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lnternationalisering 

van het onderv,iijs 
lnternationalisering is van alle tijden 

Intemationalisering is aan de orde in de politiek, de cultuur, de sport, 
de economie, en jammer genoeg ook in de misdaad. Uiteraard is ze ook 
aanwezig in de wereld van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek. Daar is intemationalisering zelfs een eeuwenoud fenomeen. 
We vergeten die historische wortels vaak, en we stellen ons tevreden 
met de illusie dat het 6nze generatie is die de intemationalisering heeft 
uitgevonden. Wel is het duidelijk dat de huidige communicatiemogelijk
heden de intensiteit van de intemationalisering sterk vergroot hebben, 
en dat de toepassing veel sneller verloopt dan vroeger. Maar dat is slechts 
een gradueel verschil, geen essentieel. Die versnelling is wellicht mede 
oorzaak van de groeiende bezorgdheid die rond internationalisering 
ontstaat. Daar kom ik straks uitvoerig op terug. 

lnternationalisering als historische basis van de universiteit 
Vanafhun ontstaan in het middeleeuwse Europa zijn de universiteiten 
intemationale instellingen geweest, weliswaar met een sterke nationale 
inbedding. Vaak werd de oprichting toegestaan door een instantie van 
ver buiten de eigen grenzen. Hoogleraren werden aangetrokken uit het 
buitenland, en lange buitenlandse studiereizen waren niet ongewoon, 
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ook niet voor de studenten. En de onderwijstaal was niet de eigen 
volkstaal, maar het Latijn, de internationale taal van de geleerden. 
In die tijd was het evident dat een intemationale taal gebruikt werd in 
het hoger onderwijs, in tegenstelling tot nu. 
De intemationale dimensie van de universiteiten hield echter niet op bij 
het aantrekken van buitenlandse docenten of studenten. De hele idee 
van de universiteit werd uit Europa over de hele wereld geexporteerd. 
Alhoewel de universiteit van Bologna ouder is dan die van Parijs, 
werkte vooral die laatste inspirerend. Het was in Parijs dat de zo goed 
als universeel geworden faculteit- en leerstoelgerichte universitaire 
structuur ingevoerd werd. En dat prototype verspreidde zich over heel 
Europa, met een centrale plaats voor de individuele hoogleraar, die zich 
op zijn studiedomein vrij onafhankelijk kon opstellen. De gilde-achtige 
faculteiten genoten ook een relatieve onafhankelijkheid ten aanzien 
van het centrale universiteitsbestuur. Er bestonden natuurlijk oak 
andere en niet-Europese modellen van hoger onderwijs, bijvoorbeeld 
het Islamitische. Maar die zijn ofWel uitgestorven, ofWel hebben ze 
zich nooit buiten de eigen culturele horizon kunnen verspreiden. De 
Arabische cultuur heeft dus we! de klassieke kennis kunnen doorgeven 
aan het middeleeuwse Europa, maar niet zijn model van kennistransfer. 
Het Europese hoger onderwijs vond wereldwijd ingang, hetzij door de 
koloniale bezetter, zoals in India ofNederlands-Indie ofBelgisch-Kongo, 
hetzij door vrijwillige adaptatie, zoals in Japan of Thailand. 
Toen de Europese natiestaten zich begonnen te ontwikkelen, nam de 
intemationale orientatie op het eerste gezicht weliswaar af, maar dat 
was slechts schijn. De grote intellectuele stromingen stopten niet bij 
de rijksgrenzen, en het intellectuele verkeer bleef zeer aanzienlijk. Wei 
kregen de universiteiten een belangrijke nieuwe en vooral nationale taak, 
met name in de opleiding van degenen die bet nieuwe staatsapparaat 
moesten bemannen. 
In de 19de eeuw voltrok zich in Europa een belangrijke ontwikkeling, 
die eens te meer zowat wereldwijd verspreid en geinco~poreerd werd. In 
Duitsland groeide toen de opvatting dat universiteiten niet alleen een rol 
moesten spelen in de kennis-verspreiding, maar ook in de kennis-creatie, 
dus wetenschappelijk onderzoek. Een hoogleraar, en bij uitbreiding 
de ganse universiteit, moest in een klimaat van academische vrijheid 
op jacht gaan naar nieuwe kennis en deze verspreiden onder zijn 
studenten. Die academische vrijheid opende de weg naar onafhankelijk 
onderzoek, en natuurlijk ook naar constructieve kritiek op het geldende 
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maatschappelijk en staatsbestel. Deze ideeen, waarin de figuur van 
Alexander von Humboldt zo centraal was, vonden opnieuw snel hun 
weg. In de opvatting van Von Humboldt moest het wetenschappelijk 
onderzoek hoofdzakelijk het eigen land ten goede komen, en het 
hoorde vooral thuis bij wat we tegenwoordig toegepast wetenschappelijk 
onderzoek zouden noemen. In de eerste helft van de 2oste eeuw kwam 
de klemtoon te liggen op het fundamenteel onderzoek, soms zelfs 
in die mate dat toepasbaarheid van onderzoeksresultaten een eerder 
afkeurenswaardig randverschijnsel gevonden werd. Oat veranderde 
natuurlijk snel tijdens de afgelopen drie decennia. 
De r9de-eeuwse inspiratie van het Duitse voorbeeld bereikte ook 
Amerika. Daar was sinds het begin van de r7de eeuw een eigen vorm 
van hoger onderwijs tot stand gekomen, dat twee sporen gevolgd had. 

Ten eerste was er het prive-initiatief, vaak religieus ge!nspireerd, 
dat de basis vormde voor enkele van de meest bekende Amerikaanse 
instellingen, met Harvard en Yale op kop. 
Later, toen het land zich westwaarts uitbreidde, kwam daar het 
initiatief van de lokale overheid bij, vooral van de state. Terwijl prive-
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instellingen meestal een eerder elitair en stedelijk karakter hadden, 
probeerden de publieke instellingen voor hoger onderwijs de basis 
te verbreden. 

