
 

 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie hoger onderwijs, 
 
Mede namens de docenten, studenten, promovendi, postdocs, vakbondsvertegenwoordigers, 
medezeggenschappers en bestuurders in de academische wereld wil ik u van harte feliciteren 
met uw eerste bijeenkomst als Vaste Kamercommissie hoger onderwijs. U heeft een 
verantwoordelijke taak de komende vier jaar. U kunt het verschil maken door ervoor te 
kiezen de structurele onderfinanciering, waar we in het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek al vele jaren mee te maken hebben, niet langer te accepteren. U hebt in groten 
getale de ruimte gevonden in de agenda om naar ons pleidooi te luisteren en ter plekke te 
constateren dat het water ons aan de lippen staat. In de bijlage bij deze brief vindt u 
nogmaals ons manifest en graag verwijs ik u naar de geweldige foto’s die van dit moment 
(ook van u) zijn gemaakt.  
 
Zoals we ook aangegeven hebben vorige week dinsdag, maken we graag een afspraak om 
ons verhaal nader toe te lichten. Dat doen we graag samen met leden van onze brede 
coalitie van onder meer WOinActie, de studentenbonden en de vakbonden.  
In uw actiepakket heeft u een setje mooie waterglazen meegekregen voor op uw kamer. We 
hopen dat u aan ons denkt als u het water aan de lippen zet. Want studenten dreigen niet 
meer het onderwijs te krijgen dat ze verdienen en de docenten bezwijken onder de 
werkdruk. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal 
Academisch Peil waar de studenten van vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen 
van morgen aan te pakken. We vragen u om als Vaste Kamercommissie hoger onderwijs met 
ons bij het nog te formeren kabinet aan te dringen op een extra investering van euro 1,1 
miljard structureel om dit mogelijk te maken.  
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Namens de brede coalitie van inmiddels 19 organisaties WOinActie, AOb, FNV Onderwijs & 
Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, AC/FBZ, LSVB, ISO, LKVV, Lovum, PNN, Postdocnl, 
KNHG, De Jonge Akademie, VNK, Universiteit voor Humanistiek, Stichting Erasmus 
Trustfonds, Oncode Institute, Nederlandse Natuurkundige Verenigingen, de VSNU namens de 
14 universiteiten, 
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Voorzitter VSNU 
 
 
 
 


