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Martin Rem is geboren in 1946 in Koog aan de Zaan. Jn 1971 studeerde hij 
af als wiskundige aan de Universiteit van Amsterdam. In 1977 en 1978 was 
hij als gasthoogleraar werkzaam aan het California Institute of Technology, 
Pasadena. Vanaf 1978 is Rem werkzaam als hoogleraar Informatica aan de 
TU/e. In 1992 werd hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van 
deze universiteit. Van 1996 tot 2001 was Martin Rem Rector Magni.ficus van 
de TU/e. Na zijn rectoraatsperiode wordt hij wetenschappelijk directeur van 
het Eindhoven Embedded Systems Institute (EESI). 
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Voordracht Opening Academisch 
Jaar 2001/2002 van de 
Technische Universiteit Eindhoven 

Prof.dr. M. Rem 
scbeidend Rector Magnificus TU/e 

Vijf jaar rectoraat 

Dames en beren, vandaag markeert voor mij bet einde van een recto
raatsperiode van vijf jaar. Dat is een vrij lange tijd, want in die vijf jaar 
beb ik bij alle andere Nederlandse universiteiten bet rectoraat zien 
wisselen; en bij een groot aantal meer dan eens. Het lijkt me vandaag 
dus een goede gelegenbeid om mijn ervaring als rector te gebruiken om 
eens op een aantal beleidsterreinen terug te blikken. Het is dan straks 
· na de rectoraatsoverdracbt - aan de nieuwe rector om de blik weer naar 
voren te ricbten. 

Het eerste terrein waarop ik terugblik is dat van bet wetenscbappelijk 
onderwijs. Toen ik aantrad als rector was er wettelijk vastgelegd dat de 
vakgroepen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderwijs en 
onderzoek, en daarmee was er dus feitelijk niemand verantwoordelijk. 
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Dat is inmiddels veranderd. Iedere opleiding heeft nu een opleidings
directeur, die door faculteits- en universiteitsbestuur persoonlijk wordt 
aangesproken op de kwaliteit van de desbetreffende opleiding. 
Deze verandering heeft zich afgespeeld in een tijd dat, zowel in Neder
land als internationaal, de aandacht voor de student sterk is toegenomen. 
De vorige minister van onderwijs, minister Ritzen, heeft zich zeer 
ingespannen om de studenten als volwaardige leden van de universitaire 
gemeenschap erkend te krijgen. Onder andere door middel van program
ma's voor Kwaliteit en Studeerbaarheid probeerde hij een duidelijke 
verbetering in het Nederlands hoger onderwijs tot stand te brengen. 
Op de nieuwe opleidingsdirecteuren rustle dus de zware taak om die 
bestuurlijke verantwoordelijkheid inhoud te geven en om tegelijkertijd 

de gewenste onderwijsverbeteringen door te voeren. Ik denk dat we daar 
in Eindhoven heel aardig in zijn geslaagd, al zijn we nog niet helemaal 
waar we willen komen. Aan de TU/e hebben we een aantal initiatieven 
genomen om een beter begrip te krijgen van wat onze studenten drijft. 
Daarvan zijn de tweejaarlijkse satisfactiepeilingen en de, eveneens 
tweejaarlijkse, Mystery Tour landelijk het meest opgevallen. Bij de 
Mystery Tour trekken een kleine tweehonderd studenten samen met 
bestuur, opleidingsdirecteuren en decanen er een dag op uit naar een 
onbekende bestemming om over klemmende universitaire zaken te 
spreken, maar vooral ook om elkaar beter te leren kennen. Ook het 
nieuwe onderwijsmodel OGO (Ontwerpgericht Onderwijs), waarin 
studenten in teams werken aan ontwerpopdrachten, heeft duidelijk 
bijgedragen tot een meer open en in sommige opzichten meer gelijk
waardige relatie tussen student en staf. 

Ik heb de afgelopen jaren vaak gehoord dat de student meer als klant 
moet warden benaderd. Ik ben er niet zeker van of dat een goede 
zienswijze is. Bij de Opening van het Academisch Jaar in 1996, de 
gelegenheid waarbij ik tot rector werd geinaugureerd, zeiden de 
studenten terecht: 'Een universiteit is geen koekjesfabriek'. Degenen 
die hier vijf jaar geleden aanwezig waren moeten zich dat kunnen 
herinneren. En ook geen supermarkt, zou ik eraan willen toevoegen. 
Net als minister Ritzen zien we onze studenten niet als klanten of als 
halffabrikaten. Studenten van een universiteit zijn gewone leden van 
de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij, en met ons veel 
andere Nederlandse universiteiten, een structuur voor de medezeggen
schap gekozen waarin studenten en personeel gezamenlijk zijn vertegen-
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r rectoraat 

woordigd. Zo'n keuze past bij een universiteit. 