Veel Amerikaanse intellectuelen maakten een studiereis naar het Mekka 
van de wetenschap, dat in de 19de eeuw in Duitsland te vinden was. 
De ideeen van Von Humboldt werden mee terug naar huis genomen , 
en vonden snel ingang in het eigen Amerikaanse systeem. Dat werd de 
basis van zeer onderzoeksgerichte instellingen als MIT en Princeton. 
De klassiekers, zoals Harvard en Yale, sprongen mee op de kar van 
de onderzoeksgerichtheid. Samen met een aantal oudere publieke 
instellingen vonden zij er een prima middel in om zich 'op te waarderen' 
en hun elitair karakter en hoge opleidingsniveau nog te versterken. 
We gaan niet te gedetailleerd in op deze historische lijn, maar ik heb 
ze toch even willen schetsen, om aan te geven dat internationalisering 
geen recent begrip is. Vlottere contact- en communicatiemogelijkheden 
hebben dat proces natuurlijk wel in een stroomversnelling gebracht. 

Moeten we Amerika vrezen? 
Laten we nu wat gedetailleerder stilstaan bij een van de belangrijkste 
aspecten van de hedendaagse internationalisering, namelijk de invloed 
van de Verenigde Staten op ons hoger onderwijs. Bij nogal wat collega's 
bestaat de vrees dat ons Europese hoger onderwijs de Amerikaanse toer 
opgaat. Hoe ziet dat gevaar er eigenlijk uit? Hoe erg zou het eigenlijk 
zijn, als ons Europese onderwijs echt 'geamerikaniseerd' zou warden? 
Op een aantal vlakken zou dat inderdaad behoorlijk nare gevolgen 
kunnen hebben - maar dan spreken we over gevolgen waarvan ook onze 
Amerikaanse collega's de onwenselijkheid inzien. 

Publish or Perish 
Ik denk bijvoorbeeld aan het probleem van publish or perish, of 
tegenwoordig zelfs van patent or perish. Daarmee bedoelen we dat men 
in een academisch milieu niet alleen zoveel mogelijk publicaties moet 
hebben, maar ook zoveel mogelijk patenten. De Amerikaanse tenure 
track, de weg naar een vaste benoeming, hangt meer dan bij ons af van 
onderlinge competitie, via een zo groat mogelijk aantal internationale 
publicaties en patenten. Ook in ons hoger onderwijs is competitie voor 
onderzoeksmiddelen sterk aan de orde, maar nog niet in de mate waarin 
dat in de States gebeurt. Op zichzelf is individuele en institutionele 
competitiviteit zeer positief. Het is immers een garantie voor 
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vooruitgang. Maar het mag niet ontwrichtend werken, en dat stadium 
zijn we inmiddels zeer dicht genaderd. Jaarlijks worden ongeveer twee 
miljoen artikelen gepubliceerd in ongeveer 27.000 tij dschriften, alleen 
in de sector van de natuurwetenschappen en engineering. Op zichzelf 
zijn ook die grote aantallen positief. Het probleem is echter dat de grote 
meerderheid van die artikelen door bijna niemand gelezen wordt. Het 
zijn er eenvoudig veel te veel. In de meeste disciplines wordt de helft 
van de artikelen door niemand geciteerd'. en dan spreken we nog over 
de meest positieve situatie, namelijk die van de natuurwetenschappen. 
In sommige disciplines van de sociale en humane wetenschappen 
is dat nog niet een op honderd2, hoewel daar natuurlijk een ander 
citeergedrag bestaat clan in de natuurwetenschappen . Hoe dan ook, het 
blijven schrijnende cijfers. Men kan de Verenigde Staten uiteraard niet 
als enige schuldige aanwijzen. Maar het is duidelijk dat de Amerikaanse 
wetenschappelijke wereld, met zijn massale output, er in elk geval in 
zeer grote mate toe bijdraagt. 

Elitair karakter 
Een tweede gevreesd kenmerk van het Amerikaanse systeem vinden 
sommigen in het veronderstelde elitaire karakter. Dat bestaat heel zeker 
op institutioneel vlak: de ene universiteit wordt er via gepubliceerde 
vergelijkende overzichten, de zogenaamde rankings, erkend als beter 
dan de andere. Een heleboel factoren dragen bij tot betere of minder 
goede cijfers, tot en met het aantal beschikbare sportvelden, zeker op 
undergraduate-niveau. Bij ons is dat voorlopig not done. Hier mag je 
niet openlijk zeggen dat Leuven beter is dan Brussel, Leiden beter dan 
Amsterdam, of omgekeerd. In de States mag dat wel, en is die ranking 
zelfs een sleutelfactor in het bepalen van de studiekeuze. 
Dat institutioneel elitaire karakter heeft belangrijke gevolgen, bijvoor
beeld op het vlak van financiering en van aantrekkingskracht. In de 
States zijn ongeveer 3.500 instellingen die hoger onderwijs verstrekken. 
Aan de top staat een reeks van minder dan roo instellingen, de zoge
naamde research universities. Momenteel zijn 6r daarvan georganiseerd 
in de Association of American Universities (AAU). Deze beperkte groep 
spendeert ongeveer de helft van alle universitaire onderzoeksuitgaven in 

Peter J. Denning. in: Peter J. Denning & Robert M. Metcalfe, Beyond Calculation - The next fifty years of computing, 

New York, Sp rin ger Verlag, 1998, p. 271. 

