterviewden een levendige interesse in waarden 
in de wetenschap aanwezig is. De open communicatieve stijl van alle geïnterviewden duidt 
er tevens op dat de aandacht voor waarden in de wetenschap aan Tilburg University een 
‘normale’ zaak is. 
Er zijn geen indicaties gevonden dat recente discussies over integriteit van 
wetenschappers de communicatie hierover belasten.  

Onderzoek: moreel relevant  

De tweede vraag luidde: welke zijn de relaties van de  waardebeleving van medewerkers 
met hun visie op onderzoek(sbeleid)?  

Resultaten 
Uit alle interviews spreekt de waarde van wetenschapsbeoefening als kennisontwikkeling. 
Kennisontwikkeling is een centrale opdracht van universiteiten en daarin werkzame 
wetenschappers. De passie voor kennis en de passie om die kennis te delen blijken 
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aan Tilburg University samen te kunnen gaan. Ook het streven naar methodologisch 
verantwoord onderzoek en betrokkenheid op de maatschappij blijken te kunnen 
convergeren. De mogelijke spanningsverhouding tussen afhankelijkheid van externe 
financiering en de noodzaak tot wetenschappelijke onafhankelijkheid blijkt ook andersom 
te werken. Opdrachtgevers erkennen het eigen statuut van de wetenschap en dus het 
belang van de vrijheid van onderzoek.

Met betrekking tot het eigen onderzoek heeft - negatief geformuleerd - geen van de 
geïnterviewden ooit om morele redenen onderzoeksopdrachten afgewezen. Wel wordt het 
eigen vakgebied, en het eigen onderzoek daarbinnen, als moreel relevant beleefd. Bij de 
ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s wordt de morele dimensie meegewogen. Met 
betrekking tot derde geldstroom onderzoek wordt de noodzaak van onafhankelijkheid en 
van vrijheid van publicatie breed gedeeld. 

De geïnterviewden ervaren zichzelf als deel van een internationale beroepsgroep met 
professionele standaarden. Sommige hiervan zijn moreel, zoals vrijheid, onafhankelijkheid, 
integriteit en zorgvuldigheid. Het meest genoemd worden die waarden die dicht 
bij de eigen academische professie liggen. Persoonlijke waarden en omvattende 
maatschappelijke waarden zoals rechtvaardigheid werden niet of nauwelijks genoemd. 
Dit duidt erop dat de waardebeleving van wetenschappers primair betrekking heeft op het 
beroepsethos. 

Alle geïnterviewden onderschrijven traditionele waarden met betrekking tot onderzoek, 
zoals vrijheid van onderzoek en publicatie, onafhankelijkheid en methodische 
gestrengheid. Internationalisering van onderzoek wordt ook als waarde beleefd. Alle 
geïnterviewden geven er blijk van zichzelf te zien als representant van een internationale 
gemeenschap van wetenschappers die ook gericht is op internationale erkenning. 

Niet traditioneel in de waardebeleving met betrekking tot onderzoek was de unanimiteit 
met betrekking tot de betekenis van interdisciplinair of crossdisciplinair onderzoek. De 
interdisciplinariteit en de verdergaande crossdisciplinariteit worden niet alleen beschouwd 
als gegeven of als noodzakelijk kwaad, maar als waarde.

“Ik vind het heel belangrijk dat je grensoverschrijdend kan denken. Ook vind ik belangrijk 
dat je contacten met andere faculteiten en disciplines kan leggen. Daar zie ik voor mij 
ook wel een ethische waarde in, omdat ik het idee heb dat de grote vragen waar de 
samenleving eigenlijk voor staat eigenlijk te groot zijn om binnen één discipline aangepakt 
te worden” (staflid). 
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Er is ook uit Europees perspectief noodzaak toe:

 “Europa heeft zes grote issues gedefinieerd en universiteiten zullen zich, al is het alleen 
maar ook om financieel mee te kunnen doen, op die issues moeten gaan richten. Dat 
betekent eigenlijk dat je dat je dit alleen maar crossfacultair of multidisciplinair kunt 
doen. Echter Nederland denkt nog in topsectorenbeleid, Europa niet. Europa denkt in 
vraagstukken. Universiteiten zullen nu in die hele firma-agenda kleur moeten bekennen: 
op welke type vraagstuk met welk type expertise richt jij je eigenlijk? Vanuit het idee dat 
niet iedereen hetzelfde kan doen en niet iedereen overal even goed in is. Dus als je gaat 
werken met profilering vanuit vraagstukken, dan is het eigenlijk veel minder interessant 
hoe onderzoek facultair georganiseerd is. Het risico is dan wel dat faculteiten zelf hun 
onderzoeks- of vraagstukkenprioriteiten gaan vaststellen, los van elkaar, wat nu al 
enigszins is gebeurd. De vraag is dan of de universiteit hier voldoende regie in neemt om 
dat te bereiken? Maar uiteindelijk merk je dat de samenleving dat ook afdwingt. En 
daaraan tegemoet komen kan bijna alleen maar door discipline-overstijgend onderzoek.” 
(staflid3). 

Tegelijkertijd werd zowel met betrekking tot interdisciplinariteit als met betrekking tot cross-
disciplinariteit opgemerkt dat deze aan Tilburg University niet optimaal georganiseerd is. 

Met betrekking tot filosofie en theologie als mogelijk verbindende disciplines werd in grote 
meerderheid van de interviews de idee van een herleving van een centrale interfaculteit 
afgewezen. Wel werd aan filosofie en ethische reflectie een rol toegekend.  

Alle geïnterviewden hechten met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek expliciet 
veel waarde aan methodische gestrengheid. Er is in dit opzicht een breed besef van 
deontologie. De verbetering van controlemechanismes wordt ondersteund. Dit betreft 
data-opslag, beschikbaarstelling van data aan derden, en de controleerbaarheid van het 
analyseproces, inclusief analyses die geen publicabele kennis opleveren. 

Met betrekking tot de rapportage in publicaties wordt de noodzaak van acceptatie door 
hoog geclassificeerde tijdschriften als knelpunt ervaren, in de zin dat volledigheid omtrent 
mislukkingen in onderzoek leidt tot een kleinere kans op publicatie. De noodzaak tot meer 
transparantie in publicaties wordt onderschreven. Tegelijk wordt door allen gesignaleerd 
dat dit een internationaal vraagstuk is dat vraagt om een aanpak op internationaal niveau. 

Methodologie wordt als belangrijk aandachtsgebied in de wetenschapsbeoefening 
beschouwd. Daarbij wordt een aantal malen gesignaleerd dat deze in de eigen discipline 
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ontwikkeling behoeft, en tegelijkertijd niet onomstreden is:

“Wij hebben een hele discussie binnen onze faculteit over methoden en methodologie en 
de meeste wetenschappers die schieten daarop en ze zeggen ‘bekijk het maar, wat een 
flauwekul’.” (staflid2)

Alle geïnterviewden gaven bovendien aan dat bij de uitvoering van onderzoek morele 
dilemma’s gebruikelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de vraag naar de mate waarin men 
naar uitkomsten toe kan analyseren, of data in sommige opzichten ondergeanalyseerd 
gelaten kunnen worden waardoor falsificatiemogelijkheden beperkt worden. Dergelijke 
morele dilemma’s zijn echter in de wetenschapspraktijk gebruikelijk, zo luidt de visie van 
vrijwel alle geïnterviewden.

