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Nieuwjaarstoespraak TU/e door A. Lundqvist d.d. 7 januari 2008
 

(embargo tot maandag 7 januari 2008, 16.00 uur) 

 

Welkom 

 

Dames en heren, hartelijk welkom. De TU/e zal dit nieuwe jaar in het 

teken staan van: 

- maatwerk in het onderwijs; 

- internationalisering van de universiteit; 

- excellentie in het onderzoek; en 

- innovatie in de regio. 

Staat u mij toe kort iets te zeggen over elk van deze onderwerpen. 

 

Maatwerk in het onderwijs 

 

Ik begin met het onderwijs. We zetten dit jaar verdere stappen naar meer 

maatwerk voor onze studenten. Dat is nodig omdat zij steeds meer van 

elkaar verschillen en we hen willen prikkelen het beste uit zich zelf te 

halen. Daarom bieden we hen om te beginnen meer keuze, bijvoorbeeld   

via verdiepende, verbredende en schakelende minors in de bachelor-

opleidingen en via een breed aanbod aan masteropleidingen en master- 

specialisaties. We realiseren dit jaar nieuwe instellingsbrede minors in de 

biomedische technologie, embedded systemen, polymeren en science 

education. Deze laatste is gericht op doorstroom naar de nieuwe 

masteropleiding voor toekomstige eerstegraads leraren, die in 

september van start zal gaan en tot meer ingenieurs voor de klas moet 

leiden. Het aanbod aan masteropleidingen breiden we dit jaar verder uit 

met zelfstandige opleidingen in 'automotive technology' en in 'polymer 

science & technology'.  
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Studenten die het ondernemerspad op willen, bieden we een minor 

entrepreneurship in de bacheloropleiding en een speciale afstudeer-

variant in de masteropleiding. Beide trajecten worden gelukkig steeds 

populairder onder onze studenten. 

 

Naast meer keuzemogelijkheden bieden betekent maatwerk óók dat we 

studenten die het in zich hebben, uit zullen dagen om te excelleren, 

bijvoorbeeld via het honours programme in de bacheloropleiding of via 

speciale honours tracks in de masteropleiding. Deze tracks zijn gericht  

op een carrière als onderzoeker of technologisch ontwerper. 

 

En tot slot betekent maatwerk dat we studenten die het nodig hebben, 

extra steun en begeleiding geven. We moeten dan wel de indruk hebben 

dat ze voldoende aanleg en motivatie hebben. Als we in de propedeuse-

fase daarentegen tot het inzicht komen dat studenten een verkeerde 

keuze hebben gemaakt en beter op hun plaats zouden zijn in het hoger 

beroepsonderwijs, dan geven we hen het dringende studie-advies over 

te stappen en stoppen we onze inspanningen voor hen.  

 

Met deze en andere activiteiten geven we dit jaar vorm aan de ambities 

die we vorig jaar hebben neergelegd in onze Onderwijsvisie. Daartoe 

behoort ook het verbeteren van de aansluiting tussen het vwo en onze 

bacheloropleidingen via het TU/e Pre-University College. Verder blijven 

we ons inzetten voor een adequate doorstroom van hbo-afstudeerders 

náár en een grotere instroom van buitenlands toptalent ín onze master-

opleidingen. Het afgelopen jaar ontvingen we 30% meer nieuwe buiten-

landse masterstudenten dan in 2006. Die lijn zetten we in 2008 door. 
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Internationalisering van de universiteit 
 

Dat brengt mij op mijn tweede onderwerp: internationalisering. Onze 

studenten moeten leren functioneren in een internationale wereld. Dus 

moeten wij zorgen voor internationale onderwijsprogramma's, voor 

uitwisseling van studenten en staf met buitenlandse universiteiten, voor 

een internationaal studie- en werkklimaat en voor een toenemende 

instroom van talentvolle buitenlandse masterstudenten, technologisch-

ontwerpers-in-opleiding, promovendi en onderzoekers. Deze toename is 

nodig omdat we alleen op basis van Nederlandse instroom niet kunnen 

voldoen aan de behoefte in land en regio aan technologische 

kenniswerkers. We maken daarom afspraken met bedrijven over het 

verstrekken van beurzen en baangaranties aan de meest talentvolle 

buitenlandse studenten en promovendi. 

 

Als onderdeel van ons internationaliseringsbeleid blijven we dit jaar ook 

aandacht geven aan partnerrelaties met vooraanstaande buitenlandse 

technische universiteiten. Verder werken we met de TU München en de 

TU Denemarken aan de oprichting van een select netwerk van vooraan-

staande Europese TU's. We zetten ons samen met buitenlandse 

universiteiten en bedrijven in voor nieuwe Europese onderzoeks-

projecten en streven actief naar participatie in op te zetten Knowledge 

and Innovation Communities in het kader van het beoogde European 

Institute of Innovation and Technology. Bovendien stimuleren we onze 

meest talentvolle wetenschappers om mee te dingen naar persoons-

gerichte Europese grants en om projecten in te dienen bij onderdelen 

van het Europese 7e kaderprogramma. Bij dit alles geldt dat we ons 

internationaal alleen kunnen onderscheiden door excellentie in ons 

onderzoek. 
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Excellentie in het onderzoek 

 

Daarmee ben ik bij mijn derde onderwerp, excellentie in het onderzoek. 

