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Opening academisch jaar  
Technische Universiteit Eindhoven, 3 september 2007 
Rede Prof.dr.ir. Hans van Duijn 

 

Dames en heren, beste collega’s en vooral beste 
studenten. Hartelijk welkom bij de opening van het 
nieuwe academisch jaar aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Een speciaal welkom voor Mark Rutte, 
fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. 
Meneer Rutte, aan ons vanmiddag de taak om in het 
voorprogramma van Bart Chabot op te treden.  
De laatste keer dat wij elkaar hebben ontmoet, was in de 
periode dat u staatssecretaris was. Ik wil hier graag mijn 
waardering en dank uitspreken voor uw steun in die tijd 
aan onze 3TU-plannen. De extra 50 miljoen euro die 
mede dankzij u beschikbaar is gekomen, wordt 
momenteel gebruikt om extra leerstoelen bij de drie 
technische universiteiten op te zetten. Het moet u goed 
doen als ik u vertel dat sinds uw tijd als staatssecretaris 
de 3TU-samenwerking steeds hechter en sterker is 
geworden.  

Dames en heren, de vorm van deze bijeenkomst is 
veelbetekenend. De hoogleraren hebben vandaag een 
even eervolle plaats als de studenten. Niet voor niets 
kwamen er zojuist, parallel aan elkaar, twee aparte 
cortèges binnen. Sterker nog, dit vak is vandaag de 
baas. Want de studenten zijn de regisseurs van deze 
feestelijke opening van het academisch jaar. Het is voor 
mij dan ook een eer, dat ik door de studenten 
uitgenodigd ben om hier te spreken.  

 



 

Namens het College van Bestuur wil ik de betrokken 
studenten bedanken voor al het werk dat zij in de 
organisatie van deze dag staken. Het is een interessant 
en uitdagend programma geworden. Ik hoop en 
verwacht dat iedereen zal blijven voor het feest 
vanavond, want dat belooft ook de moeite waard te 
worden. 

Op de universiteit draait het om studenten. Wij doen er 
alles aan om onze studenten voor te bereiden op een 
zinvolle positie in de maatschappij. Als je van deze 
universiteit afkomt, heb je het in je om een belangrijke 
rol te spelen in de industrie, in de wetenschap of bij de 
overheid. Als je van deze universiteit afkomt, ben je in 
staat om bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën die nodig zijn om de grote vragen van de 
toekomst op te lossen: klimaat, energie, mobiliteit, ICT 
en gezondheidszorg. De maatschappij moet bij het 
oplossen van die grote vragen op onze ingenieurs 
kunnen rekenen, want wie zouden het anders moeten 
doen?  

Ik wil u vanmiddag vertellen dat wij als TU Eindhoven er 
alles aan zullen doen om het studeren tot een succes te 
maken. Dat ook in een snel veranderende wereld, met 
toenemende concurrentie uit Europa, Azië en India, 
onze ingenieurs hoog worden gewaardeerd. Dat met 
een diploma van de TU Eindhoven the sky the limit is. 
Dat we een internationale gemeenschap zijn met een 
substantieel aantal buitenlandse masterstudenten. Dat 
er hier eisen worden gesteld aan studenten en docenten 
wat betreft inzet en betrokkenheid. Dat het onderwijs 
hier kleinschalig en gevarieerd is met volop ruimte voor 
studenten die meer en anders willen. 

 



 

Dit en nog meer is uitgewerkt in de TU/e onderwijsvisie. 
In officiële termen is dit een beleidsdocument. Nu 
hebben beleidsdocumenten nogal de neiging in 
bureauladen te verdwijnen. Ik ga u verzekeren dat dit 
hier niet zal gebeuren. Onze onderwijsvisie zal het rode 
onderwijsboekje van de TU/e worden. We gaan het 
allemaal uit ons hoofd leren en nog belangrijker, we 
gaan ons er allemaal aan houden. Er is door een brede 
groep zeer verstandige mensen uit onze universiteit hard 
aan gewerkt: hoogleraren, onderwijsdeskundigen en 
natuurlijk studenten. Het hele project stond onderleiding 
van Professor Jos Baeten. Namens het College van 
Bestuur wil ik iedereen, Professor Baeten voorop, heel 
erg bedanken voor hun inzet.  