“Maar hoe ik ook mijn best doe, dat was ook niet de vraag, iets typisch Tilburgs is daar niet 
in te vinden. Iedereen die dat beweert die zit er echt naast want zo werkt de wetenschap 
helemaal niet. Mijn idee is dat we het hier niet hebben over een visie maar over iets dat 
voorkomt uit een eeuwenlange en internationale praktijk die breed gerespecteerd wordt. En 
als je in dat spel meedoet dan heb je je daaraan te houden. Je kunt niet zeggen: ‘hier wijk ik 
even van de internationale praktijk af want de Tilburgse zienswijze is namelijk dat we dat 
anders doen’” (decaan2)

Dilemma’s zijn er wel, maar ze knellen niet, of althans niet zonder meer. Communicatie 
erover wordt gewaardeerd.  

Het wordt door de geïnterviewden als nuttig beschouwd om de morele aspecten van het 
doen van onderzoek als aandachtspunt in werkbesprekingen of functioneringsgesprekken 
mee te nemen, en deze in elk geval bespreekbaar te houden. Tegelijkertijd kan dit de 
reguliere wetenschappelijke controlemechanismes niet vervangen, zo werd meermalen 
gesteld. Wel werd opgemerkt dat de vrijheid van onderzoek van promovendi wellicht te 
klein is: 

“De schoen wringt in het feit dat promovendi vrijheid krijgen om hun dingen te doen, ze 
moeten doen wat de promotor zegt. Als ze daar vanaf wijken krijgen ze min of meer het 
dreigement om het dan maar ergens anders te zoeken. Meningsverschillen tussen promotor 
en promovendus worden door een aantal promotoren, en dat zijn er meer dan dat ik had 
gehoopt, eigenlijk niet geduld. Dat vind ik een van de dingen die spelen in de wetenschap 
waar ik van denk dat dat eigenlijk helemaal fout is” (staflid2). 



 19Wetenschappers en studenten aan Tilburg University in gesprek

Wellicht is dit te verbeteren:

 “Je kunt altijd zeggen: er is een afhankelijkheid tussen promotor en promovendi, maar die 
is er net zo goed andersom. En ik probeer in ieder geval altijd die relaties zo in te richten. 
Dat lukt ook. Mensen zeggen gewoon wat ze willen zeggen en vinden wat ze willen vinden. 
Je moet er wel op letten want zij zijn natuurlijk toch het meest kwetsbaar voor druk van 
buiten of voor andere zaken.” (staflid3)

Tevens wordt de dwang tot publicatie die voor onderzoekers bestaat als serieus 
aandachtspunt gesignaleerd: 

“Je kunt je niet alleen op het onderzoek richten. Daardoor creëer je ongelijkheid in je 
academische wereld. Met perverse gevolgen zoals dingen in het werk gaan stellen om de 
hoeveelheid publicaties maar omhoog te krijgen. Dat werkt altijd de verkeerde kant op, je 
krijgt altijd excessen.” (decaan2)

In het algemeen wordt het ambitieniveau als hoog beschouwd in verhouding tot 
beschikbare middelen:

“De ambities als een universiteit zijn wel heel hoog voor de middelen die we kunnen 
inzetten. En dan is er ook de vraag naar de menselijkheid en de waarden tussen de 
verhouding van werk en privé, als werkgever maak ik me daar echt zorgen over. Ik 
vind het niet altijd fijn dat mensen om één uur ‘s nachts hun mails binnen 10 minuten 
beantwoorden.” (decaan5) 

Tilburg University wordt ervaren als een institutionele context waarin maatschappelijk 
georiënteerde wetenschapsbeoefening wordt bevorderd. In die zin wordt het motto van 
Tilburg University, Understanding Society, breed herkend:

“Als een universiteit als kernmotto neemt Understanding Society, dan impliceert dat per 
definitie en inherent een vraag naar een onderliggende waarde en de betekenis die waarden 
hebben voor ons staan in de wereld en de wijze waarop wij als universiteit daaraan kunnen 
bijdragen? Dat betekent dat je je moet verstaan met waarden, dus moet je een beter 
inzicht krijgen in wat waarden zijn? En je moet vooral ook weten: van wat ga ik met die 
waarden zelf doen? Understanding Society betekent voor mij ook een belangrijke rol niet 
alleen voor scholing, maar ook voor vorming, en als we het over vorming hebben, dan heb 
je het per definitie over de wisselwerking tussen kennis, waarden en toepassing.” (decaan5)
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Wel werd met betrekking tot het motto meermalen opgemerkt dat het begrijpen van de 
maatschappij nog niet wil zeggen dat men ook aan diezelfde maatschappij bijdraagt of de 
kennis zodanig doet functioneren dat de maatschappij zichzelf beter begrijpt en daardoor 
aanknopingspunten tot verbetering van haar functioneren heeft.
 
Tilburg University wordt ook beleefd als een institutionele context die integriteit in 
wetenschapsbeoefening bevordert. Tegelijkertijd wordt dit niet als onderscheidend 
kenmerk van Tilburg University beschouwd, maar als normale zaak voor universiteiten.

Hierbij werd wel gesignaleerd dat het onderzoek zodanig georganiseerd is dat 
onderzoekers sterk individueel worden afgerekend en dus ook individueel werken: 

“Het collectieve, daar is heel veel te halen. Waar ik me echt continu over verbaas binnen 
deze instelling, maar misschien is dat heel intrinsiek voor de universiteit, is het non-
communicatieve. Mensen weten heel veel dingen gewoon niet. Gewoon niet!” (decaan3). 

Voor deze verbetering is ook een academische noodzaak. Zo stelt een decaan: 

“Ben ik niet geïsoleerd als wetenschapper en moet ik ook trouwens als wetenschapper 
niet bereid zijn om mijn resultaten te laten toetsen door mijn collega’s? Dat is ook één 
wezenlijke waarde van het wetenschappelijk bedrijf.” (decaan4).

Lastig te realiseren is dat wel, want:

“elk systeem is eigenlijk een competitieve coöperatie omdat er altijd schaarste is. Is er 
geen absolute schaarste dan is er wel een andere schaarste. Dat betekent dat concurrentie 
een structureel gegeven is en dus tot kernwaarde wordt verheven. Hierbij speelt de 
gedachte dat het gaat om excellentie en excellentie komt vooral naar voren daar waar je 
competitieve omgevingen creëert. Dit laatste kan dan ook weer tot uitwassen leiden wat 
we gezien hebben, waar mensen ook last van hebben.” (decaan5) 

Conclusies 
•	 De conclusies met betrekking tot onderzoek luiden:
•	 Aan de deontologie van onderzoeksmethode, databeheer, delen van data en 

publicatie wordt veel waarde gehecht.
•	 Morele dilemma’s bij de uitvoering van onderzoek zijn regel; ze worden wel als 

serieus, maar niet per se als knellend ervaren. 
•	 Publicatiedwang moet bespreekbaar worden. 
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•	 Internationalisering wordt breed gedragen.
•	 Samenwerking behoeft bevordering; dit heeft wel gevolgen voor de financiering en 

organisatie van onderzoek. 
•	 Interdisciplinariteit en crossdisciplinariteit worden als wenselijk en zelfs in Europees 

perspectief als noodzakelijk beschouwd, maar tevens gezien als nog onvoldoende 
ontwikkeld.

