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Vooraf: 

Groet aan de universiteit Eindhoven 
en gelukwensen voor haar hoge 
Europese score. Eindhoven is een 
van die centra waar men de voor
uitgang - en niet alleen de techno
logische vooruitgang - aan den lijve 
en den geeste voelt en waar de 
kennismaatschappij van de 21 ste 
eeuw al een tijdje geleden begon. 
lk ben trouwens sinds geruime tijd 
de gelukkige bezitter van het monu
mentale tweedelige werk van 
Dr. J.M.P. van Oorschot 
"Eindhoven, een samenleving in 
verandering", uitgegeven in het jaar 
dat uw stad het feit herdacht dat zij 
750 jaar vroeger stadsrechten ont
ving. 

1. In die kennismaatschappij zal 
kennis de belangrijkste productie
factor en basis van welvaart (en 
macht) zijn en wetenschappelijk 
onderzoek, kennisverwerving en 
vorming zullen de beslissende hef
bomen zijn voor de uitbouw van de 
toekomst. 

Daarbij zullen de universiteiten als 
centra van kennisontwikkeling en 
kennisoverdracht een groeiende en 
centrale functie vervullen. Op de 
vorming van vorsers na, hebben zij 
alle monopolies inzake weten
schappelijk onderzoek en hoger 
onderwijs verloren, maar zij hebben 
toch een unieke en onvervangbare 
positie inzake onderzoek doordat 

het ook fundamenteel en op lange 
termijn, voraussetzungslos, vrij en 
niet productgebonden, multidiscipli
nair, onderwijsgerelateerd en vaak 
nog ethisch ingebed is, alsmede 
inzake onderwijs doordat het op dat 
onderzoek gestoeld is, "weten
schappelijk onderwijs". 

Het eigene van de universiteit 
bestaat niet alleen in de aanwezig
heid van research, maar in de 
onlosmakelijke band tussen onder
wijs en onderzoek. 

Onze universiteiten stellen zich in 
de Europese traditie van Humboldt 
(Forschung und Lehre) en Newman 
(Idea of a University), maar hebben 
zich aangepast, wat hun basiscon
cept aangaat, aan de nieuwe tijden 
met hun nieuwe bevraging en voor
al bij de naoorlogse explosie van 
het wetenschappelijk onderzoek. 

Die explosieve groei van de weten
schap en de kennis heeft een dub
bel gevolg voor het universitair 
onderwijs: de noodzakelijke perma
nente updating van de kennis (per
manente vorming) en een revolutio
naire herziening van het concept 
van het initieel onderwijs: van infor
matie-overdracht van actuele ken
nis naar een activerend vormings
proces gericht op leren-leren, bege
leide zelfstudie, persoonlijk inzicht 
en zelfs waardenbesef. 

Het "einde van de wetenschap" 
(John Horgan) is helemaal niet in 
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zicht, omdat het einde van het 
avontuur van de mens, noch van de 
geschiedenis (Francis Fukuyama, 
1992) in zicht is. 

De wetenschap is gestadig vooruit
gegaan sedert de Tweede 
Wereldoorlog en zij levert, samen 
met een humanistische en solidaire 
opstelling - die 66k tot ons West
Europees erfgoed behoort - het 
draagvlak voor de oplossing van 
grate problemen van de mensheid 
op deze planeet, waarschijnlijk niet 
van alle, en misschien niet van het 
zwaarste ervan, dat van de zinge
ving van het bestaan; maar zij heeft 
bevrijding gebracht en biedt ele
menten van hoop voor een betere 
toekomst voor de mensheid en 
levert in veler geesten een basis 
voor een nieuw ge"lntegreerd 
wereldbeeld. Nag nooit in de 
geschiedenis is de aanbreng van de 
wetenschap zo groat geweest en 
de universiteiten zullen hierin een 
centrale rol blijven spelen, ook 
vanuit een eigen kritische opstel
ling. En we moeten niet vervallen in 
een modieus, met leedvermaak 
doordrenkt anti-positivisme en de 
onttroning meevieren van de weten
schap, omwille van haar onvermo
gen, duidelijk nu oak in de verste 
toekomst, om al onze problemen 
op te lossen of omwille van haar 
'averechtse gevolgen': wereldver
vuiling, nieuwe geweldsvormen, 
nieuwe verslavingen. De weten
schap heeft nag nooit iets ver
keerds gevonden. Wei is bij de aan-
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wending van haar methoden en 
resultaten een ethische opstelling 
meer dan ooit aan de orde. Oak 
hier moeten de universiteiten, in 
hun opdracht van vorming van vor
sers, dezen leren met wetenschap 
omgaan, oak idealiter vanuit een 
ethische opstelling, gefundeerd op 
onze Europese traditie van humani
tas en solidariteit, boodschap die 
wij in de kennismaatschappij van 
de 21ste eeuw geroepen zijn te 
brengen aan kenniscentra waaraan 
dit kostbaar erfgoed vreemd is. 

2. lnzake universitair onderwijs zal 
een aantal grate actiethema's voor 
de toekomst onze inzet vergen: 
upgrading en differentiering, inter
disciplinariteit, grater flexibiliteit en 
gerichtheid op nieuwe doelgroepen, 
mobiliteit, inschakeling van nieuwe 
informatie- en communicatietech
nologieen: ICT en multimedia, en 
tenslotte en vooral internationali
sering en zeker Europeanisering, 
de "European Union of knowledge". 
De zo noodzakelijke mobiliteit van 
studenten en docenten moet oak 
grensoverschrijdend warden binnen 
de Europese educationele gemeen
schap in de maak, en waar iedere 
jongere kan gaan studeren waar hij 
wenst. Europa moet oak een 
Europese Unie van kennis warden. 
lk moge hier verwijzen naar het 
document van de Europese 
Commissie "Towards a Europe of 
Knowledge" (COM (97) 563 van 
11 november 1997, (DG. XXll), en 
naar het verslag "Accomplishing 



Europe through education and trai
ning" van de Study Group on edu
cation and training, E.C., 
Luxembourg, 1997, 152 p., alsme
de naar de visie door de 
Nederlandse Minister van 
Onderwijs Ritzen naar voor 
gebracht ter gelegenheid van het 
Nederlands Europees 
Voorzitterschap en het Verdrag van 
Amsterdam: "When we speak of the 
Europe of the future, it is important 
to conjure up a sense of opportuni
ty among its citizens: the sense of 
Europe as a continent where you 
are free to study wherever you like. 
A continent whose universities and 
research centres are able to rival 
the very best which America or 
Japan is able to offer. A Europe 
where a knowledge of our langu
ages and our cultures promotes 
mutual respect. It is essential to 
allow our citizens access to know
ledge if we want this image of the 
future to become a reality. ... 
The free movement of students and 
researchers in Europe is an essen
tial precondition for achieving a 
Union of knowledge. Although the 
internal market seems to be opera
ting well enough in terms of trade, it 
is proving difficult to remove bar
riers when it comes to mobility in 
education. Any student seeking to 
arrange a study period abroad must 
steel himself for an obstacle course. 
Will the credits obtained in a univer
sity abroad be recognised by the 
institution in his country of origin? 
Is a study grant valid abroad or not? 

For the teacher, the situation is 
often equally complex . ... 
I am a strong supporter of study 
grants which apply abroad. From 
the 1998-1999 academic year, 1000 
Dutch students will have the oppor
tunity to study for a. complete aca
demic year in a country of the 
European Union or European 
Economic Area without losing their 
grant from the Dutch 
Government. ... 
The image of Europe as a Union of 
knowledge can give its citizens 
confidence in our continent's deve
lopment along the road to more 
training and more jobs while 
respecting our respective differen
ces. The difficult but exciting task of 
politicians in the years to come is 
to transform this confidence into 
reality." 

3. In die internationale/Europese 
samenwerking moet die tussen 
Nederland en Vlaanderen een bij
zondere plaats innemen en de rela
tie een preferentiele zijn. 

Hiervoor zijn er redenen van histori
sche, geografische en sociologi
sche aard. Maar v66ral is er het 
blijvend-gewichtige feit van de 
gemeenschappelijke taal. De taal 
maakt op zich zelf reeds, maar ook 
in het breder verband van de cul
tuur, voorwerp uit van een belang
rijk stuk wetenschappelijk onder
zoek en onderwijs. Maar, in een 
veel belangrijker context, is de taal 
de draagster, de overdraagster en 
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de expressie van kennis en weten
schap en hoe invloedrijk de nieuwe 
beeldcultuur ook wordt, de taal zal 
de echte communicatie tussen 
mensen blijven realiseren, ook tus
sen wetenschappers, zeker ook 
tussen docent en student. 
Daarboven uit nog mag men wijzen 
op de belangrijke relatie tussen taal 
en denken. 