Frank van l<o lfschooten, Valse vooruitgang, Uitg. Contact, 1996, p. 9i. 
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de States, hoofdzakelijk op fundamenteel-wetenschappelijk vlak. Deze 
AAU-leden reiken ongeveer 16% van de undergraduate degrees uit, 22% 
van de masters, en 49% van de PhD's. Ook de overheidsmiddelen zijn 
duidelijk toegespitst op een beperkt aantal instellingen. Er zijn slechts 
460 instellingen die federale onderzoeksmiddelen ontvangen. Van die 
groep neemt de top-50 ongeveer 60 procent van alle overheidsmiddelen 
voor onderzoek voor zijn rekening3. De top-universiteiten ontvangen niet 
alleen het grootste dee! van de federale middelen, zij trekken daarnaast 
ook een substantieel gedeelte van prive-middelen naar zich toe. Orn u 
een idee te geven van de schaal waarop we spreken, even deze vergelij
king. De TU Eindhoven ontvangt van de overheid jaarlijks ongeveer 175 
miljoen euro, op een inkomstentotaal van 225 miljoen euro4. Harvard 
van zijn kant ontvangt van overheidswege iets meer dan het dubbele, wat 
dus relatief gezien behoorlijk weinig is, maar beschikt jaarlijks in totaal 
over ongeveer 2,5 miljard euroS inkomsten. 
De Amerikaanse research universities zijn onmiskenbaar selectief6 wat 
het aantrekken van studenten betreft. Voor het volledige systeem van 
hoger onderwijs geldt dit echter niet. We mogen immers niet vergeten 
dat het Amerikaanse onderwijs erin geslaagd is een participatiegraad 
te realiseren die bij ons nog lang geen realiteit is, ondanks ons credo 
van democratische toegang tot het hoger onderwijs. In de VS vindt S2 
% van de relevante leeftijdsgroep zijn weg naar het hoger onderwijs 
- maar natuurlijk niet allemaal naar een topuniversiteit. In West-Europa 
spant Groot-Brittannie de kroon, met 43%, gevolgd door Nederland 
met 34 %. In Zwitserland volgt slechts 15% hoger onderwijs, minder 
dan in Turkije7. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om cijfers van 
toetreding, niet van diplomering. Ik moet er natuurlijk onmiddellijk bij 
aantekenen dat een groat dee! van het hoge Amerikaanse cijfer, dat op 
zichzelftrouwens moeilijk met Europese cijfers vergeleken kan warden, 
toe te schrijven is aan de community colleges, die vaak niet veel meer zijn 
dan veredelde middelbare scholen. Toch geven deze cijfers aan dat we 
moeten opletten met een kwalificatie als 'elitair'. 

http://www.aau.edu/resuniv/WhitePapert.01.html 

TU/e, faarverslag 2001, p. 54 

http://vpf-web.harvard.edu/factbook/current_facts/income_expense_33.html 

Een voorbeeld: Notre Dame University, niet eens bij de top-twintig, krijgt jaarlijks ongeveer 10.000 aanvragen van aspirant

studenten, waarvan er slechts 2.000 toegelaten warden (http://www.irishlegends.com/pages/herbs/herbsarticle3.html) 

Bron: DESO 
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Een ander argument tegen het zogenaamde elitarisme van de Verenigde 
Staten kunnen we vinden in hun openheid voor buitenlandse studenten. 
Ten eerste nemen de VS ongeveer 31% van alle studenten wereldwijd 
voor hun rekening die binnen de OESO maar niet in hun eigen land 
studeren. En ten tweede is van die 31% meer dan de helft afkomstig van 
buiten de OESO. Ook dat is niet meteen een teken van geslotenheid of 
elitarisme. 
Wei kunnen we het Amerikaanse systeem typeren als een onverbid
delijke meritocratie. Wie intellectuele talenten heeft en resultaten kan 
voorleggen, krijgt de beste mogelijkheden. Ons Europese systeem 
is duidelijk veel meer op egalitarisme gericht. Bij ons kan in principe 
iedereen de beste opleiding starten aan de beste universiteit. Die moge
lijkheid is het resultaat van een politieke keuze. Niet iedereen is er echter 
van overtuigd dat dit leidt naar de globaal beste resultaten of de meest 
optimale besteding van overheidsmiddelen. 

Te onderzoeksgericht? 
Een derde zogezegd negatiefkenmerk van het Amerikaanse systeem 
heeft te maken met het onderzoeksklimaat, dat te sterk zou domineren 
op de onderwijstaak, en dat bovendien te toepassingsgericht zou zijn. 
Het eerste is ongetwijfeld waar, zeker in de top-instellingen, en zeker op 
undergraduate-niveau, waar het onderwijs vaak onvoldoende aandacht 
krijgt. Er is trouwens op dit moment een vinnige discussie aan de gang 
om precies de research-universiteiten, de top dus, ertoe te bewegen 
aanzienlijk meer aandacht te doen besteden aan hun undergraduate
onderwijs8. Europa staat op dit vlak een eind verder. Ook bij ons is het 
onderzoek natuurlijk van zeer groat belang, en dat hoort zo, maar in het 
individuele carriereverloop van de professor spelen ook de onderwijs
prestaties een steeds belangrijker roL 
Verder zou het Amerikaanse onderzoek te weinig ruimte overlaten 
voor fundamentele research , en te veel op korte termijn werken, en 
op bedrijfsgerichte resultaten. Ook hier passen enkele kanttekeningen. 
Qua valorisering van universitaire research staan de Amerikaanse 
topuniversiteiten verder dan wij. Ondanks onze zogezegde twijfels over 
bedrijfsgerichtheid, zeker in sommige universitaire geledingen, laten 
wij ons er toch maar graag door inspireren. Kijkt u maar naar de vele 

8 Bijvoorbeeld: The Boyer Commission on Educating Undergraduates in the Research University, Reinventing Undergraduate 

Education: a Blueprint for America's Research Universities 
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nieuwe bedrijven die ontstaan zijn rond de universiteit van Cambridge 
in Engeland. Het aantal spin-offs in Engeland is trouwens zeer sterk 
gegroeid, en bedraagt nu ongeveer 200 per jaar9. En, als ik even wat 
reclame voor eigen huis mag maken, in Leuven zijn inmiddels al 
meer dan 50 bedrijven gegroeid uit onderzoek verricht aan de eigen 
universiteit. )aarlijks komen er ongeveer 8 nieuwe bij , en daar zijn 
we behoorlijk trots op. Rekening houdend met de bevolkingsaantallen 
zou Vlaanderen, om het Engelse niveau te halen, jaarlijks ongeveer 20 

universitaire spin-offs moeten creeren. Dat'niveau wordt stilaan be
naderd. In elk geval zou het intellectueel oneerlijk zijn te bekritiseren 
wat we zelf nastreven. En zeker voor een Technische Universiteit 
is valorisering van onderzoeksresultaten een belangrijke opdracht. 
Bovendien valt het met dat veronderstelde gebrek aan fundamentele 
research nogal mee. Als we de publicatie-overzichten bekijken, stellen 
we een groot overwicht van de VS vast. In zowat alle wetenschaps
domeinen hebben zij een enorme voorsprong'0

, zeker wat betreft 
fundamenteel onderzoek. 