•	 Tilburg University wordt gewaardeerd als context voor een ‘waardevol’ beleven van 
wetenschapsbeoefening/onderzoek.   

Onderwijs: hogere waardering gewenst, ethiek gezien als dimensie in het onderwijs 

De deelvraag luidde: welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers met 
hun visie op onderwijs? 

Resultaten
Uit de interviews komen verschillende thema’s voren:

•	 De spanning tussen opleiden tot onderzoeker en tot een brede inzet als academisch 
opgeleid professional in de maatschappij. Hierbij doet zich de vraag voor hoe  
de universiteit, met behoud van het onderscheid met HBO, studenten op een 
maatschappelijke rol voorbereidt. Kan reflectie op waarden hieraan bijdragen? In 
hoeverre ligt hier een taak van de universiteit om studenten niet alleen onderwijs, 
maar ook morele vorming te bieden (meerdere interviews)?

•	 Meermalen werd gepleit voor inzet van internationaal erkende onderzoekers van 
Tilburg University in het onderwijs, onder verwijzing naar de Verenigde Staten.

•	 De internationale oriëntatie van het onderwijs – in dubbele zin: het naar Tilburg halen 
van buitenlandse studenten en het naar het buitenland doen gaan van studenten – 
wordt gezien als belangrijke waarde. 

•	 Er wordt ook door een aantal geïnterviewden een lans gebroken voor interdisciplinair 
onderwijs, vanuit de overtuiging dat hiervan voor studenten een vormende werking 
uitgaat. 

•	 Uit de combinatie van perspectieven in de interviews komt een onderwijskundig 
dilemma naar voren: moeten waarden een apart thema zijn, gegeven door vakethici 
met kennis van de discipline (economie, rechten enz.)? Of moeten specialisten met 
kennis van ethiek de bespreking van waarden in het vak en in het doen van onderzoek 
meenemen? Anders geformuleerd: gaat het om ethiek als ‘gebied’ waarover 
gedoceerd wordt, of als dimensie, waarbij meer persoonlijke vorming in het kader van 
vorming in een academische denk- en werkhouding wordt aangeboden? 
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•	 In het kielzog van de laatste discussie kwam ook de vraag naar voren, wat dan precies 
onder vorming moet worden verstaan? Sommige geïnterviewden opteren voor een 
model van Bildung met als accent ruim baan voor humaniora en encyclopedische 
kennis op wetenschappelijk niveau. Andere geïnterviewden vinden het ideaal van 
Bildung achterhaald, onwenselijk en onhaalbaar, en vinden de begeleiding van de 
academische beroepshouding belangrijker. 

•	 In de opleiding tot onderzoeker moeten morele vraagstukken – dilemma’s in 
samenhang met kernwaarden die eigen zijn en onderzoek – aan de orde komen, zo 
luidt de consensus onder de geïnterviewden.

•	 Het geven van onderwijs zou hoger gewaardeerd moeten worden als 
functiebestanddeel voor wetenschappelijk personeel, zo komt uit de grote 
meerderheid van interviews naar voren.

•	 De geïnterviewde studenten zijn van oordeel dat de universiteit in het onderwijs veel 
meer aandacht aan vraagstukken van integriteit en waarden zou moeten besteden. Zij 
vinden dit thema te veel in de marge aanwezig. 

•	 Onderwijs kan ook, volgens sommige geïnterviewden, een element zijn in valorisatie; 
de huidige studenten zijn latere alumni met posities in de maatschappij. 

•	 Het onderwijs in (wetenschaps-)filosofie en ethiek zou levendiger kunnen, zo werd 
door de twee studenten opgemerkt. 

Conclusie
De conclusies met betrekking tot onderwijs luiden:

•	 Er is een breed draagvlak voor aandacht voor waarden in het onderwijs.
•	 Het vormende karakter van de universiteit – academische socialisatie en vorming met 

morele vorming als onderdeel hiervan – wordt breed van belang gevonden.
•	 De internationale oriëntatie van het onderwijs is een breed gedragen waarde. Ze 

wordt goeddeels als vanzelfsprekend gezien.
•	 De vorm waarin de besproken morele vorming het beste gestalte kan krijgen staat ter 

discussie: meer via een versterkte rol van de humaniora of meer als aandachtsgebied 
van vakspecialisten? 

•	 Er is volgens de geïnterviewden meer aandacht nodig voor normatieve vraagstukken 
in het onderwijs. 

•	 Er is behoefte aan hogere waardering voor het verzorgen van onderwijs. Die is ook 
nodig om excellente onderzoekers meer voor onderwijs te interesseren.

•	 De onderwijsmethodes met betrekking tot filosofie en ethiek behoeven aanpassing 
aan leerstijlen van hedendaagse studenten en aan hun behoefte aan attitudinale 
vorming, welke zich soms pas laat in de studie manifesteert. 
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Valorisatie: positieve houding, steun bij ontwikkeling ervan in discussie

De deelvraag luidde: welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers met 
hun visie op valorisatie?

Resultaten 
Valorisatie vertegenwoordigt onder de geïnterviewden zonder uitzondering een waarde. 
Anders gezegd: valorisatie is nastrevenswaardig. Zij wordt niet alleen als noodzaak gezien, 
maar roept ook enthousiasme op en beroepstrots bij gegeven voorbeelden van geslaagde 
valorisatie.  

•	 Er worden verschillende vormen van valorisatie zichtbaar:  
•	 Valorisatie wordt bijvoorbeeld gezien als terugkoppeling van onderzoeksresultaten 

naar dataleveranciers.
•	 Valorisatie wordt bevorderd door publicaties, ook vakpublicaties. Deze zouden 

wellicht hoger gewaardeerd kunnen worden. 
•	 Een derde vorm van valorisatie die genoemd werd betreft op onderzoek gebaseerd 

advieswerk op diverse terreinen: juridisch, institutiegericht, beleidsmatig gericht.
•	 Ook onderwijs werd meermalen genoemd als middel tot valorisatie.  
•	 Anders dan vaak wordt gedacht, blijken er voor geesteswetenschappen reële 

mogelijkheden tot valorisatie.
•	 De Tilburg School of Catholic Theology beschikt over een goed gestructureerd en 

makkelijk te beheren valorisatiemodel, met relatief veel vaste afnemers. 

Valorisatie zit in de genen van de universiteit: 

“Cobbenhagen probeerde natuurlijk gewoon een katholieke hogeschool te vestigen die 
excellent onderwijs had, maar bovenal een hele sterke band met de samenleving, dat het 
een dienst was aan de samenleving. Nou, dat heeft ons veel goeds gebracht de afgelopen 
85 jaar. In hoeverre kunnen we die formule nog steeds hedendaags vertalen. En wat zijn 
onze aansprekende voorbeelden daarbij.” (decaan3)

 
Wat valorisatie oplevert wordt als volgt benoemd: 

•	 Valorisatie kan bijdragen aan internationalisering van onderzoek: “Misschien dat 
valorisatie goed is voor de export, als je op macro-niveau kijkt. Nederlandse export, als je 
overal de Nederlandse kenniseconomie kent?” (student2) 

•	 Er kan een vitale relatie ontstaan tussen valorisatie enerzijds en financiering van 
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onderzoek. Dit zou wel vereisen dat de universiteiten niet alleen zoals nu reeds 
gebeurt, hier ruimte voor geeft, maar dit actiever ondersteund. 