"Voor veel mensen is de eigen taal 
een belangrijk hu/pmiddel bij cre
atief denken. Ats deze creativiteit 
belangrijk is, dan is het eveneens 
van belang om die taal, het 
Nederlands in dit geval, te blijven 
gebruiken a/s voertuig voor het 
wetenschappelijk en technisch den
ken en oak om de mensen die dat 
reeds doen als een eenheid te 
beschouwen. Oat laat onverlet dat 
kennis van andere ta/en noodzake
lijk is, al was het alleen maar om 
aan wetenschappelijke discussies, 
die op verschillende wetenschaps
gebieden nu eenmaal vooral in 
andere ta/en warden gevoerd, met 
vrucht te kunnen deelnemen. Vee/ 
pleit er echter voor om oak binnen 
een zich integrerend Europa het 
gebruik van dezelfde taal als een 
belangrijk criterium te beschouwen. 
Vanuit dit gezichtspunt kan het 
geheel van voorzieningen voor 
hoger onderwijs en wetenschappe
lijk onderzoek in Vlaanderen en 
Nederland a/s een eenheid warden 
gezien." (uit de preambule bij het 
actieprogramma "Gehele Europese 
Nederlandse Taalgebied'', "GENT", 
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oktober 1990). 
En hoewel wij haar wel verschillend 
hanteren in Nederland en 
Vlaanderen - "Zuid-Nederland" -
dat is ook al zo tussen West
Vlaanderen en Limburg, en tussen 
Groningen en Eindhoven - gaat het 
toch om dezelfde taal. En het 
cynisch grapje dat de Engelsen en 
de Amerikanen van de V.S. zich van 
elkaar onderscheiden door dezelfde 
taal gaat hier niet helemaal op. De 
geschreven taal is voor Noord en 
Zuid gelijk toegankelijk - zelfs met 
wat verschillende woordenschat -; 
de gesproken taal (de lessen!) kun
nen dat zijn met wat inspanning van 
beide zijden. 

Het zou een grote meerwaarde zijn 
voor alien als het gehele 
Nederlandse taalgebied als een 
grote kennisruimte voor onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek zou 
kunnen functioneren, waarbij elke 
jonge Nederlander of Vlaming pro
bleemloos en daadwerkelijk toe
gang zou hebben tot alle waarde
volle opleidingen en kenniscentra in 
dat gebied. Oat is meer dan schaal
vergroting, het is verrijkende com
plementariteit. 

Niet dat moet worden gehoopt op, 
of zelfs gestreefd naar een volledi
ge uniformisering van onze beide 
"systemen van universitair onder
wijs". "Oat doet geen recht aan his
torische ontwikkelingen, miskent de 
rijkdom die verscheidenheid 66k in 
zich kan dragen, er valt op korte 



termijn geen breed maatschappelijk 
draagvlak voor te ontwikkelen, ter
wijl bovendien moet worden 
gevreesd dat een opgelegde unifor
misering meer problemen zal 
oproepen dan op/ossen." (ibid.). 

Trouwens, het hoogste ideaal van 
Europese integratie is niet de uni
formiteit noch de gelijkschakeling, 
zeker niet als het over universiteiten 
gaat. De Europese cultuur is nooit 
monolitisch geweest en moet dat 
oak niet warden. Europa heeft zijn 
vooruitgang sinds de Renaissance 
voor een stuk te danken aan de dif
ferentiele dynamiek van en de 
bevruchtende dialectiek tussen ver
schillende culturen met eigen gela
den historie, gekoesterde identiteit 
en teleologie. 

Zij, in Brussel, moeten dan oak niet 
ambieren, zelfs niet dromen, van 
een eenvormig type Europese uni
versiteit met standaard-statuut, 
identieke programma's en diplo
ma's; zij moeten zelfs niet beslissen 
dat de diploma's van door hen aan
geduide instellingen eens en voor 
altijd gelijkwaardig zijn; men weet 
wel hoe dat verloopt: met contin
gentering van zowel Griekse, 
Deense en binnenkort minimum vier 
Catalaanse, een Oostkarintische en 
later ... Uiteraard gaan wij in de toe
komst geconfronteerd warden met 
de impact op het aanbod van de 
universiteiten, van de openstelling 
van de Europese binnengrenzen en 
de evolutie naar een grate culturele 

en educationele gemeenschap. Het 
Verdrag van Maastricht heeft hier 
een dubbele positie ingenomen: 
enerzijds werd het toepassingsdo
mein van de Europese integratie 
uitgebreid tot het onderwijs, het 
onderzoek en de cultuur. Maar 
anderzijds werd het subsidiariteits
beginsel vooropgezet: dit betekent 
dat de universiteiten niet moeten 
geOniformiseerd warden; de meer
waarde van de Europese integratie 
ligt niet daar. 

Uit het subsidiariteitsbeginsel volgt 
oak dat terzake niet alles centraal 
door de staten moet geregeld war
den. In die geest lijkt het naast 
elkaar bestaan van rijksuniversitei
ten en van vrije universiteiten hele
maal geen nadeel te moeten zijn, 
oak niet in de nieuwe context van 
Europa, dat vooral rijksuniversitei-
ten kent ... be halve dan de beste 
twee en ... de vrije universiteiten die 
in Nederland en Belgie een accre
diteringsstatuut kennen dat gelijk is 
en een financiering die ongeveer 
gelijke tred houdt. 

Oat is dan oak een van de vele 
kenmerken die wij gemeen hebben. 
Naast onze beider uitstekende eco
nomie (met of zonder gasbel, 
Nederland met en Vlaanderen zon
der grate multinationals) en 
arbeidsproductiviteit, oak intellectu
ele, een strikt beleid publieke finan
cien. (We haalden vlot de 3% 
Maastrichtnorm, en U wordt ver
wacht de publieke Belgische schuld 
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even te vergeten - het probleem 
van onze toekomst is ons verleden), 
de beide laagste armoede-quota in 
Europa (6-7% - hier zouden we ook 
een Europese 3%-norm moeten 
hebben), enz., en met het oog op 
die kennismaatschappij: uitstekend 
bijna kosteloos onderwijs en uit
muntende research. 

Zulks naast grote verschillen in 
algemene cultuur, levenswijze, 
spaar- en consumptiepatroon, 
bedrijfsvoering, sociale inrichting, 
media, politiek bedrijf, enz. lk moge 
hier verwijzen naar de fijnzinnige 
analyse van de overgekomen 
Nederlandse journalist Derk Jan 
Eppink in zijn recent boek 
"Vreemde Buren. Over politiek in 
Nederland en Belgie". 

4. Op het domein van de univer
siteiten terugkomend, is het land
schap ook wel verschillend. Anders 
dan in Vlaanderen is er in 
Nederland een opsplitsing tussen 
Technische Universiteiten: 
Eindhoven, Delft, Twente en eigen
lijk ook Wageningen, en de andere. 
Bij deze laatste spreekt men dan 
nog van de "klassieke" universitei
ten: 5 of 6 naargelang de vrije uni
versiteit Amsterdam erbij wordt 
gerekend; er zijn ook de "bijzonde
re" universiteiten: diezelfde VU, 
Nijmegen en Tilburg. In Vlaanderen, 
dat sinds 1988 zijn zelfstandigheid 
verwierf inzake onderwijs, nog niet 
helemaal inzake wetenschappelijk 
onderzoek, hebt U twee "klassieke" 
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universiteiten als ik de Nederlandse 
kwalificatie zou mogen aanwenden: 
een Rijks: Gent, en een vrije, 
Leuven (met dochter Kortrijk), 
samen zowat 70% van de studen
ten, dan is er de Vrije Universiteit 
Brussel en de Antwerpse 
Confederatie, de K.U. Brussel die 
nogal bij Leuven aanleunt en het 
fameuze Limburgs Universitair 
Centrum dat trouwplannen koestert 
met de Universiteit van Maastricht, 
waarover verder. U hebt sinds lang 
een "Open Universiteit" en wij kun
nen pretenderen er een te hebben, 
dank zij de steun van Nederland 
(wat U wat kost - en wij bij ons 
kennen wat van "Noord-Zuid-trans
fers" binnen ons Koninkrijk -, maar 
toch nog heel wat minder dan de 
financiering in de andere richting 
van de dure geneeskunde-studen
ten). 