We stimuleren die excellentie langs verschillende wegen. Zo trekken we 

dit jaar 2,5 miljoen euro uit om excellentievorming binnen onze 

onderzoeksprofilerings- en -koestergebieden te stimuleren en kennen we 

via het financiële besturingsmodel 2,5 miljoen euro aan onderzoeks-

groepen toe die over de hele linie de hoogste scores hebben behaald bij 

onderzoeksvisitaties én 2,5 miljoen euro op basis van het aantal 

promovendi dat wordt begeleid. Daarnaast geven we een opslag van  

25 % op in competitie verworven inkomsten in de tweede geldstroom. 

Verder hebben we vorig jaar 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om voor 

twee jaar 25 post-docs in de profilerings- en koestergebieden aan te 

stellen. Daarmee hopen we een groep talentvolle jonge onderzoekers 

aan te trekken die zich in de naaste toekomst succesvol kunnen 

kandideren voor persoonsgebonden onderzoekssubsidies en zich hier 

verder wetenschappelijk kunnen ontplooien. Tot het einde van dit jaar 

kunnen binnen deze regeling nog post-docs worden aangesteld. 

 

We stimuleren excellentie óók via ons personeelsbeleid. Het formatie-

beginsel zal geleidelijk plaatsmaken voor het ontwikkelingsbeginsel. Dat 

houdt in dat wij toptalent onder het motto 'Excellent people attract 

excellent people' ruime kansen zullen bieden voor een uitdagende 

wetenschappelijke loopbaan binnen onze universiteit. Via tenure tracks 

kunnen veelbelovende jonge mensen zich kwalificeren voor een vaste 

aanstelling als universitair hoofddocent en als hoogleraar. Met het oog 

daarop introduceren we het fenomeen persoonlijk hoogleraarschap. We 

zullen onze plannen op dit terrein dit jaar breed binnen de universiteits-

gemeenschap bekend maken en bespreken. 

 4



In aanvulling op dit alles hebben we een TU/e Excellentiefonds ingesteld 

- dit jaar met een omvang van 500.000 euro - waaruit middelen 

beschikbaar kunnen worden gesteld voor het aantrekken van 

wetenschappelijk toptalent (waarvoor tijdelijk geen formatieplaats 

beschikbaar is) en voor het belonen van toptalent in eigen huis. Bij dat 

laatste gaat het met name om onderzoekers die bij een eerste 

selectieronde voor een persoonsgebonden subsidie van bijvoorbeeld 

NWO of de European Research Council aan de criteria blijken te voldoen, 

maar door overtekening van de desbetreffende programma's uiteindelijk 

toch geen grant ontvangen. 

 

Dames en heren, het bevorderen van excellentie is, zoals u weet, ook de 

drijfveer achter de opbouw van de zes Centres of Excellence waar we in 

het kader van de samenwerking met onze collega's in Delft en Twente dit 

jaar verder gestalte aan zullen geven. Het valt in de praktijk niet mee 

topkandidaten te vinden voor de nieuwe leerstoelen binnen deze centra, 

maar ik ga er toch van uit dat alle beschikbare plaatsen dit jaar adequaat 

vervuld zullen worden en dat de centra in wetenschappelijke zin veel van 

zich zullen laten horen. 

 

In 3TU-verband ronden we dit jaar ook de gezamenlijke citatie-impact-

studie af die ons duidelijk zal maken waar wij als instellingen staan 

tegenover onze benchmarks, op welke gebieden wij bijzonder sterk zijn 

en wie onze best presterende onderzoekers zijn. Dat biedt samen met 

omgevingsverkenningen vanuit de gezamenlijke Centres of Competence 

handvatten om ook in 3TU-verband verder gestalte te geven aan een op 

excellentie en innovatie gerichte onderzoeksstrategie. 
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En tot slot maar zeker niet in de laatste plaats zullen we dit jaar als 