Dames en heren, ik heb me voorgenomen om 
vanmiddag onze onderwijsvisie op hoofdlijnen met u te 
delen. 

Studeren doe je niet alleen op een zolderkamer. Begrijp 
me goed: de beslotenheid van een eigen kamer is 
belangrijk, studeren is ook blokken. Basiskennis moet je 
jezelf eigen maken. Maar alleen op eigen kracht kom je 
niet verder in wetenschap en techniek. Wij willen een 
lerende gemeenschap zijn, waarin we vragen aan elkaar 
stellen en elkaar op weg helpen. Die lerende 
gemeenschap is een van de kernpunten in onze 
onderwijsvisie.  

Grenzen van wetenschap en techniek verleggen, is 
teamwerk. Je kunt onmogelijk alle aspecten zelf 
beheersen. We vinden het daarom op de universiteit 
belangrijk om verschillend onderzoek en verschillende 
onderzoeksculturen met elkaar te confronteren.  

 



 

Zoals wetenschappers gevoel moeten krijgen voor 
elkaars problemen en voor maatschappelijke en 
industriële ontwikkelingen, geldt dat nadrukkelijk ook 
voor onze studenten. Jullie zijn immers de kern van die 
lerende gemeenschap.  
 

We verwachten van jullie dat je deelneemt aan onze 
gemeenschap. Dat onze universiteit en jouw faculteit je 
thuis is. Daarbij hoort dat je lezingen bezoekt, 
jongerejaars begeleidt en deelneemt aan bijzondere 
activiteiten. Bijvoorbeeld bij Studium Generale of 
bijvoorbeeld onze Super Tuesdays. Vorig jaar zijn we 
daarmee begonnen, toen de universiteit vijftig jaar 
bestond. Op die dagen lieten onderzoeksgebieden zien 
wat ze in huis hebben. Ze trokken veel belangstelling, 
met name van buiten de universiteit. Het was een 
geweldig succes! We gaan daarom door met de Super 
Tuesdays. Maar nu is het veelal de beurt aan de 
studenten om hun opleiding en hun vakgebied te laten 
zien. Zet deze dinsdagen hoog in je agenda, juist als het 
om onderwerpen gaat die niet direct tot je eigen terrein 
behoren. Het geeft je de gelegenheid om een kijkje te 
nemen bij andere wetenschapsgebieden. Zo kunnen we 
van elkaar leren op deze universiteit.  

Onderdeel van een gemeenschap uitmaken, betekent 
ook dat je hier in en uit kunt lopen. Het helpt dan als je in 
de buurt woont. We willen stimuleren dat meer 
studenten op kamers gaan. Met steun van de gemeente 
Eindhoven is er een plan ontwikkeld om dat te bereiken. 
Ik kom daar aan het eind van deze bijeenkomst op terug.  

Dat je hier vaak over de vloer komt, niet alleen de 
verplichte nummers afdraait, dat je vragen stelt en 

 



 

samen met anderen naar antwoorden zoekt, dat is 
allemaal essentieel voor onze lerende gemeenschap. 
Het tegenovergestelde dus van een onderwijsfabriek. 
Wij vinden hier dat topkwaliteit onverenigbaar is met 
massacolleges en uniformiteit. Onderwijs op maat is dan 
ook een kernbegrip in onze onderwijsvisie. En we 
kunnen het ons veroorloven. De TU/e is een betrekkelijk 
kleine universiteit met een heel gunstige verhouding 
tussen wetenschappelijke staf en studenten. Laten we 
dat koesteren. 