Te bedrijfsgericht? 
Een vierde punt van kritiek op het Amerikaanse systeem van hoger 
onderwijs slaat op het bedrijfsgericht karakter. Deze opmerking heeft 
verschillende aspecten. Eerst en vooral zijn Amerikaanse universiteiten 
daar vaak toe gedwongen, omdat het overheidsaandeel in de werkings
en onderzoeksfinanciering lager ligt dan bij ons. Dit jaar loopt het zelfs 
duidelijk terug, zodat de inschrijvingsgelden overeenkomstig gestegen 
zijn. Dit is natuurlijk een essentieel verschil met Europa. Bij ons gaan 
we ervan uit dat het de taak van de overheid is om de werking van de 
universiteit mogelijk te maken en veilig te stellen, terwijl men er in 
de States van uitgaat dat die taak meer en meer met prive-middelen 
bekostigd moet worden. Een tweede aspect van bedrijfsgerichtheid heeft 
te maken met de aandacht voor onderzoeksvalorisering, waarover ik het 
al gehad heh. En ten derde is het voor een grote, moderne universiteit 

Editorial, in Science, 14 juni 2002 

10 Cijfers afkomstig van het ISI, het Institute for Scientific Information, de uitgever van de Citation Index: Amerikaanse 

instellin gen bezetten 10 van de 20 topplaatsen voor scheikunde, 13 voor materiaal·wetenschappen, 16 voor biologie, 

biochemie, ruimte-wetenschappen, computerwetenschappen en aardwetenschappen, 17 voor engineerin g, 18 voor 

wiskunde en landbouwwetenschappen. 19 voor ecologie en psychologie, en 20 op 20 van de topinstellingen voor 

economie zi jn Amerikaans. 
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logisch dat zij bepaalde principes van goed bestuur ontleent aan de 
bedrijfswereld. Kort samengevat: het is niet omdat een universiteit 
iets met het bedrijfsleven te maken heeft, dat zij afbreuk zou doen aan 
de kwaliteit van haar werk. Het Amerikaanse voorbeeld illustreert dat 
overvloedig. 
Wei zijn er ernstige bedenkingen te maken bij een fenomeen als cor
porate universities, opleidingscentra die opgericht en volledig gerund 
worden door bedrijven, met de bekende Hamburger University van 
MacDonalds op kop. Op dit ogenblik zijn er zowat 2000 corporate 
universities in de VS, in Europa ongeveer honderd11

• Dit zijn echter 
geen universiteiten in de klassieke zin van het woord, en ze worden 
door de Amerikaanse overheid ook niet als zodanig behandeld. Het 
zijn opleidingsdiensten binnen bedrijven, en slechts heel uitzonderlijk 
toegankelijk voor buitenstaanders. Tussen haakjes: het bestaan van 
deze corporate universities illustreert dat de term 'universiteit' in feite 

11 http://www.eife-l.org/anonymous/CorporateUniversities.pdf 
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beschermd zou moeten warden. Voorlopig zijn deze corporate universities 
nog geen concurrent voor de klassieke universiteiten. En bovendien 

geeft hun succes aan dat Amerikaanse universiteiten in feite juist niet 
bedrijfsgericht zijn, of toch onvoldoende, naar de smaak van 
de bedrijfswereld. 

Andere discussiepunten 

Er zijn nog veel meer interessante eigenschappen van het Amerikaanse 
onderwijssysteem aan te geven, goede en minder goede. Ik vermeld 
slechts de relatie met de overheid. In de States zijn de universiteiten veel 
onafhankelijker dan bij ons. Ik vermeld ook de andere manier waarop 
jonge onderzoekers benaderd worden, met een veel grotere en veel 

vroegere onafhankelijkheid dan bij ons. Ik vermeld ook de veel grotere 
mobiliteit van universiteitspersoneel, of de heel andere en waarschijnlijk 
meer objectieve manier van bevorderingen. De tijd waarover ik beschik, 

belet mij echter er verder op in te gaan. 
Ik kan evenmin ingaan op meer algemene aspecten van internationali
sering van ons onderwijs, bijvoorbeeld het economisch belang. Uiteraard 
kunnen niet alle aspecten van het onderwijs in economische terrnen 

gegoten worden, maar dat kan bijvoorbeeld wel wat betreft de zoge
naamde educational services. Daaronder vallen zaken als internationale 

en beroepsgerichte permanente vorming, het opzetten van internatio
naal toegankelijke Internet-cursussen enzovoort. Dat dee! van de 

internationalisering was in 1999 in de OESO-landen goed voor 30 
miijard dollar, of 3 procent van alle verhandelde diensten. Het spreekt 
vanzelf dat dit aspect van de internationalisering een zeer belangrijk 
gespreksthema is op een aantal mondiale forums. lk verwijs hier 
bijvoorbeeld naar de GATS-gesprekken, die momenteel aan de gang 
zijnu Ook de mobiliteit van studenten in Noord-Zuid-verband is een 
belangrijk aspect van internationalisering, waarop ik hier niet kan 

ingaan. 

Epiloog 
Ik heb me voornamelijk geconcentreerd op een eventuele amerika
nisering, en op de bezorgdheid die dit bij velen veroorzaakt, bij de over
heid evengoed als in brede maatschappelijke en academische kringen. 