Nederland met zijn grote multinatio
nals - die als het om kritische func
ties gaat zoals het wetenschappe
lijk onderzoek, eerder nationaal zijn, 
heeft veel research buiten de uni
versiteit. (Soms richten die wel 
dochterbedrijven op in Belgie met 
dito research, maar dan krijgt 
Francofonie gemakkelijk de voor
rang omwille van vermeende hoge
re belangen van vermeend even
wicht). 

Geen van beide hebben wij m.i. 
universiteiten te veel. De intrede in 
de kennismaatschappij is geen 
moment om goed functionerende 



kenniscentra af te schaffen. Er 
moeten er wel geen bijkomen. En 
wel is er plaats voor herschikking 
van de opleidingen in de richting 
van rationalisatie, zwaartepuntvor
ming en taakverdeling in comple
mentariteit. In Nederland heeft men 
dat gedaan op zijn Nederlands: tij
dig gepland (Deetman - In 't Veld) 
en dan nog uitgevoerd ook. De 
Vlamingen hebben de naam geen 
planmakers, maar plantrekkers te 
zijn. Wij maken 66k plannen hoor, 
heuse vijfjarenplannen: ze raken 
wat laat klaar en bekend en worden 
in grote flexibiliteit en wijsheid jaar
lijks aangepast. 

lnzake universitaire hervorming zijn 
wij met de gewone vertraging t.a.v. 
Nederland, nu ook aan de optimali
sering toe. Wij verkiezen deze naam 
boven rationalisatie. Maar dat gaat 
niet van boven af, maar van onder
uit via "begeleiding", coaching, 
overleg, in de hoop dat het lukt. Die 
vertraging, die we ook hadden voor 
het goed initiatief van de Visitatie
Commissies laat ons telkens wel 
toe te leren van mogelijke kinder
ziekten en mislukkingen. De "trial 
and error" fase wordt door 
Nederland blijkbaar graag opgeno
men. Zo hebben we gezien dat de 
drastische ingreep van destijds, 
hoe goed ook uitgekiend, veel pijn 
heeft gekost en geld (o.a. de 
fameuze wachtgelden) tot op heden 
en dat wat er op het terrain werke
lijk veranderd is niet helemaal daar
mee in verhouding is. In 1997 heeft 

een VSNU-rapport het uit de hand 
gelopen grote aantal bestaande 
opleidingen eerst tot 86, uiteindelijk 
tot 107 kunnen hergroeperen. 

Seiden beseffen we nu, neem ik 
aan, dat elk van ons niet de ambitie 
kan hebben op alle strategisch 
belangrijke of minstens relevante 
gebieden een aanbod van kwaliteit 
in te richten. Seiden beseffen wij 
dat er een onvermijdelijk relatie is 
tussen kwaliteit en kwantiteit. 
Vlaanderen met zijn amper 6 mil
joen inwoners - en het zullen er 
nooit meer worden - kan niet onge
straft van elke opleiding vier stuks 
aanbieden en de problemen nog 
verzwaren door ze te vermenigvul
digen. Mutaties mutandis geldt dat 
ook voor Nederland, hoewel de 
waaier hier breder, maar ook niet 
onbeperkt kan zijn. Denk maar aan 
de doorlichting die de Nederlandse 
Commissie Toekomst Natuur- en 
Technische Wetenschappen in 1997 
maakte over de Seta-wetenschap
pen en haar aanbevelingen tot 
taakverdeling en globalisatie
afspraken. 

Zou het niet mooi zijn als onze 
beide gemeenschappen - een klei
ne en een minder kleine kunnen 
samen een grote vormen - zich 
zouden bekennen tot een ruime 
educationele ruimte met vlotte 
wederzijdse erkenning en accre
ditering, betere afstemming van 
programma's en curricula, domein
afspraken en taakverdeling en voor-
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al samenwerking bilateraal en multi
lateraal, gaande tot grensoverschrij
dende programma's en zelfs tot 
allianties met het oog op comple
mentariteit. 

5. In recente jaren werden belang
rijke gezamenlijke opties genomen 
en beleidsverklaringen tot samen
werki ng afgelegd, gemeenschappe
lijke commissies aan het werk 
gezet, een reeks akkoorden geslo
ten en eerste aanzetten tot daad
werkelijke samenwerking gedaan. 
Zulks naast de participatie uiteraard 
aan Europese uitwisselingspro
grammma's genoemd naar ans bei
der Erasmus, nu Socrates e.a. 

5.1 . Voor het Vlaams 
Universiteitsdecreet van 1991 heb
ben de opstellers zich op meerdere 
punten bij Nederlandse terminolo
g ie, definities en systemen ge'lnspi
reerd, zonder de eigen waardevolle 
traditie te verloochenen. 

5.2. Het actieprogramma GENT, de 
bedoelde afkorting voor een wat 
verrassende naam "Gehele 
Europese Nederlandse Taalgebied" 
werd in oktober 1990 afgesproken 
en kent al meerdere uitvoeringssta
dia. Het mikt op een breed spec
trum met als uiteindelijk perspectief 
"het voor elkaar volledig toeganke
lijk maken van elkaars systemen van 
hoger onderwijs en wetenschappe
lijk onderzoek, zodat verschillen in 
nationa/iteit geen rol meer spelen bij 
uiteenlopende kwesties a/s bv. de 
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toelating tot het hoger onderwijs, 
het meedingen riaar fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek, het 
solliciteren naar functies in universi
teiten, hogescholen en onderzoek
instellingen aan beide zijden van de 
grens, het studeren met behoud 
van studiebeurzen aan elkaars 
inste/lingen, enz. ". Onder de actie
punten: "verhoging van de mobili
teit van studenten (studiepuntenre
geling; studiefinanciering; toelating; 
stage; dip/oma-erkenning; studie
gids); verhoging van de mobiliteit 
van docenten en wetenschappelijke 
onderzoekers; verbetering structu
rele samenwerking (taakverdeling en 
complementariteit; visitatiecommis
sies; Open Universiteit); structurele 
samenwerking inzake wetenschap
pelijk onderzoek." 

Aan beide zijden van de grens heb
ben wij - VSNU en VLIR - betreurd 
dat de akkoorden werden afgeslo
ten zonder echte consultatie en 
zonder grate betrokkenheid van de 
universiteiten, zoiets laat zich blij
ven voelen. 

5.3. Specifiek voor de geesteswe
tenschappen werd een Nederlands
Vlaamse Expertengroep ingesteld 
die in juni 1997 haar rapport uit
bracht met veertien aanbevelingen 
tot betere afstemming van 
elkaars systemen en intensere 
samenwerking inzake informatie, 
opleidingenaanbod, benoemingen, 
taakverdeling en zwaartepuntvor
ming, gezamenlijke specialisatie- en 



doctoraatsopleidingen, visitaties, 
alsmede de gezamenlijke creatie 
van nieuwe onderzoeksinstituten. 

5.4. Bij een aantal vestigingen in 
het buitenland (zoals Cairo, 
Rome, ... ) van consortia van 
Nederlandse universiteiten is ook 
een actieve Vlaamse aanwezigheid. 

5.5. Grensoverschrijdende samen
werking hoger onderwijs in de regio 
Noordwesten Europees continents, 
met Bremen, Nedersaksen, 
Noordrijn-Westfalen, Nederland, 
Vlaanderen, beoogt studenten- en 
docentenmobiliteit door het opzet
ten van gemeenschappelijke curri
cula en transnationale verbanden 
van onderwijs en onderzoek; even
wichtige, grensoverschrijdende in
en uitstroom van studenten; beter 
opgeleide studenten door opleiding 
in verschillende culturen en meer
dere talen (arbeidsmarkt); grens
overschrijdende onderzoeksnetwer
ken; open onderwijs- en onder
zoeksruimte in de regio. 

5.6. Een Nederlandse regeling voor 
grensoverschrijdende samenwer
king hog er onderwijs 1997 -2000 
beoogt dan weer structurele, 
bestuurlijke samenwerking tussen 
nabije universiteiten (optimale 
benutting onderwijspotentieel, 
opzetten gemeenschappelijke curri
cula, transnationale verbanden), en 
aldus kwaliteitsverbetering in het 
onderwijs door ontwikkeling van 
studieprogramma's, een organisato-

risch kader voor mobiliteit, ge"lnte
greerde taalcursussen, bijscholing 
docenten, roulatie gastdocenten, 
gezamenlijke modules, gezamenlij
ke opleidingen. 