Valorisatie geschiedt ook in onderwijs en heeft dan met name betrekking op het op peil 
houden van de waarde van een diploma:

“Waar ik naar keek toen ik een studiekeuze ging maken, ook voor welke stad? Hoe hoog 
is het niveau van onderwijs, oftewel hoe staat het aangeschreven, dat is denk ik voor 
studenten wel in eerste instantie waar je naar kijkt bij je studiekeuze. Dus het aanzien dat 
de studie heeft, hoe het bij andere mensen vergeleken wordt, dat is uiteindelijk waar je het 
toch voor doet. Je wilt een papiertje dat zoveel mogelijk waard is, zoveel mogelijk aanzien 
geniet. Dus ik denk dat dat praktisch de meeste value voor studenten heeft.” (student1)  

Als randvoorwaarde voor valorisatie wordt de bereidheid genoemd om verantwoording af 
te leggen aan de samenleving: 

“Omdat [het onderzoek] vanuit de maatschappij gefinancierd wordt, en dat de 
maatschappij dan ook best mag vragen van het waarom en wat levert het ons op. En daar 
is lang niet iedereen zich van bewust. Maar ik vind dat de wetenschap het verplicht is aan 
de maatschappij om die bijdrage aan de maatschappij te leveren. Om de waarde uit te 
leggen van datgene dat wij hier doen: wat voor belang heeft dat voor de maatschappij. Dat 
is niet altijd makkelijk maar ik vind wel dat het een vereiste is.” (decaan1)

Hier ligt mogelijk een spanning met een absoluut stellen van de vrijheid van onderzoek: 

 “…ze willen dan toch de totale academische vrijheid. En als het even kan zonder dan ook 
maar aan iemand verantwoording af te leggen. Dat is toch een niet onbelangrijke mate 
het aardse paradijs voor wetenschappers.” (staflid3) 

Conclusie 
De conclusies met betrekking tot valorisatie luiden: 
•	 Er kan een vitale relatie ontstaan tussen valorisatie enerzijds en financiering van 

onderzoek anderzijds. Dit zou wel vereisen dat de universiteiten niet alleen hier 
ruimte voor geeft, zoals nu reeds gebeurt, maar dit actiever ondersteunt. Er wordt wel 
voldoende ruimte gegeven om dit aan de orde te stellen, maar de wens leeft om meer 
‘door te pakken’. 

•	 Studenten en alumni kunnen optimaler bij valorisatie worden betrokken, maar dan 
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zullen studenten aan de universiteit de mogelijkheid moeten krijgen zich minder alleen 
als gast of klant op te stellen, en meer als verantwoordelijke die een bijdrage levert.  

•	 Valorisatie kan bijdragen aan internationalisering van onderzoek. Dit kan gestimuleerd 
worden.

•	 Een aantal malen is de spanning tussen valorisatie in regio en land versus 
internationalisering genoemd als iets dat van belang is. 

Bij sommigen werd een zekere spanning zichtbaar, niet wat betreft de waarde van 
regionale en internationale vormen van valorisatie, maar wel wat betreft de tijdsinvestering 
in kleinschaliger valorisatie versus de internationale valorisatie. Bij anderen daarentegen 
leken deze meer in elkaar over te lopen en elkaar te versterken. Waar de oorzaken of 
redenen hiervoor liggen kan op basis van het nu beschikbare materiaal nog niet worden 
verhelderd. Duidelijk is wel dat bij de in de interviews bekend gestelde cases waar 
regionale en internationale valorisatie elkaar versterken, de sector waarin gevaloriseerd 
is relatief gezond is, het netwerk goed is, de stakeholders onafhankelijk onderzoek 
waarderen, en de medewerkers onderzoek en veldgerichtheid combineren, en tevens 
zowel professioneel als contactueel competent zijn.  

Levensbeschouwing: geen deductieve relatie, maar context   

De deelvraag luidde: welke zijn de relaties van de waardebeleving van medewerkers en hun 
visies op onderzoek, onderwijs en valorisatie met levensbeschouwing en in het bijzonder 
de identiteit van de universiteit?

Resultaten 
Met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van Tilburg University en haar relatie 
tot vrijheid van onderzoek en de onafhankelijkheid, kwam in geen enkel interview naar 
voren dat het eigen onderzoeksthema in directe zin uit de eigen levensbeschouwing of die 
van de universiteit is afgeleid. Wel werd eenmaal opgemerkt dat de katholieke identiteit 
van Tilburg University ‘in de genen’ van Tilburg University zit, wat er op duidt dat er een 
zekere vanzelfsprekendheid van deze achtergrond is. 

Die vanzelfsprekendheid brengt ook met zich mee dat er weinig expliciet over gesproken 
wordt. Voor zover de katholieke identiteit als cultuur ‘leeft’ is dit bij alle faculteiten buiten 
de Tilburg School of Catholic Theology eerder als impliciete cultuur dan als bewuste 
keuze. In veruit de meeste interviews kwam de identiteit als niet saillant naar voren. Zij is 
geen dominant thema en geen leidraad bij keuzes. 
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De katholieke identiteit wordt door de geïnterviewde studenten waargenomen, maar zij 
hebben er weinig tot geen affiniteit mee, ook al ziet men de betekenis van het 
studentenpastoraat in een vormende rol en in de bijdrage aan studenten en hun 
organisaties.

In alle interviews wordt institutionele inmenging vanuit levensbeschouwelijk perspectief 
in onderzoeksprioritering en beperking van de vrijheid van onderzoek afgewezen, of 
benoemd als niet aan de orde. Wel is in vijf interviews gewezen op de identiteit van de 
universiteit als een institutionele context die de functionaliteit van waardeoriëntaties kan 
bevorderen. In twee van deze vijf interviews werd illustratief gewezen op een ambivalentie 
in de functie van levensbeschouwing, die als volgt werd omschreven. Enerzijds kan de 
levensbeschouwelijke identiteit in positieve zin voorwaardenscheppend werken voor de 
aandacht voor waarden, anderzijds is er een breed gedeelde scepsis of deze identiteit niet 
tevens de vrijheid van onderzoek beperkt. Pogingen om de beleving van de identiteit ‘van 
boven af’ of ‘van buiten af’ te bevorderen, stuiten op scepsis wat betreft de haalbaarheid 
maar bovenal op weerstand op grond van de opvattingen over de onafhankelijkheid van de 
academische professie.
 
In geen enkel interview kwam een actieve weerstand tegen de katholieke identiteit als 
zodanig als belangrijkste Leitmotiv naar voren. De kwestie van de identiteit wordt veeleer 
primair vanuit een beroepsethisch perspectief benaderd. Dit beroepsethisch perspectief 
wordt niet alleen individueel maar ook ‘communaal’ beleefd. Het wordt desgevraagd 
zinvol geacht om hieromtrent in de gemeenschap van professionals, respectievelijk in de 
institutionele context van de faculteiten en de universitaire gemeenschap als geheel te 
reflecteren. 