12 Zie mijn toespraak rand de GATS·problematiek op het OECD/US Forum on Trade in Educotionol Se!Vices, Washington, 

23-i4 mei 2002: http://www.kuleuven.ac.be/a \gemeen(TradeES.htm 
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De VS toont ons onderwijs tegelijkertijd de weg naar het succes, en de 
weg naar het probleem. Succes wordt onder meer gerealiseerd door 
rigoureuze kwaliteitseisen, door een goed samengaan van fundamenteel 
en toegepast onderzoek, door onderzoeksgebaseerd onderwij s, en door 
aandacht voor onderzoeksvalorisering. !\l!aar problemen komen er 
wanneer de onderzoekstaak van de universiteit de andere opdrachten 
in de weg staat, of wanneer er onvoldoende aandacht gaat naar 
basisopleidingen, of wanneer commerciele belangen te veel vrij spel 
krijgen. De situatie in de VS toont ook hoe fundamentele politieke 
keuzes kunnen zorgen voor een zeer verschillend onderwijsklimaat. 
Met name het beroep dat in Amerika gedaan wordt op de prive-sector, 
leidt tot een situatie clie sterk verschilt van de onze. Europa zou er zeer 
onverstandig aan doen het Amerikaanse voorbeeld tot in de limiet te 
volgen, zeker wat betreft het wegcijferen van de taak van de overheid. 
Maar Europa zou er waarschijnlijk n6g onverstandiger aan doen wan-

12 prof.dr. A. Oosterlinck 



lnternationalisering van bet onderwijs 

neer het Amerikaanse voorbeeld in zijn totaliteit afgewezen zou warden. 
Via het Bologna-proces is het Europese onderwijs aan een eigen en 
nieuwe vorm van internationalisering bezig, die 66k gebaseerd is op een 
fundamentele politieke keuze. In dat Bologna-proces zullen bepaalde 
kenmerken van het Amerikaanse systeem verweven zitten - denkt u 
maar aan sommige aspecten van accreditering, het werken met credits, 
de BaMa-structuur, en, zij het onuitgesproken, de idee van rankings, die 
zal leiden tot positieve competitie Dat zijn echter slechts oppervlakte
verschijnselen. Waar het bij Bologna om gaat, is dat het een unieke kans 
biedt op een grootschalige en fundamentele kwaliteits-upgrade. 
Bologna is geen dictaat, geen verdrag. We zouden het dus kunnen 
afwijzen, bijvoorbeeld omdat we het te Amerikaans vinden. Maar dan 
zouden we onszelf tegelijk ook het draagvlak ontzeggen dat de VS 
momenteel hebben, en dat Europa, door zijn specifieke geschiedenis, 
tot nu toe onvoldoende heeft kunnen realiseren. Als we dat draagvlak 
voldoende kunnen versterken, zal Bologna wellicht de geschiedenis 
ingaan als een nieuw sleutelmoment in de Europese universitaire 
geschiedenis, misschien van even groat belang als de idee van de 
universiteit, zoals die vorm kreeg in de middeleeuwse universiteit van 
Parijs, of de idee van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, zoals 
die belichaamd werd door Von Humboldt. Als Bologna slaagt, is ons 
universitair onderwijs klaar om in een nieuwe, geglobaliseerde wereld 
en in de internationale kennis-economie zijn positie te verdedigen, en 
zelfs nieuw terrein te winnen. Dat geldt heel in het bijzonder 66k voor 
de kleinere Europese landen. Ik hoop dat alle betrokkenen, de overheid 
zowel als de universiteiten, het inzicht en het doorzettingsvermogen 
zullen hebben om dat doe! te bereiken. 

Ikdanku. 
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Voordracht Opening Academisch 

Jaar 2002/2003 van de 
Technische Universiteit Eindhoven 

Prof.dr. R.A. van Santen 
Rector Magnificus TU/e 

TU/e: universiteit met visie 
Dames en heren, met het vertrek vorige week van Henk de Wilt 
als voorzitter van het College van Bestuur en het aantreden vandaag 
van Amandus Lundqvist als nieuwe voorzitter bevindt de Technische 
Universiteit Eindhoven zich in een overgangsfase. Dat wordt nog eens 
versterkt door externe ontwikkelingen. Zo staan we voor de overgang 
naar het bachelor-masterstelsel en een meer internationale hoger onder
wijsmarkt, klinkt er een duidelijke maatschappelijke roep om een andere 
invulling van de beta-opleidingen en wordt er van de universiteit in toe
nemende mate een actieve rol verlangd in onze samenleving. Tegen 
deze achtergrond en in het verlengde van de onlangs verschenen schets 
van ons strategisch beleid voor de komende jaren wil ik u vandaag voor
houden vanuit welke visie ik de komende tijd mede gestalte zou willen 
geven aan de verdere ontwikkeling van onze universiteit. Daarbij richt 
ik mij met name op drie onderwerpen: 

de herpositionering van ons opleidingsaanbod in relatie tot de verdere 
internationalisering van de hoger onderwijsmarkt en de invoering 
van het bachelor-masterstelsel; 
de versterking van ons ontwerpprofiel; en 
het stimuleren van ondernemerschap in onze opleidingen. 
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Maar voordat ik op deze onderwerpen inga, wil ik eerst memoreren 
dat deze zomer de eerste vijf studenten Biomedische Technologie 
hun Ingenieurs- en Master of Sciencediploma behaalden, op de 
kop af veertig jaar nadat de eerste tien studenten aan de toenmalige 
Technische Hogeschool Eindhoven afstudeerden. Ik feliciteer de faculteit 
Biomedische Technologie van harte met het behalen van deze mijlpaal. 