5.7. De bilaterale afspraken tussen 
Nederlandse en Vlaamse universi
teiten of faculteiten krijgen de jong
ste tijden weer een nieuwe ople
ving. 

5.8. Een voor velen onbetwiste piek 
in de samenwerking zou de integra
tie zijn van een Nederlandse en 
Vlaamse universiteit tot een trans
nationale universiteit. Afgezien van 
de mooie symboliek lijkt de meer
waarde daarvan in het algemeen 
niet zo evident, tenzij er specifieke 
redenen zijn. (Het komt er eerder 
op aan "gegeerde partners" te wor
den). Die lijken er wel te zijn voor 
een transnationale universiteit 
Limburg. Vermits ik zelf lid was van 
de Nederlands-Vlaamse Commissie 
ter versterking van de samenwer
king tussen het LUC en de UM -
want zo luidde onze opdracht - zal 
ik hierover diskreet blijven. In haar 
Rapport van 28 mei 1998 geeft de 
Commissie negen aanbevelingen 
die de richting schetsen om op ter
mijn te komen tot een transnationa
le universiteit, m.i.v. kwesties van 
bestuursstructuren, financien, diplo
mering. De meeste aandacht ging 
naar de kwestie van het opleidin
genaanbod, waar ons was opge
dragen naar complementariteit te 
zoeken en rekening te houden met 
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het landschap in Nederland en 
Vlaanderen (waar een optimalise
ring aan de gang is). En dat laatste 
ligt moeilijk. Zo zijn de meeste 
LUC-studenten te vinden in 
Toegepaste Economie waarin de 
UM al sterk is. Voor de UM zou een 
uitgebouwde faculteit Weten
schappen aan het LUC best uitko
men, maar dat is nu niet direct het 
studiegebied waar in het globale 
Vlaamse aanbod nog uitbreiding 
nodig is. Als de gewone verhouding 
Vlaanderen-Nederland (volgens 
bevolking) er een is van 2 tegen
over 5, dan hebben we met onze 4 
faculteiten wetenschappen al net 
iets te veel. En in Nederland stelt 
de reeds geciteerde commissie hier 
ook rationalisering voor. Men moet 
dus het debat tegen de achter
grond van ieders onderwijsland
schap voeren. Oat is dan ook het 
advies van de Commissie. 
(En misschien is er in Vlaanderen 
optimaliserende herschikking 
mogelijk, zoals een alliantie tussen 
de faculteiten (natuur)wetenschap
pen van de Vrije Universiteit Brussel 
en de Universitaire lnstelling 
Antwerpen, enerzijds, en tussen 
dezelfde faculteiten van K.U. 
Leuven en het LUC waartussen al 
heel wat samenwerking bestaat. In 
het gezamenlijk voorstel van oplei
dingenpakket van UM en LUC lees 
ik trouwens i.v.m. gewenste prefe
rentiele samenwerkingsakkoorden 
van de faculteit wetenschappen 
met andere Vlaamse en 
Nederlandse faculteiten weten-
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schappen "In het bijzonder wordt 
ernaar gestreefd om samenwer
kingsverbanden tussen het LUC en 
de UM met de K. U. Leuven en de 
T.U. Eindhoven aan te gaan, zodat 
de gezamenlijke expertise van deze 
vier instellingen ondermeer op het 
gebied van de biomedische 
technologie optimaal benut kan 
warden ... '}. 

5.9. Dit jaar startte de Commissie 
voor het Vlaams-Nederlands 
Cultureel Verdrag haar werkzaam
heden. Onderwijs en wetenschap
pelijk onderzoek behoren tot de 
thematiek. 

6. Hoe verrijkend diversiteit en 
hoe respectabel de subsidiariteit 
ook, het is verdienstelijk te streven 
naar een globale educationele 
ruimte die de mogelijkheden van 
kwaliteitskeuzen van onze jongeren 
vergroot. Maar dit ideaal ligt niet in 
het nabije verschiet, omwille van de 
divergentie in ons beider oplei
dingssystemen die vlotte overgang 
en mobiliteit bemoeilijkt. 

6.1 . Vooreerst is er de opdeling in 
Universiteit en Hoger 
Beroepsonderwijs. Beide hebben 
we wel deze opdeling en houden 
wij eraan. Het is een goede positie, 
maar we zullen samen haar moeten 
verdedigen tegen vanuit Zuid
Europa oprukkende systemen van 
volledige fusie tussen beide, leiden
de tot ongedifferentieerde conglo
meraten van 200.000 studenten 
zoals in Rome en Madrid. De mas-



sificatie van ans hoger onderwijs 
moet juist tot differentiatie en 
upgrading leiden. Hier staan we 
dus aan dezelfde kant. Maar de 
scheidingslijn tussen beide secto
ren loopt niet gelijk en er is bij ans 
toch wat blijvende contentieux over 
ieders bevoegdheid. Tegenover de 
"vocational drift" van universiteiten 
(in de woorden van onze minister) 
staat de universitaire ambitie van 
economische hogescholen , verta
lers-tolken, architecten, ... 

6.2 De curriculum-opbouw en de 
studievoortgang zijn erg verschil
lend. Nederland voert een numerus 
clausus-beleid in bepaalde domei
nen, waarvan zeker al het lotingen
systeem ans niet ligt. Wij hebben 
alleen een toegangsexamen (met 
selectie op basis van behaalde uit
slagen) voor ingenieurs en artsen 
met toch wel voldoende ingrijpend 
effect, zo lijkt het. De basisdiplo
ma's vergen in Nederland in de 
regel vier jaar. In Vlaanderen is het 
vier of vijf en voor geneeskunde 
zelfs meer jaren. Maar de feitelijke 
gemiddelde afstudeerduur ligt lager 
bij ans dan in Nederland, niettegen
staande de hecatombe die na het 
eerste jaar wordt aangericht. Bij 
ans wordt er opgedeeld in gewoon
lijk twee kandidatuurjaren, waarna 
de tweede cyclus; er wordt jaarlijks 
geexamineerd. In Nederland ligt dat 
anders; een propedeusejaar, plus 
drie jaar, finaal geevalueerd. Elk 
heeft zijn argumenten, voor een 
stuk historische, en het zal niet 

makkelijk zijn de relatieve kloof te 
overbruggen. Maar wij kunnen al 
zorgen dat zij niet verbreedt en 
zelfs wat werk aan bruggen verrich
ten. lk heb al voorgesteld van het 
eerste jaar bij ans een polyvalenter 
jaar te maken met herkeuzemoge
lijkheid nadien en daarmee dichter 
bij het Nederlands systeem te 
komen. Oat werd aanvaard. lk geef 
oak ter overweging bij ans pas na 
de tweede cyclus een algemeen 
examen in te richten. Macht 
Nederland oak enige stap doen en 
bv. een onderbrekingsmoment na 
het tweede jaar inrichten met enige 
herorienteringsmogelijkhied - wat 
steeds sociaal bevorderlijk is - dan 
zitten we dichter bij elkaar. 

In Vlaanderen hechten wij, zoals 
reeds gezegd, grater belang aan 
algemene vormingsvakken, daar 
waar Nederland - waarschijnlijk oak 
met de druk van de vierjaargrens -
vlugger begint met specialisatie. 

Het onderwijs bij ans is tot op 
heden schoolser dan in Nederland, 
maar daar komt verandering in, 
zonder nochtans een zekere "peda
gogische rigueur" op te geven. 
Voor- en nadelen aan elk systeem. 
We kunnen elkaar inspireren. 

Bij ans hebben de zogenoemde 
voortgezette opleidingen (de aan
vullende en de gespecialiseerde 
studies) een grate vlucht genomen. 
(In Francofonie nag meer). Bij zover 
dat de financiering ervan zonder 
meer niet meer mogelijk is. 
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Waaraan Nederland al vroeger een 
halt toeriep. Maar daarmee is er 
toch een asymmetrie in het vergelij
kend beeld. Zij ambieren het mas
tersniveau en na grondige uitselec
tie op grand van kwaliteit en rele
vantie zullen er een aantal, ook 
internationaal valabele, overblijven. 
lk raad Nederland aan van dit soort 
postgraduaat, ook met het oog op 
vergelijkbaarheid en profilering naar 
het buitenland toe, echt werk te 
maken. lnzake de research-oplei
dingen voor het doctoraat hebt U 
zich dan weer via de onderzoeks
scholen goed gepositioneerd. We 
moeten met elkaar in contact blij
ven om niet verder weg te groeien 
van elkaar. 