Al geruime tijd hebben we de Nederlandse universiteiten meer zelf
standig zien worden. De afgelopen jaren is dat gepaard gegaan met een 
toegenomen competitie tussen de universiteiten. In het wetenschappelijk 
onderzoek leidt dat er langzamerhand toe dat instellingen zich gaan 
concentreren op een -als het enigszins kan- beperkt aantal gebieden. 
Nu het speelveld internationaler wordt, realiseren universiteiten zich 
nog sterker hoe belangrijk het is om in die wereldwijde competitie een 
beperkt aantal speerpunten te kiezen en om in die gekozen terreinen 
internationaal uit te blinken. Dat is de trend, maar het gaat langzaam. 

Een voorbeeld. In een relatief ver verleden zijn de Nederlandse 
micro-elektronici met elkaar overeengekomen dat de TU/e zich zou 
specialiseren in 3/5-halfgeleiders en opto-elektronica. Voordat ik 
als rector aantrad was er in dat verband al afgesproken dat een onder
zoeksgroep op dit terrein van een bevriende instelling zou overkomen 
naar Eindhoven. Pas zeer recentelijk echter konden we aan de des
betreffende hoogleraar en de universitair hoofddocent de college
besluiten van hun benoeming overhandigen. Merk overigens op dat in 
Eindhoven benoemingen van universitair hoofddocenten college
besluiten zijn; dat is uniek in Nederland. 

In een wereld waarin universiteiten zich in toenemende mate concen
treren op hun kerngebieden ligt het voor de hand dat universiteiten ook 
meer gaan samenwerken. Gebieden buiten de eigen kerncompetenties 
zijn dan immers niet meer lokaal voorhanden. Een schoolvoorbeeld 
is in dit verband de gezamenlijke faculteit Biomedische Technologie 
van de universiteiten van Eindhoven en Maastricht. Ruwweg kun je 
zeggen dat de medische inbreng uit Maastricht komt, dat de technische 
inbreng uit Eindhoven komt, en dat het bio-stuk in deze nieuwe samen
werking gezamenlijk wordt ontwikkeld. Soortgelijke samenwerkingen 
worden sindsdien ook ontwikkeld tussen Delft en Leiden en tussen 
Twente en de Amsterdamse VU. 
Op twintig kilometer van Eindhoven bevindt zich een universiteit die 
bijzonder sterk is in economie en rechten. Ik kan me goed voorstellen 
dat als er behoefte komt aan nieuwe programma's op het raakvlak van 
techniek en economie of rechten, dat dan de as Tilburg-Eindhoven een 
interessante is. Voorzichtig proberen we nu al om door inschakeling van 
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het SOB U (Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten) 
gezamenlijk onderzoek van de grond te krijgen op het gebied van electro
nic commerce, zeg maar: het handel drijven via het internet. 

Ik heb de indruk dat de samenwerking met het bedrijfsleven in de loop 
van de tijd zakelijker is geworden. Ik neem als voorbeeld het !PO, 
een instituut waarin Philips en de TU/e langjarig hebben samengewerkt 
op het gebied van perceptieonderzoek. Zonder al te veel zeggenschap 
over het onderzoeksprogramma heeft Philips bijna veertig jaar lang 
ongeveer de helft van de kosten van dit aan de TU/e gevestigde instituut 
opgebracht. Daar is Philips ongeveer vier jaar geleden mee gestopt. 
Philips neemt nu dee! aan het EESI, het onderzoekinstituut voor 
embedded systemen. Maar de formule is inmiddels heel anders. Bij EESI 
is de financiering expliciet gekoppeld aan projecten en aan onderwijs
programma's. Het past niet meer bij deze tijd om van bedrijven te 
verwachten dat ze langdurig -op de automatische piloot- publiek onder
zoek subsidieren, hoe nuttig ze dat onderzoek ook mogen vinden. 
Persoonlijk vind ik dat geen slechte ontwikkeling. De beste samen-
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Vijf jaar rectoraat 

werking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven ontstaat immers als 
je gezamenlijk programma's en projecten ontwikkelt. Mijn ervaring is 
dat dan ook het bedrijfsleven bereid is om te investeren. Dat is op 
project-basis het geheim achter de zogenoemde PROGRESS-formule. 
Op programmaniveau zien we dezelfde structuur terug in de vier 
Nederlandse technologische topinstituten. 