Je moet veel zelf doen in ons onderwijs. In alle 
studierichtingen is er ruimte voor ontwerpgestuurd 
onderwijs. Dat is en dat blijft een ander belangrijk punt in 
onze onderwijsvisie. In kleine groepjes werk je aan 
ontwerpopdrachten. Je leert gegevens combineren, zelf 
een theorie ontwikkelen, een creatieve stap zetten in 
een ontwerp, presenteren en communiceren over je 
ideeën. 

Onze onderwijsideeën zie je ook aan de manier waarop 
we hier op de campus bouwen. Als we nieuwe 
gebouwen neerzetten, of als we verbouwen, dan houden 
we rekening met kleinschalig onderwijs en met 
verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Studenten 
en wetenschappers moeten dicht op elkaar zitten. Kijk 
bijvoorbeeld naar Vertigo, het gebouw van de faculteit 
Bouwkunde, waar op iedere verdieping studentenateliers  
de centrale spil zijn. Daaromheen is de staf 
gegroepeerd. 

Een ander belangrijk punt uit onze onderwijsvisie is dat 
wij het bachelordiploma als tussenstation zien. Onze 
bacheloropleidingen zijn betrekkelijk smal, gaan de 
diepte in, met een combinatie van gedegen vakkennis in 

 



 

één discipline en ingenieursvaardigheden. Dat heeft als 
voordeel dat onze studenten al snel in hun studie kennis 
maken met onderzoek dat op de faculteiten speelt. Ze 
kunnen heel snel meedraaien met wereldwijd 
toonaangevende hoogleraren. Onze 
bacheloropleidingen dienen als fundament, als opstap, 
voor een vervolg masteropleiding, hetzij binnen of buiten 
de eigen opleiding, hetzij binnen of buiten de universiteit.  

Breedte is natuurlijk ook belangrijk, maar dat komt er 
dan bij. We willen natuurlijk dat onze studenten ook een 
open oog houden voor wat er buiten hun eigen 
vakgebied gebeurt. Die breedte kun je zoeken in de 
keuze van een minor. In het bijzonder willen we 
stimuleren dat er minoren buiten de eigen opleiding 
worden gekozen. Zo kun je kiezen uit onderwerpen die 
aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten van de 
universiteit, zoals duurzame energie, medische 
technologie, embedded systemen, polymeren of 
ondernemerschap. De maatschappij heeft immers 
steeds meer behoefte aan mensen die kennis uit 
verschillende vakgebieden kunnen combineren. 
En studenten die echt snel gaan, kunnen hun talenten 
bewijzen in het honoursprogramma. Dit programma is 
bedoeld om de geest te scherpen en ontwikkelingen met 
elkaar te confronteren. Het oriënteert zich in de breedte. 
Zo zal er dit jaar een honours class worden gegeven 
over doorbraaktechnologieën die de komende 20 jaar 
maatschappelijk hard nodig zijn.  

 

In onze onderwijsvisie spreken we ook uit dat we veel 
internationaler willen worden. Kijk maar eens goed in het 
rond, over vijf jaar is het hier echt veel kleuriger. We 

 



 

moeten ook wel want er is in Nederland een tekort aan 
ingenieurs, een tekort aan leraren in de exacte vakken 
en een tekort aan wetenschappelijke onderzoekers. We 
hebben meer talent hard nodig en dat talent gaan we in 
het buitenland halen. 