Ondertussen kan er in elk geval al 
werk warden gemaakt van weder
zijdse erkenning en validatie voor
eerst van verworven 
studiepunten/credits tijdens de stu
dies, (op basis van het Europees 
"Credit Transfer" Systeem met 60 
studiepunten per jaar - wat in 
Vlaanderen al de regel is) en zeker 
van diploma's, die dan de weg kun
nen openen naar postgraduate stu
dies waaronder de doctoraten. De 
mobiliteit begint inderdaad aan de 
top. Waar de universiteiten die 
hoge kwaliteit blijven nastreven niet 
zonder meer de diploma's van alle 
opleidingen van de honderden 
Europese "universiteiten' in naam 
van die kwaliteit, zullen kunnen 
assumeren, zal in de relatie tussen 
Nederlandse en Vlaamse universi-
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teiten een systeem van automati
sche equivalentie-erkenning kunnen 
gelden, gaande in welbepaalde 
gevallen van erkende bilaterale of 
multilaterale akkoorden tot "bidiplo
mering". 

6.3 Daarnaast zouden wij bij de 
noodzakelijke optimalisering en ver
dere uitbouw van beider aanbod 
aan universitaire opleidingen met 
elkaar moeten rekening houden in 
bepaalde domeinen. Om dus via 
complementariteit een kwaliteitson
derwijs aan te bieden in alle domei
nen die als strategisch belangrijk of 
minstens als relevant moeten 
erkend worden. In Nederland heeft 
men reeds verkeriningswerk 
gedaan nopens de cruciale weten
schapsgebieden van de toekomst. 
Zelfs samen zullen we niet alles op 
het vereiste niveau kunnen aanbie
den, maar onze mogelijkheden ver
groten toch aanzienlijk bij taakver
deling en dit ten bate van onze jon
geren die aldus alhier in hun taal de 
meeste belangrijk te achten studies 
kunnen volgen. 

We mogen onze financieringsrege
ling zo aanpassen dat onze jonge
ren waar ook in ons taalgebied kun
nen gaan studeren zonder grate 
extra financiele inspanning. Alvast 
kunnen Vlamingen en Nederlanders 
elk hun eigen financiering en beur
zen "meenemen" waar zij ook gaan. 

De VSNU-werkgroep had in een 
eerste voorstel het aantal opleidin
gen al tot 86 weten te reduceren. 



En dat was dan al vergelijkbaar met 
het Vlaams aanbod, na oak enige 
uitzuivering aldaar. In de finale ver
sie is het helaas toch nag 107 
geworden, waarvan 40 in de gees
teswetenschappen. 

Zoals de hoger genoemde 
Expertengroep suggereerde, is het 
vooral in dat domein dat synergie 
aangewezen is. Oak al met het oog 
op het hoog houden van de eigen
heid van onze cultuur in het een
wordend Europa. 

Maar oak in andere domeinen: wie 
weet zal men nag ooit eens vanuit 
Nederland ingeval van tekort aan 
artsen wegens een strikte toepas
sing van de numerus clausus, in 
afspraak dan met elkaar, jongeren 
naar Vlaanderen sturen waar moge
lijks nag overcapaciteit aan opvang 
is, mits de begeleidende financie
ring, wat economischer zou uitval
len dan de eigen capaciteit te ver
groten ... 

Wij zouden meer dan thans spora
disch wel het geval is, moeten stre
ven naar post-initiele specialisatie
opleidingen die wij gezamenlijk 
aanbieden. In domeinen waarin wij 
samen sterk staan, zouden die kun
nen uitgroeien tot internationale 
top-programmma's, normaliter in 
het Engels, waarmee wij buiten
landse studenten en zeker docto
randi aantrekken en die ans aldus 
internationaal kunnen profileren. 
Voor Nederland kan hiertoe aanslui
ting gevonden warden bij elemen-

ten uit de Aio- opleiding. 
6.4. U weet dat velen, zeker in het 
grenslandengebied, wensen verder 
te gaan en tot allianties. integraties 
en fusies te komen. Dit is misschien 
een brug te ver, tenzij dan precies 
ingeval van lokale nabijheid zoals 
het op zich aantrekkelijk project van 
transnationale universiteit Limburg. 
Maar afstanden zullen steeds meer 
van hun impact verliezen als de 
nieuwe lnformatie- en 
Communicatietechnologieen volop 
zullen ingeburgerd zijn. En dan zijn 
samenwerkingverbanden vlot te 
realiseren, in synergie ter vergroting 
van de kritische massa, of in com
plementariteit. Het eerste akkoord 
dat ik ooit voor de Leuvense 
Universiteit ondertekende, was 
met ... Groningen. 

6.5. Een belangrijke sfeer van 
samenwerking ligt in alles wat te 
maken heeft met kwaliteitsbeoorde
ling. peer reviews. externe audits en 
visitaties enz. De huidige universi
taire wereld heeft de mond vol 
van quality assessment, accounta
bility ... (zie bv. het zopas versche
nen rapport van de OESO: 
"Redefining Tertiary Education"). 

Welnu, om een goed oordeel te 
kunnen geven is enige vergelijk
baarheid en dus een minimum kriti
sche massa nodig. Samen kunnen 
we die leveren. Maar vooral: de 
communicatie tussen onderzochte 
unit (opleiding of research-groep) 
en het beoordelend team is cruci-
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aal; de taal speelt hierbij natuurlijk 
een grate rol. Onze eigen ruimte is 
vaak te klein om de nodige exper
ten te vinden die niet betrokken zijn 
bij de te evalueren unit. Samen 
maken wij die toch iets grater. Op 
heel wat van mijn Vlaamse collega's 
werd van in den beginne een 
beroep gedaan om te zetelen, oak 
als voorzitter, in Nederlandse visita
tiecommissies. Omgekeerd is dat 
nag meer het geval: in elke beoor
delingscommissie van ans Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek 
- zowat uw N.W.O. - zetelen een 
paar Nederlanders. Maar bijzonder 
interessant is het samen als een 
team optreden, nu sinds een vijftal 
jaar, van Nederlandse en Vlaamse 
experten die Nederlandse en 
Vlaamse universiteiten inzake 
onderwijs visiteren en evalueren. Dit 
moet zeker warden verdergezet en 
dat is ook de wens van beider 
onderwijsverantwoordelijken en 
zeker van de VSNU en de VLIR. 
Sams worden wel eens verschillen 
in basis-instellingen zichtbaar: zoals 
inzake de opbouw van de curricula, 
waar in Vlaanderen wat meer aan
dacht gaat naar algemene vorming 
en in Nederland vlugger de specia
lisatie aanvangt, maar als men dat 
dan van elkaar weet, kan ieder 
zichzelf blijven en het blijven verrij
kende uitdagingen. 

Uw professor Mertens, lnspecteur
generaal Onderwijs en Voorzitter 
van de Auditcommissie voor 
Academisch Onderwijs in 
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Vlaanderen geeft terzake volgende 
volkomen terechte aantekening "De 
commissie beveelt ondubbelzinnig 
aan dat er a/le reden is om voort te 
gaan op de weg van samenwerking 
op het terrein van de externe kwali
teitszorg. Zowe/ Vlaanderen, a/s 
Nederland zijn beide van een 
omvang dat het niet gemakkelijk is 
om de externe kwaliteitszorg vol
doende 'spannend' te laten zijn. 
Voor 'spanning' is een bepaalde 
omvang en afstand noodzakelijk. 
Bovendien zal het gesprek verdiept 
warden wanneer er sprake is van 
een diversiteit die op meer dan 
alleen maar details of uitwerkingen 
betrekking heeft. Om te voorkomen 
dat de 'leermogelijkheden' in de 
relatie Nederland en Vlaanderen al 
te zeer door het toeval en de /uimen 
van de dag bepaald warden is het 
naar mijn oordeel wenselijk te stre
ven naar een versteviging van de 
samenwerking op het terrein van de 
kwaliteitszorg. Oat zou betekenen 
dat er een procedure, en de daarbij 
behorende instituties tussen 
Vlaanderen en Nederland zou die
nen te warden vastgelegd." 