Nederland heeft geen ministerie voor Wetenschap en Technologie. 
Misschien hoeft dat ook niet, maar de beleidsvorming op dat gebied is nu 
toch wat onduidelijk. Ik heb de indruk dat de prioriteit bij het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vooral bij onderwijs ligt, en 
dan nog meer bij lager en voortgezet onderwijs dan bij hoger onderwijs. 
Wetenschappeli jk onderzoek ligt dit ministerie niet na aan het hart, en 
met technologiebeleid, de spil van de technische universiteiten, houdt 
dit ministerie zich helaas helemaal niet bezig. 
Het ministerie van Economische Zaken probeert, voor zover dat binnen 
hun competentie valt, in deze lancune te voorzien. Dit ministerie neemt 
dus al jaren de bemoeienis op zich met de Europese onderzoekprogram
ma's, zoals bijvoorbeeld de kaderprogramma's en de Eureka-program
ma's MEDEA en !TEA. Vreemd genoeg is het niet het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die via de ICES/ KIS program
ma's (zeg maar: door gebruik van de aardgasbaten) grootschalig inves
teert in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Je vraagt je bijna afwaarom 
de technische universiteiten nog onder het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen vallen. 

Het is goed dat wetenschap en technologie het ministerie van Economi
sche Zaken zo ter harte gaan. Toch heeft dat ook een schaduwkant. Het 
ministerie van Economische Zaken moet er, in verband met Europese 
regelgeving, op letten dat zij geen concurrentievervalsing veroorzaken 
door selectiefbedrijven te bevoordelen. Dat heeft tot gevolg da t ze zich 
moeten beperken tot preconcurrentieel onderzoek. tot open inschrij
vingen en dat ze hun beleid proberen te maken door in voorkomende 
gevallen alle relevante spelers aan tafel te vragen. Ik heb de afgelopen 
jaren de eer gehad om aan een aantal van zulke Task Forces deel te 
nemen. Ik moet bekennen dat het niet meevalt om met veertig mensen 
rond de tafel gefocusseerde beleidsplannen te maken. Desondanks is het 
opvallend hoeveel het ministerie van Economische Zaken, binnen 
al deze rondvoorwaarden, de laatste jaren op het gebied van technologie-

7 Opening Academisch Jaar 2001 - 2002 



beleid voor elkaar heeft gekregen. 
Economische Zaken is natuurlijk niet het enige ministerie dat techno
logisch onderzoek ondersteunt. Het ministerie van Defensie doet dat 
bijvoorbeeld ook via vaste instituten als TNO/FEL en het Prins Maurits 
Laboratorium. Dat zijn uitstekende instituten, maar ook voor hen geldt 
weer dat ze er beter van zouden warden als ze hun financiering in een 
meer open competitie moeten gaan verwerven. 
Persoonlijk ben ik tijdens de perioden dat ik in de Verenigde Staten 
werkte, ondersteund door DARPA en ONR, twee organisaties van het 
Amerikaanse ministerie van Defensie. Die gaven met plezier het geld 
aan een buitenlander. Zo denk ik ook dat het ruimteschild van George 
W. Bush niet bedoeld is om vijanden tegen te houden maar veeleer om 
de Amerikaanse technologie te stimuleren. 

Een mooi voorbeeld van toegepast technologiebeleid is afkomstig van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik heb het nu over het project 
Kenniswijk, dat hier in de regio Eindhoven wordt ontwikkeld. Mijn 
complimenten aan dit miniserie voor dit vooruitstrevende initiatief. Het 
heeft alleen wel duidelijke raakvlakken en overlappen met initiatieven 
van andere ministeries, zoals het al lopende project Gigaport (door het 
ministerie van Economische Zaken onder ICES/KIS gefinancierd) en het 
te verwachten programma voor breedbandcommunicatie onder ICES/ 
KIS3. Kortom, misschien is er geen ministerie voor Wetenschap en 
Technologie nodig, maar dan zou er toch wel wat meer gecoordineerd 
mogen warden. 
Orn nog eens een voorbeeld te noemen: er is in Nederland een schreeuw
end tekort aan wetenschappelijk opgeleide technici. Oat is zo sterk dat 
bijvoorbeeld Philips intellectueel hoogwaardig onderzoek naar elders in 
de wereld aan het verplaatsen is, omdat daar de hoogopgeleide technici 
we! voorhanden zijn. De slogan Nederland Kennisland is dus serieus 
in gevaar. Welk ministerie ligt daar nu eigenlijk wakker van? Alie 
ontwikkelingen overziend, zou ik willen vragen: minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, beseft u dat het technisch-wetenschappelijk 
onderwijs nog steeds in uw portefeuille zit? 