Om daarin succesvol te zijn ontwikkelen we hechte 
banden met universiteiten in bijvoorbeeld Turkije, China, 
India, Mexico en Roemenië. Hierbij laten we ons leiden 
door contacten die afzonderlijke faculteiten al hebben. 
Het lukt ons daardoor steeds beter om excellente 
studenten uit het buitenland aan te trekken voor het 
volgen van een Eindhovense masteropleiding. Deze 
studenten gaan na hun studie niet meteen weer terug. 
We sluiten een contract met hen, waardoor ze drie jaar 
bij een bedrijf hier in de regio kunnen werken. De 
universiteit, en steeds vaker ook het bedrijfsleven, stelt 
daarvoor beurzen beschikbaar. 
Als hier dan straks een grote groep buitenlandse 
studenten rond loopt, dan is het aan ons, maar toch in 
het bijzonder aan jullie studenten, om ervoor te zorgen 
dat zij zich hier thuis voelen. En doe er je voordeel mee. 
Contacten en vriendschappen met deze studenten zijn 
een verrijking. Trouwens ook een goede leerschool voor 
je latere beroepsleven, want ook daar zul je te maken 
krijgen met internationale relaties. 
Kortom, op deze internationale campus kan je je 
voorbereiden op een internationale carrière.  

Ander onderwerp. Als je van de middelbare school hier 
bij de TU komt studeren is het wel even slikken. Nieuwe 
omgeving, hoog studietempo en pittige vakken. In het 
bijzonder is onze wiskunde voor veel studenten een 
struikelblok. Je behoorde tot de beste van je klas en dan 

 



 

moet je hier weer helemaal opnieuw beginnen. Je speelt 
dan ook ineens in de champions league. Onze eerste 
jaars hebben het echt niet makkelijk. Er haken dan ook 
veel, te veel, studenten af. Niet alleen hier in Eindhoven, 
maar bij alle universiteiten. Een paar weken geleden 
heeft de VSNU er zelfs een conferentie aan gewijd. Wij 
zullen ons er tot het uiterste voor blijven inspannen om 
het studeren in de bachelor-fase succesvoller te laten 
zijn. Dat wordt een belangrijk aandachtspunt voor de 
komende jaren. Niet noodzakelijk grote nieuwe 
initiatieven, maar, om met Sijbolt Noorda te spreken, 
verbeteren van wat we hieraan al doen. Er komt vrijwel 
individuele begeleiding voor onze eerste jaars, er komen 
zomercursussen en bijspijkerprogramma's. We 
ontwikkelen een netwerk met middelbare scholen in de 
regio en we nodigen vwo’ers hier uit voor het volgen van 
pre-universitaire colleges. We willen hun talent uitdagen 
en ze beter voorbereiden op hun studie. 

We doen hier dus veel voor onze studenten en onze 
prestudenten. Maar daarvoor verlangen we wel een 
tegenprestatie. Wie eenmaal binnen de muren van de 
Technische Universiteit Eindhoven zijn of haar studie 
begint, studeert niet vrijblijvend. Je moet hier tonen wat 
je waard bent. Daarvoor krijgen de studenten van ons 
een half jaar de tijd en alle hulp. Daarna, halverwege de 
propedeuse, kijken we wat ze ervan terecht hebben 
gebracht.  
  
Dan zullen we streng en rechtvaardig zijn. Maar als het 
naar onze mening een kansloze missie wordt, dan zullen 
we dat ook duidelijk zeggen. Dan raden we deze 
studenten met klem aan om hun heil elders te zoeken. 
En dat oordeel heeft consequenties. Studenten met een 

 



 

negatief advies zullen niet meer in aanmerking komen 
voor onze intensieve begeleiding. We hebben immers 
onze handen vol aan studenten die wel het groene licht 
hebben gekregen. We dwingen ze nog net niet om weg 
te gaan, maar dat zou in de toekomst wel eens anders 
kunnen worden. 

Als we ervan overtuigd zijn dat een student de opleiding 
aan kan, dan ligt een mooie toekomst in het verschiet. 
Eerst de bachelor en daarna een master. Zoals eerder 
gezegd, hier in Eindhoven zien wij het bachelordiploma 
als een tussenstation. Het is geen academische 
eindstreep. Dat is een belangrijk verschil met een HBO-
opleiding. Op het HBO betekent een bacheloriaat dat je 
klaar bent voor de beroepspraktijk. Hier niet. Bij ons is 
het een vooropleiding.  

