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In dit boekje treft u de redes getiteld ‘Een koersbepaling’ en ‘Ontdekkingsreizen’ aan, uitgesproken ter gelegenheid van de

opening van het academisch jaar 2005-2006 op maandag 5 september door dr. A.H. Flierman en prof. dr. W.H.M. Zijm.
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OMRINGD DOOR ZEE 

Prof. dr. W.H.M. Zijm

Rector Magnificus Universiteit Twente

De gemeenschappelijke titel van de in deze publikatie opgenomen lezingen, van respectievelijk de voorzitter van het College van

Bestuur en de Rector Magnificus van de Universiteit Twente, is in belangrijke mate geïnspireerd door de volgende zinsnede:

“I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the

seashore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst

the great ocean of truth lay all undiscovered before me”.

Deze uitspraak is afkomstig van Isaac Newton, een van de grootste natuurkundigen die ooit heeft geleefd.

Hij deed die uitspraak slechts enkele maanden voor zijn dood (Brewster, 1855). In zekere zin belichaamt

deze zinsnede de essentie van wetenschap, zoals ook Einstein ooit al zei: “Hoe meer je weet, hoe meer je

beseft hoe weinig je weet” (Pais, 1982). Tegelijkertijd houdt diezelfde uitspraak een enorme uitdaging in.

En het is die uitdaging die veel wetenschappers drijft en die ook voor dit College van Bestuur een leidmotiv is. Wij worden

omringd door een zee van mogelijkheden.

Literatuur

• Brewster, David, Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton, Vol. II, ch. 27, London, 1855.

• Pais, A., Subtle is the Lord – The science and the life of Albert Einstein, Oxford University Press, Oxford, 1982.
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OMRINGD DOOR ZEE. ONTDEKKINGSREIZEN

Dames en heren, in 1776 vond in de Royal Society (de Engelse

Academie van Wetenschappen) een opmerkelijke gebeurtenis

plaats: de installatie van een persoon die nooit een academi-

sche opleiding had genoten. De rede die deze persoon bij die

gelegenheid hield, ging over het belang van verse voeding als

middel om scheurbuik tijdens lange zeereizen te voorkomen.

De spreker was James Cook, Engels zeevaarder en zonder twij-

fel een van de belangrijkste ontdekkingsreizigers aller tijden,

ook iemand die naar eigen zeggen niet zozeer gedreven werd

door economische motieven maar veeleer door zijn zucht onbe-

kende werelden te verkennen en in kaart te brengen

(Beaglehole, 1974). Misschien juist daarom was Cook voor de

Britse regering de ideale man om de

mogelijkheid van het bestaan van het

’Zuidland’ te onderzoeken of om een

Noordelijke Doorvaart te vinden, doel-

stellingen die natuurlijk juist wel poli-

tiek-economisch gemotiveerd waren.

Beide doelstellingen heeft hij niet

gerealiseerd; in zijn laatste journaals

gaf hij zelfs te kennen het bestaan van

land rond de Zuidpool voor onmoge-

lijk te houden.Toch lijdt het geen twij-

fel dat hij mede de grondslag heeft

gelegd voor het Britse Imperium in

Australië en Oceanië. Bovenal rea-

liseerde hij zich dat voor zijn onder-

nemingen kennis van vele verschil-

lende disciplines nodig was. Hij was

een veelzijdig man, die zichzelf had

geschoold op nautisch, maar ook

mathematisch, astronomisch en car-

tografisch gebied.

Op zijn expedities werd hij vergezeld door verschillende weten-

schappers, niet altijd tot zijn onverdeeld genoegen, maar die

aanwezigheid heeft wel sterk bijgedragen tot nieuwe kennis op

velerlei gebied. Hij was zich ook bij uitstek bewust van het

belang van overdracht van die kennis; in zijn journaals toont hij

zich een uitermate nauwgezet chroniqueur en de kaarten,

vervaardigd op basis van zijn werk, werden tot begin 20e eeuw

gebruikt. En ten slotte was geen moeite hem te veel om te

proberen inzicht te geven in de diepere drijfveren van andere

volkeren en beschavingen; het is tragisch dat hij in een confron-

tatie met zo’n andere beschaving uiteindelijk zelf het leven

moest laten.
James Cook

Journaalblad
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In bovenstaande beschrijving komen een aantal elementen

naar voren die naar mijn mening een werkelijk academische

omgeving zouden moeten kenmerken. In de eerste plaats een

onbedwingbare nieuwsgierigheid, maar ook toewijding en

nauwgezetheid, zin voor kennisoverdracht naast kennisverwer-

ving, het vermogen tot samenwerken en ten slotte respect voor

andersdenkenden en andere culturen. Ik wil die elementen in

het hiernavolgende wat nader met u bespreken, maar dan in

het licht van de missie van de Universiteit Twente, een missie

waarin wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht cen-

traal staan. Ik begin met onderzoek.

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek

“Biedt de UT voldoende ruimte voor fundamenteel onderzoek?”

Die vraag is mij vele malen, in vele toonaarden, gesteld.

Fundamenteel onderzoek, onderzoek naar generieke, breed toe-

pasbare kennis, wordt dan gesteld tegenover toegepast onder-

zoek: onderzoek in specifieke domeinen zoals biologische of

mechanische systemen, telecommunicatienetwerken, bedrijfs-

organisaties, politieke systemen of het onderwijs. Een tegen-

stelling die mij kunstmatig voorkomt; vele fundamentele resul-

taten komen voort uit onderzoek oorspronkelijk gericht op een

specifiek toepassingsgebied. En omgekeerd leidt een goede

theorie ook tot onverwachte toepassingen. Het is juist die kruis-

bestuiving waar het om gaat en waar we op onze universiteit

gelukkig vele voorbeelden van zien. Mijn antwoord is dan ook

“Ja, er is ruimte voor fundamenteel onderzoek, zij het niet onbe-

perkt en wel binnen de speerpunten die wij hebben gekozen.”

Een analyse van onze output toont ook ondubbelzinnig aan dat

die ruimte er is en benut wordt.

Veel wezenlijker echter is het onderscheid tussen onderzoek

dat zich primair richt op de analyse van de wereld om ons heen

en het onderzoek gericht op het ontwerpen van complexe sys-

temen. Overigens is ook hier geen sprake van een volledige

tegenstelling: voor ontwerpgericht onderzoek is kennis van

fysische, economische of sociale wetmatigheden onontbeerlijk.

Maar het aardige is dat de onderzoeker die vanuit een ontwerp-

doelstelling werkt, onontkoombaar gedwongen wordt al die

wetmatigheden te onderzoeken, problemen op velerlei gebie-

den te overwinnen en kennis uit verschillende disciplines te

integreren. Die wijze van werken leidt niet zelden tot nieuwe,

soms fundamentele, inzichten, maar de weg ernaartoe is een

andere. Het leidt ook niet zelden tot een ander ontwerp of zelfs

tot een geheel ander product of systeem dan eerst beoogd.

En ook dat is niet erg, sterker nog, dat is het wezen van

wetenschappelijk onderzoek als werkelijke ontdekkingsreis.
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Dat onderscheidt ontwerpgericht onderzoek ook van vraag-

gestuurd onderzoek, begrippen die vaak verwisseld worden. De

reizen van Cook leverden ook niet altijd de gewenste resultaten

op, maar voor de ontwikkeling van Engeland als wereldmacht

zijn ze van onmetelijke betekenis geweest.