Bij het woord ‘gemeenschap’ viel de volgende kanttekening te beluisteren: 

“Je ziet niet zo snel een chitchatje tussen een hoogleraar en een student. Ook niet met 
andere groeperingen die hier rondlopen. Je spreekt alleen met de mensen waar je wat meer 
contact mee hebt, die je al een keer eerder bent tegengekomen op basis van samenwerking 
of iets anders, daar trek je naartoe. Dat valt mij nu zelf dan wel een beetje op.” (student1) 

Conclusie 
•	 De conclusies met betrekking tot levensbeschouwing luiden: 
•	 Levensbeschouwing ligt met name in de sfeer van de bedrijfscultuur van Tilburg 

University. Ze is in hoge mate impliciet.
•	 Levensbeschouwing heeft een lage saillantie met betrekking tot de beleving van 
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waarden in de onderzoeks- en de onderwijspraktijk, omdat hierin domeinspecifieke - 
beroepsethische – waarden domineren. Deze waarden leven sterk, maar worden niet 
verstaan als levensbeschouwelijk ingebed. 

•	 Met betrekking tot valorisatie is er geen saillantie van levensbeschouwing, behalve 
voor de Tilburg School of Humanities and the Tilburg School of Catholic Theology, 
waar de relatie met cultuur respectievelijk levensbeschouwing een functionerende 
context is voor valorisatie.  

•	 Er wordt geen deductieve relatie gelegd tussen levensbeschouwing enerzijds en 
de prioritering van onderzoek en de beleving van morele dilemma’s binnen het 
onderzoek anderzijds. 

•	 Sturing van onderzoek en beperking van de vrijheid van onderzoek op basis 
van levensbeschouwelijke aannames wordt voorts afgewezen op basis van een 
wetenschappelijk beroepsethos (de deontologie van vrijheid van onderzoek, 
onafhankelijkheid en methodologische gestrengheid).

De levensbeschouwelijke identiteit wordt in de academische gemeenschap van Tilburg 
University gezien als context in dubbele zin: in de regel als historisch contingente context, 
en bij een kleine minderheid als voorwaardenscheppend voor reflectie op waarden in de 
wetenschap.
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Uitzicht

Bezinning op de waarde(n) van de wetenschap blijkt te worden ervaren als een ‘waarde(n)
volle’ activiteit. Wetenschappers van Tilburg University spreken graag over hun 
waardebeleving en getuigen van toewijding aan hun academische discipline. Ze geven 
blijk van een sterke morele betrokkenheid op het beroep. Met andere woorden: er tekent 
zich een beroepsethos af met een beroepsethiek met een toegepast karakter. Daarbij past 
de beleving van de internationale gemeenschap van academische professionals en de 
universiteiten als waardegemeenschappen. Onderzoek, onderwijs en valorisatie worden 
van hieruit ervaren als waardegeladen processen.

Wetenschappelijk ethos als domeinspecifiek 

Alle drie boven genoemde aannames van Delphi-onderzoek blijken op Tilburg University 
aan de orde. Wetenschappers zien zichzelf primair als dragers van een vakgebied. Ze 
kunnen geacht worden op verandering binnen hun vakgebied te zijn ingesteld, maar 
wijzen externe sturing van hun onderzoek af op grond van overwegingen van professionele 
autonomie. Dit wil klaarblijkelijk niet zeggen dat zij niet zouden willen reflecteren op 
normatieve thema’s, zoals de rol van waarden in de wetenschap.

Bij onderzoek gaat het om kennis als waarde, om methodologische gestrengheid, 
integriteit en ‘wijsheid’ bij het hanteren van morele dilemma’s. In het onderwijs gaat het 
enerzijds om respect voor waarden van de jongere generatie talentvolle mensen aan de 
universiteit. Anderzijds gaat het, wat betreft de academische component, om het willen 
geven van kansen, om waardenoverdracht, wetenschappelijke socialisatie, het wijs leren 
omgaan met morele dilemma’s in de wetenschappelijke praktijk.  

Of dit alles bereikt wordt door ethici in te zetten of door erkende vakspecialisten over 
hun waarden te doen spreken, is onder de geïnterviewden omstreden en valt te bezien. 
In theorie kunnen beide benaderingen complementair functioneren. Op dit terrein lijkt 
Tilburg University naar voren te komen als tweestromenland. 

Binnen Tilburg University leeft daarnaast het idee dat de valorisatie breder moet zijn dan de 
traditionele drie ‘k’-s: kennis, kunde en kassa. De waarde die via valorisatie aan de 
samenleving zichtbaar wordt gemaakt, wordt moreel geladen met betrokkenheid op 
degenen die de data verschaffen, op opdrachtgevers, op knelpunten in de maatschappij. 
Hoewel de kassa ongetwijfeld belangrijk is, voegt Tilburg University aan de maatschappij-
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betrokkenheid een morele betrokkenheid toe.
De relatie van de aandacht voor waarden met levensbeschouwing en de reflectie hierop 
in filosofie en theologie, blijkt een indirecte. Verwonderlijk is dit niet. De ontwikkeling 
van contextuele, domeinspecifieke en toegepaste vormen van ethiek, en in zekere zin 
het losmaken hiervan uit een filosofische en theologische context en uit een expliciete 
levensbeschouwing, is een eeuwenlang en  internationaal proces dat ook onder 
wetenschappers optreedt en mede door hen gedragen werd en wordt.  

Katholieke levensbeschouwing 

Kiest men een iets andere invalshoek, dan valt in de interviews de katholieke paradox 
waar te nemen: op moreel gebied is tot op zekere hoogte het katholieke algemeen en het 
algemene katholiek. Deze traditie stelt immers nadrukkelijk vertrouwen in het universeel 
aanwezig geachte menselijk kenvermogen met betrekking tot goed en kwaad. De 
katholieke traditie denkt in termen van de natuurlijke zedenwet en schrijft ieder mens van 
nature een persoonlijk geweten toe, evenals de verplichting dit te volgen.4 Er is dan juist in 
een katholieke context niet een in alle opzichten specifiek katholieke moraal nodig.
 
Vanuit dit perspectief ziet men dat alle geïnterviewden blijk geven van een vitaal moreel 
besef in relatie tot hun vakgebied, en in relatie tot onderzoek, onderwijs en valorisatie. Ze 
hebben dit niet omdat het zou moeten vanuit een traditie, maar als het ware ‘van nature’ 
als menselijk personen, en eens te meer omdat dit bij hun domeinspecifieke beroepsethos 
hoort. De katholieke bronnen van juist deze benadering leven echter niet sterk. Ze zijn, 
evenals in de regio waar de universiteit gelegen is, tot een contingente context geworden. 
 
Indien men zou willen proberen de saillantie van levensbeschouwelijke en morele 
bronnen en hun functionaliteit te versterken, dan kan dit alleen succes hebben indien de 
als onherleidbaar ervaren eigen verantwoordelijkheid van wetenschappers serieus wordt 
genomen en niet wordt getracht de op vrijheid, zelfstandigheid en methodologische 
integriteit gerichte wetenschapper met macht of dwang te sturen. Een faciliterend en 
stimulerend aanbod dat de relevantie verheldert van deze bronnen voor de primaire 
processen van onderzoek, onderwijs en valorisatie, bijvoorbeeld door de autonome 
afwegingen te ondersteunen en bij te dragen aan hun consistentie, geeft wellicht wel 
perspectief. 

