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Hooggeachte mevrouw Van Engelshoven, 

 

WOinActie vraagt al geruime tijd aandacht voor de excessief hoge werkdruk en het massale 

onbetaalde overwerk als gevolg van de structurele onderfinanciering van het WO. Sinds het 

uitbreken van de coronacrisis in 2020 hebben universitaire medewerkers een grote inspanning 

geleverd om het wetenschappelijk onderwijs aan een recordaantal van ruim 300.000 studenten 

te bieden, door online en hybride onderwijs. Studenten kunnen daardoor nog steeds colleges 

volgen, toetsen maken en hun diploma behalen.  

Deze inspanning eist echter een hoge tol van de al overbelaste wetenschappers, 

studiecoördinatoren en het administratieve personeel. Hybride onderwijs houdt in dat 

wetenschappers zowel op de campus als online onderwijs geven aan kleinere groepen. Dit 

betekent in de praktijk dat wetenschappers veel meer extra tijd aan onderwijs kwijt zijn dan 

voorheen. Een grote groep wetenschappers is daarnaast belast met zorgtaken (voor 

bijvoorbeeld kinderen en/of ouders). Hierdoor, en door de algehele druk van het hybride en 

online onderwijs, raken steeds meer wetenschappers geheel uitgeput en vallen door ziekte uit. 

De secties vangen de uitval op door de taken onderling te verdelen, met als gevolg dat de 

excessieve werkdruk nog verder toeneemt. Studiecoördinatoren en secretariaten hebben hun 

handen vol met roostering en de opvang van studenten, van wie er velen kampen met corona-

gerelateerde problemen. De nood is zeer hoog. Er zijn dringend extra docenten en 

ondersteunend personeel nodig om het onderwijs nu en in 2021-2022 draaiende te houden. 

Wij doen met klem een beroep op u om de werkbelasting aan de universiteiten te verlichten, 

door per direct geoormerkt geld vrij te maken om het aantal wetenschappelijke, 

studiecoördinatie en secretariële aanstellingen met 20 procent te verhogen. In de praktijk zou 

dit voor universitaire medewerkers betekenen dat zij één vak minder per jaar verzorgen of 

meer steun krijgen bij praktijkonderwijs; voor de ondersteuning zou het de ergste druk van de 

ketel halen. Hierdoor is er iets meer speling om de extreem toegenomen werklast op te vangen 

en kunnen wetenschappers hopelijk de komende periode met beperkingen goed doorkomen.  

Wij vertrouwen op uw begrip en zien uit naar uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

WOinActie / AOb / FNV 
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