Ontwerpgericht onderzoek wordt vaak

het domein van de ingenieur genoemd

en de meester is hij of zij die weten-

schappelijke strengheid en ontwerpge-

richtheid weet te combineren (Van

Santen, 2004). In ons land was Simon

Stevin zo iemand, of Lorentz, maar ook,

anders dan veel mensen wellicht den-

ken, Christiaan Huygens. Huygens is nu

vooral bekend vanwege zijn theorie

omtrent het golfkarakter van licht, maar

was in zijn tijd al beroemd vanwege zijn

slingeruurwerk waarvan hij niet alleen

een volledig mathematische beschrij-

ving gaf, maar die hij tot in detail ook

zelf ontwierp (Andriesse, 1994). De in

1672 ontworpen  scheepsslingerklok

bleek voor een nauwkeurige navigatie

op zee onmisbaar te zijn, ook James

Cook maakte daarvan dankbaar

gebruik. Hetzelfde gold voor zijn astro-

nomische waarnemingen, met behulp

van telescopen waarvoor hij zelf de

lenzen sleep, iets wat hij overigens

leerde van Baruch de Spinoza, die

daarmee enige tijd in zijn levensonder-

houd moest voorzien.

Onderzoeken en ontwerpen: de combinatie is in hoge mate aan-

wezig in onze speerpuntinstituten. Dat geldt voor de micro-

systeem- en nanotechnogie, gericht op de ontwikkeling van

technologie maar ook op nieuwe materialen en devices, met bij-

voorbeeld toepassingen in de medische en de foodsector; het

geldt in de biomedische technologie rond de weefselherstel-

technologie en biomechanische systemen, in de ICT met

opnieuw toepassingen variërend van health care tot multime-

dia en security, binnen de procestechnologie, de vloeistoffysica,

in materialen en mechatronica, en in de civiele techniek rond

bijvoorbeeld bouw en infrastructuur. De vele spin-offbedrijven

rond deze universiteit vloeien daar logisch uit voort. Maar ook

in de gedrags- en maatschappijwetenschappen vinden we die

ontwerpbenadering terug, in onderzoek gericht op het vorm-

Christiaan Huygens

Telescoop

Scheepsslingerklok

Rede Opening Academisch jaar 0506  12-07-2006  10:24  Pagina 9



10

geven van organisaties en het nadenken over nieuwe governan-

ce-structuren, rond instructietechnologie in de toegepaste

onderwijskunde, binnen de psychologie en de communicatie-

wetenschappen. En delen van het onderzoek vloeien zelfs

rechtstreeks voort uit vraagstukken rondom het implementeren

van technologie, denkt u aan technology assessment-vraag-

stukken en onderzoek op het gebied van de interactie tussen

mens en machine of breder mens en technologie.

Wij mogen trots zijn op de positie die wij in een aantal gebieden

hebben bereikt. Maar er is meer mogelijk, de zee is 

onbegrensd. Die integrale benaderingswijze, nodig voor ont-

werpgericht onderzoek, biedt mogelijkheden voor afstemming

en samenwerking tussen de technische en de maatschappijwe-

tenschappen. Die samenwerking is nodig; wij leven enerzijds in

een sterk door technologische ontwikkelingen gedomineerde

wereld maar anderzijds weten we ook dat het succes en juiste

gebruik van die technologie in hoge mate afhangen van een

goede maatschappelijke inbedding en juiste bestuurlijke

kaders. En wij hebben enorme kansen op bijna alle gebieden

waarop we werkzaam zijn. Een voorbeeld vormt de medische

technologie; de invoering van een Electronisch Patientendossier

en van ICT in de zorg kent natuurlijk belangrijke infor-

matietechnologische dimensies, maar ook juridische, psycho-

logische en communicatieaspecten.

Toepassing van nanotechnologie

gericht op biologische systemen  biedt

onvoorstelbare kansen en hetzelfde

geldt voor de weefselhersteltechnolo-

gie, of bij de inzet van ICT systemen

voor opereren op afstand, maar tege-

lijkertijd zullen wij ons onont-

koombaar voor de vraag gesteld zien

hoe in de toekomst de balans te vinden tussen hoogwaardige

medische zorg en de noodzaak tot kostenbeheersing. Een ander

voorbeeld: veiligheid van mensen en systemen, een onderwerp

waaraan door informatici en elektrotechnici wordt gewerkt,

maar waarvoor ook expertise van communicatiewetenschap-

pers, psychologen en bestuurskundigen nodig is. Of het ont-

werp van producten en systemen: een zaak van industrieel ont-

werpers, werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, fysici, maar

ook van bedrijfskundigen, psychologen en techniekfilosofen. Of

nieuwe vormen van kennisoverdracht: opnieuw een zaak van

vele disciplines, waaronder informatica, communicatieweten-

schappen en toegepaste onderwijskunde. Een ontwerpgerichte

benadering vraagt samenwerking tussen vaak veel verschillen-

de disciplines.

Cleanroom operatie
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Uiteraard realiseer ik me dat discipli-

nair onderzoek onmisbaar is als basis

voor een ontwerpgerichte benadering.

En ik ben me bewust van de culturele

verschillen tussen de disciplines.

Maar de vraagstukken waarvoor wij

staan vragen een integrale aanpak,

vaak in teamverband. Dat is wel eens

jammer; velen van u zullen net als ik

gefascineerd kennis hebben genomen

van de, gelooft u mij, fenomenale

prestatie van Andrew Wiles, die in

zeven jaar eenzame afzondering een

bewijs van de Laatste Stelling van

Fermat leverde (Singh, 1997). Maar

zelfs dat bewijs kon pas door Wiles

definitief worden afgerond na een

langdurig dispuut met externe refe-

rees die een ernstige lacune hadden

ontdekt. Ontdekkingsreizen zijn een

kwestie van teamwork. De vraag rijst wat dat betekent voor ons

onderwijs.

Academisch onderwijs

Recent is in Engeland de discussie opgelaaid rond de opmars

van zogeheten ’teaching only’ universities of van universiteiten

waar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs sterk geschei-

den zijn (Sanders, 2005). Die observatie betreft niet alleen de

’new universities’, de voormalige polytechnics, maar ook klas-

sieke universiteiten. De genoemde oorzaken zijn divers, varië-

rend van carrièremogelijkheden voor deeltijders tot het fel

bekritiseerde research assessment exercise (RAE) systeem.

Gelukkig zijn in Engeland vele wetenschappers en universitair

bestuurders de mening toegedaan dat met een dergelijke ont-

wikkeling de bijl aan de wortel van de academische vorming

wordt gelegd, een mening die ik zeer deel.

Het feit dat we aan onze universiteit hebben gekozen voor een

organisatievorm waarin de directies van instituten en facultei-

ten gelijkwaardige bevoegdheden hebben, wordt door sommi-

gen opgevat als een poging ook hier onderwijs en onderzoek los

te koppelen. Niets is minder waar, hetgeen alleen al blijkt uit

het feit dat bijna 90% van onze vaste wetenschappelijke staf

onderwijs en onderzoek combineert. Organisatie van onderzoek

in instituten mag niet verward worden met een ontkoppeling

van het onderwijs; de keuze voor instituten is primair gelegen

Andrew Wiles

De laatste stelling van Fermat
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in de veranderende wijze van onderzoeksfinanciering, een stra-

tegie die haar waarde bewezen heeft, getuige onze uitstekende

positie in landelijke en internationale onderzoekprogramma’s.

