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Nieuwjaarstoespraak 

dr.ir. H.G.J. de Wilt 

Voorzitter College van Bestuur 

5 januari 1998 



Voor de tweede keer begin ik een nieuw jaar met 

terugblikken op het recente verleden en vooruit kijken naar 

de nabije toekomst. 

Het jaar 1997 werd gekenmerkt door grote dynamiek. 

Dankzij u aller inspanningen is er nu veel in beweging en 

bovendien in de goede, onderling afgesproken richting. 

De inspiratie hiervoor werd geput uit de vorig jaar 

geaccepteerde nota '(oncurreren en samenwerken' met 

strategische schetsen voor onze universiteit. Dat is te 

illustreren met vele voorbeelden op aile gebieden waarop wij 

actief zijn: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke 

dienstverlening. Zonder te kort te willen doen aan de vele 

door u genomen initiatieven noem ik u er enkele. 

Ik begin met het onderwijs. Een hoogtepunt was de start van 

de ingenieursopleiding Biomedische technologie, een 

unieke opleiding qua inhoud en vanwege het feit dat deze 

een samenwerkingsproject is van twee universiteiten, de TUE 

en de Universiteit Maastricht. De nieuwe opleiding droeg 

stevig bij aan de groei van onze studenteninstroom . 

We lanceerden in 1997 het plan een onderwijsmodel te 

ontwikkelen voor aile Eindhovense ingenieursopleidingen 

onder de noemer 'Ontwerp Gestuurd Onderwijs' . 

Kenmerkend hiervoor zijn gerichtheid op ontwerpen en 

werken aan concrete casussen in kleine teams. Het aanleren 

van gedegen vakkennis in een bepaalde discipline wordt zo 

gefntegreerd met het verwerven van de vaardigheden die 

nodig zijn om die kennis onder bedrijfsmatige 

randvoorwaarden kritisch toe te kunnen passen in 

multidisciplinaire ontwerpteams. 

De faculteit Technologie Management begon in 1997 met 

deeltijdvarianten van de verkorte opleidingen Technische 

Bedrijfskunde en Techniek en Maatschappij voor 
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We namen vorig jaar het initiatief om door het bedrijfsleven 

bekostigde beurzen toe te kennen aan op motivatie en 

examencijfers geselecteerde eerstejaars studenten in 

studierichtingen, waarvoor de belangstelling al langer 

achterblijft bij de behoefte op de arbeidsmarkt. 

Ons initiatief werd inmiddels door anderen overgenomen. 

We leverden verder extra inspanningen op het terrein van de 

studentenwerving, instroombevordering en 

studievoorlichting. Er werden twee jonge TUE-ingenieurs 

aangetrokken met als taak scholen te bezoeken en een 

voorlichtings- en telemarketingteam van studenten op te 

zetten en zo beter dan voorheen in contact te komen met 

potentiele studenten. De eerste resultaten zijn bemoedigend. 

Ik heb er dan ook goede hoop op dat we het studiejaar 1998 

- 1999 in kunnen gaan met 1100 eerstejaars studenten. 

We hielden in 1997 een grootschalige satisfactiepeiling 

onder al onze studenten. Over het algemeen was men 

redelijk tevreden, hoewel er ook behoefte bleek aan meer 

aandacht voor de individuele student en aan meer 

studentactiverende werkvormen. De Pf ilingsresu ltaten 

hebben inmiddels geleid tot concrete yerbeteracties. 

Om onze leidende positie op het terrel n van de 

ontwerpersopleidingen veilig te stel~ln en waar mogelijk te 

versterken (met name in international l verband) werd het 

Stan Ackermansinstituut krachtig gereconstrueerd. Dat 

gebeurde door het bestuur los te koppelen van de 

opleidingen, in het bestuur externe mensen op te nemen, de 

kwaliteitsverantwoordelijkheid voor de opleidingen 

nadrukkelijker bij het instituut te leggen en de financ iering 

van de opleidingen los te koppel en van de faculteiten . 

Tot slot begonnen we op onderwijsgebied onder de noemer 

Notebookproject met een grootschalig innovatieproces dat 

tot doel heeft moderne informatie- en communicatie

technologie te integreren in het onderwijs. In het kader 

3 daarvan krijgen geleidelijk al onze studenten de beschikking 



over een notebookcomputer. De rUE loopt met dit project 

voorop in Europa. 

Ook op onderzoeksgebied boekten we in 1997 belangrijke 

wapenfeiten. 

Samen met de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek richtten we het Europese 

onderzoeksinstituut Eurandom op met als werkterrein 

statistiek, besliskunde en waarschijnlijkheidsleer. Het 

wetenschappelijk programma is inmiddels gereed en in 

uitvoering genomen. 