Ik heb een paar keer Philips genoemd. Laat ik eens iets meer over de 
regio Eindhoven zeggen. De concentratie aan hoogwaardige technische 
bedrijvigheid die we in deze regio vinden, komt op niet veel plaatsen in 
de wereld voor. De high-tech campus die Philips aan het ontwikkelen 
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is, en waar straks meer dan achtduizend mensen gaan werken in onder
zoek en ontwikkeling, is uniek in de wereld. Dit is echt heel bijzonder: 
bijzonder voor Eindhoven, bijzonder voor Nederland, en ook bijzonder 
voor Europa. U moet beseffen dat we straks op korte afstand van elkaar 
twee technologie-campussen zullen hebben, waar respectievelijk (waarbij 
TNO geteld is bij de universitaire campus) tienduizend en achtduizend 
mensen werken en studeren aan de technologisch meest geavanceerde 
onderwerpen. 
Er zal van deze activiteiten een sterke magneetwerking uitgaan, zo sterk 
dat het een regio tot technologische bloei kan brengen die zich voorbij de 
landsgrenzen uitstrekt tot tenminste Leuven en Aken. 'Kan' zei ik, want 
het zal alleen gebeuren als we in staat zijn om de goede onderzoekers 
hier naartoe te krijgen. Graag halen we goede Nederlandse technici naar 
onze regio, maar het is inmiddels noodzakelijk gebleken om daarnaast 
ook mensen uit de rest van de wereld aan te trekken. Daarvoor moet 
Eindhoven we! een stad zijn waar mensen graag willen wonen. Dat vergt 
stedelijke faciliteiten, ook culturele, van een internationaal niveau. Zover 
is de stad helaas nog niet. 
Het vereist overigens ook dat de Nederlandse politiek zich gaat realiseren 
dat er ook buiten de randstad in mobiliteit mag warden gelnvesteerd. 
Dat de nationale noord-zuid ader, de A2, bij Eindhoven nog steeds 
verkeerslichten heeft is voor mij absoluut onbegrijpelijk. Net zo min 
begrijp ik waarom de snelweg tussen Eindhoven en Hasselt alleen aan 
de Belgische kant van de grens is aangelegd. 

Aan het eind van mijn rede gekomen, zou ik tegen de overheid willen 
zeggen: schep goede randvoorwaarden voor de technologische groei in 
Nederland, stuur op hoofdlijnen en laat de uitvoering aan de spelers in 
het veld over. Maar zorg er ook voor dat het Nederlandse technologie
beleid goed wordt gecoiirdineerd. 

Tegen u alien in de zaal zou ik willen zeggen: ik kijk met plezier 
terug op vijf jaar rectoraat. Het was een fascinerende tijd. Ik heb er 
daarnaast het volste vertrouwen in dat mijn opvolger, prof. van Santen, 
op uiterst adequate wijze het stuur zal overnemen. Ik ga dan ook met 
veel genoegen over naar het volgende dee! van deze plechtigheid: 
de rectoraatswisseling. 
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Rutger van Santen is geboren in Langedijk in 1945. Hij studeerde scheikunde 

aan de Universiteit van Leiden. Na zijn promotie in 1971 was hij als postdoc 

verbonden aan het Stanford Research Institute (SRI) in Menlo, California. 

Van 1972 tot 1988 werkte hij bij Shell Research in verschillende Juncties. 

In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de TU/e. Vanaf 1988 tot 

2001 was Van Santen directeur van het Schuit Katalyse-Instituut (SKI) 

van de Technische Universiteit Eindhoven. Vanaf 1999 is hij directeur van 

de toponderzoekschool NRSCC. Rutger van Santen is op 3 september 2001 

benoemd tot Rector Magnificus van de TU/e. 
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Voordracht Opening Academisch 

Jaar 2001/2002 van de 
Technische Universiteit Eindhoven 

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

De verantwoordelijl<heid 

van de wetenschap 
De functie van Rector Magnificus in ons bestuurlijk gestel is er een 
waaraan op vele wijze gestalte kan warden gegeven. Traditioneel was 
de Rector Magnificus het hoofd van de universiteit. Dit is nu een drie
manschap, het College van Bestuur, waar de Rector dee! van uitmaakt. 
De Rector, zelfhoogleraar, heeft in het driemanschap een primaire ver
antwoordelijkheid ten aanzien van universitair onderwijs en onderzoek 
en deelt bestuurlijke verantwoordelijkheid met de andere bestuursleden 
en decanen. 
Ik wil vandaag uiteenzetten wat de uitgangspunten zullen zijn voor mijn 
initiele functioneringsperiode. 

Ik wil met u mijn persoonlijk standpunt delen over het gewenste 
profiel van de TU/e-student. De universiteit, in ons geval technische 
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universiteit, is een studieomgeving met het doe! zelfstandig opererende 
mensen op te leiden, met zodanige intellectuele bagage dat zij toe
komstige technologische ontwikkelingen zullen bepalen. Een universiteit 
doet dit op drie niveaus: bachelor, master en doctoraal niveau. 
Bovenstaande definitie betekent het opleiden van studenten: 

die kunnen voorzien hoe technologie zich ontwikkelt en die nieuwe 
technologische mogelijkheden herkennen. Hier is visie voor nodig. 
die technologische oplossingen weten te vinden. Hiertoe is een 
probleemoplossende en kritische houding nodig. 
die nieuwe technologie kunnen implementeren. Hiertoe is een 
ondernemende houding nodig. 