Maar de primaire doelstelling van academisch onderwijs is en

blijft het opleiden van studenten die in staat zullen zijn zelf-

standig het vakgebied te beoefenen, dan wel die de grenzen van

het vakgebied hebben verkend. Dat impliceert de inbedding van

onderzoek in het onderwijs en zo zijn onze opleidingen ook

gestructureerd. Omgekeerd, zoals elke goede onderzoeker weet,

helpt niets méér in het doorgronden van nieuwe resultaten dan

het aan anderen uit te moeten uitleggen; ook hier is sprake van

wederzijdse bevruchting. En waar ik heb gesproken over het

belang van ontwerpgericht onderzoek trek ik die lijn graag door

naar het onderwijs. Op een aantal plaatsen gebeurt dat ook, in

de opleiding Industrieel Ontwerpen maar ook bijvoorbeeld via

de multidisciplinaire ontwerpopdracht en in het afstudeer-

onderzoek in de masteropleidingen. En natuurlijk, niet iedereen

is het gegeven een zonneauto te ontwerpen, maar het feit dat

een team studenten in staat is een dergelijke prestatie te reali-

seren is wel iets om trots op te zijn. En of ze nu winnen of niet,

het is het ontwerpproces, de ontdekkingsreis die telt.

Onder het vorige college zijn een aantal belangrijke stappen

gezet in de noodzakelijke onderwijsvernieuwing, deels geïnspi-

reerd door externe ontwikkelingen. Ik noem de realisatie van

Major-minor, de invoering van het bachelor-mastersysteem,

waarin Nederland tot de pioniers behoort, de betere facilitering

van internationale studentenmobiliteit door een uniform stu-

dielastensysteem (ECTS) en de voorzichtige eerste stappen naar

een bredere technische bacheloropleiding, die heel aantrekke-

lijk blijkt te zijn. Het grote belang van internationalisering is

door de voorzitter onderstreept; ik sluit me daar graag bij aan.

Wel heb ik me de afgelopen maanden zeer verbaasd over

opmerkingen in de pers, ook van beleidsmakers, als zouden de

grote aantallen buitenlandse promovendi die we nu al hebben

toch wel een probleem veroorzaken: “immers na vier jaar zijn ze

weer weg en dan zijn wij de kennis kwijt” (Onderwijsredactie

Trouw, 1 maart 2005). Alsof begeleiders en hoogleraar collectief

zitten te slapen. Alsof buitenlandse alumni niet belangrijke

ambassadeurs zijn voor onze universiteit, waardoor vaakZonneauto
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nieuwe relaties ontstaan. Het zijn dit type opmerkingen die het

onbegrip tekenen voor het internationale karakter van univer-

siteiten (Wieringa, 2005), het tekent vooral ook de tweeslachtig-

heid in het denken van sommige beleidsmakers, een twee-

slachtigheid die dan leidt tot extra regelgeving en zich uit in een

gebrek aan vertrouwen (Mak, 2004). In die zin sprak Einstein ooit

over “Perfection of means ... and confusion of goals”, een karak-

terisering die nog steeds actueel lijkt (Pais, 1982).

Universiteiten zullen meer en meer in netwerken opereren en

daarnaast een grotere diversiteit aan doelgroepen kennen dan

ooit tevoren. Daarbij behoren goede relaties met een groot aan-

tal vwo-scholen, in Nederland maar zeker ook in het nabije

Duitse achterland. Daarbij behoren goede relaties met het hbo,

in de regio en daarbuiten, en wij slagen erin met verschillende

partijen tot goede afspra-

ken te komen. Een concept

als levenslang leren, de

‘éducation permanente’

hoort hier thuis; wij weten

dat in de huidige samenle-

ving kennis snel veroudert;

daarnaast levert het geven

van onderwijs aan mensen

met een langere praktijkervaring voor beide partijen meer-

waarde op. Ik ben ook verheugd over de groeiende interactie

met het ITC, Instituut voor Geo-informatiewetenschappen en

Aardobservatie, een samenwerking die zich over steeds meer

terreinen uitstrekt en waarin opnieuw zowel die internationale

component als die grotere diversiteit aan doelgroepen, zo ken-

merkend voor het ITC, naar voren komt.

Maar de klemmende vraag bij dat alles zal toch vooral zijn: hoe

gaan we dat allemaal doen? Hoe realiseren we die door iedereen

wel onderkende noodzaak van uitbreiding van taken zonder

een evenredige verhoging van middelen en capaciteit? Het

onvermijdelijke antwoord is: ook wij zullen meer moeten inno-

veren. Niet alleen middels onderwijs en kennisoverdracht inno-

vatie van anderen mogelijk maken; nee, wij zullen zelf onze

manier van kennisoverdracht verder moeten herzien, met

behoud van de hoge kwaliteit waarop we blijkens onderwijs-

visitaties en andere beoordelingen kunnen bogen.

Flexibilisering van het onderwijs. Alhoewel ik de grote waarde

van face-to-face-onderwijs in kleine groepen ten volle onder-

ken, zullen we daarnaast onvermijdelijk meer gebruik dienen te

maken van modaliteiten als e-learning (electronic learning) 

of liever nog de combinatie van face-to-face- en e-learning:Internationale studenten
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blended learning (OECD, 2005). In het

voorbereiden van buitenlandse stu-

denten op een master in Nederland,

voor modulair onderwijs aan niet-

traditionele doelgroepen, maar ook bij

de uitvoering van schakelprogramma’s

kan on-lineleren grote mogelijkheden

bieden (Van der Wende, 2005). Uit een

ranking opgesteld door de Economist

blijkt dat er nog aanzienlijke verschillen zijn tussen landen in

acceptatie en doordringing van e-learning. En daarin komt

Nederland er onvoldoende goed af (Economist, 2003). Projecten

om daar verandering in te brengen middels bijvoorbeeld de

Digitale Universiteit worden niet door iedereen goed beoordeeld

en inderdaad lijkt een aantal projecten een wat ad-hockarakter

te hebben, in plaats van gebaseerd te zijn op een weloverwogen

totaalvisie. Maar die visie moet er wel komen; ogenschijnlijk

tegenstrijdige eisen als vergroting van doelgroepen, vergroting

van het contingent internationale studenten en tegelijkertijd

kleinschalig, op die doelgroepen toegesneden onderwijs kun je

niet realiseren zonder dat proces van kennisoverdracht zelf te

innoveren. Ook hier biedt de techniek een zee van mogelijk-

heden, maar ook die reis moeten we dan wel willen onder-

nemen, vanuit een doordachte visie gebaseerd op onderwijs-

kundige kennis, kennis die gelukkig juist op onze universiteit 

bij uitstek voorhanden is.

Samenwerking en Innovatie

Dames en heren, ontwerpgericht onderzoek en onderwijs voor

verschillende doelgroepen vormen onmisbare elementen in het

derde onderwerp dat ik met u wil bespreken: samen werken

aan innovatie. Universiteiten, ik herhaal het, zijn per definitie

internationale organisaties. Maar tegelijkertijd is een goede uni-

versiteit ook geworteld in de regio waarin zij zich bevindt en dat

geldt zeker voor deze universiteit waarvan de keuze van de

locatie door toenmalig minister Cals sterk economisch was

gemotiveerd (Sorgdrager, 1981). Een universiteit kan en zou ook

moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de regio en het land

waarvan zij deel uitmaakt, met partners in het onderwijs, bij de

overheden, in het bedrijfsleven en hier juist ook in de vele medi-

sche en zorginstellingen die wij tot onze vrienden mogen reke-

nen.