Beste studenten, jullie mogen dus blijven na het 
bachelordiploma. Graag zelfs. Maar we hopen ook dat je 
het lef hebt om je vleugels uit te slaan. Een 
bachelordiploma uit Eindhoven biedt toegang tot een 
scala van masteropleidingen, ook aan de andere twee 
technische universiteiten, ook aan de algemene 
universiteiten, ook in het buitenland. De academische 
wereld ligt voor je open. Omgekeerd verwelkomen we 
hier natuurlijk graag de bachelors van andere 
universiteiten. We verwachten een flinke toestroom. We 
pretenderen niet voor niets te behoren tot de beste 
technologie-universiteiten van Europa en wat onderwijs 
betreft vertaalt zich dat in het bijzonder in onze 
masteropleidingen.  

In die masteropleidingen zijn onderwijs en onderzoek 
nauw met elkaar vervlochten. Draaien de studenten mee 
in de onderzoeksgroepen en hebben ze intensief contact  

 



 

met het wetenschappelijk bedrijf. Veel studenten 
studeren af buiten de deur, bij het bedrijfsleven in onze 
kennisintensieve regio. Maar dat vind ik geen must. Het 
is ook prima als we ze zelf voorbereiden op een 
vervolgcarrière. En ook in de masters geldt dat 
studenten die meer willen en kunnen volop 
mogelijkheden krijgen. Hebben ze belangstelling, dan 
kunnen ze zich bekwamen in het ondernemerschap. 
Hebben ze voldoende talent, dan maken wij ze super-
ingenieur via een van onze ontwerpersopleidingen. Zijn 
ze wetenschappelijk excellent, dan bieden wij samen 
met onderzoekscholen honours tracks als voorbereiding 
op een promotieprogramma.  

Dames en heren, ik sluit af. 

Het realiseren van onze onderwijsvisie gaat veel van ons 
vragen, zowel van de collega’s hier in vak 2 als van onze 
studenten. 

Collega’s: een lerende gemeenschap, onderwijs op 
maat, gedifferentieerde leerpaden, coaching, het zal veel 
inzet, veel tijd en veel energie van jullie vragen. Jullie 
inzet is bepalend voor de manier waarop studenten 
straks hun beroepspraktijk ingaan. Maar er staat ook 
veel tegenover. Goed onderwijs levert een belangrijke 
bijdrage aan de maatschappij. En het geeft toch altijd 
veel voldoening als het lukt om studenten verder te 
brengen. En de vragen en inventiviteit van jonge 
mensen, die zijn toch onmisbaar voor ons eigen 
onderzoek. De lerende gemeenschap, die ons voor ogen 
staat, zal voor iedereen inspirerend zijn. Goed onderwijs 
geeft niet alleen voldoening, je krijgt er veel voor terug. 

 



 

Goed onderwijs moet ook worden beloond. Het draait 
hier op de universiteit niet alleen om aantallen 
publicaties en citaties. Wie excelleert in onderwijs, zal 
dat merken. Daarmee zal ik vandaag een begin maken, 
als ik zodadelijk de prijs uitreik voor de beste docent in 
het bachelor- en masteronderwijs.  

Studenten: Ik zal niet al te prekerig worden, anders 
maak ik het Bart Chabot te makkelijk om er straks 
grappen over te maken. Het is aan jullie om een succes 
te maken van je studie. We realiseren ons dat veel 
studenten handen en voeten te kort komen om alle 
uitdagingen aan te gaan. Het studieprogramma zal ook 
dit jaar veel van jullie vergen. Wij zullen er alles aan 
doen om jullie daarbij te helpen. Aan jullie de taak om 
het onderwijs serieus te nemen, om te laten zien dat 
jullie excellente studenten zijn. Er is keuze te over, niet 
alleen hier in Eindhoven, maar ook daarbuiten. Het 3TU-
verband en onze de internationale contacten bieden 
daar allerlei mogelijkheden voor. Bekijk het goed, en doe 
er je voordeel mee.  

Ik heb gezegd. 

 