Ik neem mij voor om op basis van deze drie uitgangspunten een 
discussie over onze invulling van studiecurricula en onze onderwijs
filosofie aan te gaan. 
Deze drie uitgangspunten maken onmiddellijk duidelijk, dat aan de 
universiteit curriculair onderwijs en vernieuwend disciplinair onderzoek 
elkaars natuurlijke partners zijn. Er is geen betere training in pro
bleemoplossende methodologie dan die van de klassieke disciplinaire 
onderzoeksomgeving, de betawereld, waarin de cycli van vraagstelling, 
hypothese, experimentele (of computational) test, theorievorming, 
verificatie en wetenschappelijk debat warden doorleefd en eigen 
gemaakt. 
Hiermee ben je nog geen ingenieur, hierover straks, maar er is we! 
een basis voor kritische zelfontwikkeling, met een sterk realiteitsgevoel. 
Kwaliteiten, die maatschappelijk van grote waarde zijn en die binnen 
de natuurwetenschap worden ge!doliseerd. Daarbij komt dat de Cartesi
aanse wijze van denken die ik net beschreef, onze wereld van veel 
vooroordeel en bijgeloofheeft bevrijd. Deze gedachte, die ik onderschrijf, 
betekent dat het belang van wetenschap verder gaat dan het concrete 
probleem dat wordt opgelost. 
Academische vorming betekent niet alleen oog voor toepassing, 
maar oak een kritische houding ten aanzien van hierdoor eventueel 
veroorzaakte bedreigingen voor aarde of mens. Oog voor kwetsbaarheid 
van ons ecosysteem en studie daarvan is essentieel. 
Als student, docent, onderzoeker ofbestuurder wordt <lit waar gemaakt 
in de confrontatie met de wereld om ons heen. Bij ondernemende 
verantwoordelijkheid hoort wetenschappelijk onderbouwde ethiek. 
Hier kan de TU/e een voortrekkersrol spelen. 
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Technologie ontstaat, wanneer theorie of gevonden oplossing gekoppeld 
wordt met visie op toepassing en kunde van implementatie. In het laatste 
herkennen we de kunst van het technologisch ontwerp. 
Vele sprekende voorbeelden van succesvolle technologische visie 
bestaan. Ons allen bekend is het Amerikaanse project dat leidde tot 
het landen van de mens op de maan. Maar er zijn ook vele klassieke 
Nederlandse voorbeelden, zoals het dichten van de Zuiderzee met de 
Afsluitdijk, Fokker's vliegtuigbouw, DAF's versnellingsbaktechnologie, 
de compact disk van Philips ofDSM's caprolactam- en aspartaan
technologie. Visionaire productontwikkeling en ontwerp herkennen we 
in de bruggen en gebouwen die ons omringen, en de uitvoeringsvorm 
van apparatuur waar we ons dagelijks mee omringen. Bij een onder
nemende ingenieursopleiding zouden case-studies van deze en soort
gelijke ontwikkelingen niet misstaan, zelfs in meer disciplinair gerichte 
opleidingen. Probleemgestuurd en ontwerpgericht onderwijs heeft als 
taak de integratie van disciplinair kennen met multidisciplinair kunnen 
te verwezenlijken. Hierbij is het essentieel om meer nadruk te geven aan 
individuele creativiteit en conceptueel denken. 
Vaak zal blijken dat technologische visie gerealiseerd wordt door ge!nspi
reerde ontwikkeling van nieuwe technieken, wetenschappelijke theorie 
en onderkennen van een maatschappelijk probleem ofbehoefte. 

Hebben wij de disciplines in huis om <lit programma, het opleiden 
van visionaire, entrepreneurial technologen te kunnen verwezenlijken? 
Technologen ook, die essentie van triviale ruis weten te onderscheiden? 
De opleidingen met een hoge instroom van eerstejaars VWO-studenten 
zijn thans: Bouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouw
kunde, Elektrotechniek en Biomedische Technologie. Opleidingen met 
een lagere instroom zijn Technische Informatica, Scheikundige 
Technologie, Techniek en Maatschappij. Technische Natuurkunde, 
Technische Wiskunde en de beginnende faculteit Industrial Design. 
Aanzienlijke promotieprogramma's (post-master) hebben vooral de 
faculteiten Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde en 
Werktuigbouwkunde. Hier is de verhouding tweede en derde geldstroom 
onderzoekers, ten opzichte van die uit de eerste geldstroom, grater dan 
een. Bij de andere faculteiten is <lit getal een half. De post-master ont
werpersopleiding wordt gedomineerd door wiskundige en informatica
georienteerde ontwerpers, gevolgd door proces- en productontwerp. 
De. grate instroom buitenlandse studenten in de laatste twee type 
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opleidingen heeft een belangrijk effect op het multiculturele karakter 
van de TU/e. 
Dit overzicht geeft ook aan dat er sterk verschillende culturen in de 
ingenieursopleiding bij de faculteiten bestaan. Het is een noodzaak van 
een brede diversiteit in beta- en gammadisciplines om -als we dat met 
elkaar willen- de visionaire, probleemoplossende en ondernemende 
technoloog op te leiden. Ook is wellicht de alfadiscipline, die logische 
en retorische vermogens schoolt, onderbelicht. Alliantie met andere 
universiteiten zal worden gezocht om de door ons gewenste opleidingen 
integraal te kunnen aanbieden. 