4  Vergelijk: B. Mitchell, Morality: religious &secular, Oxford: Clarendon Press (1989); A.H.M. Van Iersel, 
Conscience- A Social Ethical Reading’, in: F. Vosman & K.-W. Merks (eds), Aiming at Happiness.The moral 
Teaching in the Catechism of the Catholic Church, Kampen: Kok Pharos (1996), blz. 113-129.
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Ijkpunten zijn hierbij de domeinspecificiteit van de wetenschapper en zijn of haar 
normatieve professionaliteit. Deze sleutelrol van de wetenschapper zelf sluit niet uit, 
maar juist in, dat wetenschappers zich aan wetenschappelijke controlemechanismes 
onderwerpen en deze versterken. Het wil ook niet zeggen dat zij zich niets gelegen 
laten liggen aan een gemeenschappelijk bezinningsproces op de waarden die hieraan 
ten grondslag liggen en hoe deze in de actuele context werkelijk richtinggevend zouden 
kunnen functioneren. 

Anders gezegd, levensbeschouwing kan als dimensie in het bezinningsproces van 
wetenschappers op hun functioneren worden ingebracht, wanneer haar inhoudelijke 
relevantie en potentiële functionaliteit zichtbaar te maken is. Hierbij dient tevens de 
argwaan van wetenschappers te worden weggenomen dat levensbeschouwelijk geladen 
visies leiden tot machtsaanspraken en beperking van de vrijheid van onderzoek. De 
katholieke levensbeschouwing zou dan zichtbaar kunnen worden als vitalisering en 
versterking van de waarden die de wetenschappers zelf in onderzoek, onderwijs en 
valorisatie ervaren. 

Deze – vanuit katholiek gezichtspunt gematigd optimistische – inschatting is gestoeld 
op de waarneming, dat inhoudelijk gezien weliswaar geen van de genoemde waarden 
rechtstreeks uit de katholieke levensbeschouwing wordt afgeleid, maar dat deze 
‘geloofsethische’ deductie juist uit katholiek oogpunt ook niet nodig is. Geen van de 
gearticuleerde waarden is strijdig met de levensbeschouwing die de signatuur van Tilburg 
University kleurt en de meeste laten zich er in positieve zin mee verbinden.5

Overigens moet dit reeds gematigd optimisme in zoverre getemperd worden, dat de 
genoemde katholieke paradox op moreel gebied op gespannen voet lijkt te staan met de 
beleving van wetenschappers. Net als voor veel anderen vertegenwoordigt voor hen de 
katholieke traditie niet zozeer een algemeen, maar eerder juist een particulier perspectief 
dat zij zich niet willen laten opleggen. Dit bemoeilijkt het functioneren van de 

5 De mate van differentiatie van typen ethiek in de laatste decennia heeft bij wijze van reactie in ethiek ook 
tot bezinning geleid op de relatie van contextuele en toegepaste vormen van ethiek tot wijsgerige ethiek en 
theologische ethiek/moraaltheologie. Hierbij worden door ethici het vermogen tot ethische synthese, fundering 
en kritiek op toegepast gerichte morele concepten centraal gesteld,in het kort: een kritiek op een te ver gaande 
aanpassing van normativiteit aan contexten van handelen, een surplus aan contextualisering van normativiteit. 
Een exclusief domeinspecifieke normativiteit is hiervan een vorm. Op de genoemde drie gebieden – synthese, 
fundering, en kritiek- ligt, afhankelijk van het gezichtspunt de kracht en – zwakte van levensbeschouwelijke 
tradities; de kracht, omdat ze juist door hun systeemkarakter minder snel assimileren aan een context; de 
zwakte omdat zij vaak vertraagd reageren op de noodzaak tot afstemming op een wijzigende context. Zie 
hieromtrent o.m. het reeds aangehaalde werk van Van der Wal. 
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bronnen uit de katholieke traditie in aanvulling op en versterking van de zich aan Tilburg 
University ontwikkelde en ontwikkelende toegepaste vormen van contextuele academisch-
professionele moraal en ethiek, maar maakt het niet onmogelijk. 

Perspectief 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat Tilburgse wetenschappers werken vanuit een 
moraal die domeinspecifiek is voor de wetenschap. Deze domeinspecificiteit sluit aan bij 
trends in de hele maatschappij van specialisering en fragmentering. Omdat echter de 
wetenschap in toenemende mate een plicht heeft tot maatschappelijke verantwoording, 
zal ze ook de waarden moeten delen waarop zij gebaseerd is. Daarom is er vanuit de 
wetenschap zelf bezien steeds een verbinding nodig tussen een domeinspecifiek 
beroepsethos en waarden die elders in de maatschappij leven. Dit biedt kansen voor 
bronnen en visies die de domeinspecificiteit doorbreken en inbedden in omvattender 
ideeën over wat het menselijk (samen-)leven van waarde maakt. 

De morele professionaliteit van wetenschappers, onderwijsgevenden, studenten en 
ondersteunend personeel ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving al handelend 
voortdurende verder. Het onderzoek waarover in hier gerapporteerd werd, maakt duidelijk 
dat er draagvlak is om in dit kader de morele communicatie aan de hand van casussen en 
dilemma’s verder te ontwikkelen. 

Het wenkend perspectief is niet dat alle wetenschappers aan Tilburg University tevens 
ethici zouden moeten worden, en ook niet dat zij beschikken over een gecodificeerde en 
geformaliseerde beroepsethiek met bijbehorende beroepscode waaraan zij zich slechts 
dienen te houden om goede wetenschappers te zijn. Het lokkend perspectief is de 
ontwikkeling van een morele professionaliteit. Dat wil zeggen een bereflecteerde praktijk 
die open en levendig communiceert over de waarden die betrekking hebben op de 
beroepspraktijk van wetenschappers, die nauw aansluit bij actuele ontwikkelingen en 
veranderingen en het debat over de dilemma’s die hierbij kunnen ontstaan niet schuwt. 
Dit kan dan leiden tot een permanente domeinspecifieke morele bezinning die aandacht 
heeft voor haar fundering, die toepassingsgericht is en een verbinding legt met de grote 
vragen van het menselijk bestaan en de richting van de gemeenschappelijke geschiedenis.  
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Nawoord

De waarde(n) van de wetenschap

Aanzetten voor een vervolggesprek 
door Erik Borgman en Annemarie Hinten 

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), de geestelijk vader van de Roomsch-Katholieke 
Handelshogeschool die in 1927 werd opgericht en na een aantal naams- en gedaante-
veranderingen Tilburg University zou worden, stond een economieopleiding voor ogen 
waar studenten, behalve in hun vak, breed zouden worden geschoold in de mens- en 
maatschappijwetenschappen. De samenleving was volgens hem geen machinerie die 
liefst zo soepel mogelijk moet draaien, maar een ruimte waarin mensen streven naar goed 
leven, soms in harmonie en soms in onderlinge strijd. Wie de economie wil doorgronden 
en op verantwoorde wijze econoom wil zijn, wie het recht en het bestuur wil doorgronden 
en op verantwoorde wijze wil besturen, wie de maatschappij wil doorgronden en op 
verantwoorde wijze aan haar toekomst wil bijdragen die moet volgens Cobbenhagen 
het samenleven van mensen begrijpen als een doorlopende poging dat samenleven 
vorm te geven. Cobbenhagen wilde tegelijkertijd ook vakmensen afleveren. Daarin zit de 
bijdrage van de wetenschapper aan de samenleving, in het produceren en toepassen van 
vakkennis, zo meende hij. 

