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OPEN SCIENCE

De post-coronatuin van Akademos zal digitaal en 
open zijn: Hoe de coronapandemie wetenschap 
en universiteiten voorgoed verandert

Jean-Claude Burgelman

25 jaar geleden bestond de VUB 25 jaar … en bij die gelegenheid werd een mooi boek 
uitgebracht – De Tuin van Akademos – waarin de genese van de VUB als product 

van de jaren ‘60 wordt uitgelegd.1 Meer bepaald als product van de Vlaamse progres-
sieve en vrijzinnige beweging. De manier waarop de VUB aan wetenschap deed, kwam 
in die bundel niet ter sprake, zoals meestal nooit in dit soort boeken. Wetenschappers 
houden er immers wel van om na te denken over hun onderzoeksgebied of de wereld in 
termen van grote veranderingen (de postindustriële wereld), breuken of cesuren (voor 
en na de Groote Oorlog) of grote technologische disrupties (de internetsamenleving). 
Maar wetenschappers zijn niet geneigd in dergelijke termen na te denken over hun eigen 
modus operandi en de gevolgen daarvan op de wetenschap als institutionele realiteit. 

Zelfreflectie in de wetenschap is inderdaad meestal beperkt tot epistemologische ana-
lyses en daar onderkent de wetenschap wel verschuivingen in denkkaders.2 Maar indien 
wetenschappers gevraagd wordt of hun ‘sociologische’ manier van werken wel eens ver-
anderde en of al die grote disrupties ook hun wereld grondig hebben dooreengeschud, 
dan is er zelden sprake van breuklijnen, laat staan cesuren. Meestal blijft het antwoord 
steken in ‘te veel administratie en rapportering’ of ‘massale groei en te weinig geld’. 

Ten gronde doet de wetenschapper nog steeds hetzelfde als in Newtons tijd, zo lijkt het 
wel. 

Nochtans heeft het wetenschapsbedrijf de laatste twintig jaar een fundamentele dis-
ruptie meegemaakt, culminerend in een weliswaar niet geplande maar de facto cesuur.
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Net zoals de globalisering en het internet zowat elk economisch, politiek of sociaal facet 
van zo goed als elke samenleving ten gronde en irreversibel heeft veranderd – met als 
cesuur het moment waarop het de internetbedrijven de klassieke industriële groepen uit 
de top twintig van de meest financieel gewaardeerde bedrijven stootten (rond 2000) – 
stellen we iets parallel in de wetenschap vast.  

De disruptie heet ditmaal ‘open science’ en het is de meest fundamentele verandering 
in de modus operandi van de wetenschap sinds Wereldoorlog II. Open science kan ge-
makshalve gedefinieerd worden als het tegenovergestelde van gesloten wetenschap. 
Dat wil zeggen dat onderzoeksdata en de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke 
publicaties open beschikbaar zijn op het moment van publicatie en dit in formaten die 
hergebruik door derden toelaten. De consequenties daarvan zijn enorm en laten betere 
en snellere wetenschap toe.3 Het cesuurmoment hiervoor, of het breekpunt, waarop dit 
gemeengoed werd, is de lente van 2020, ook wel gekend als de periode waarin de wereld 
haar COVID-19-crisis beleefde. 

Inderdaad, sinds de coronacrisis lijkt het erop dat de manier waarop we wetenschap 
beoefenen en de richting waar het met de universiteiten moet uitgaan, definitief de weg 
van open science is ingeslagen. We onderscheiden drie vaststellingen4 en koppelen daar 
drie gevolgtrekkingen aan.

In het algemeen is het zo dat de snelheid en efficiëntie waarmee de wetenschap de co-
ronacrisis heeft aangepakt niet alleen verbluffend is, maar ook onuitgegeven. In geen 
tijd werd het globale wetenschapssysteem massaal gemobiliseerd, werd kennis openlijk 
gedeeld op een schaal die nog nooit vertoond werd, werden data die tot voor kort niet 
uitwisselbaar waren toegankelijk voor wie ze nodig had gebruikt, werden publieke/priva-
te trials opgezet zonder eerst jaren over intellectuele eigendom te palaveren en werden 
complexe multidimensionale en multidisciplinaire modellen ontwikkeld. 