Het zal vooral de programmatische invulling van de masteropleidingen 
zijn die over de grenzen van de faculteiten been aan bet ideaal van de 
visionaire, ondernemende technoloog gestalte kan geven. 
Een actuele zaak gezien de huidige bachelor-master structurering van 
het hoger onderwijs. 
Hoewel de bacheloropleiding veelal de primaire aandacht heeft, zal de 
definitieve invulling van de bacheloropleidingen bepaald worden door 
bet programma van de masteropleidingen waar we in Eindhoven voor 
zullen kiezen. Deze keuzes zullen de toekomst van onze universiteit 
sterk in positieve of negatieve zin kunnen bepalen . Het aanbod van 
masteropleidingen zal pluriform zijn, vanwege de uiteenlopende 
doelstellingen die men kan hebben. Een paar voorbeelden. 
Geaccrediteerde beroepsopleidingen op masterniveau: 

ingenieur productontwerper, procestechnoloog 
ingenieur milieukundige 
ingenieur leraar 

• ingenieur octrooigemachtigde 
ingenieur architect 
ingenieur beleidsmedewerker 
ingenieur journalist 

Opleidingen voorbereidend op geavanceerde vervolgstudies of trainingen: 
wetenschappelijke onderzoeker 
ontwerpersopleiding 
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Indien per masteropleiding veertig instroomstudenten als streefgetal 
wordt genomen, is er thans plaats voor dertig te onderscheiden 
specialisaties. Combinaties van mogelijkheden ontstaan door binnen 
de structuur van de masteropleiding ook major-minor type varianten 
toe te staan. 
Het is de vraag ofhet curriculaire format van deze uiteenlopende typen 
masteropleidingen hetzelfde kan zijn. Het is ook niet vanzelfsprekend 
dat de facultaire structuur, die integratie van componenten uit 
verschillende disciplines vereist, optimaal is voor het genereren en uit
voeren van masteropleidingen. De onderzoekscultuur en ondernemende 
setting van de universiteit zal sterk bepalend zijn voor filosofie en actuele 
invulling van de verschillende masteropleidingen. Ook TU/e profilerings
activiteiten als sport- en ICT-activiteiten passen in een masteropleiding. 

Het ambitieniveau, blijkend uit het aanbod van masteropleidingen, 
zal waarschijnlijk onze onderwijscapaciteit en mogelijk ook de huidige 
instroom van studenten overschrijden. 
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Hiertoe dienen zich twee typen oplossingen aan. Het maken van wijze 
keuzes om het aanbod aan masterrichtingen te beperken, en het 
aangaan van samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal) 
om een gewenst onderwijspakket met voldoende volume aan studenten 
te genereren. Hier zullen zich vele mogelijkheden voordoen omdat 
deze keuzeproblematiek ook bij ander instellingen zal spelen. Ik zou 
willen overwegen de lijn door te zetten om nauwe samenwerking aan 
te gaan met een beperkt aantal universiteiten op redelijke afstand van 
Eindhoven. Het samenwerkingsmodel van succesvolle inter-universitaire 
onderzoekscholen zou hiertoe model kunnen staan. Voor een succesvol 
werkend Europees masteropleidingssysteem, is afzonderlijke financie
ring van masteropleidingen een noodzaak. Een combinatie van 
publieke en privaatfinanciering ligt voor de hand. 

Voor het succes van de bovengeschetste ontwikkelingen zullen het 
profiel en het niveau van het Eindhovense onderzoekprogramma cruciaal 
zijn. De ontwikkeling van nieuwe technologische kennis en het uit
dragen hiervan, is naast curriculair onderwijs een van de kerntaken van 
de universiteit. Onderzoek wordt vooral uitgevoerd door postdoctorale 
assistenten, promovendi, ontwerpers en afstudeerders en in varierende 
mate natuurlijk ook door de vaste wetenschappelijke staf en onder
steunend personeel. Met name een aanzienlijk gedeelte van de 
promovendi, de postdocs en ook een gedeelte van de ontwerpers
opleiding is extern gefinancierd. 