Dat het genereren van hypothesen, het bedenken van mogelijke verklaringen, het 
ontwerpen van een nieuwe aanpak en al die andere dingen waarmee onderzoekers hun 
dagen vullen, gericht zijn op het mede-opbouwen van de samenleving, dreigt telkens 
opnieuw buiten beeld te raken. Dan lijken het lezen van de resultaten van andere 
onderzoekers en het publiceren van artikelen, dan lijken het geven van colleges, het 
afnemen van tentamens en het uitreiken van diploma’s, dan lijken het vinden van 
financiering voor en het succesvol afronden van projecten doel in zich geworden. Op zulke 
momenten is het goed om weer eens fundamenteel met elkaar in gesprek te gaan. 
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1. 
De Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952) schreef: ‘Reflection appears as the 
dominant trait of the situation when there is something seriously the matter, some trouble, 
due to active discordance, dissentience, conflict among factors of a prior not intellectual 
experience’. Of eenvoudiger gezegd: we vragen ons af wat er aan de hand is wanneer dat 
nodig blijkt te zijn en het blijkt nodig wanneer zaken die eerst zonder problemen samen 
leken te gaan, blijken te botsen. Zo heeft de kredietcrisis aan het licht gebracht dat 
maatschappelijk verantwoord handelen en grote winsten maken op de financiële markten 
niet zo gemakkelijk samen gaan als wel eens werd gedacht, en dat verplicht tot nadere 
reflectie. 

Universiteiten denken met hernieuwde intensiteit na over hun missie. Waarvoor zijn zij 
er eigenlijk en wanneer doen zij het goed? Deze vraag ontstaat, zo lijkt het, vooral omdat 
de politiek die met steeds maar weer nieuwe ingrepen komt, ze weinig rust gunt. Steeds 
opnieuw moeten universiteiten aantonen dat zij hun geld waard zijn en uitleggen wat 
de meerwaarde is van een academische opleiding voor de samenleving. Maar blijkbaar 
zijn de universiteiten ook niet zonder meer zeker van hun zaak, want anders zouden 
zij hun traditionele antwoorden simpelweg kunnen herhalen. In plaats van nog eens 
het standaardverhaal te vertellen over het belang van hoogwaardig onderzoek en dito 
onderwijs met het oog op de Nederlandse kenniseconomie, ligt de vraag op tafel wat 
universiteiten eigenlijk zelf van belang vinden. Waarvoor zetten we ons eigenlijk in en wat 
voor redenen hebben we hiervoor? 

Het grootste deel van deze brochure wordt gevuld door de rapportage van een onderzoek 
naar de antwoorden op deze vragen zoals zij aan Tilburg University leven. Waar geloven 
Tilburgse wetenschappers in en wat drijft ze? De omvangrijke fraude van hun collega 
Diederik Stapel had hen laten zien waartoe cynisme kan leiden en legde indringend de 
vraag op tafel naar wat zij van waarde vinden in hun werk als wetenschappers. 

Uit de rapportage blijkt dat Tilburgse wetenschappers sterk geloven in het belang van 
wetenschap en dat zij de verantwoordelijkheid die dit met zich meeneemt serieus 
nemen. Eensgezind beschouwen zij vrijheid en onafhankelijkheid van onderzoek en 
onderzoekers als een centrale waarde. Wetenschappers moeten ongebonden zijn, geen 
directe persoonlijk belangen hebben bij hun onderzoek, vrij staan tegenover de mogelijke 
uitkomsten ervan. Het is van belang dat bij elk resultaat steeds opnieuw de vraag wordt 
gesteld: maar is dat eigenlijk wel zo? Wat betreft de rapportage van onderzoek hechten 
wetenschappers zeer aan integriteit en transparantie. De verzamelde data moeten 
beschikbaar zijn en de resultaten voor iedereen controleerbaar. Tilburgse wetenschappers 
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en studenten vinden het belangrijk dat er niet alleen wetenschappelijke kennis wordt 
overgedragen, maar ook de waarden die bij de wetenschapsbeoefening horen worden 
doorgegeven. Tenslotte hechten wetenschappers binnen Tilburg University belang aan de 
maatschappelijke valorisatie van hun onderzoek. Valorisatie vatten zij hierbij op als het 
beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten aan belanghebbenden in de samenleving 
ten dienste van deze samenleving. In onderzoek opgedane kennis beschouwen zij niet als 
particulier bezit, noch van hun geldschieters, noch van henzelf. Kennis is het bezit van de 
gemeenschap die het verwerven van deze kennis immers mogelijk maakt, en behoort aan 
haar ten goede te komen.

In de taal van het rapport: Tilburgse wetenschappers worden in hun werk gedreven door 
een krachtige beroepsethiek. Wetenschap brengt verplichtingen met zich mee en deze 
verplichtingen worden door de wetenschappers zeer serieus genomen. Wetenschappers 
willen zich hierdoor laten leiden, vinden dat ze erop mogen worden aangesproken en zien 
in dat het in ere houden van deze ethiek fundamenteel is voor hun wetenschappelijk werk. 

2. 
Goed nieuws dus, zou je zeggen. Inderdaad. Alleen als wetenschappers geloven in het 
belang van inzet voor de wetenschap, kan een universiteit goed functioneren. Tilburg 
University lijkt zich wat dit betreft geen zorgen te hoeven maken. 

Niettemin brengt het onderzoek ook een mogelijk knelpunt aan het licht. Tilburgse 
wetenschappers geven er blijk van grote reserve te koesteren tegen mogelijk beleid dat 
betrekking heeft op de richting waarin de faculteiten waarin zij werken of de discipline 
waarin zij zich gespecialiseerd hebben zich zouden moeten ontwikkelen. Waar iets in 
deze richting gesuggereerd wordt, neigen zij ertoe zich te beroepen op het belang van 
de vrijheid van onderzoek. Hoewel er veel voor te zeggen is dat onderzoek zich moet 
ontwikkelen op basis van de richting die de onderzoeksresultaten wijzen, gedragen 
wetenschappers zich hier ook enigszins zoals journalisten die zich, wanneer gevraagd 
wordt naar de effecten van de media in de samenleving en wordt gesuggereerd dat 
hierover meer zou moeten worden nagedacht, onmiddellijk beroepen op de persvrijheid. 
De vraag is niet of de vrijheid van onderzoek en de persvrijheid van belang zijn. Zij zijn van 
uitmuntend belang. De vraag is echter of een al te snel beroep op deze vrijheid de feitelijke 
vrijheid niet eerder verkleint dan vergroot.

