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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 
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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. 