Maar er rest nag een lange weg te 
gaan. Er wenkt nag een lange weg. 
Hij is kronkelig en bij elk kruispunt 
lijken wij ans te moeten bezinnen. 
In de woorden van nag eens uw 
Professor-Voorzitter Mertens: "In de 
afgelopen jaren is er heel wat uit
wisseling en over/eg tussen 
Vlaanderen en Nederland op het 



terrein van het onderwijs geweest 
en er is zeker wat bereikt - de 
ministers aan beide zijden hebben 
daarin hun aandeel geleverd. Maar 
ondanks het bestaan van die 
akkoorden is de oogst, a/s het gaat 
om duurzame en structure/e verbin
dingen tussen de onderwijs- en 
onderzoeksystemen (en dus de 
instellingen) nog tamelijk beperkt -
en als u het mij vraagt - te beperkt. 
Er is een vrijblijvendheid die het 
gemakkelijk mogelijk maakt om, 
wanneer het even niet mee zit, in de 
eigen schulp te kruipen en de eigen 
tuin verder aan te harken. Ge/et op 
de positie van ons stukje van de 
wereld in de Europese en mondiale 
ontwikkeling is dit geen goede 
benutting van onze bronnen. lk 
denk dat wij er niet bij gebaat zijn te 
doen alsof een vorm van beleids
concurrentie op het terrein van 
onderwijs en onderzoek tussen 
Vlaanderen en Nederland vruchten 
zal afwerpen." 

Een aantal van onze universiteiten 
behoort tot de Europese top. En 
daar trekken wij ans allemaal aan 
op. Maar dat kan vlug veranderen. 
Het is een niet aflatende uitdaging, 
die we best zoveel mogelijk samen 
opnemen. 

Misschien is in het thans succes
volle Nederland de idee gegroeid 
dat men het alleen wel afkan. Ons 
kent ans en ans zorgt wel voor ans. 
Begrijpelijk en grondig fout. Die zes 
miljoen Vlamingen maken mis-

schien niet het verschil t.a.v. die 
vijftien binnenlanders. Maar kwanti
teiten hebben nooit de gang van de 
geschiedenis bepaald. 

Misschien wordt men wat ongedul
dig en wil men direct de grate 
Europese toer op, zonder opstapjes 
zoals de Benelux. Het moet duide
lijk zijn dat onze alliantie van 
inspanningen onze Europese posi
tie alleen maar versterkt. Wij moe
ten op vele niveaus tegelijk werken. 
De mensen van het Nederlands 
taalgebied vormen in dat geheel 
een doelgroep op zichzelf. 

En Vlaanderen, binnen een land 
waar de Germaanse en de Latijnse 
cultuur elkaar traditioneel ontmoe
ten en waar de Europese Unie haar 
hoofdkwartier heeft gevestigd, kan 
inzake het voor onze toekomst zo 
belangrijke universitair onderwijs 
voor jongeren en volwassenen, een 
interessante inbreng doen in 
samenwerkingsverbanden met het 
al sterk, zij het niet in alle richtin
gen, internationaal georienteerde 
Nederlandse bestel. 

Wij zijn voor heel wat op elkaar 
aangewezen. Wij hebben misschien 
ans verleden niet altijd gemeen, 
maar dan toch, voor een stuk, onze 
toekomst. 
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prof.cir. M. Rem, 
Rector-Magnificus TUE 
"Schering en inslag" 



Dames en heren, 

Wij zijn bij elkaar gekomen om de 
opening van de lessen van onze 
universiteit te vieren. Vorig jaar had
den we het genoegen om deze 
gebeurtenis te vieren in de aanwe
zigheid van de rector van de 
Universiteit Maastricht. De opening 
van het academisch jaar stond toen 
in het teken van de start van de 
gezamenlijk met Maastricht opge
zette opleiding in de Biomedische 
Technologie. 

Ook dit jaar richten we, bij de ope
ning van het academisch jaar, onze 
blik naar buiten. Maar we kijken 
nag iets verder dan Maastricht. Het 
is mij een bijzonder genoegen dat 
professor Dillemans, ere-rector van 
de Katholieke Universiteit Leuven, 
vandaag in ons midden is. 
Professor Dillemans heeft zich altijd 
ingespannen voor de Europese 
integratie in het wetenschappelijk 
onderwijs. Hij is natuurlijk oak 
bekend als de auteur van het 
'Rapport Dillemans' waarin plannen 
warden ontvouwd voor de herstruc
turering van het universitair onder
wijs in Vlaanderen. Met de 
Europese integratie warden de bin
nengrenzen minder belangrijk. Oak 
op het gebied van het hoger onder
wijs is de grens tussen Nederland 
en Belgie - en die tussen Nederland 

en Vlaanderen in het bijzonder -
aan het vervagen. Zeer onlangs 
nag werden fusieplannen bekend 
gemaakt tussen de management
school Tias van de Katholieke 
Universiteit Brabant en het 
Belgische IPO, verbonden aan de 
Sint Ignatius Universiteit van 
Antwerpen. Met het Limburgs 
Universitair Centrum in Diepenbeek 
heeft de TU Eindhoven het afgelo
pen academisch jaar een samen
werking tot stand gebracht tussen 
de natuurkunde-opleidingen. De 
eerste studenten uit Diepenbeek 
zijn inmiddels gearriveerd om hier 
hun opleiding tot natuurkundig 
ingenieur vanaf het derde studiejaar 
voort te zetten. De huidige rector 
van de universiteit van Leuven is lid 
van de Raad van Toezicht van onze 
instelling. Ook met Leuven voeren 
we gesprekken over verdergaande 
samenwerking. lk hoop daar bij een 
volgende opening van het acade
misch jaar meer over te kunnen 
vertellen. 

Terugblik 
Bij een gelegenheid als deze is het 
de gewoonte om zowel terug te 
blikken als vooruit te kijken. Laat ik 
met het terugblikken beginnen. lk 
piker een paar dingen uit. De TU 
Eindhoven was bijzonder succesvol 
bij de nationale selectie van de 
zogenoemde top-onderzoekscho
len. Een internationale jury zette 
ons onderzoek in fotonica op de 
tweede plaats van Nederland, 
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direct achter de sterrenkundigen. 
Fotonica is in zekere zin de opvol
ger van elektronica: er wordt met 
fotonen (met licht dus) in plaats van 
met elektronen gerekend en 
gecommuniceerd. Een vakgebied 
van de toekomst, dat in Eindhoven 
wordt aangevoerd door de hoogle
raren Wolter en Khoe. Op de derde 
plaats eindigde een initiatief waarin 
Eindhoven alweer als penvoerende 
instantie mocht optreden: het 
onderzoek in de katalyse. Dit is een 
landelijke onderzoekschool die 
werkt aan het systematisch ontwer
pen van effectieve katalysatoren. 
De wetenschappelijk directeur is 
de Eindhovense hoogleraar Van 
Santen, aan wie in het afgelopen 
academisch jaar de prestigieuze 
Spinoza-prijs werd toegekend. Het 
was de eerste keer dat deze prijs 
werd uitgereikt aan een hoogleraar 
van een technische universiteit. 

Oat Eindhoven op het gebied van 
de studie van materialen haar man
netje staat blijkt ook uit de start van 
het Dutch Polymer Institute. Oat is 
een instituut waarin bedrijfsleven 
en universiteiten - met steun van 
het Ministerie van Economische 
Zaken - hun onderzoek op het 
gebied van kunststoffen bundelen. 
Het instituut wordt geleid door de 
Eindhovense hoogleraar Lemstra. 
Deze vorm van samenwerking met 
het bedrijfsleven wil de TU 
Eindhoven ook toepassen op het 
gebied van 'embedded systems'. 
Het gaat hierbij om programmatuur 
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die in allerlei apparaten en syste
men is ingebouwd. Oat is een 
economisch belangrijk terrein van 
onderzoek, waarop - opnieuw in 
samenwerking met het bedrijfsleven 
- onder leiding van professor Feijs 
een instituut wordt gevormd: het 
EESI, Eindhoven Embedded 
Systems Institute. Het woord 'sys
tems' brengt tot uiting dat het 
zowel om hardware als software 
gaat: een samenwerking tussen de 
faculteiten Elektrotechniek en 
Wiskunde/lnformatica dus. Wat de 
wiskunde betreft hebben we 
natuurlijk het afgelopen academisch 
jaar de start meegemaakt van 
Eurandom. Oat is een Europees 
instituut, gevestigd op onze cam
pus, waar wiskundig onderzoek 
wordt gedaan op het terrein van 
'onzekerheden': hoe kun je met 
wiskundige precisie redeneren over 
zaken als, bijvoorbeeld, aandelen
koersen en risico-analyse. Het doet 
mij bijzonder genoegen dat in de 
persoon van professor Van Zwet 
een autoriteit op dit vakgebied 
bereid is gebleken de wetenschap
pelijke directie van het instituut op 
zich te nemen. 