Onze eerste vaststelling: Dit kon enkel omdat de benodigde kennis, data en netwerken 
openlijk en vrij beschikbaar waren of gemaakt werden.5

Zo hebben alle uitgevers ter wereld hun wetenschappelijke artikels vanachter de paywall 
gehaald en in open access vrijgegeven.6 Iets wat tot dan toe nog nooit gebeurd was, laat 
staan denkbaar werd geacht. 

Zo gebeurt ongeveer alles wat er nu gaande is in de zoektocht naar medicijnen en vaccins 
voor COVID-19, zowel als in het in kaart brengen van wat het beste maatschappelijke 
en economische beleid is ter preventie en voor de exit, in realtime open science modus 
operandi. Dat het Belgische Antikankerfonds zijn algoritmes om klinische trials voor kan-
keronderzoek te bundelen heeft omgeturnd tot iets analoog om de klinische trials voor 
COVID-19 wereldwijd in kaart te brengen, kan alleen maar omdat die data beschikbaar 
zijn in formaten die machine readable zijn.7
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Waar we met de Europese Commissie jaren voor hebben geijverd en waar we meer tegen 
muren van onwil en onbegrip opbotsten dan echte medewerking kregen8, namelijk dat 
het resultaat van wetenschap een publiek goed is en dus vrij beschikbaar moet zijn voor 
hergebruik, is nu de facto zo in het corona-onderzoek. 

De kans dat hiermee open acces van wetenschappelijke publicaties en data – eindelijk – 
standaard wordt voor het overgrote deel van de wetenschap is dan ook in minder dan 
twee maanden zeer reëel geworden.

Niemand kan immers nu nog aanvoeren – zoals al decennia gebeurt – dat gesloten we-
tenschap, gebaseerd op kennis behind paywalls en niet uitwisselbare data formats, su-
perieur zou zijn geweest na de aanpak van de coronacrisis. 

Ooit zal berekend worden dat open access van wetenschappelijke kennis levens heeft 
gered omdat het de snelheid en efficiëntie van wetenschappelijke reactie enorm opge-
dreven heeft.

Net zoals niemand zal betwijfelen dat we bij de volgende pandemie of crisis sneller zullen 
moet reageren en dus de data en artikelen proactief in realtime beschikbaar zullen moe-
ten zijn. Zo wil het Virus Outbreak Data Network (een public-private samenwerking) les-
sen trekken uit de ervaringen met COVID-19 door alle relevante virus data voor komende 
pandemieën, open en toegankelijk vindbaar te maken.

En dat is meteen de tweede vaststelling die we nu leren: dat, willen we komende pande-
mieën en bij uitbreiding globale crisissen met zoveel mogelijk wetenschap aankunnen, er 
geen beter manier is dan om open science als standaard voor de 21ste-eeuwse weten-
schap te hebben. 

Zowat alle grote uitdagingen die deze eeuw op ons afkomen – netjes opgesomd in de 
Sustainable Development Goals van de UN en min of meer in hum complexe probleem-
stellingen terug te vinden in het derde boek van Harari’s magnum opus9 vragen een 
multidisciplinaire open science benadering. Climate change, biodiversiteit, de kwaliteit 
van ons voedselsysteem, de gezondheid van onze oceanen, maar ook migratie en ar-
moede, vertonen dezelfde kernmerken als een pandemie: ze stellen zich globaal, kun-
nen enkel globaal en interdisciplinair aangepakt worden, moeten gebaseerd zijn op de 
combinatie van verschillende disciplinaire data en vereisen dus dezelfde globale en open 
wetenschapsaanpak.

Kortom, als er één reeds gekende positieve collateral fall out van corona is, dan is het 
wel dat open science de standaard is voor het bedrijven van onderzoek in de 21ste eeuw. 

Maar, en dit is een derde vaststelling, ook educatief nam de academische wereld door de 
coronacrisis een U-bocht. Wat al decennia op tafel ligt en slechts moeizaam en met veel 
tegenwerking van de grond kwam, is nu, doordat het hele onderwijs verplicht virtueel 

https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/vodan/
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moest gaan, ook geen topic van discussie meer: ‘radicaal digitaal’10 kan dus ook voor uni-
versiteiten! En niet alleen kan het snel, het heeft, net zoals de impact van digitaal op alle 
andere sectoren van onze wereld, vooral veel voordelen voor het onderwijs. In no time 
realiseerde de universitaire gemeenschap zich dat zowat alles wat universiteiten doen, 
digitaal kan gesubstitueerd worden: meetings, lessen, conferenties en vergaderingen. In 
amper drie maanden gingen cursussen digitaal, evaluaties gebeurden op Skype, bespre-
kingen in Hangout en meetings op Zoom. In minder dan één semester beseft iedereen 
dat het helemaal niet nodig is om altijd alle studenten, academisch en ondersteunde 
personeel overal en continue fysiek op één plek te hebben, laat staan er aanwezig te zijn.

