
 

Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van
het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de
start van de opleiding biomedische technologie
Citation for published version (APA):
Rem, M. (1997). Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998
aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie. In Redevoeringen gehouden ter
gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/98 aan de TU Eindhoven en de start van de
opleiding biomedische technologie (blz. 1-11). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1997

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6c17f0a1-ab29-4d7c-a934-6119a1c70833


I PROF. DR. M. REM 
RECTOR MAGNIFICUS TU EINDHOVEN 



01:06 

I Dames en heren, 

Het is dit keer een bijzonder academisch jaar dat ik mag 

openen. Bijzonder, omdat we tegelijkertijd de start vieren van 

de opleiding biomedische technologie, een nieuwe vijfjarige 

ingenieursopleiding die de TU Eindhoven gezamenlijk met de 

Universiteit Maastricht uitvoert. Orn het bijzondere van deze 

gebeurtenis te onderstrepen hebben we een wat afwijkende 

vorm en aankleding voor deze bijeenkomst gekozen. Zo zal 

het woord niet slechts door een rector maar door twee 

worden gevoerd. Het doet me bijzonder veel genoegen dat 

mijn collega Cohen van de Universiteit Maastricht hier straks 

oak een toespraak zal houden. De rolverdeling daarbij is dat 

ik het Eindhovens academisch jaar open - waar ik nu mee 

bezig ben - en dat hij de nieuwe opleiding opent. 

In het kader van deze twee openingen is er oak een externe 

spreker. Ook dat is ongebruikelijk voor de opening van het 

academisch jaar van de TU Eindhoven. lk ben verheugd dat 

de voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. Sixma, bereid is 

gevonden een toespraak te houden over de ontwikkelingen 

in de biomedische technologie en de rol die de nieuwe 

opleiding en haar afgestudeerden daarin kunnen spelen. 

Met twee zulke eminente sprekers die na mij komen zal ik 

niet veel meer over de nieuwe opleiding zeggen. Maar er zijn 



twee punten rand deze opleiding die ik toch wil benadruk

ken. In de eerste plaats is dat de absolute uniciteit van dit 

initiatief in Nederland. Niet eerder is er een echt gezamen

lijke opleiding van twee Nederlandse universiteiten op deze 

schaal tot stand gekomen. Hier combineren twee instellingen 

hun wederzijdse sterkten om gezamenlijk een opleiding te 

realiseren die iedere instelling in isolement niet tot stand 

had kunnen brengen. lk zie deze samenwerking als een 

eerste voorbeeld van het soort strategische allianties die de 

universiteiten in de toekomst vaker zullen aangaan. 

Het tweede punt dat ik wil benadrukken is het grenzeloze 

enthousiasme waarmee een beperkte groep mensen in 

Eindhoven en Maastricht aan de voorbereiding van de 

opleiding heeft gewerkt. lk weet dat ik anderen tekort doe, 

maar ik wil in ieder geval de namen noemen van de twee 

leden van de opleidingsdirectie: prof. Janssen en prof. Arts. 

Onder hun bezielende leiding is er buitengewoon hard 

gewerkt om de opleiding in de startblokken te krijgen. 

Uit de vele gesprekken die ik met vooral collega Janssen 

heb gevoerd, weet ik hoeveel daar voor nodig was. 

I Dames en heren, 

lk sprak over een bijzonder academisch jaar dat ik open. Die 

bijzonderheid zit hem niet alleen in de start van de opleiding 

01:07 



01:08 

biomedische technologie. Er zullen zich dit jaar aan de TU 

Eindhoven meer bijzondere dingen voordoen. lk doel daarbij 

niet op de nieuwe universitaire bestuursvorm die wordt 

ingevoerd, ik doel daarbij ook niet op de nieuwe onderzoeks

instituten die dit jaar op de campus van de TU Eindhoven 

van start zullen gaan, zoals daar zijn: het technologisch 

topinstituut Polymeren, het Europese onderzoekinstituut 

Eurandom en natuurlijk TNO lndustrie. Nee, ik wil me nu 

even tot het onderwijs beperken. De twee zaken waar ik 

aan denk zijn het notebook-project en het nieuwe 

onderwijsmodel. lk zal over beide wat zeggen. 