Dames en heren, de levensgeschiedenissen van beroemde geleerden als 
Pauli, de grondlegger van de quantummechanica, en Wiener, de grond
legger van de cybernetica, laten een jeugd zien waarin wiskundige 
training en excellentie al op jonge leeftijd de norm waren. Hoe anders 
is de karakteristiek van self-made ingenieurs als Stephenson, de 
uitvinder van de locomotief, en Eifel, de bouwer van stalen bruggen. 
Hun leven begint met de ontberingen van het arbeidersgezin van de 
negentiende eeuw en leidt via kennismaking met techniek tot de ijzeren 
wil zich maatschappelijk te verbeteren. Het ingenieursvak wordt dan ook 
bepaald door het vinden van technische oplossingen en het ontwerpen 
van producten die de maatschappij nodig heeft. Ideele en economische 
motieven vormen daarbij de drijfveer. Aan succesvolle technische 
verbeteringen ligt bovendien vaak ondernemerschap ten grondslag. 
Dat toont de levensgeschiedenis van mensen als Solvay, de grondlegger 
van de soda-industrie, Perkins, de grondlegger van de kleurstofindustrie, 
en Gates, de grondlegger van PC-software. 
Technologie ontstaat waar het ontwerpen van oplossingen en producten 
gebaseerd is op kwantitatief onderzoek en waar bij het ontwerpen state 
of the art wetenschappelijke methodieken worden toegepast en verschil
lende disciplines worden geintegreerd. Technologie is een unieke 
activiteit op de grens van de beta- en gammacultuur. In de ene staat 
analytisch en abstract denken centraal, in de andere - gechargeerd 
gezegd - het verzamelen van informatie en toepassen van kennis in 
een praktische context. Beide culturen zijn in verschillende gradaties 
aanwezig binnen de TU/e. Ze zijn ook te herkennen in de unieke 
combinatie binnen onze universiteit van op de lange termijn gerichte 
onderzoeksprogramma's enerzijds en dwars daarop geplaatste, meer 
op de korte termijn gerichte ontwerpprojecten anderzijds. Deze beide 
beinvloeden elkaar en komen samen in de onderzoeksgedrevenheid 
en ontwerpgerichtheid van ons onderwijs. Er zijn echter wel accent
verschillen tussen de diverse opleidingen. 
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Daarmee rekening houdend is ons opleidingsaanbod in principe in 
te delen in vier clusters, elk met een eigen inkleuring, te weten: 

Technologie Management: 
Bouwkunde; 
Engineering Design; en 
Science and Technology. 

De TU/e profileert zich met een sterke technologiecomponent in zowel 
de gamma-georienteerde cluster Technologie Management als in de 
sterk ontwerpgerichte clusters Bouwkunde en Engineering Design. 
De cluster Science and Technology verenigt de traditionele beta
disciplines met de ingenieurscultuur. 

Het is een goede zaak nu bij de implementatie van het bachelor/-master
stelsel na te gaan ofhet mogelijk is per cluster een aantal gemeenschap
pelijke disciplinaire vakken aan te bieden en zo in de klassieke beta
traditie een voor die cluster relevante brede kennisbasis te realiseren. 
Daarnaast kunnen clan van meet af aan via een aangepaste vorm van 
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onze eigen ontwerpgerichte onderwijsaanpak OGO projectmatig de 
voor uiteenlopende opleidingen specifieke ontwerp-, onderzoeks- en 
contextcomponenten in het onderwijs worden gelntroduceerd. 
Op deze manier kan worden gegarandeerd dat een bacheloropleiding 
door haar breedte doorstroommogelijkheden biedt naar meerdere aan
sluitende masteropleidingen, ook bij andere universiteiten zowel in 
eigen land als elders in de wereld. Dat is noodzakelijk om de deelname 
aan wetenschappelijke opleidingen in het beta- en technologiesegment 
in Zuid-Nederland te stimuleren. Zonodig moet de vereiste breedte 
in het onderwijsaanbod tot stand worden gebracht of in stand worden 
gehouden in samenwerking met andere universiteiten. Dat geldt met 
name voor vakken waarvoor de TU/e zelf geen onderzoeksexpertise in 
stand kan of wil houden. Aan de andere kant is gewenst dat bachelor
studenten die al van meet af aan weten welke masteropleiding zij 
uiteindelijk willen gaan volgen, voor differentiaties kunnen kiezen 
waarmee zij zich al zoveel mogelijk in de richting van die master
opleiding specialiseren. 
Al met al zou deze aanpak er op termijn toe kunnen leiden dat het 
aantal bacheloropleidingen aan de TU/e in formele zin teruggebracht 
wordt tot vier, zij het dan met binnen elk van deze bacheloropleidingen 
differentiatiemogelijkheden in de richting van verschillende aan
sluitende masteropleidingen. 
Universitair onderwijs onderscheidt zich van andere vormen van 
hoger onderwijs door zijn verwevenheid met onderzoek. Nationale en 
internationale profilering van universiteiten vindt dan ook vooral plaats 
op basis van onderzoeksreputatie. Elke universiteit maakt de keuze op 
welke gebieden zij wenst te excelleren. Die keuze is in belangrijke mate 
bepalend voor de m asteropleidingen die een universiteit wil aanbieden. 
Zo heeft ook de TU/e de afgelopen jaren vooral gelnvesteerd in die 
onderzoeksgebieden waarop zij internationaal een vooraanstaande 
positie inneemt of zich wil en kan verwerven. 
Te noemen zijn bijvoorbeeld de volgende gebieden: materialen (en dan 
vooral polymeren), fotonica , bouwfysica, bio-engineering, logistiek, 
katalyse, transportmechanica en energietechnologie. De keuze voor 
een beperkt aantal gebieden heeft de internationale wetenschappelijke 
herkenbaarheid van de TU/e zeker vergroot. Het is nu zaak het inter
nationale onderzoeksprofiel ook te benutten voor het realiseren van 
intemationaal profilerende masteropleidingen. 
Orn onze bachelorstudenten een breed scala aan doorstroommogelijk-
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heden in masteropleidingen te kunnen bieden en internationaal master
studenten aan te kunnen trekken is het verder gewenst strategische 
allianties aan te gaan met sterke binnen- en buitenlandse universiteiten, 
die masteropleidingen aanbieden die complementair zijn aan het TU/e
aanbod. Met onze Delftse zusteruniversiteit en met een aantal vooraan
staande andere universiteiten in Europa zijn inmiddels gesprekken over 
dit onderwerp gestart. Ik kom hier zodadelijk uitgebreider op terug. 