De kritiek die in sommige kringen te beluisteren valt op univer-

siteiten laat zich veelal samenvatten in wat men wel met een

mooi woord de ’kennisparadox’ noemt; ze doen vast wel mooi

werk, maar als omringend bedrijfsleven hebben we er zo weinig

E-learning
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aan. En de achtergrond van de Lissabon-doelstelling is nu juist

dat kennis de drijvende kracht is achter innovaties (wij spreken

niet voor niets over een kenniseconomie) en dus doet de vraag

zich voor hoe die kennis kan worden ingezet voor welvaarts-

vermeerdering zoals ook de Adviesraad voor Wetenschap 

en Technologiebeleid het formuleerde (Adviesraad voor

Wetenschap en Technologiebeleid, 2004). Kunnen en willen uni-

versiteiten daaraan bijdragen?

In een recente verklaring van de European University

Association is die laatste vraag met een volmondig ja beant-

woord (European University Assocation, 2005). En voor de

Universiteit Twente geldt al minstens 20 jaar dat die doelstel-

ling, kennis omzetten in economische activiteit, niet alleen met

de mond beleden maar ook metterdaad in praktijk gebracht

wordt. Wij staan eenzaam bovenaan

als het gaat om het aantal uit univer-

sitair onderzoek gerealiseerde spin-

off’s in Nederland, bedrijven die ont-

wikkeld worden op basis van onder-

zoeksresultaten van deze universiteit.

En veel recente ontwikkelingen in

onderwijs en onderzoek vinden hun

oorsprong in ons streven op alle

mogelijke manieren bij te dragen aan die innovatiedoelstelling.

Enkele van die ontwikkelingen wil ik dan ook graag in dat licht

even met u bespreken.

Het afstemmings- en samenwerkingsproces van de drie techni-

sche universiteiten heeft naast een nationale zeker ook een

internationale doelstelling: nationale samenwerking om inter-

nationaal nog beter te kunnen concurreren (3TU-sectorplan,

2004). Niet omdat wij daar zo slecht scoren, maar waar elke

afzonderlijke universiteit mogelijk in 2 of 3 gebieden toonaan-

gevend is, zijn we dat samen in 8 of 9 gebieden. Voor het beïn-

vloeden van de internationale research-agenda, het aantrekken

van de beste internationale studenten en het uitbouwen van de

kenniseconomie is dat een niet onbelangrijk verschil.

Maar voor Noordoost-Nederland zijn de ontwikkelingen rond

het kennispark en de zich snel uitbreidende samenwerking met

de universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Groningen

zeker zo belangrijk. In tegenstelling tot de 3TU-samenwerking,

die vooral een technologische achtergrond heeft, is de regiona-

le samenwerking immers veel meer gericht op specifieke

domeingebieden – en daar liggen juist onze kansen voor inno-

vatie. Die samenwerking is gebaseerd op een aantal sterkten:

nanotechnologie, een gebied waarop we een wereldinstituut inGrafiek spin-off’s
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huis hebben, Mesa+, leider van het

Nanoned-consortium en zich onder

meer bewegend in de richting van bio-

nano-toepassingen, bijvoorbeeld in

food en medicine. Het zijn ook deze

gebieden die een rol spelen in de

samenwerking in de driehoek

Nijmegen, Enschede, Wageningen, een

samenwerking waarmee een groeiend

aantal bestaande en spin-offbedrijven zijn aangesloten. Zo’n

sterkte is ook biomedische technologie, in het BMTI, opnieuw

toonaangevend en opererend in een netwerk met medische

instellingen en natuurlijk in de revalidatiesector, binnen het

brede werkgebied van de regeneratieve geneeskunde. Een derde

sterkte wordt gevormd door de informatie- en communicatie-

technologie binnen het CTIT, in hech-

te samenwerking met het Telematica

Instituut, terwijl in 3TU-verband

recent door Twente het Netherlands

Institute for Research in ICT is voorge-

steld. Alle drie de instituten komen

we tegen in de sterke concentratie op

zorg en medische technologie, in de

regio en in Noordoost-Nederland.

Ik noem het IZIT-programma, Innovatie van de Zorg door ICT in

Twente, en de Medical School, geïnitieerd vanuit het Medisch

Spectrum Twente, waarin zorgaanbieders en onderwijs- en

onderzoeksinstellingen nauw samenwerken om tezamen een

toonaangevende positie op medisch-technologisch gebied te

realiseren. Opleidingen als medische en biomedische technolo-

gie passen natuurlijk naadloos in dat concept.

Samenwerking op medisch-technologisch gebied biedt enorme

kansen voor innovatie en die kans mogen we niet laten liggen.

Tegelijkertijd vraag ik ook aandacht voor de high-tech maak-

industrie, waarvan wij in Oost-Nederland vele representanten

hebben en waar onze kennis van materialen, bewerkings-

technieken, mechatronica, precision engineering, membranen

et cetera geweldige diensten kan bewijzen. Die kennis vinden

we in ons speerpuntinstituut IMPACT, dat zich daarnaast sterk

zal richten op duurzame energie. Materialen noem ik nog even

speciaal, vanwege de verschillende instituten (IMPACT, MESA+,

BMTI) maar vooral als een speciale focus in de samenwerking

met externe partners. U weet dat het thema High Tech Systems

en Materialen ook als een van de vier sleutelgebieden voor de

Nederlandse economie is aangewezen (Van Tilburg en Bekkers,

2004). Ten slotte vermeld ik graag de verdere uitbouw van

bestaande samenwerking met TNO en met de Grote

Biomedische techniek

Compaq met ECG
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Technologische Instituten die ik de afgelopen maanden alle heb

mogen bezoeken.

Maar innovatie is niet uitsluitend het

ontwikkelen van nieuwe producten of

het toepassen van nieuwe technolo-

gie, niet zelden vraagt het ook een

fundamentele heroverweging van het

voortbrengingsproces èn het ontwik-

kelen van nieuwe markten. Een klas-

siek voorbeeld is nog altijd de ontwik-

keling van de Ford Motor Company in

Detroit (Ford, 1926). Ford was een ingenieur die, zeker, op een

slimme manier ideeën wist te combineren, maar het ongeëve-

naarde succes van de T-Ford was gebaseerd op een drietal ande-

re pijlers: a. de reorganisatie van het productieproces in een

richting die we nu flowproductie noemen; b. het benutten van

de sterke kostenreductie om de lonen van zijn werknemers

ruim te verdubbelen (wat hem op felle verwijten en zelfs

beschuldigingen de economie te ruïneren kwam te staan) en 

c. het ontwikkelen van het eerste distributie- en dealernetwerk.

Innovatie vraagt een brede visie; dat gold toen, dat geldt nog

steeds.

Daarom kennen wij ook twee andere

speerpuntinstituten: het Institute for

Governance Studies en het Institute

for Behavioral Studies. Innovatie, ik

herhaal het, is niet alleen een zaak

van technologie en producten, maar

ook van processen en bovenal van

mensen. Dan denk ik aan de ontwik-

keling van ondernemerschap, die om

de combinatie van vele vaardigheden, technische en niet-tech-

nische, vraagt en vanzelfsprekend bij ons een belangrijk punt

van aandacht is in onderzoek en onderwijs. Maatschappelijke

en politieke acceptatie, technology assessment, je behoeft maar

te denken aan de hoog oplopende discussie over het Kyoto kli-

maatverdrag en recent voorgestelde varianten om het belang

daarvan te onderkennen. En denkt u

aan Internet, een ontwikkeling die

onze wijze van communiceren, infor-

meren en acteren onvoorstelbaar ver-

anderd heeft, in een periode van nau-

welijks 20 jaar, maar die tegelijkertijd

fundamentele nieuwe vragen

opwerpt met betrekking tot de veilig-

heid van veiligheid van diensten,

Rokende schoorsteen

Henry Ford

File met monitor
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bijvoorbeeld in het geldverkeer en rond onze privacy. Als laatste

voorbeeld noem ik het mobiliteitsvraagstuk, een vraagstuk dat

bij uitstek multidisciplinair is: het betreft niet alleen de fysieke

maar ook de elektronische infrastructuur en hangt uiteindelijk

mede af van de wijze waarop wij in de toekomst willen werken

en wonen.