De projectvoorstellen waaruit externe financiering voortkomt, warden 
toegekend op inhoud van de voorstellen zowel als op reputatie van de 
TU/e-onderzoekers. Het gaat hierbij om 18% van het TU/e-budget. Bij 
de faculteit Scheikundige Technologie is deze het grootst en betreft 27% 
van de faculteitsbegroting. Faculteiten met een omvang van ongeveer 
20% van hun begroting aan tweede en derde geldstroom zijn Werktuig
bouwkunde en Technische Natuurkunde. Dit zijn natuurlijk dezelfde 
faculteiten die een aanzienlijke onderzoekscapaciteit hebben. Hoewel we 
hier over een soms aanzienlijke fractie van de totale begroting spreken, 
is dit echter in mijn ogen gemiddeld te laag. Het effect van dit extern 
gefinancierde onderzoek op TU/e-onderwijs en TU/e-profiel is echter 
enorm en veelal positief. 

Niet alleen vindt gegenereerde kennis zijn weg in colleges aangeboden 
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in de afstudeerfase, tijdelijke onderzoeksmedewerkers worden ook veelal 
ingezet in practica, bij begeleiding van zelfstudie en bij begeleiding van 
het afstudeeronderzoek. Minstens zo belangrijk is de toegang tot geavan
ceerde onderzoeksapparatuur, veelal aangeschaft met extern gefinancierd 
budget. Daarnaast gaat extern gefinancierd onderzoek gepaard met een 
breed scala van industriele contacten, hetgeen een ondernemende 
cultuur bevordert. 

Veel van dit onderzoek is weliswaar gericht op praktische technologische 
vragen, maar wordt juist aan de TU/e verricht, omdat nieuwe methoden 
moeten worden ontwikkeld, een kenmerk van fundamenteel 
vernieuwend onderzoek, of unieke aan de TU/e aanwezige methoden 
en technieken worden toegepast. Met name nieuwe technieken die 
succesvol blijken, zouden tot de opzet van kleine high-tech bedrijf]es 
moeten kunnen leiden. 
Methodologisch vernieuwend onderzoek is van groot belang voor de 
toekomstige onderzoeksbasis van de TU/e. Deze kan alleen dan in 
aanzienlijke omvang worden uitgebouwd als naast TU/e-subsidie
programma's aanzienlijke externe middelen worden gegenereerd. 
Extern gefinancierd onderzoek wordt in competitie met anderen verwor
ven, evenals de aanname van promovendi en postdoctorale fellows die 
dit onderzoek uitvoeren. Alleen onderzoek dat met de wereldtop concur
reert heeft ook kans op aanzienlijke infrastructurele investeringen die 
extern worden gefinancierd. Dit geldt vooral voor financiering door de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
en de Europese Commissie (EC). Reputatie, niveau en visie op nieuwe 
ontwikkelingen van TU/e-onderzoekers zijn cruciaal, benevens infra
structurele steun vanuit de universiteit. 

Externe profilering van TU/e-onderzoek is essentieel. In de afgelopen 
periode kunnen we op een aantal belangrijke successen terugkijken. 
Het is echter van groot belang om ons goed te wapenen voor de toe
komst. Het te !age gemiddelde aan externe financiering is hiervan een 
indicatie. Zoals ik al aangaf, sleutel is bet potentieel van onze huidige 
onderzoekerspopulatie en de vernieuwing hiervan. Met name voor 
EZ- en EC-financiering en grotere industriele steun, zijn de formulering 
van brede onderzoeksprogramma's gericht op toegepaste thema's van 
groot belang. Indiening van dit soort programma's gaat de inspanning 
van individuele onderzoekers vaak te boven en behoeft brede samen-
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werking. Zowel binnen als buiten de universiteit. Succesvolle geslaagde 
voorbeelden zijn de toponderzoekschoolprogramma's Katalyse en 
Fotonica, het Dutch Polymer Institute programma, het EESI (Eindhoven 
Embedded Systems Institute) en EZ gesponsorde universiteit-industrie 
EET-programma's zoals dat voor waterstofopslag en batterijen. 
Als aspecten van succesvolle onderzoeksprogramma's aan de TU/e zou 
ik willen noemen: 

Thematische programma's geschikt voor subsidie vanuit grotere 
NWO, EC of EZ-initiatieven. Hiertoe dient een programmadirecteur 
te worden aangesteld. 
Disciplinaire subprojecten, die methodologisch vernieuwend zijn 
voor de TU/e of unieke TU/e-methodologie exploiteren. 
Spin-off mogelijkheden voor start-up bedrijven. 