Met de erkenning van de onder
zoekscholen BETA (op het gebied 
van logistiek en operations 
management) en PTN (op het 
gebied van polymeren) is het aantal 
door de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen 
erkende onderzoekscholen met 
Eindhoven als penvoerder toegeno-



men tot 9. Het overgrote deel van 
ans onderzoek vindt nu plaats in 
landelijk erkende onderzoekscho
len. 

De TU Eindhoven werkt al een klei
ne 30 jaar samen met de Katholieke 
Universiteit Brabant in het kader 
van het SOBU (Samenwerkings 
Orgaan Brabantse Universiteiten). 
Oat is een interessante combinatie: 
een technische universiteit werkt 
samen met een universiteit die 
goed is in economie en rechten. 
Met dat vooruitzicht hebben beide 
universiteiten besloten om een sub
stantieel project te gaan uitvoeren 
op het gebied van 'electronic com
merce'. Het gaat hier om de vraag 
hoe handel en economie ge'inte
greerd kunnen warden met inforrna
tie- en communicatietechnologie. lk 
vind het een mooi terrein voor onze 
universiteit, en ik hoop dat het oak 
op dit gebied tot serieuze insti
tuutsvorming zal komen. 

Onderwijs 
Oat was mijn terugblik. Hij was 
onvolledig en hij concentreerde zich 
op het onderzoek. In het vervolg 
van deze rede richt ik me speciaal 
op het onderwijs. Ter inleiding daar
van wil ik de positie van het univer
sitaire onderwijs als brug tussen 
school en werkkring belichten. Oat 
is een onderwerp dat we tegen
woordig 'aansluiting' noemen. Het 
afgelopen academisch jaar heeft 
zich een uitgebreide discussie vol
trokken over de vraag welke 

instroomprofielen in het vernieuwde 
VWO toegang zouden moeten 
geven tot technische studies. Er 
zijn in het nieuwe VWO namelijk 
twee beta-profielen: een met en 
een zonder biologie. De TU 
Eindhoven heeft zich ingespannen 
om leerlingen met beide beta-pro
fielen toe te mogen laten. Oat is 
niet helemaal gelukt, omdat er in 
deze kwestie een landelijk compro
mis moest warden bereikt. Over 
drie jaar zullen de studenten vanuit 
de nieuwe profielen aan onze instel
ling komen studeren. lk vind nog 
steeds dat we ans als technische 
universiteit op instroom vanuit 
beide beta-profielen moeten instel
len. 

Wat betreft de contacten tussen 
scholen en universiteiten gebeurt er 
dit najaar iets waar ik graag uw 
belangstelling voor vraag. Het 
Nederlands Rectoren College, 
waarvan ik het afgelopen jaar het 
genoegen had om voorzitter te 
mogen zijn, bestaat dit jaar 100 
jaar. In dat kader is het idee ont
staan om VWO-leerlingen onder
zoekvragen te laten formuleren voor 
studenten van universiteiten. Om 
precieser te zijn: aan VWO-leerlin
gen is gevraagd wat zij als de 
grootste problemen zien voor, pak
weg, het jaar 2015. Uit deze door 
het NIPO uitgevoerde enquete 
bleek dat zij zich vooral zorgen 
maken over de combinatie rnobili
teit-milieu, over milieu en overbe
volking, over de gezondheidszorg 
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en over de vergrijzing van de bevol
king. Voor iemand die, zoals ik, 
gevormd is in een tijd dat de jeugd 
zich vooral zorgen maakte over 
kwesties van oorlog en kernbewa
pening, was dat een verrassende 
uitkomst. Rand de vier genoemde 
onderwerpen heeft het Rectoren 
College een prijsvraag voor studen
ten uitgeschreven, die hen uitnodigt 
om met oplossingen en ideeen te 
komen. De meest originele bijdra
gen worden, tijdens een bijeen
komst op 17 december, beloond 
met aantrekkelijke prijzen, die door 
het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen 
beschikbaar zijn gesteld. De selec
tie vindt plaats door een jury waar 
oak weer een VWO-leerling deel 
van uitmaakt. 

Wat de aansluiting tussen studie en 
werkkring betreft, besteden we 
tegenwoordig meer aandacht aan 
het stimuleren van ondernemer
schap bij onze (oud-}studenten. Het 
afgelopen jaar is op onze campus 
het vernieuwde starterscentrum 
Eutechpark geopend. Oat is geen 
bedrijvencentrum maar een broed
plaats voor startende ondernemers, 
waarin de jonge starters naast een 
goede infrastructuur ook deskundig 
managementadvies krijgen. Het 
centrum huisvest al meer dan 30 
ondernemingen, die werk bieden 
aan ruim 100 personen. Een soort
gelijk initiatief is onlangs ontwikkeld 
door het Ministerie van 
Economische Zaken: het twinning 

22 

concept. Op het gebied van de 
informatie- en communicatietech
nologie (IC1) zullen in Nederland 
een viertal twinning centers tot 
stand komen. Oat zijn starterscen
tra die opgenomen warden in een 
internationaal netwerk van onderne
mers op ICT-gebied, een netwerk 
van waaruit de jonge starters war
den bijgestaan met deskundige 
kennis, contacten en ervaring. Vlak 
voor de zomer werd bekend dat de 
eerste twee twinning centers 
gevestigd zullen warden aan de TU 
Eindhoven en in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer. lk verwacht dat 
van de combinatie van beide star
terscentra op onze campus, 
Eutechpark en het twinning center, 
een elkaar versterkende werking zal 
uit gaan. 

Op 5 september 1983 opende de 
toenmalige rector van onze univer
siteit, professor Ackermans, het 
academisch jaar met een rede 
waarin hij benadrukte dater drie 
waarden zijn die we als universiteit 
goed moeten beschermen: de ver
wevenheid van onderwijs en onder
zoek, de academische vrijheid en 
de zelfstandigheid van de instelling. 
Het zijn nog steeds belangrijke uni
versitaire waarden. In de relatie tus
sen onderwijs en onderzoek, vaak 
de 'schering en inslag' van het uni
versitaire bedrijf genoemd, hebben 
we wel eens de neiging te veel de 
nadruk te leggen op het onderzoek. 
Niet zonder succes, overigens, 
zoals we eerder zagen. Maar we 



realiseren ons tegelijkertijd dat het 
voor het herstellen van het even
wicht nu nodig is om het onderwijs 
weer wat meer impulsen te geven. 
Een aantal van die impulsen neem 
ik met u door. 

Wat voor studenten gaan 
er naar een technische 
universiteit? 
In mei van dit jaar verscheen een 
interessant rapport van het IOWO, 
het instituut voor onderwijskundige 
dienstverlening te Nijmegen. Dit 
rapport, samengesteld door T.G. 
Borgesius, brengt in kaart waarom 
VWO-leerlingen met belangstelling 
voor beta-vakken kiezen voor tech
nische, natuurwetenschappelijke of 
andere opleidingen. Een eerste 
zaak die in het rapport opvalt is dat 
voor zover deze VWO-leerlingen 
naar een algemene universiteit 
gaan, ze dat vooral doen om rede
nen van nieuwsgierigheid en weten
schappelijke interesse. De studen
ten die een TU kiezen noemen deze 
redenen ook, maar ze blijken toch 
veel meer gemotiveerd te worden 
door zaken als het beroepsper
spectief en het idee dat ze zich 
later met de verworven inzichten 
maatschappelijk nuttig willen 
maken. 

Als we kijken naar de VWO-leerlin
gen die van plan zijn om techniek 
of beta te gaan studeren, wat zijn 
dan de andere opleidingen die ze 
overwegen? Het frappante van de 

Nijmeegse studie is dat ze vooral 
denken aan diverse economische 
studies en op de tweede plaats aan 
psychologie en rechten. lk kan me 
niet ontrekken aan de conclusie dat 
ze hun kennis en kunde in dienst 
willen stellen van mens en maat
schappij. In de vakkenpakketten die 
VWO-leerlingen kiezen zien we oak 
een interessante ontwikkeling. Het 
percentage leerlingen dat natuur
kunde in hun eindexamenpakket 
opneemt is sinds 1990 constant 
gebleven, wiskunde B is afgeno
men, scheikunde neemt licht toe, 
maar er is een heel duidelijke groei 
in de belangstelling voor biologie. 
Biologie is ook de enige van de vier 
die meer door meisjes dan door 
jongens wordt gekozen. Wat 
natuurlijk ook opvalt als we naar de 
instroom bij de technische universi
teiten kijken, is dat er bijna geen 
meisjes bij zijn: een dikke 15% en 
die kiezen vooral de opleidingen 
bouwkunde, industrieel ontwerpen 
en biomedische technologie. 