Dames en heren, er is een wereld te winnen. Die kunnen wij

winnen als alle spelers: bedrijfsleven, non-profitsector, onder-

wijsinstellingen en overheden elkaar weten te vinden. Die uit-

daging gaan wij graag aan, die reis willen wij samen maken.

Geen zee gaat ons te hoog.

Tot slot

James Cook realiseerde zich het belang van een integrale aan-

pak om zijn doelen te bereiken. Letterlijk en figuurlijk moest hij

alle zeilen bijzetten. Hij was zeker een innovatief man; denkt u

maar aan de al genoemde onderkenning van het belang van

verse voeding om scheurbuik te voorkomen. Hij bemoeide zich

actief met het ontwerpen van verbeteringen op de schepen die

onder zijn commando voeren. Hij onderkende het belang van

kennisoverdracht.

Het belang van een integrale aanpak, gebaseerd op ontwerp-

gericht onderzoek en nieuwe vormen van kennisoverdracht

vormt ook een essentiële voorwaarde om tot innovatie te

komen. Ook wij zullen alle zeilen moeten bijzetten; ook van

onze medewerkers zal dat het nodige vragen. Daarbij past nog

wel één belangrijke kanttekening. In een recent artikel in de

NRC met als kop “Het procesdenken van managers berooft de

wereld van zijn bezieling” werd ingegaan op het gevoel van ver-

vreemding dat tal van leraren, universitair medewerkers maar

ook artsen en verpleegkundigen zullen herkennen: het gevoel

dat hun beroep langzaam maar zeker van hen wordt afgeno-

men (Verbrugge, 2005). Factoren als een sterk toegenomen

bureaucratie en veranderende verhoudingen spelen daarbij

direct of indirect een belangrijke rol. Het College is er zich van

bewust dat de kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs direct

gerelateerd is aan het plezier in uw werk of de duidelijke meer-

waarde van uw studie. En ja, die zeventiende-eeuwse zee-

vaarders waren weliswaar heel doelgericht maar niet zelden

slavendrijvers. Gelukkig is er nu aan onze universiteit een voor-

zitter aangetreden met een brede bestuurservaring, die ook nog

een expert is op het gebied van Human Resource Management.

Kortom, er is nog hoop. Het vormgeven van de organisatie

zodanig dat wij kunnen voldoen aan externe eisen met een

minimum aan regelgeving en beperkte administratieve lasten
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zal een voorwaarde zijn om onze gezamenlijke ontdekkings-

reizen te doen slagen. Die uitdaging gaan wij graag aan, met u

en met de organen die daarvoor staan opgesteld, in het bijzon-

der de medezeggenschapsraden, waarbij uiteindelijk de Raad

van Toezicht als onze Admiraliteitsraad zal fungeren.

Dames en heren, met deze woorden verklaar ik het academisch

jaar 2005-2006 officieel voor geopend. Ik heb gezegd.
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OMRINGD DOOR ZEE. EEN KOERSBEPALING

Dames en heren, een nieuwe voorzitter van het College van

Bestuur, een nieuwe opgave, dan rijst de vraag welke kant dat

op gaat. Dan spreek je als iemand die gepromoveerd is op een

maritiem historisch onderwerp al snel over koers bepalen. Maar

voor je je koers uitzet, moet je de omgeving verkennen: de weer-

berichten, stromingen, klippen en zandbanken in ogenschouw

nemen. De koers is immers de uitkomst van twee vragen: waar

willen we naar toe, en hoe zijn de condities onderweg of op

onze bestemming?

Ik zal in mijn bijdrage vandaag daarom eerst een aantal op-

merkingen over onze omgeving en onze partners maken, om

daarna in te gaan op de ambities van de Universiteit Twente en

de manier waarop het nieuwe College van Bestuur, en ikzelf,

daar invulling aan zal geven.

Omgeving

Laten wij dus eerst de omgeving en de context waarin de uni-

versiteit functioneert nog eens onder ogen zien.

De universiteit is een eeuwenoud fenomeen: met het lokale

bestuur, de katholieke kerk en de waterschappen behoort zij tot

de oudste instituties van onze westerse samenleving. Wie zich

zo bedenkt welke stormen de universiteiten al doorstaan heb-

ben, zal zich niet al te gauw zorgen maken. De universiteit zal

ook het hedendaagse, toch wat ongewisse en zeker turbulente

tijdsgewricht wel overleven.

In die historie heeft de universiteit zich ontwikkeld in de rich-

ting van een instituut waar de koppeling van onderwijs en

onderzoek centraal staat. Academisch onderwijs, vragend,

zoekend, fundamenteel en onafhankelijk, niet gestuurd onder-

zoek als basis voor ontwikkeling en vernieuwing. Dat is, sinds

Von Humboldt het in de vroege 19e eeuw zo opschreef, toch het

uitgangspunt voor alle universiteiten in de Westerse wereld.

Toch is die lange historie geen reden om achterover te leunen

en te verwachten dat alles vanzelf bij het oude blijft en de

turbulentie, de bui – we keken immers ook naar de weers-

omstandigheden – wel over waait. Er wordt van verschillende

kanten druk op de universiteiten uitgeoefend. Onze omgeving

verandert razend snel en de vraag is hoe we met die externe

ontwikkelingen omgaan. Ik noem u een paar ontwikkelingen

waarmee we rekening moeten houden.
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De concurrentie tussen universiteiten neemt in alle opzichten

toe: wij concurreren om studenten – en daar zijn we dit jaar

opnieuw behoorlijk succesvol in geweest, met een instroom van

ruim 1300 eerstejaars studenten, een stijging van zo’n 20% ten

opzichte van vorig jaar. De masterinstroom neemt toe naar rond

de 400 studenten. Ook dat getal is van grote betekenis omdat

wij als researchuniversiteit veel belang hebben bij masterstu-

denten, die beginnen te participeren in onderzoek. We hebben

het dan over onze eigen bachelors en die van elders, uit binnen-

en zeker ook het buitenland.

Met deze stijgingspercentages hebben we voor dit jaar de eerste

doelstelling van het nieuwe instellingsplan 2005-2010 al

gehaald, namelijk een vergroting van de instroom met 15%.

Het bestendigen en verder uitbouwen van deze instroom is

overigens nog een hele klus. ’Internationalisering’ is daarbij

voor mij een  belangrijk principe.

We concurreren voorts om onderzoeksmiddelen in de talrijke,

grote onderzoeksprogramma’s op nationaal en Europees

niveau: het zesde en zevende Kaderprogramma van de EU,

nationale programma’s, de deelname in Technologische Top

Instituten en ga zo maar door- en met succes. We doen het als

UT in onderwijs en onderzoek uitstekend en dat moeten we

natuurlijk zo houden.

Lastig is daarbij dat de toekenning van middelen lang niet altijd

via transparante en bestuurlijk afgewogen lijnen verloopt: de

kansen in dit soort concurrentieslagen vertonen soms meer

gelijkenis met processen binnen de muren van het Holland

Casino, waar ik vanuit mijn tijdelijk onderkomen in Enschede

elke avond op uitkijk.

