MANIFEST
De toekomst van Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is
ongewis
De Faculteit der Wijsbegeerte kampt met een structureel begrotingstekort van 300.000 euro. Er
wordt overwogen om de voltijd- en deeltijdopleiding Wijsbegeerte te schrappen. Het filosofieonderwijs kan dan alleen nog in combinatie met andere vakgebieden gevolgd worden, bijvoorbeeld
in een brede bachelor of double degree. Bovendien wordt de filosofiefaculteit mogelijk opgeheven. Er
wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor onderwijs en onderzoek op lange
termijn.
Daarom spreken wij, studenten aan de Faculteit der Wijsbegeerte, ons uit
voor:
1. Behoud van de voltijd- en deeltijdopleidingen Wijsbegeerte
Het College van Bestuur gaat mee met de mode om brede studies in te voeren. Zulke programma’s
zijn zeker waardevol, maar niet ter vervanging van de voltijd- en deeltijdopleiding! Een verschraling
van het onderwijsaanbod dreigt: dezelfde hoeveelheid filosofie is niet in minder uur te vatten. Dat is
zonde, zeker omdat het onderwijs op onze faculteit uitzonderlijk goed is. De voltijdopleiding
Wijsbegeerte heeft in de Keuzegids Universiteiten 2015 nog het predicaat ‘topopleiding’ gekregen. De
deeltijdopleiding is zo uniek dat die studenten uit heel het land trekt. Het opheffen van deze
opleidingen zou kapitaalvernietiging zijn. Laat het daar niet op aankomen!
2. Behoud van de Faculteit der Wijsbegeerte
Als de filosofiefaculteit wordt ondergebracht bij een andere faculteit, zou dit een belangrijke taak van
filosofen kunnen belemmeren. Zo is wetenschapsfilosofie, het nadenken over andere wetenschappen,
gebaat bij een autonome en onafhankelijke positie binnen de universiteit. Om goed na te kunnen
denken over andere vakgebieden moeten filosofen immers allereerst in staat worden gesteld om
onbelemmerd na te denken over hun eigen vakgebied. Een zelfstandige Faculteit der Wijsbegeerte
draagt op die manier bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De andere faculteiten kunnen
het filosofisch onderwijs en onderzoek geen goede plek bieden; door de kleinschaligheid van
wijsbegeerte is het lastig om een eigen profiel te behouden binnen een grote faculteit. Het
begrotingstekort is relatief klein waardoor onduidelijk is waarom de faculteit niet in staat moet
worden gesteld om zelf financiële orde op zaken te stellen. Kwaliteit weegt aan de Erasmus
Universiteit toch zeker zwaarder dan de bestuurlijke esthetiek van faculteiten van gelijke grootte?
3. Besluitvorming die wetenschap duurzaam centraal stelt
Wij zien dat economische en bestuurlijke motieven soms de overhand krijgen in de recente beleidsen besluitvorming. Deze overwegingen lijken in dit geval evenwel voorbij te gaan aan de hoofdtaken
van de universiteit. Als studenten roepen wij de bestuurders van onze universiteit en faculteiten, als
maatschappelijke organisaties, daarom op tot het volgende: Maak de balans op en wees realistisch,
maar geef de basis van onze academie niet prijs. Zorg voor een deugdelijk toekomstplan dat
financieel houdbaar is, maar dat ook de wetenschap in haar waarde en van waarde laat. Want,
vergeet niet dat een universiteit bovenal draait om goed onderzoek en goed onderwijs!
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