Op 18 februari zal minister dr.ir. J.M .M . Ritzen van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen het instituut formeel openen . 

We kregen een belangrijke rol toebedeeld in twee van de 

vier technologische topinstituten die dankzij financiering 

van het Ministerie van Economische Zaken en krachtige steun 

van het bedrijfsleven gerealiseerd kunnen worden. 

Ze zijn een poging om de rol van het bedrijfsleven in het 

universitaire wetenschappelijk onderzoek te versterken. Wij 

hebben een leidende positie in het Dutch Polymer Institute 

en spelen een belangrijke rol in het Netherlands Institute for 

Metals Research. Het gaat hier om een interessant 

experiment waaraan overigens nog vele bestuurlijke 

voetangels en klemmen kleven. 

Vier onderzoekscholen met de rUE als penvoerder werden 

in 1997 erkend door de Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen, te weten : het J.F. Schouten Institute for 

User-System Interaction, het Centrum voor Plasmafysica en 

Stralingstechnologie, de Onderzoekschool Engineering 

Mechanics en het Instituut voor Programmatuurkunde en 

Algoritmiek . Daarmee is onze relatieve positie ten opzichte 

van concurrerende instellingen aanzienlijk versterkt. 

Rekening houdend met onze omvang hebben we hier nu 

ruimschoots een eerste plaats verworven . 

4 Velen onder onze docenten ontvingen in 1997 interessante 



nationale en internationale blijken van waardering. Een 

daarvan wil ik noemen, de Spinozaprijs voor prof.dr. R.A. 

van Santen. 

Tot slot kan ik op onderzoeksgebied melden dat eind 1997 

twee TUE-onderzoekscholen - het Nederlands Instituut voor 

Onderzoek in de Katalyse (NIOK) en het Institute for 

Communication Technology, Basis Research en Applications 

(COBRA) - genomineerd zijn om met financiering van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

toponderzoekschool te worden . Uit de circa honderd 

onderzoekscholen werd een dertigtal voorgedragen . 

Daarvan werden er elf genomineerd, waaruit uiteindelijk zes 

tot zeven scholen geselecteerd zullen worden. We zullen er 

alles aan doen om de leidende positie met twee 

genomineerden ook in de selectiefase te kunnen handhaven. 

Ook op andere terreinen dan onderwijs en onderzoek zijn 

voorbeelden te noemen van toegenomen dynamiek, passend 

bih nen de ge·integreerde aandacht voor aile bedrijfs

processen binnen de TUE. 

Ik noem de oprichting van de TUE Holding, een B.V. met 

eigen Raad van Commissarissen en een aparte directie, die 

het beheer gaat voeren over de werkmaatschappijen waarin 

de TUE haar contractactiviteiten voor derden onderbrengt. 

Inmiddels werden drie van dergelijke werkmaatschappijen 

opgericht (Calibre B.V., Calypso B.V. en Eutechpark B.v.) die 

in 1998 samen een omzet van een kleine vier miljoen gulden 

zullen gaan realiseren. 

We hebben in 1997 ons beleid ten aanzien van startende 

ondernemers op TUE-terrein nieuw leven ingeblazen. In dat 

kader werden enkele gebouwen geschikt gemaakt om als 

bedrijvencentra te fungeren en werd de exploitatie van deze 

centra ondergebracht in de besloten vennootschap 

Eutechpark. Deze verzorgt bovendien diverse diensten en 
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28 startende ondernemers op TUE-terrein actief. We hopen 

dit aantal in 1998 zeker uit te bouwen tot 35. 

Verder hebben we vorig jaar het besluit genomen om onze 

universitaire technologische instituten te bundelen in een 

instituut en daaraan ook een vernieuwd liaisonbureau te 

koppelen als bemiddelende instantie tussen het midden- en 

kleinbedrijf en de TUE. Met die koppeling reageerden we 

snel op een door de Kamer van Koophandel verwoorde 

behoefte uit het bedrijfsleven. Het instituut krijgt de vorm 

van een besloten vennootschap binnen de TUE Holding B.V. 

Van belang is verder dat het contract met TNO op basis van 

een inventarisatie van lopende activiteiten voor TNO 

Industrie en TNO-TPD nader ingevuld werd. Dit gebeurde 

mede met het oog op de komst van TNO Industrie naar het 

TUE-terrein. Vooruitlopend op de nieuwbouw van TNO 

Industrie werd voorzien in tijdelijke huisvesting. Inmiddels 

zijn al circa 200 TNO-medewerkers op het TUE-terrein aan het 

werk. 

In het algemeen zijn onze externe contacten in 1997 

sterk toegenomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 

interessante mensen die hier als spreker optraden. 