Bovendien: de neiging van ‘de politiek’ om onderzoek via

beleidsagenda’s te sturen neemt toe. Dat is, gegeven de wens uit

publieke middelen betaald universitair onderzoek in dienst van

de ontwikkeling van de kenniseconomie te plaatsen, begrijpe-

lijk maar ook riskant: vrij, door nieuwsgierigheid en weten-

schappelijke belangstelling gedreven, onafhankelijk onderzoek

in de Humboldtiaanse traditie is ook van wezensbelang. Juist

dat onderzoek is immers vaak de basis voor grensverleggende

vernieuwing en ontwikkeling.

Bovendien verandert de politieke agenda veel sneller, zo elke

vier à vijf jaar, dan de onderzoeksagenda toestaat: voordat je

vruchten van research echt kunt plukken, ben je toch al gauw

tien jaar verder. Met andere woorden, tegen de tijd dat wij het

onderzoek dat de politiek nu van ons vraagt, op poten hebben

gezet, is meestal al weer een ander thema actueel. Wij zullen

dus in ieder geval heldere afspraken over continuïteit in de poli-

tieke agenda moeten maken.
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Daar komt straks nog meer concurrentie bij, als de plannen,

officieel experimenten, van de regering om het zogenaamde

open bestel in het hoger onderwijs te introduceren doorgaan.

Plannen waarbij commerciële aanbieders van hoger onderwijs,

afkomstig uit binnen- en buitenland in Nederland in aan-

merking komen voor bekostiging door de overheid. Kapers op

de kust dus. Een ontwikkeling waarvan ik ernstig betwijfel of hij

zinvol en verstandig is. Het klinkt wel mooi, meer concurrentie,

maar in een veld waar al volop concurrentie is, waar van een

‘level playing field’ niet echt sprake is, waar de uitgangsposities

en verplichtingen van verschillende spelers ernstig verschillen,

kan zo’n stap al gauw meer kwaad dan goed doen. Over de

vraag hoe men in dit opzicht de relatie tussen onderwijs en

onderzoek nog wil borgen, heb ik überhaupt nog niemand

gehoord. Het begrip marktwerking lijkt hier veel te gemakkelijk

en zonder goed begrip van de sector te zijn geïntroduceerd. Net

als in andere delen van het publieke domein kan marktwerking

dan wel eens meer verstoren dan toevoegen. Wij zullen wat mij

betreft vooral op kwaliteit, maar dan in de volle breedte, moeten

concurreren.

Naast concurrentie neemt wat ik noem de ‘verantwoordings-

druk’ toe. De regering, het parlement, de EU, de Rekenkamer,

allemaal willen ze steeds nauwkeuriger weten hoe hun midde-

len binnen de universiteiten besteed worden. Daar is in princi-

pe niets op tegen, maar het zou tenminste wel handig zijn als

de manier van verantwoorden eenduidig en gestroomlijnd was.

Als we niet oppassen, staat er straks achter elke onderzoeker

een administrateur om zijn tijdsbesteding en kostenpatroon

nauwkeurig vast te leggen.

Het lijkt er wat dat betreft steeds meer op dat een samenleving,

en een bestuursstelsel dat was gebaseerd op vertrouwen, plaats

maakt voor een bestel waarin

juist wantrouwen het uit-

gangspunt is. We zien dat in

steeds meer sectoren en tot op

zekere hoogte is het – helaas –

in de huidige tijd onvermijde-

lijk. Maar zorgelijk is het

bepaald wel: immers, juist

vertrouwen ligt in belangrijke

mate ten grondslag aan de

ontwikkeling van de samenle-

ving zoals we die in Nederland

koesteren, zo betoogt de

Japans-Amerikaanse socio-

loog Francis Fukuyama terecht

(Fukuyama, F. (1995), Trust: The
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Social Virtues and the Creation of Prosperity). Geert Mak, collega-

historicus, heeft er onlangs in de Raiffeisen-lezing terecht op

gewezen dat we dreigen af te glijden van een ‘high-trust’ naar

een ‘low-trust’ samenleving, waarin buiten de naaste-familie-

kring vooral het wantrouwen domineert, met steeds meer

bureaucratie als gevolg (Mak, G. (2004), De Mercator Sapiens anno

2004). Dat is geen aanlokkelijk perspectief, daar zullen wij het

snel over eens zijn.

Partners

Behalve ontwikkelingen zijn er spelers op ‘ons veld’. In de eer-

ste plaats de Rijksoverheid, in het bijzonder de ministeries van

OC en W en van EZ. De relaties van de instelling met beide

departementen zijn goed. De bereidheid om de samenwerking

tussen de drie TU’s te ondersteunen is voor ons zeer belangrijk.

Toch is er reden tot zorg als het om deze partners gaat: ik noem-

de al de ondoorzichtige besluitvorming rond sommige grote

onderzoeksprojecten en programma’s, de mogelijke introductie

van een open bestel, de neiging tot te veel sturing, en de toe-

nemende regelgeving en verantwoordingsdruk. Van high naar

low trust, helaas.

Ook als het gaat om onze bekostiging door de Rijksoverheid is er

reden tot kritiek en zorg. Onze eerste geldstroom neemt steeds

verder in betekenis af. In koopkracht en in absolute zin bijvoor-

beeld door het steeds meer oormerken van deze geldstroom

voor specifieke doelen of als verplichte matching van andere

geldstromen. Ook  de voorgenomen introductie van leerrechten

ter vervanging van de huidige diplomafinanciering baart zorg.

Dat gaat de in het onderwijs goed presterende instellingen zoals

de universiteiten in Twente en Maastricht bijna per definitie een

nadeel opleveren. Hier wordt succes bestraft, lijkt het.

Weliswaar belooft de staatssecretaris ons compensatie in vaste

bedragen, maar daar kun je – dat weten we allemaal – later

gemakkelijk weer van af.

In financieel opzicht heeft de Universiteit Twente de wind dus

niet bepaald in de zeilen.

Wat mij echter vooral zorgen baart is de inconsistentie van de

Rijksoverheid, waar wij mee worden geconfronteerd.

Inconsistentie bijvoorbeeld als wij aan de ene kant moeten

concurreren in een open bestel en tegelijkertijd de bestedings-

vrijheid van de Rijksbijdrage steeds meer wordt beperkt.

Wij mogen middelen niet in het buitenland inzetten, onze con-

currenten wel. Wij moeten het studentenklimaat verbeteren,

maar eigenlijk mag je er geen geld aan uitgeven. Men wil bete-

re prestaties op onderwijsgebied, maar men vervangt de op

prestaties gebaseerde diplomafinanciering door financiering via
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op inschrijving gebaseerde leerrechten.

Ook in dit opzicht is het vraagstuk van vertrouwen over en weer

aan de orde. Wij moeten ons in onze koersbepaling dan ook heel

nadrukkelijk beraden op de positie die we vis à vis de

Rijksoverheid innemen. Een zekere mate van onafhankelijk-

heid, financieel en beleidsmatig, ligt voor de hand.

Dat brengt mij bij het begrip ‘ondernemend’.

De Universiteit Twente is terecht trots op haar ondernemende

traditie. Het woord ‘ondernemend’ wordt al sinds Van den

Kroonenberg het eind jaren ’80 voor de universiteit introduceer-

de in twee verschillende betekenissen gebruikt. (Clark, B.R.

(1998), The Twente Response. In: Creating Entrepreneurial

Universities, p 54’. Ten eerste ‘ondernemend’ in de zin van een

‘ondernemende attitude’; de UT in al haar vezels als onderne-

mende, innovatieve en kennisrijke campus waar vele intelligen-

te mensen samenwerken vanuit die houding.