Dames en heren, eerder wees ik al op de unieke combinatie binnen onze 
universiteit van op de lange termijn gerichte onderzoeksprogramma's en 
op de korte termijn gerichte ontwerpprojecten, een combinatie die tot 
uitdrukking komt in de onderzoeksgedrevenheid en ontwerpgerichtheid 
van onze opleidingen. Orn deze verwevenheid van onderzoek, ontwer
pen en onderwijs te kunnen garanderen is het belangrijk de ontwerp
component van onze activiteiten goed te borgen. De toepassings- en 
ontwerpgerichte activiteiten binnen onze universiteit worden in belang
rijke mate gestimuleerd door een honderdtal deeltijdhoogleraren uit de 
praktijk van de industrie en andere maatschappelijke sectoren. 
Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de ontwikkeling van zonnecellen, 
ooglenzen, een hybride aandrijving voor auto's en optische schakelaars 
en aan het ontwerpen van ta! van systemen, varierend van gebouwen 
en microsystemen tot fabriekslogistiek en chemische processen. 
Het innovatieve karakter van deze producten en systemen heeft een 
directe relatie met het wetenschappelijke niveau van ons fundamentele 
onderzoek. Er is hier sprake van een en-en-situatie. De TU/e profileert 
zich dus niet alleen met wetenschappelijk gezien vooraanstaande 
onderzoeksprogramma's maar ook met maatschappelijk gezien 
veelbelovende ontwerpprojecten. Dat is van groot belang voor het 
motiveren van jonge mensen voor een technisch-wetenschappelijke 
opleiding. 
Orn de kwaliteit van de ontwerpactiviteiten te kunnen borgen dienen 
kengetallen te worden ge!dentificeerd die heT mogelijk maken de 
ontwerpkwaliteit naar behoren mee te wegen bij evaluaties van onder
wijs en onderzoek. En ook bij het benoemen van hoogleraren is het van 
belang naast klassieke onderzoeks- en onderwijskwalificaties tevens 
ontwerpkwalificaties te wegen. 
Een verdere versterking van de ontwerpgerichtheid van onze bachelor
en masteropleidingen en het blijven verzorgen van specifieke post
academische ontwerpersopleidingen zijn naar mijn mening beide van 
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vitaal belang voor de profilering van onze universiteit, met name oak in 
het buitenland. Daarbij blijft het interessant te bezien of de tweejarige 
postacademische ontwerpersopleidingen deels zouden kunnen indalen 
in de reguliere masteropleidingen. Vorig jaar pleitte ik daar al voor in 
mijn rede bij de opening van het academisch jaar. Onze universiteit 
neemt met haar ontwerpersopleidingen een bijzondere plaats in de 
wereld in. Dat moge bijvoorbeeld blijken uit de succesvolle export van dit 
opleidingsconcept naar Azie, waar we samen met de National University 
of Singapore bet Design Technology Institute hebben opgericht en onder 
die vlag nu samen ontwerpersopleidingen verzorgen. Studenten die dat 
willen, kunnen hun ontwerpersopleiding deels in Eindhoven en deels in 
Singapore volbrengen, waarna ze een Master of Technological Design
diploma ve1werven van zowel de TU/e als de NUS. 
Gezien het succes van onze ontwerpersopleidingen zie ik overigens 
een mogelijkheid voor een interessante vervolgstap. 
Omdat internationaal de bacheloropleiding veelal wordt gezien als 
toegang tot de promotie, waarbij de masteropleiding het cursorische 
gedeelte verzorgt, zou het een goede zaak zijn naast de doctorsgraad voor 
de technische wetenschappen een doctorsgraad te introduceren voor 
technologisch ontwerpen, met een eigen aangepaste titulatuur. 
Ook daarmee zou de TU/e zich internationaal sterk kunnen profileren. 

Als we onze positie op de internationale hoger onderwijsmarkt willen 
versterken, zullen we om te beginnen natuurlijk internationaal con
currerende opleidingen op master- en post-masterniveau moeten 
aanbieden. Daarnaast is het, zoals ik eerder opmerkte, noodzakelijk 
allianties aan te gaan met vooraanstaande universiteiten in eigen 
land, in Europa en elders in de wereld. Samenwerking kan nodig 
zijn om de gewenste breedte in onze bacheloropleidingen te kunnen 
handhaven. Anderen kunnen dan expertise inbrengen die wij niet 
of niet meer in stand kunnen houden, maar die voor de breedte 
van de bacheloropleidingen wel noodzakelijk is. Samenwerking in 
internationaal verband is vooral van belang om onze bachelors een 
breed scala aan doorstroommogelijkheden op masterniveau aan te 
kunnen bieden en om internationale instroom in onze master- en 
ontwerpersopleidingen en in onze PhD-programma's te stimuleren. 
Verder kan samenwerking interessant zijn om expertise van elders in 
te kunnen brengen in onze master- en ontwerpersopleidingen of eigen 
expertise in te kunnen brengen in opleidingen bij andere universiteiten. 
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Afhankelijk van de doelstelling kan samenwerking heel verscbillende 
gestalten aannemen. Het kan gaan om wederzijdse afstemming tussen 
en erkenning van bacbeloropleidingen. Het kan zijn dat wij op basis 
van onderscheidende expertise op bepaalde terreinen bijdragen leveren 
aan opleidingen elders - denk in dit verband bijvoorbeeld aan onze 
vooraanstaande positie op de terreinen polymeren, katalyse en fotonica -
of andersom dat andere universiteiten bier ontbrekende expertise 

. inbrengen in onze opleidingen, bijvoorbeeld op biomoleculair gebied. 
Samenwerk:ing kan verder ook inbouden dat wij elders complete 
opleidingen verzorgen of dat wij samen met andere universiteiten 
gemeenscbappelijke opleidingen, inclusief dubbeldiplomering, 
verzorgen, bier en/of op lokatie bij een partneruniversiteit. Een voor
beeld van die laatste vorm van samenwerk:ing is de bidiplomerings
overeenkomst voor scbeikundige tecbnologie en elektrotecbniek met 
de Katbolieke Universiteit Leuven. De komende jaren zullen we met ta! 
van vooraanstaande universiteiten in Europa en elders in de wereld stra
tegiscbe allianties aangaan om de geschetste vormen van samenwerking 
gestalte te geven. Tot zover bet onderwerp 'internationalesamenwerking'. 
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Dames en heren, naast onderzoeksgedrevenheid en ontwerpgericht
heid is er, zoals ik eerder al aangaf, nog een derde kenmerk van het 
ingenieursvak. Dat heeft alles te maken met de traditioneel sterke maat
schappelijke betrokkenheid van ingenieurs. Zo zie je in de middel
eeuwen ingenieurs kathedralen ontwerpen vanuit betrokkenheid bij de 
spirituele aspecten van het menszijn. Andere ingenieurs hielden zich 
indertijd vanuit een meer wereldse betrokkenheid bezig met vesting
bouw en wapenontwikkeling. In de Gouden Eeuw waren ingenieurs 
dienstbaar aan de commercie door geavanceerde schepen te realiseren. 
En wat te denken van de mechanische klok? Of in latere tijden de stoom
machines en de ontwikkeling van brandveilige fabrieken? 
Tegenwoordig is de maatschappelijke betrokkenheid van het ingenieurs