onderdeel van ons onderzoeksbeleid een eerste initiatief nemen om een 

op zijn werkgebied tot de absolute wereldtop behorende multi-

disciplinaire onderzoekscluster binnen de TU/e door middel van gerichte 

stimuleringsmaatregelen extra ruimte te bieden om zijn positie te 

versterken en zich als topinstituut te manifesteren. Concreet denken we 

hierbij aan de vorming van een TU/e-instituut op het gebied van 

complexe moleculaire systemen. Dit instituut willen we een herkenbare 

plaats geven op onze campus en faciliteren met laboratorium-

voorzieningen en een internationaal studie- en ontmoetingscentrum. Er 

zal ruimte zijn voor de inzet van een substantieel aantal promovendi en 

post-doc's. Op termijn willen we aan het instituut een hoogwaardige 

masteropleiding verbinden. Het moet een internationaal herkenbare 

'pocket of excellence' worden, die niet alleen uitblinkt in fundamenteel 

maar ook in toegepast onderzoek en die op zijn gebied stevige impulsen 

kan geven aan kennisvalorisatie. De plannen worden momenteel 

uitgewerkt en zullen binnenkort worden geagendeerd voor de diverse 

interne overlegorganen. We rekenen op een enthousiast onthaal van en 

brede steun voor dit baanbrekende initiatief dat de TU/e internationaal 

steviger op de kaart moet gaan zetten. Bij gebleken succes zullen we 

mogelijk een tweede vergelijkbaar initiatief in overweging nemen. 

 
Innovatie in de regio 

 

Dames en heren, ik stap over naar mijn laatste onderwerp: innovatie in 

de regio. Als TU streven wij vooral naar excellentie op gebieden die 

maatschappelijk en economisch relevant zijn en kansen bieden voor 

uitdagende interactie tussen fundamenteel en toegepast  onderzoek.  
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Het gaat ons er immers om de basis te leggen voor kennisvalorisatie en 

innovatie, vooral in onze high tech regio. We spelen dan ook adequaat in 

op belangrijke maatschappelijke onderzoeksprioriteiten en participeren 

actief in het opzetten en uitvoeren van publiek-private R&D-programma's. 

Vele daarvan hebben hun zwaartepunt in Zuidoost Nederland en hebben 

in ruime mate overheidssteun verworven. Ik denk dan aan de 

innovatieprogramma's Point-One en High Tech Automotive Systems, 

aan het Holst Centre, het Centre for Translational Molecular Medicine, 

het BioMedical Materials Programme, het Programme for High Tech 

Systems en aan het al langer bestaande Dutch Polymer Institute en 

Embedded Systems Institute. Maar ook aan regionale programma's als 

Pieken in de Delta Zuidoost Nederland, Brainport Eindhoven en het 

Operationeel Programma Zuid-Nederland. Het is nu zaak optimaal 

gebruik te maken van de door deze instituten en programma's 

gecreëerde ruimte voor vernieuwend onderzoek. 

 

We zetten dit jaar dan ook opnieuw in op groei van de derde geldstroom 

en op uitbreiding van de contacten en contracten met zowel grote 

ondernemingen als het midden- en kleinbedrijf. Via ontbijtsessies, 

lezingenreeksen, themabijeenkomsten, het regionale transfernetwerk 

United Brains en de inzet van door de overheid beschikbaar gestelde 

kennisvouchers continueren wij ons kennisoffensief richting het MKB. 

Met de grotere ondernemingen verkennen we steeds systematischer of 

er raakvlakken zijn tussen hún onderzoeksinteresses en -vragen en ónze 

onderzoeksexpertise. We starten een universitair projectbureau voor het 

stimuleren en ondersteunen van derde geldstroomprojecten en we 

ontwikkelen plannen voor een fysiek innovation lab voor high tech 

starters. En natuurlijk blijven we samen met tal van partners in de regio 

ook actief in het stimuleren en ondersteunen van nieuwe bedrijvigheid. 
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Het aantal spin offs vanuit de eigen universiteit neemt gestaag toe. Het 

TU/e Innovation Lab vervult in dit alles een succesvolle aanjaag- en 

regie-functie. 

 

Een en ander overziend mogen we ons dan ook met recht de universiteit 

noemen 'Where innovation starts'. De TU/e is de motor van de sterk 

internationaal gerichte regionale kenniseconomie. Eindhoven mag trots 

zijn op haar universiteit. 

 
Afronding 

 

Als afronding wil ik benadrukken dat goede intenties hebben en goed 

presteren niet genoeg is om in de wereldwijde reputatierace tussen 

universiteiten de aandacht op ons te vestigen. We zullen onze visie en 

onze prestaties ook actief uit moeten dragen en tijd en energie moeten 

steken in communicatie- en marketingactiviteiten. Daar zullen we dit jaar 

stevige impulsen aan geven op basis van een instellingsbreed 

communicatie- en marketingplan. Ik reken daarbij op de medewerking 

van u allen. Niets is leuker dan te werken bij een universiteit die over de 

hele wereld naam maakt. Laten we daar samen de schouders onder 

zetten.  

 

Tot slot wens ik u allen in uw studie of werk namens het College van 

Bestuur graag een succesvol nieuw jaar en alle goeds in uw persoonlijke 

leven! 
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