Het zijn de grotere maatschappelijke vragen, zoals de reductie van het 
broeikaseffect en alternatieve transport- of energie-opties, die een groter 
samenwerkingsverband vereisen om een zinvolle bijdrage te kunnen 
leveren. Voor participerende studenten betekent dit meewerken aan de 

18 prof.cir. R.A. van Santen 



De verantwoordelijkheid van de we.te.nschap 

oplossing van een essentieel probleem in onze samenleving. 
Het verschaft een inhoudelijke basis voor samenwerken met andere 
universitaire partners al dan niet in internationaal verband. De inter
nationale graduate school 'Microstructural control in free radical poly
merisation', een samenwerking van TU/e en de Universiteit van 
Gottingen, zou als een voorbeeld kunnen warden beschouwd. 

Ik heb u deze middag met drie voor de TU/e essentiele vragen willen 
confronteren, waarvan ik hoop dat die aanleiding zullen zijn voor een 
intensief debat in de komende periode. 
r. Wat is het profiel van de Eindhovense student die we opleiden? 

Het antwoord op deze vraag betekent iets voor de TU/e-cultuur. 
Wat mij betreft een visionaire, ondernemende en probleem
oplossende technoloog, die belangrijke van onbelangrijke vragen 
weet te onderscheiden. 

2. Hoe vullen we de masteropleiding in? 
De masteropleiding is het scharnier tussen basisopleiding en 
toekomstige carriere. In de masteropleiding vindt een omslag plaats 
van onderwijscultuur naar probleemoplossende onderzoekscultuur. 
Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige facultaire organisatie
structuur optimaal is voor de gewenste masteropleidingen. 

3- Een onderzoeksprofiel met een aanzienlijk aantal internationaal 
erkende toppers, is voor de TU/e noodzakelijk om als universitair 
opleidingsinstituut te concurreren in de toekomstige internationale 
onderwijswereld. De attractiviteit van onze masteropleidingen voor 
studenten van elders en de financiering van noodzakelijke 
technologische infrastructuur hangen hier kritisch vanaf. De keuzes 
van nationale en internationale samenwerking warden niet alleen 
hierdoor bepaald, maar ook door de probleem-gebieden waar wij 
als universiteit actief willen zijn. 

U heeft de komende jaren een rector uit de wereld van wetenschap en 
onderzoek. Met andere onderzoekers dee! ik de visie dat wetenschap 
geen vrucht draagt indien niet uitgedragen in woord en geschrift, door 
middel van onderwijs en het trainen van studenten. Dit kan niet zonder 
ook bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze processen te nemen. 
Aan een technische universiteit is er de extra drijfveer om kennis 
om te zetten in praktisch kunnen, wat tot werkelijke technologische 
vernieuwing leidt. Onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe 
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technologie en technologisch ontwerp vormen de magische vierhoek 
van onze universitaire gemeenschap. 

Tot besluit een korte vaderlandse technologie geschiedenis die de samen
hang van wetenschappelijke en technologische vernieuwing illustreert. 
Het betreft de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk in 1932, 

waar ingenieur Lely (van Lelystad) voor wordt geeerd. Wat weinigen 
weten is dat weliswaar na de watersnoodramp van 1916 de visie was 
herboren dat deze Afsluitdijk er moest komen, maar dat niemand wist 
hoe dat dan zou moeten. In 1918 werd Lorentz gevraagd een commissie 
voor te zitten, die zich met <lit project zou bezighouden. Lorentz was toen 
vijfenzestig jaar, emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde van de 
Universiteit Leiden. Hij had de Nobelprijs gekregen in 1902 voor zijn 
theoretische bijdrage aan de elektronenstructuur van atomen. Lorentz 
heeft persoonlijk het theoretisch fysisch onderzoek geleid dat de verande
ring in de getijde-beweging door de Afsluitdijk berekenbaar maakt, en 
van groat praktisch belang was om plaats en locatie van het dichten van 
het laatste gat in de Afsluitdijk te bepalen. Immers hoe kleiner <lit gat 
wordt hoe sneller de stroom die het gat weer verwijdt. Dit grondwerk 
van de Nederlandse waterloopkunde heeft geleid tot onze huidige inter
nationale voorsprong op <lit gebied en maakte onder meer de technologi
sche ontwerpopdracht uitvoerbaar van de constructie van de Afsluitdijk. 
Lorentz was trotser op <lit werk dan op de Nobelprij s. Hij werd voor zijn 
bijdrage aan de constructie van de Afsluitdijk onder meer geeerd door 
naamgeving van de Lorentz-sluizen. 

Laten wij als TU/e-gemeenschap aldus geinspireerd voor problemen 
van nu, de antwoorden van de toekomst vinden. Ik verklaar hierbij bet 
Academisch Jaar 2001-2002 voor geopend. 
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