Ik denk aan mensen als Nicholas Negroponte, minister

president Wim Kok, eX-Philips-president Jan Timmer en 

voorzitter van de Europese Commissie Jacques Santer. 

Het blijkt ook uit de toegenomen positieve belangstelling 

voor de TUE in de nationale media. 

Ik kom nu bij enkele onderwerpen van meer bestuurlijke 

aard. In het kader van de invoering van de wet op de 

modernisering van de universitaire bestuursstructuur werd 

het nodige gedaan. Er werd gekozen voor ongedeelde 

medezeggenschapsorganen (studenten en medewerkers 

samen). De verkiezingen voor de nieuwe universiteitsraad en 

faculteitsraden zijn achter de rug, de raden zijn bemand. 

6 Er werd een Raad van Toezicht ingesteld. Daarnaast werd 



periodiek bestuurlijk overleg tussen het College van Bestuur 

en de decanen van de faculteiten ge·introduceerd, alsmede 

periodiek overleg tussen de portefeuillehouders 

bedrijfsvoering in de faculteitsbesturen en de hoofden van de 

stafafdelingen Financien en Administratie en Personeel en 

Organisatie. Via deze platforms proberen we te blijven 

voorzien in het creeren van een breed draagvlak voor de 

dynamische veranderingen die we met elkaar tot stand willen 

brengen. 

Het Facilitair Bedrijf heeft vorig jaar in belangrijke mate 

gestalte gekregen . Nu is de fase aangebroken waarin de 

dienstverleners en de dienstvragenden samen moeten gaan 

kijken hoe op basis van heldere en eenvoudige spelregels 

maximale efficiency en effectiviteit bereikt kunnen worden in 

deze nieuwe structuur. 

Vrijwel geruisloos zijn in 1997 de overige centrale 

organisatie-onderdelen gehergroepeerd in stafafdelingen 

die. rechtstreeks aan het College van Bestuur rapporteren en 

diensten die een bredere functie hebben . 

Tot slot zijn er vele discussies gevoerd met de faculteiten om 

te komen tot een nieuw meerjarenplan, een uitwerking van 

de strategische schetsen in toetsbare doelen. Dat heeft 

geleid tot een begroting voor 1998 die al in die vorm is 

geschreven. Per faculteit hebben we voor 1998 afspraken 

gemaakt over de verwezenlijking van concrete, toetsbare 

doelen, waarvan we de voortgang op kwartaalbasis zullen 

evalueren. Daardoor wordt tijdig bijsturen mogelijk waar dat 

nodig blijkt te zijn . Ook het meerjarenplan wordt zo in 

toetsbare doelen geformuleerd. We hopen dat de Raad van 

Toezicht het plan in maart zal accepteren en goedkeuren. 

Het plan zal vervolgens net als de strategische schetsen breed 

worden verspreid. 

Tot zover 1997. Nu een paar woorden over 1998. Ik doe dat 
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dit jaar. Oeze omvat activiteiten waarvan het college de 

verwezenlijking als zijn plicht ziet . 

Om te beginnen zullen we samen met onder anderen de 

faculteitsdecanen en opleidingsdirecteuren werken aan het 

verder definieren en preciseren van het concept Ontwerp 

Gestuurd Onderwijs. Daar hebben we haast mee omdat een 

goed idee altijd vele vaders heeft en overgenomen wordt 

door anderen. We zullen het snel moeten doen opdat we 

terecht kunnen claimen dat dit een Eindhovens 

onderwijsmodel wordt. 

We zullen verder binnen het Notebookproject gestalte 

moeten geven aan de integratie van moderne informatie- en 

communicatietechnologie in het onderwijs. Oaarbij gaat het 

vooral om de inhoud, dat wil zeggen om aanpassing en 

herstructurering van de onderwijsprogramma's, ondersteund 

door de beschikbaarstelling van notebooks aan aile 

eerstejaars gedurende de komende maanden. 

We zullen op basis van een vorig jaar uitgevoerde 

haalbaarheidsstudie overgaan tot de oprichting van 

EUFORCE, het Eindhoven University Forum for Continuing 

Education . We zijn nu nog vooral onderaannemer van 

anderen in het derde-geldstroom-onderwijs . Oat gaan we 

veranderen . We gaan daar een hoofdrol in spelen, zodat we 

herkenbaar op deze onderwijsmarkt aanwezig zullen zijn. 

Medio 1998 willen we samen met u een beleidsnota over 

internationalisatie tot stand brengen in de breedste zin van 

het woord. Het gaat daarbij niet aileen om verdere 

internationalisatie van het onderzoek maar vooral ook van 

het onderwijs en om uitbreiding van de al buitengewoon 

succesvolle Eindhovense studentenactiviteiten met een 

internationale uitstraling en van de internationale 

congressen aan onze universiteit. Ook hier gaat het weer om 

het formuleren van toetsbare doelstellingen. Met name 

zullen we invulling geven aan het voornemen dat elke 

8 student die in Eindhoven afstudeert tenminste een bepaald 



aantal studiepunten in het buitenland vergaard moet 

hebben. 