Vrijheid van onderzoek opvatten als oproep af te zien van maatregelen die de richting 
en de aard van het onderzoek beïnvloeden, veronderstelt dat de universiteit een plaats 
is waar er niet al heel veel druk is op de richting waarin het onderzoek zich moet ontwik-
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kelen. Feitelijk echter – en vrijwel elke wetenschapper mag hier in de marges van zijn 
academische werkzaamheden graag uitvoerig over klagen – is er grote druk om onderzoek 
te doen waarvoor je geld kunt krijgen bij nationale en internationale fondsen die geacht 
worden prestigieus te zijn, of dat langs andere wegen aandacht en prestige genereert. Met 
de recente nadruk op valorisatie komt hier nog de druk bij onderzoek te doen waarvan de 
uitkomsten zich maatschappelijk laten benutten en liefst zelfs zich in de letterlijke zin te 
gelde laten maken. De druk om academisch onderwijs efficiënter te laten verlopen en te 
toetsen op manieren die controle op de gegeven beoordeling vergemakkelijken, is recent 
sterk toegenomen en zal ook in de nabije toekomst niet afnemen. Hier lijkt met betrekking 
tot de specificiteit van de universiteit als plaats van onderzoek en onderwijs something 
serious the matter, in de woorden van Dewey, en alle aanleiding om niet afweer, maar 
nadere reflectie tot the dominant trait of the situation te maken. In deze situatie betekent 
immers het naar voren schuiven van de vrijheid van onderzoek als afweer van politieke en 
ideologische sturing van de ontwikkeling van de wetenschap, niet noodzakelijk een 
bevordering van deze vrijheid. In feite krijgen de bestaande vormen van druk en 
beïnvloeding de ruimte ongeremd door te werken. 

Wij zouden willen voorstellen om de omgang met de feitelijke druk op wetenschappers en 
wetenschapsbeoefening tot object van reflectie te maken. Wetenschap en wetenschaps-
beoefening zijn evenzeer maatschappelijke fenomenen en maatschappelijke activiteiten 
als sport en sportbeoefening, als het maken van wetten en het doen van gerechtelijke 
uitspraken, als het produceren van goederen en het drijven van handel. Maar wetenschap 
en wetenschapsbeoefening gedijen slecht wanneer de dominante maatschappelijke 
krachten en de heersende culturele vooroordelen in de universitaire binnenruimte 
ongeremd gaan gelden. De universiteit is juist maatschappelijk van belang omdat zij een 
andere logica cultiveert dan daarbuiten geldt. Op de universiteit zijn we uit op weten, en 
met het oog daarop gericht op nadenken en onderzoeken. We zitten er niet in de eerste 
plaats om geld te verdienen, roem te vergaren of maatschappelijke invloed te hebben. Als 
de logica van geld, macht en aanzien ongebreideld de universiteit gaat beheersen, verliest 
zij haar eigenheid en daarmee haar functie. Onder deze omstandigheden is de vraag hoe 
universiteiten, en hoe de onderzoekers binnen universiteiten, zich van de vrijheid kunnen 
verzekeren die voor het goed uitoefenen van deze functie noodzakelijk is.  

3. 
Dit is uiteraard geen pleidooi om de mythische ivoren toren opnieuw op te bouwen en 
daarin als wetenschappers onze intrek te nemen. De verzwakking van instituties, en met 
name van de grenzen die ze beschermen tegen invloeden van buitenaf, lijkt onlosmakelijk 
verbonden met de laat-moderne situatie. Bedrijfsleven en politiek, media en massacultuur 
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hebben invloed op studenten en docenten, onderzoekers en bestuurders: daar lijkt weinig 
aan te doen, nog afgezien van de vraag of het wenselijk is. Nauwer dan ooit is de 
universiteit verbonden met de samenleving waarin zij functioneert. Juist vanwege deze 
situatie lijkt het van groot belang dat wetenschappers het onderlinge gesprek over wat de 
universiteit is en moet zijn, wat zij bijdraagt aan de samenleving en de cultuur en wat zij 
daaraan zou kunnen en moeten bijdragen, met hernieuwde inzet voeren. Anders gezegd, 
de vraag wat de identiteit uitmaakt van de universiteit in het algemeen en van de 
afzonderlijke universiteiten in het bijzonder, lijkt met het oog op de toekomst van 
fundamentele betekenis. Het is zaak dat de wetenschappers van Tilburg University hun 
terughoudendheid met betrekking hiertoe laten varen. 

Onderwijs en onderzoek worden onvermijdelijk gestuurd op basis van visies op de 
samenleving,  en waarop zij gericht zou moeten zijn en wat haar dient, op basis van visies 
op het menselijk bestaan en wat dit tot bloei brengt, op basis van visies op de werkelijk-
heid waarvan wij deel zijn en de verantwoordelijkheid die wij daarvoor hebben. 
Wetenschappers koesteren dergelijke visies zelf ook en geven op basis daarvan hun werk 
vorm, zo blijkt uit het onderzoek dat het hart vormt van deze brochure. Indien zij erop 
uit zijn de vrijheid van de wetenschap te vergroten en de bijdrage van de universiteit aan 
de samenleving te optimaliseren, dan is het zaak dat zij hun eigen visies sterker dan nu 
articuleren en ten overstaan van de buitenwereld verdedigen. Klagen over de maatregelen 
die het ministerie van onderwijs de universiteit oplegt, is alleen geloofwaardig indien de 
universiteiten collectief en afzonderlijk zelf een krachtige visie weten te formuleren op 
hun betekenis en hoe de eigen impact op de samenleving te vergroten. Een beroep op de 
vrijheid van wetenschap om een dergelijke visie niet te hoeven ontwikkelen, lijkt weinig 
effectief en weinig geloofwaardig. Het ontwikkelen van een positieve visie op deze vrijheid 
die intrinsiek een vorm van dienst aan de samenleving is, maakt het mogelijk de invloed 
op de ontwikkeling van de universiteit en de wetenschap te vergroten. 

Dit zal naar onze mening de inzet moeten zijn van een volgende ronde van gesprekken 
tussen wetenschappers en studenten aan Tilburg University over de waarde(n) van de 
wetenschap. In dit gesprek zijn zowel de persoonlijke visies van de individuele 
wetenschappers van belang als noties uit de traditie waaruit Tilburg University voortkomt. 
Wetenschappers nemen hun verantwoordelijkheden serieus en gedijen ook naar hun 
eigen gevoel het beste binnen een instelling waarin dit ook gebeurt. Een universiteit die 
roept dat valorisatie belangrijk is, of maatschappelijke impact, maar feitelijk alleen belang 
hecht aan publicaties in hoog aangeschreven peer reviewed tijdschriften, is ongeloofwaardig. 
Een universiteit die zichzelf profileert met een sterke gerichtheid op vernieuwende kennis, 
maar die consequent de schijnwerpers richt op wetenschappers die verkondigen wat de 
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media welgevallig is, is dit evenzeer. Maar kunnen we de verantwoordelijkheden die de 
inzet voor de wetenschap als dienst aan samenleving en cultuur ons oplegt zo formuleren, 
dat ze leidend kunnen zijn voor het beleid van Tilburg University? Ons lijkt het de moeite 
waard om dit serieus te proberen en wij zullen hier in de toekomst naar vermogen werk 
van maken. 

Prof. dr. Erik Borgman bekleedt vanuit de Tilburg School of Humanities de Cobbenhagen 
Chair. 

Dr. Annemarie Hinten is binnen Tilburg University hoofd van Academic Forum. 
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