De tweede betekenis van ‘ondernemend’ is ‘zaken doen’ verant-

woordelijkheid nemen en derhalve je financiële positie flexibel

en goed vormgeven zodat dat ‘ondernemend zijn’, en dus onaf-

hankelijk zijn, ook daadwerkelijk mogelijk wordt. In beide bete-

kenissen blijft ‘ondernemend’ voor ons dé opgave, juist in het

huidige tijdsgewricht.

Naast het Rijk zijn er natuurlijk onze partners in de regio, pro-

vincie, gemeenten, bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld op

het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg. De rector

komt daar straks nog op terug. Volgens mij hoeven we ons daar

veel minder zorgen over te maken. Ik heb kunnen constateren

dat deze universiteit hecht verankerd is in de regio, en daar

kunnen we over en weer trots op zijn.

Ik laat me in mijn huidige en vroegere werkzaamheden graag

leiden door de notie dat een succesvolle regio ten minste over

een heldere toekomstvisie, goede netwerken, een kennisinstel-

ling en een vruchtbare uitwisseling tussen die instelling en het

bedrijfsleven dient te beschikken. Recent onderzoek in opdracht

van het ministerie van Economische Zaken bevestigt deze uit-

gangspunten weer eens. De functie van de kennisinstelling en

de relatie met het bedrijfsleven vullen wij graag in als het erom

gaat deze regio succesvol te maken. Het kennispark – ik kom er

dadelijk uitvoeriger op terug – is er een uitstekend voorbeeld

van. Als ik u allen hier in zo groten getale bijeen zie, dan zit het

met die netwerken ook wel goed – eerder te veel dan te weinig,

fluistert men. Maar hoe staat het eigenlijk met die ene, heldere

en krachtig uitgedragen en uitgevoerde visie? Laat er geen mis-

verstand over bestaan: een goede universiteit is onmisbaar voor

een regio die succesvol wil zijn, maar een krachtige, eensgezinde

Rede Opening Academisch jaar 0506  12-07-2006  10:24  Pagina 26



27

economisch vitale regio is evenzeer onmisbaar voor een univer-

siteit met ambities. In dat opzicht kijkt de universiteit met grote

belangstelling naar de plannen en initiatieven van de nieuwe

voorzitter van de regio. Ook voor ons zijn zijn plannen en 

ideeën van grote betekenis. Simpel gezegd, ‘in een verdeeld huis

wordt niet geïnvesteerd’: dat is een wet die we ons allen ter

harte moeten nemen. Ik hoop dat wij op regionale schaal de

samenleving van ‘high trust’, vertrouwen in elkaar, in stand

kunnen houden.

Dan zijn er onze partners in het onderwijsdomein: het middel-

baar onderwijs. Zeker als we meer studenten voor de bètarich-

tingen willen trekken, is het zaak de docenten in het middel-

baar onderwijs bij de ontwikkeling in hun vakgebied betrokken

te houden. Wie weet wat er in de research op het vakgebied

omgaat, zal scholieren eerder weten te enthousiasmeren.

Natuurlijk het hbo, waar het gaat om samenwerking op het

gebied van onderwijs en toegepast onderzoek en natuurlijk om

studentenstromen: hoe zorgen we dat studenten zo snel moge-

lijk in het goede opleidingstraject belanden, hoe zorgen we dat

ze hun mogelijkheden optimaal benutten, nu ook vele hbo-stu-

denten grote belangstelling hebben voor een vervolgstudie in de

vorm van een masteropleiding aan de universiteit, is het zaak

via goede schakelprogramma’s alle ruimte daartoe aan talent-

volle studenten te bieden.

Wij zetten de gesprekken die met deze partners en met name

Saxion worden gevoerd, als nieuw college graag voluit en met

een open mind voort. Als voor studenten de doorstroming over

en weer verloopt alsof er één organisatie was, is er al veel

gewonnen.

Daarnaast is er de samenwerking met de drie Technische

Universiteiten. Die samenwerking is natuurlijk in de allereerste

plaats gericht op de inhoud, op afstemming, samenwerking en

uitbouw op het gebied van onderwijs, met name het master- en

PhD-onderwijs, op het gebied van onderzoek en op het terrein

van kennisvalorisatie. Het ging er immers om dat we langs die

lijnen de Nederlandse kenniseconomie versterken. Het vormge-

ven van die samenwerking is een uitermate complexe opgave

die van partijen een zorgvuldige positiebepaling vergt.

Tegelijkertijd is het een uitdaging van formaat en een die, mits

goed uitgevoerd, onmiskenbaar tot meerwaarde voor de drie

TU’s en tot de beoogde versterking van onze economie kan lei-

den. Een karwei ook waar we alle steun van onze partners, van

de beide ministeries in kunnen gebruiken. De samenwerking

krijgt in een federatieve bestuursvorm zijn beslag. We hebben

daartoe de afgelopen zomer een convenant ondertekend.

Natuurlijk zijn er nog talloze vragen over het vervolg te stellen,

maar ik vind het te vroeg om daar nu al op in te gaan. De rand-
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voorwaarden zijn echter helder: slagvaardigheid en effectiviteit.

Begin 2007, liefst eerder, willen we concrete en tastbare resulta-

ten laten zien: daar mag u mij, daar mag u dit college op aan-

spreken.

Ambities

Tot zover een verkenning van onze omgeving en onze partners:

terug naar het maritieme beeld, een woelige zee, hier en daar

stormen, verraderlijke klippen, en naast bevriende schepen,

kapers op de kust. Met deze regio als veilige thuishaven.

Hoe bepalen wij daarin onze koers? In een turbulente omgeving

zullen wij moeten uitgaan van onze eigen sterktes en kracht:

die moeten we onderkennen, onderhouden en uitbouwen.

De rector komt er straks uitvoeriger op terug, maar ikzelf denk

onder mee aan de drie domeinen van de Universiteit Twente:

techniek, gezondheid en samenleving, en de vele interessante

verbindingen die daartussen gelegd kunnen worden. De UT

heeft unieke en kwalitatief hoogstaande onderzoeksgebieden

op de grensvlakken van deze drie disciplines. In het opleidin-

genaanbod komt dit steeds meer tot uitdrukking. Kijk naar het

succes van de opleiding ‘advanced technology’ en ‘technische

geneeskunde’ – opleidingen waar de aanwas van studenten

heel groot is dit jaar. Ik denk bij sterktes ook aan uitstekend,

student-georiënteerd, kleinschalig onderwijs; aan topresearch,

onder meer blijkend uit diverse prijzen en hoge scores in

rankings die deze universiteit ook het afgelopen jaar weer heeft

gerealiseerd. Ik denk ook aan onze hechte verankering in de
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regio en prestaties op het gebied van ondernemerschap en

samenwerking met het bedrijfsleven en andere instellingen.

Uitgaande van die sterktes bepalen we als Universiteit Twente

de koers op basis van onze ambities. Die zijn vertaald in het

instellingsplan dat het afgelopen voorjaar definitief is vast-

gesteld. Overigens zou je de hoofdlijn van het plan als een

voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren kunnen

typeren: een gestage groei, behoud van breedte in het onder-

wijsaanbod, koppeling van onderwijs en onderzoek, maar ook

een toenemende focussering op toponderzoek. Recht-zo-die-

gaat, zal ik maar zeggen.

Wij zullen daar als nieuw college als het aan mij ligt overigens

wel een paar accenten en prioriteiten in aanbrengen. Ik noem u

er alvast drie.

In de eerste plaats dienen we zeer nadrukkelijk aandacht voor

kwaliteit in alle opzichten te hebben. Kwaliteit in onderwijs, in

onderzoek en in voorzieningen. Juist bij toenemende concur-

rentie is, in onze wereld, grote aandacht voor kwaliteit in de

volle breedte van onze activiteiten essentieel. We zullen wel-

bewust systemen voor kwaliteitszorg moeten ontwikkelen.