We kunnen hier allerlei conclusies 
uit trekken, maar wat mij vooral 
opvalt is dat we studenten krijgen 
die techniek komen studeren 
omdat ze er iets mee willen doen. 
Ze willen later dingen gaan maken 
die nuttig zijn voor mens en maat
schappij. Dat zagen we oak al 
bij de eerder genoemde NIPO
enquete: ze verwachten dat de 
techniek oplossingen kan brengen 
voor a.a. het milieu, de mobiliteit en 
biomedische vraagstukken. 
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Hoe geeft de TU Eindhoven hier 
uitvoering aan? 
lk ga wat de onderwijsontwikkelin
gen betreft achtereenvolgens in op 
structurele ontwikkelingen, op het 
nieuwe onderwijsmodel en op de 
bijbehorende infrastructuur. Eerst 
de organisatiestructuur. Al een paar 
jaar geleden is aan onze instelling 
een ontwikkeling in gang gezet die 
de afgelopen periode haar vol
tooing heeft gevonden met de aan
stelling van opleidingsdirecteuren. 
ledere opleiding aan de TUE heeft 
nu een directeur die, met zijn eigen 
opleidingscommissie als advies
lichaam, verantwoordelijk is voor 
vorm, inhoud en kwaliteit van zijn 
opleiding. Hij krijgt hiervoor ook een 
budget waarmee onderwijscapaci
teit kan warden betrokken uit de 
capaciteitsgroepen van de facultei
ten. lnmiddels is ook het Onderwijs 
Service Centrum (OSC) van start 
gegaan, waarin expertise is gebun
deld op gebieden als kwaliteitszorg, 
moderne onderwijsvormen, didakti
sche vaardigheden en het gebruik 
van ICT-hulpmiddelen. Het OSC 
ondersteunt de opleidingsdirecteu
ren. Wat het personeelsbeleid 
betreft, wordt op het ogenblik geke
ken hoe we de kwaliteiten van onze 
docenten, en hun deelname aan bij
voorbeeld scholingsprogramma's, 
een prominentere rol kunnen laten 
spelen in hun loopbaanmogelijkhe
den. 

In het overleg dat ik geregeld met 
de opleidingdirecteuren heb kwam 
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ruim een jaar geleden de wens naar 
voren om te komen tot een 
Eindhovens onderwijsmodel. Bij de 
vorige opening van het academisch 
jaar meldde ik dat dat OGO wordt: 
Ontwerp Gericht Onderwijs. Lettend 
op het verwachtingspatroon van 
onze inkomende studenten, zal 
deze nadruk op ontwerpen niet ver
rassend zijn. Gedurende het afgelo
pen academisch jaar is er op allerlei 
plaatsen en in allerlei kringen over 
OGO van gedachten gewisseld, bij
voorbeeld tijdens een instellings
brede onderwijsdag op 16 april in 
het Philips Stadion. Maar ook bin
nen faculteiten, capaciteitsgroepen 
en studentengeledingen is druk 
over OGO gediscussieerd. Deze 
gedachtenwisselingen leiden tot 
een model waarin studenten in klei
ne groepen gezamenlijk ontwerp
problemen oplossen. Aanvankelijk 
gaat het om eenvoudige ontwer
pen, waarbij de studenten vooral 
leren samen te werken en ontdek
ken hoe wetenschappelijke kennis 
aan technologisch ontwerp ten 
grondslag ligt. In het tweede studie
jaar zullen de ontwerpen innovatie
ver warden, afwegingen moeten 
warden gemaakt, compromissen 
warden gesloten, randvoorwaarden 
gaan een rol spelen, etc. In het 
derde jaar warden de OGO-groe
pen ook multidisciplinair samenge
steld. Studenten van verschillende 
opleidingen - en wellicht ook van 
verschillende onderwijsinstellingen 
werken dan gezamenlijk aan meer 
gecompliceerde ontwerpvraagstuk-



ken. De preciese manier waarop dit 
alles gebeurt, alsmede welk deel 
van de studietijd in OGO-groepen 
wordt doorgebracht, zal varieren 
per opleiding. OGO is immers geen 
keurslijf, maar een gemeenschap
pelijke inspiratiebron. lk ben bijzon
der verheugd dat we professor 
Wijnen, de geestelijke vader van het 
Maastrichtse PGO-model, bereid 
hebben gevonden om twee dagen 
per week aan de TU Eindhoven te 
komen werken om, vanuit ons 
OSC, de opleidingsdirecties te 
ondersteunen bij het proces om 
gezamenlijk vorm en inhoud te 
geven aan OGO. 

De verschuiving van massaal 
onderwijs naar kleinere groepen zal, 
zoals we nu al zien bij de opleidin
gen werktuigbouwkunde en biome
dische technologie, een verande
ring teweeg brengen in de behoefte 
aan onderwijsruimten. We zullen op 
onze campus meer vraag krijgen 
naar kleine, technisch goed uitge
ruste, ruimten en het gebruik van 
de grote collegezalen zal afnemen. 
Oat zullen we vooral merken in dit 
prachtige Auditorium, waar we ons 
nu bevinden. Dit gebouw zal in dat 
proces in toenemende mate een 
aula-, congres- en theaterfunctie 
krijgen, een functie waar het overi
gens uitstekend geschikt voor is. 
Voor goed onderwijs is een goede 
ICT-infrastructuur van levensbelang. 
Ruim een jaar geleden heeft de TU 
Eindhoven besloten hierin een grote 
stap voorwaarts te zetten door als 

infrastructuur te kiezen voor indivi
duele notebook computers. 
lnmiddels hebben alle eerste- en 
tweedejaarsstudenten de beschik
king over hun eigen notebook, een 
mooie, krachtige machine waarop 
ik met plezier deze rede heb 
samengesteld. De notebook is het 
vanzelfsprekende gereedschap van 
de moderne ingenieur. Het is een 
persoonlijk gereedschap, dat de 
student zelf beheert, waarop ze 
hun eigen werkomgeving kunnen 
creeren en dat altijd tot hun 
beschikking staat: thuis, in de trein, 
bij het college, in de OGO-groep, 
bij examens, op bedrijfsstage of 
zelfs tijdens de buitenlandse stage. 
En overal kunnen ze de software 
gebruiken waarvoor de TUE alle 
benodigde licenties heeft verzorgd. 

Eerst moet de infrastructuur er zijn, 
dan kun je hem pas gebruiken. We 
zullen de komende tijd een sterke 
groei meemaken van het gebruik 
van ICT-middelen in het onderwijs. 
Oat zal niet meteen revolutionair 
zijn. In het begin, en dat maken we 
nu mee, worden vooral bestaande 
onderwijsvormen ondersteund met 
meer computergebruik: e-mail, 
groupware, diagnostische toetsen, 
interactieve simulaties, etc. Maar 
langzamerhand zullen we zien dat 
het onderwijs echt verandert, dat 
we onderwijsvormen krijgen waar 
we nu nog geen voorstelling van 
hebben. Een technische universiteit 
is immers een gemeenschap van 
creatieve geesten, van ontwerpers. 
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En ik voorspel u dat die de nodige 
interessante dingen gaan doen. lk 
ben erg benieuwd hoe ans onder
wijs er over een paar jaar uitziet. 
Oat de ontwikkeling in de richting 
van een mobiele, ge'fndividualiseer
de ICT-infrastructuur gaat en dat dit 
een onomkeerbaar proces is, waar 
oak de andere universiteiten op zul
len aansluiten, daarvan ben ik over
tuigd. Wij heboen als technische 
universiteit met een sterk zwaarte
punt in de informatie- en communi
catietechnolgie hierin het voortouw 
genomen. 
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Dames en heren, 

Met de wens dat aan onze instelling 
onderwijs en onderzoek in onderlin
ge samenhang, als schering en 
inslag van hetzelfde weefsel, elkaar 
mogen blijven versterken, verklaar 
ik het Academisch Jaar 1998/1999 
voor geopend. lk heb gezegd. 
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