In het kader van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs 

aan de TU Eindhoven zullen notebook computers een 

centrale rol gaan spelen. Binnenkort gebruiken de studenten 

deze compacte, draagbare computers bij alle vormen van 

onderwijs. Ze gebruiken hun notebooks om simulaties uit te 

voeren, om opdrachten te maken, om onderling en met hun 

docenten te kunnen communiceren, om ontwerpen door te 

rekenen, om bibliotheekliteratuur te raadplegen, etc. Kortom, 

met de notebooks stapt de TU Eindoven als eerste univer

siteit in Nederland grootschalig en principieel het tijdperk 

binnen van het door informatietechnologie ondersteunde 

onderwijs. 



Vanaf 1 december a.s. zullen binnen een jaar alle eerstejaars 

studenten met notebooks uitgerust hun onderwijs volgen. 

Na een periode van vijf jaar zullen alle studenten van de TU 

Eindhoven met behulp van notebook computers studeren. 

Oat is niet zo maar een kleine aanpassing. Nee, door de 

integrale toepassing van de informatietechnologie in ons 

onderwijs zullen zich grote veranderingen voltrekken in de 

wijze waarop docenten hun onderwijs aanbieden en in de 

wijze waarop studenten in dat onderwijs participeren. Aan 

de kostenkant kan ik melden dat de TU Eindhoven voor de 

notebooks een dusdanige vorm van medefinanciering zal 

aanbieden dat de kosten voor de studenten in de 

grootteorde liggen van hun boekenbudget. 

De plannen rond een Eindhovens onderwijsmodel zijn wat 

minder ver gevorderd. loch willen we ook hierin op korte 

termijn meer helderheid scheppen. Het gezichtsbepalend 

element in deze is OGO: Ontwerp Gericht Onderwijs. 

Eventueel mag Ontwerp vervangen worden door Ontwerpen 

en Gericht door Gestuurd, maar de boodschap is dat het 

Eindhovense ingenieursonderwijs zich focusseert op 

'ontwerpen'. Met de dominante rol die de TU Eindhoven 

speelt in de Nederlandse ontwerpersopleidingen hebben 

we hierin een uitstekende uitgangspositie. 
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De objecten die ingenieurs ontwerpen zijn velerlei: produk

ten, materialen, processen, systemen, etc. Kenmerkend voor 

de academisch opgeleide ingenieur is dat deze zijn synthe

tiserend werk baseert op wetenschappelijke analyse. 

Kenmerkend voor het proces van ontwerpen is dat dit zich 

veelal afspeelt in ontwerpteams, ontwerpteams waarin 

vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke 

disciplines gezamenlijk bijdragen aan het welslagen van het 

ontwerpproject. Zo zien we dus een aantal ingredienten van 

ontwerpen bij elkaar komen: de combinatie van analyse en 

synthese, het werken in teams, en het werken met des

kundigen van andere disciplines. 

Het is een interessante uitdaging om de rol van het 

ontwerpen duidelijker zichtbaar te maken in het onderwijs 

aan de TU Eindhoven. We willen dit academisch jaar 

gebruiken om het OGO onderwijsmodel meer inhoud en 

structuur te geven. In discussies met de faculteiten en de 

opleidingsdirecteuren heb ik gemerkt dat daar veel 

belangstelling voor bestaat. 

lk sprak eerder over het enthousiasme van de voortrekkers 

van de nieuwe opleiding biomedische technologie. lk vind 

dat enthousiasme vanaf de werkvloer erg belangrijk. Want 

nieuwe initiatieven kunnen pas successen warden als zij 



gedragen warden door de toewijding van de mensen die 

het echte werk moeten doen. Op een soortgelijke manier 

vonden het notebook-project en het OGO onderwijsmodel 

hun oorsprong op de werkvloer. Het zijn initiatieven die 

zijn aangedragen door enthousiaste mensen die zich 

bekommeren over de kwaliteit van ons onderwijs. lk prijs 

mij gelukkig lid van het College van Bestuur te mogen zijn 

van een universiteit die gedragen wordt door een gemeen

schap van enthousiaste en toegewijde mensen. 

I Dames en heren, 

Het wordt een bijzonder jaar, waar ik met hoge verwacht

ingen naar uitkijk. Het zal u daarom niet verbazen als ik 

zeg dat het me een buitengewoon genoegen is om het 

academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven voor 

geopend te verklaren. 

Ol:ll 