De virtualisering van de tuin van Akademos is daarmee ver voorbij SMARTboards en 
massieve online open courses gekatapulteerd en komt er allicht nooit meer van terug.

Ervan uitgaande dat de ingezette weg naar een grotendeels open en volstrekt gedigita-
liseerde tuin van Akademos een irreversibel feit is, dan dringen zich drie onvermijdelijke 
gevolgen op.

Ten eerste moeten universiteiten hun educatief en onderzoeksproject radicaal digitaal 
vertalen. Dat impliceert vooreerst dat hun hele onderzoeksdatamanagment naar open 
en accessibel access vertaald wordt. Met andere woorden: Findable (vindbaar, dus niet 
ergens op een laptop), Accessible (toegankelijk: door een machine op te sporen waar die 
data zich ook bevinden), Interoperable (manipuleerbaar door anderen dan diegenen die 
de data aanmaakten) en Reusable (herbruikbaar).11 Dat is geen triviale uitdaging: zelfs nu, 
en ondanks de evidente datasuccessen van het COVID-onderzoek, staat de onderzoeks-
wereld nog ver van een uniforme aanpak terzake.12

Een doordachte aanpak van datamanagement van de hele universiteit vereist afspraken 
– waar, wat, hoe en in welk formaat data stockeren en beschikbaar maken – maar ook 
middelen en mensen. In feite is de switch die moet gemaakt worden parallel aan die van 
de introductie van de computer in het onderzoek in de jaren ‘70. 

Dat zo goed als alles wat een universiteit doet technisch kan vervangen worden door een 
digitale variant opent enorme mogelijkheden om productiever aan de slag te gaan als de 
tijden weer normaal worden: er zal kunnen gekozen worden bijeen te komen wanneer 
het echt nodig is. Wetenschappers zullen niet meer hoeven vliegen naar al die meetings 
om een project te laten vooruitgaan (wat een pak economische en ecologische bespa-
ringen zal opleveren die voor echt onderzoek aangewend kunnen worden) en een groot 
aantal lessen hoeven echt niet altijd in situ te gebeuren. Of honderd of meer studenten in 
situ of via Zoom aan een hoorcollege deelnemen is pedagogisch allicht irrelevant. 

‘Radicaal digitaal’ in het onderwijs creëert een watervaleffect voor het toekomstig beleid. 
Bijvoorbeeld: universiteiten zullen minder hoeven te investeren in gebouwen – omdat 
er minder les en vergaderlokalen nodig zijn – dan wel in digitale infrastructuur. Maar 
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ook fysieke bibliotheken zijn geen noodzaak meer en de eindeloze zoektocht naar exa-
menlokalen is voorbij. Kortom, de fysieke tuin van Akademos zal enkel nog dienen voor 
wanneer het echt nodig is om elkaar te zien. Hierdoor zullen een pak vaste kosten van 
de universiteiten lager liggen en dus voor andere zaken, zoals onderzoek en betere be-
geleiding, kunnen ingezet worden. Een vicerector voor digitaal onderzoek en onderwijs 
lijkt geen luxe. 

Ten tweede zal door de veranderende aard van het onderzoek en de noodzaak om ons 
bezig te houden met de grote uitdagingen van deze eeuw, de maatstaf in de beoorde-
ling van universiteiten (moeten) veranderen. Nu is die maatstaf, al dan niet verbloemd, 
grotendeels terug te voeren tot volume (aantallen studenten) en/of excellent onderzoek 
(high impact rankings). Beiden staan al langer onder druk, maar zullen door de corona-
crisis nog meer in vraag gesteld worden. Technisch gezien kan gelijk welke universiteit 
nu gelijk waar een digitale campus openen. De jongeren van nu, die in het middelbaar 
onderwijs het digitale voluit geproefd hebben, zullen allicht daartoe gemakkelijker ten-
deren. Het Vlaamse systeem van associaties, dat in feite het geografisch betonneren is 
van de vijf universiteiten in zekere ‘rekruteringsgebieden’ komt daarmee op de helling te 
staan (nog los van het feit dat dit soort betonnering ingaat tegen elke gezonde competi-
tie tussen universiteiten).