beroep aan onze universiteit te zien in bijvoorbeeld de gedrevenheid van 
het onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van !even bij bijvoorbeeld 
Biomedische Technologie, Bouwkunde en Industrial Design. Maar ook 
bij Scheikundige Technologie als het gaat om het uitbouwen van onder
zoek in de richting van medicijnen en kunstmatige weefsels. 
Maatschappelijke gedrevenheid ligt ook ten grondslag aan de activi
teiten die velen van onze studenten ontplooien in de zogenaamde 
Wetenschapswinkels. 
Bij dat alles komt een element kijken, dat ik wil introduceren met een 
verzuchting van Vannevar Bush, die we! de 'Engineer of the American 
Century', de twintigste eeuw, wordt genoemd. Hij was een van de !eiders 
van het zogenaamde Manhattanproject in de Tweede Wereldoorlog. 
Het feit dat een uitvinding van hem, een van de eerste primitieve auto
matische integreringsmachines, geen toepassing vond, ontlokte aan de 
jonge Bush de volgende uitspraak (ik citeer): 
'But I was not an engineer. An engineer has to know a lot about people, 
the ways they organize and work together, or against each other, the 
ways in which business makes a profit or fails to, especially on how new 
things become conceived, analyzed, developed, manufactured, put to 
use.' Als sleuteleigenschappen van een goede ingenieur noemt Bush 
(ik citeer weer): 'Kow-towing to no one, courage, resourcefullness and 
independence'. Welbeschouwd heeft hij het hier over 'ondernemerschap' 
als wezenskenmerk van het ingenieursvak. 
Het is mijn stellige overtuiging dat we in onze opleidingen naast 
academische vorming ook het trainen van ondernemerschap integraal 
mee moeten nemen. Samenwerking met de Universiteit van Tilburg met 
haar vooraanstaande expertise op economisch vlak ligt daarbij voor de 
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hand. Verder biedt juist de regio Eindhoven tal van mogelijkheden 
om initiatieven ter bevordering van ondernemerschap te ontplooien. 
Toepassing van innovatieve technologie behoeft een markt. Gezien de 
aanzienlijke industriele steun voor ons onderzoek en de vele patenten, 
die door de industrie op naam van TU/e-onderzoekers worden 
ingediend, lijkt die markt ruim aanwezig. 
Genoeg is dat echter niet. Innovatief onderzoek genereert in veel 
gevallen immers juist producten die nieuwe markten tot ontwikkeling 
kunnen brengen. Het Europese klimaat is, wat dat aangaat, niet echt 
stimulerend doordat hier in tegenstelling tot in de Verenigde Staten 
grootschalige high tech programma's op het gebied van gezondheid, 
defensie of ruimtevaart ontbreken. De miljarden Euro's die de 
Europese Unie aan stimulering van onderzoek besteedt, worden helaas 
versnipperd over allerlei deelbelangen in plaats van geconcentreerd in 
een beperkt aantal grootschalige programma's. 
Gelukkig ziet de technologieregio Eindhoven we! in dat er volop kansen 
liggen in het geconcentreerd benutten van nieuwe technologische kennis 
op terreinen als embedded systems, automotive technology, metalen, 
biomedische technologie, zorg, sport, breedbandtechnologie en design. 
Onder voorzitterschap van Henk de Wilt werden door de Commissie 
Regionale Kansen boeiende projecten op deze terreinen bedacht. Aan 
de verwezenlijking zullen wi j de komende tijd naar vermogen bijdragen. 
Dames en heren , ik sluit af met een korte samenvatting van mijn betoog. 

Wat de invoering van het bachelor-masterstelsel betreft heb ik gepleit 
voor een beperkt aantal brede bacheloropleidingen, met daarbinnen 
differentiatiemogelijkheden in de richting van aansluitende master
opleidingen. Verder pleitte ik voor de ontwikkeling van internationaal 
profilerende masteropleidingen, aansluitend bij het onderzoeksprofiel 
van onze universiteit. Ter versterking van onze concurrentiepositie op 
de internationale hoger onderwijsmarkt en ter stimulering van inter
nationale studenteninstroom in onze master- en ontwerpersopleidingen 
en PhD-programma's bepleitte ik ook het aangaan van strategische 
allianties met vooraanstaande andere universiteiten in Europa en 
elders in de wereld. 
Een tweede thema dat ik aansneed, betrof de versterking van ons 
ontwerpprofiel. Ik benadrukte daarbij het belang van een samen
hangende profilering op disciplinaire onderzoekslijnen enerzijds en 
productgerichte ontwerpprojecten anderzij ds. Concreet bepleitte ik de 
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ontwikkeling van een internationaal erkende doctorsgraad in ontwerpen 
en van criteria waaraan de kwaliteit van ontwerponderzoek en ontwer
pers gemeten kan warden. 
Het derde thema tot slot betrof ondernemerschap als wezenskenmerk 
van het ingenieursvak. Ik pleitte ervoor het stimuleren van ondernemer
schap net als academische vorming instellingsbreed in ons onderwijs
aanbod te integreren. 

Dames en heren, de Technische Universiteit Eindhoven heeft zich de 
afgelopen jaren een universiteit met visie getoond. Zij zal dat de komen
de jaren blijven doen. Van belang daarbij is dat we zoveel mogelijk in 
een goed academisch de bat tot gemeenschappelijke opvattingen blijven 
proberen te komen over de toekomstige ontwikkeling van onze universi
teit. Aan dat debat heb ik vandaag een bijdrage willen leveren. Ik zie er 
naar uit met u over de aangesneden onderwerpen kritisch van gedachten 
te wisselen. 

In dat perspectief verklaar ik het academisch jaar 2002 - 2003 hierbij 
voor geopend. 
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