
 

 

 

Statement van de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam 

Academische Vrijheid 
 

De Centrale Studentenraad (CSR) is bezorgd over de steeds meer inperkende interpretatie van het recht 

op academische vrijheid (art.1.6 WHW). De academicus heeft vrijheid in het geven van onderwijs en de 

beoefening van wetenschap. De Nederlandse universiteiten staan kritisch tegenover inperking van dit 

recht in het buitenland. Maar ook in Nederland staat dit kernrecht steeds vaker op gespannen voet met 

regels en kaders voor profilering, prestatie en rendement.  In het spanningsveld met het recht van de 

leidinggevende om de werknemer aanwijzingen te geven delft de academische vrijheid niet zelden het 

onderspit. Dat komt het belang van docenten, van het onderwijs en van de universiteit als geheel niet ten 

goede. 

Academici worden beperkt in hun mogelijkheden op te komen voor het recht op academische 

vrijheid. Door het breken van opgelegde regels en kaders, door ongehoorzaam te zijn aan hun 

organisatorische meerdere, zetten zij hun aanstelling op het spel. Er is in meer of mindere mate sprake 

van zelfcensuur. Zij die weigeren om een realiteit te accepteren waarin nummers, regels en 

bedrijfsmatige logica in toenemende mate de essentie van de academische praktijk onder druk zetten, en 

daarmee stem geven aan de dagelijkse strijd van vele mensen binnen deze academische gemeenschap, 

worden door de universiteit aan de kant gezet. 

Rudolf Valkhoff is hiervan een schrijnend voorbeeld. Hij is in woord en daad opgestaan tegen 

administratieve druk en rendementsdenken en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de protesten 

die aanleiding waren voor de hervormingsagenda. Mede door conflicten met zijn meerderen over 

opgelegde kaders en regels die in zijn ogen de vrije wetenschapsbeoefening beperkten, is hij niet langer 

onderdeel van onze academische gemeenschap. Dit type redenen zou volgens de CSR geen feitelijke 

grond voor ontslag moeten zijn. 

In de dagelijkse praktijk van de universiteit worden academische rechten regelmatig beperkt of 

zelfs met voeten getreden. Juist de universiteitsbestuurders behoeven aansporingen om hun studenten, 

docenten en onderzoekers te beschermen tegen onwenselijk krachten die op de academische vrijheid 

inwerken. De CSR moet echter constateren dat academici aan de UvA in steeds mindere mate aan vrije 

wetenschapsbeoefening kunnen doen. De CSR roept daarom het College van Bestuur én alle 

organisatorisch leidinggevenden op om bij het uitvoeren van beleid het recht op academische vrijheid zo 

veel mogelijk te eerbiedigen.  
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