Maar waar redelijk snel verandering in kan verwacht worden is dat universiteiten meer 
en meer rankings zullen zoeken of ontwikkelen die niet alleen rekening houden met hun 
publicaties in top journals of patenten – ‘metrics as we know them’, maar eerder en 
vooral met hun reële impact op de grote uitdagingen van deze eeuw. Want inderdaad, 
slechts een fractie van wat universiteiten aan de pandemie hebben bijgedragen zal zijn 
weg vinden in de klassieke indicatoren zoals we ze nu kennen.

De VUB-ingenieurs die mondmaskers ontwikkelden op basis van snorkelbrillen, zullen 
daar – op basis van de bestaande metrics, nooit voor geapprecieerd of beloond worden. 
In het beste geval kunnen zij er een artikel uithalen in een of ander medium impact jour-
nal. Een patent zit er niet eens in, want het hele proces werd in open source gemaakt … 
maar is daarom die reële bijdrage tot de pandemiebestrijding minder relevant? Is dit min-
der excellent dan een artikel in Nature? 

De duizenden wetenschappers die hun strikte onderzoeksgebied verlaten om op een of 
andere manier buiten hun grenzen bij te dragen aan het corona-onderzoek, zullen daar 
evenmin voor gehonoreerd worden met artikels in hun vakgebied. Er bestaan bijna geen 
journals die pandemieën – als complexe multidisciplinaire problemen – tot onderwerp 
hebben.

Hetzelfde zal gebeuren naarmate universiteiten de grote sustainability challenges 
op de onderzoeksagenda zullen plaatsen. Om die aan te kunnen hebben we excellent 
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onderzoek nodig, maar ook excellente impact op de reële wereld en het beleid. En daar 
houden de huidige rankings – op één na13 – geen rekening mee. 

Ook dat zal dan ook allicht snel (moeten) veranderen.

Een derde onvermijdelijk gevolg is dat we zeer snel af moeten van de unifactoriële ma-
nier van meten van wetenschappelijke productiviteit. Zonder cijfers is er geen beleid mo-
gelijk en dus is het utopisch te denken dat enkel op zogenaamd kwalitatieve indicatoren 
de bijdrage van een wetenschapper tot de wetenschap kan gemeten worden. Ergens 
moet geobjectiveerd kunnen worden en dat kan alleen op basis van cijfers. 

Maar nu gebeurt dat bijna uitsluitend op basis van één cijfer: de impactfactor van de we-
tenschappelijke productie van een academicus. Het allergrootste deel van wat er gebeur-
de onder de coronacrisis valt hierbuiten: het beschikbaar stellen van data, het uniform 
maken van die data sets zodat ze reproductief kunnen gebruikt worden, het schrijven van 
de algoritmes en software om zin te geven aan die tsunami van data, het snel ‘reviewen’ 
van dat geleverde werk en het vertalen van al die nieuwe, door open science aangelever-
de kennis, naar het beleid toe … Al dat essentiële werk vindt nu geen enkele vertaling in 
een of andere performantie-indicator.

Er moet dus dringend een set aan indicatoren komen die de nieuwe realiteit van weten-
schap, open science, in kaart brengen zodat wetenschappers ook beloond kunnen wor-
den voor wat ze ter zake doen. Als van academicus X een dataset 100 000 keer wordt 
gedownload en voor ander onderzoek wordt gebruikt – omdat het open beschikbaar is 
in een interoperable formaat – maar zijn artikel maar een paar tiental keren wordt geci-
teerd, dan weegt die laatste index zwaarder door in de evaluatie van wetenschapper X. 
Simpelweg omdat al zijn andere bijdragen niet in indicatoren vertaald worden.

Kortom, naast de impactfactor zullen we snel een open science indicator moeten ont-
wikkelen willen we de ingeslagen weg naar open science ook de moeite maken voor 
toekomstige generaties onderzoekers.

Wie over 25 jaar een boek wil schrijven over 75 jaar VUB, zal er niet omheen kunnen het 
50 jaar bestaan van de VUB als scharniermoment naar een digitale en open tuin van 
Akademos te bestempelen. 
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