We overwegen samen met de industrie te komen tot de 

oprichting van een privaat Eindhoven Embedded System 

Institute en voeren daarover ook overleg met het Ministerie 

van Economische Zaken. Hierbij wordt voortgeborduurd op 

een initiatief dat eerder werd genomen in het kader van de 

ontwikkeling van plannen voor technologische topinstituten . 

Hier liggen aantrekkelijke kansen tot samenwerking voor de 

faculteiten Wiskunde en informatica en Elektrotechniek. 

Naar aanleiding van een internationale visitatie hebben we 

moeten concluderen dat we ons dit jaar ook bezig moeten 

houden met een reconstructie van onze opleiding Techniek 

en maatschappij. Met eenvoudige kleine aanpassingen is 

naar onze mening niet aan de kritiek van de 

visitatiecommissie tegemoet te komen . We willen dus 

fundamenteler met elkaar nadenken wat we precies met 

deze opleiding beogen en hoe we dat het beste vorm kunnen 

geven . 

Binnen het Stan Ackermansinstituut zullen we besluiten tot 

het instellen van een titel Master of Technology Design, een 

internationale titel , herkenbaar Eindhovens, die toegekend 

zal worden aan degenen die met succes een Eindhovense 

ontwerpersopleiding afsluiten of afgesloten hebben. 

We streven ernaar en rekenen erop dat de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen dit jaar nog twee 

onderzoekscholen waarvan de TUE penvoerder is, zal 

erkennen. Het gaat hier om de onderzoekscholen Business 

Engineering and Technology Application (BETA) en 

Polymeren PTN. 

Samen met de technische universiteiten in Delft en Twente 

spelen we actief in op de groeiende politieke erkenning van 

de noodzaak van een hogere studenteninstroom in de 

beta- en technisch-wetenschappelijke faculteiten. 

9 We ontwikkelen samen en in goed overleg met VNO/NCW 



concrete plannen om de deelname aan technisch

wetenschappelijke opleidingen te vergroten . Voor die 

plannen proberen we geldmiddelen te verwerven uit de 

fondsen die landelijk beschikbaar komen voor de versterking 

van (de deelname aan) het technisch en 

natuurwetenschappelijk onderwijs. 

Dit jaar gaan de vier jaar geleden gestarte vijfjarige 

ingenieursopleidingen hun vijfde jaar in . Dat betekent dat 

we de toen met het bedrijfsleven gemaakte afspraken over 

integratie van niet-technische componenten in de curricula 

zullen evalueren. 

Tot slot overwegen we het masterplan voor de 

modernisering van de huisvesting van de universiteit 

drastisch te versnellen door achter elkaar geplande bouw- en 

renovatieprojecten meer parallel uit te gaan voeren. In nauw 

overleg met de Raad van Toezicht bekijken we of dit 

financieel en beheersmatig haalbaar is. 

Tot zover het overzicht van wat er voor 1998 op de 

bestuurlijke agenda van het College van Bestuur staat. 

Soortgelijke agenda's zijn overeengekomen met de 

facu Iteitsbesturen. 

Ter afsluiting wil ik de woorden parafraseren waarmee ik 

vorig jaar mijn nieuwjaarstoespraak afsloot. Ze geven 

uitdrukking aan een continu streven en zijn dus nog steeds 

van toepassing . Ik zei toen dat we een nieuwe TUE-cultuur 

moeten scheppen. een cultuur waarin afspraak afspraak is en 

de wil om de beste te zijn als een vanzelfsprekendheid wordt 

ervaren door allen in aile geledingen en in aile functies . Wat 

is er leuker en wat is er motiverender dan te werken bij een 

universiteit waar je trots op kunt zijn. een dynamische en 

daardoor succesvol concurrerende universiteit. 

Dames en heren. 1997 was een dynamisch jaar. 1998 wordt 
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dynamiek handhaven binnen de mogelijkheden die blijkens 

de activiteiten in 1997 ruimschoots aanwezig zijn. Er zal veel 

van ons gevraagd worden, maar u zult dan ook veel 

genoegen uit uw werk kunnen putten. In deze geest wenst 

het College van bestuur u en allen die u dierbaar zijn, een 

goed en gezond 1998 toe. 

Henk de Wilt 

(in verkorte vorin uitgesproken op 5 januari in de Blauwe 

Zaal van het Auditorium van de Technische Universiteit 

11 Eindhoven) 
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