Kwaliteit verkoopt zichzelf, zeker ook internationaal. Kwaliteit

trekt studenten aan (denk aan de 20%); kwaliteit trekt middelen

voor onderzoek aan en kwaliteit trekt goede onderzoekers aan.

Kortom: daar willen we wel op concurreren.

Een tweede accent betreft de internationalisering van de uni-

versiteit. Buitenlandse studenten, in alle drie de fasen (bache-

lors, masters en PhD’s) en buitenlandse onderzoekers zijn in

alle opzichten van belang voor deze universiteit. De wereld van

research is internationaal, het bedrijfsleven en de samenleving

waar studenten in gaan functioneren is dat evenzeer, wij kun-

nen studenten daar niet vroeg genoeg mee confronteren.

Bovendien zal op termijn een groter aandeel betalende buiten-

landse studenten onze financiële positie versterken en onaf-

hankelijker van de Rijksoverheid kunnen maken. In dit opzicht

kunnen we nog iets van de Universiteit Maastricht leren. Daar is

inmiddels een kwart van de studenten en 40% van de eerste-

jaars van buiten Nederland afkomstig en behalve bijna alle

masters is ook de helft van de 14 bachelorprogramma’s

Engelstalig.

Een belangrijke opdracht voor dit College wordt dan ook  het

internationaliseren van de kracht van de UT. De UT heeft unie-

ke en kwalitatief hoogwaardig opleidingen en onderzoek in huis

en dat zal ook in het buitenland aanslaan. Natuurlijk kijken we

dan in de eerste plaats naar onze zusterinstellingen in Münster,

Dortmund en Osnabrück. Maar we kijken ook verder, veel ver-

der, naar het Verre Oosten. Onderzoekers en studenten zullen
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van daar naar Enschede moeten komen.

Om de internationalisering en de netwerken die daarbij horen

te concretiseren, zullen we gerichte wervingsactiviteiten onder-

nemen en wil ik ook onze alumni graag als ambassadeurs in

den vreemde gebruiken, bijvoorbeeld door internationale

alumnikringen op te zetten.

Daarnaast moet het personeelsbeleid voorwaardenscheppend

worden voor internationale onderzoekers en voor het opvangen

van buitenlandse studenten.

Een derde accent van betekenis is ons Kennispark Twente, een

project waarmee we nationaal bijzonder goed scoren, de con-

cretisering van de relatie tussen universiteit en economische

omgeving, de belichaming van ons ondernemende karakter.

De ambitie van Kennispark is om via ongeveer 30 kennis-

intensieve bedrijven in 2020 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen te

realiseren.

Er zijn inmiddels meer dan 500 UT-spin-offs. Uit al deze onder-

zoeks- en bedrijfsactiviteiten is het idee van het Kennispark

ontstaan. Ik zeg met opzet idee. De komende tijd zullen we

immers dat idee in daden moeten omzetten en echt concreet

zaken moeten doen. Met onze partners in de regio. In vertrou-

wen en gezamenlijk. Alleen dan kunnen we het Kennispark in

optima forma en ten faveure van alle partijen en uiteindelijk de

inwoners van deze regio neerzetten. Nogmaals: ‘in een verdeeld

huis wordt niet geïnvesteerd’.

We moeten daarbij onze grenzen verleggen, ook letterlijk. Wat is

een kennispark zonder internationale context? Onze belangrijk-

ste handelspartner Duitsland ligt op een steenworp afstand. Ook

in dat opzicht acht ik internationalisering van grote betekenis.

Opgaven

Dames en heren, ik zie drie belangrijke opgaven, de komende

tijd, voor mijzelf en voor het nieuwe College van Bestuur, dat

overigens dank zij de komst van Kees van Ast al direct na het

vertrek van Willem te Beest weer op sterkte is: 

In de eerste plaats de zorg voor een goede binding en samen-

werking binnen de universiteit. Na een snelle, voorspoedige

maar soms ook bewogen periode van ontwikkeling is, mede

gegeven de externe turbulentie, consolidatie ook een opgave.

We zullen welbewust tijd inruimen om als College en met het

Universitair Management Team van decanen en wetenschappe-

lijk directeuren, over onze bestuurlijke agenda, de realisatie van

onze plannen en ambities, maar ook het waarborgen van conti-

nuïteit van gedachten te wisselen.
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Daarbij is het wat mij betreft zaak de externe ontwikkelingen zo

te kanaliseren, dat het echte werk, onderwijs en onderzoek, er

niet door gestoord wordt. Hoewel de universiteit al lang niet

meer een ivoren toren is, mag iets van dat ideaal van de onder-

zoeker die ongestoord en onverstoorbaar zijn wetenschappe-

lijke werk verricht, wat mij betreft wel behouden blijven.

Ik zal daarbij nadrukkelijk aandacht schenken aan de ontwikke-

ling van goede verhoudingen in het College, in het Universitair

Management Team en in de relatie met de Universiteitsraad.

Ook binnen onze organisatie is het begrip ‘vertrouwen’ aan de

orde. In dit kader ben ik ook van plan om in allerlei vormen

gericht het contact met ‘de werkvloer’ te verstevigen. Bijpraten,

hoogleraren en andere medewerkers opzoeken, rondetafel-

gesprekken of iets bourgondischer – dat heb ik in Maastricht

geleerd – een borrel of een etentje, het kan allemaal.

In de tweede plaats  werken we aan de samenwerking met al

onze partners, de drie TU’s en deze regio in het bijzonder. In dat

kader hoop ik de komende tijd met velen van u nader kennis te

maken en daarbij ook steeds na te gaan wat ons verbindt en hoe

wij onze relaties tot wederzijds voordeel kunnen versterken.

De eerste gesprekken en een kroegentocht met studenten heb

ik er al op zitten. Voor iemand die uit Maastricht komt is dat

laatste, u zult het begrijpen, hier in Enschede toch een 

bijzondere ervaring. Er zijn, het hbo meegerekend, meer studen-

ten in Enschede dan in Maastricht, maar minder kroegen. Dat

maakt het studentenleven hier een stuk zwaarder, vermoed ik,

nietwaar?

Last but not least werken we aan de realisatie van het instel-

lingsplan. Wat dat laatste betreft: wij zullen dat plan inclusief

onze accenten de komende tijd compact en helder communi-

ceren, zodat voor onze medewerkers en onze omgeving

volstrekt helder is waar we met de UT naar toe gaan. We zullen

het plan ook vertalen in een bestuurlijke agenda met concrete

projecten en die daadwerkelijk ter hand nemen. Een plan is

mooi, een uitgevoerd plan beter.
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Dames en heren, ik heb kort na de start in mijn twee vorige

banen in een ‘verwondernotitie’ opgeschreven wat mij opviel,

wat ik goed vond, wat er volgens mij anders zou kunnen, en hoe

ik daaraan dacht te werken. Die notities hebben me altijd zeer

geholpen een koers te bepalen en volgens mij heeft mijn omge-

ving er ook wel plezier van gehad. Men wist wat men van mij

kon verwachten, zal ik maar zeggen. Ik zal ook hier zo rond de

jaarwisseling zo’n verwondernotitie maken, bespreken met het

College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het Universitair

Management Team en de Universiteitsraad en met u allen, want

zo’n stuk is natuurlijk openbaar.

In mijn Arnhemse verwondernotitie had ik het over het vakantie-

gevoel dat je in die stad bekruipt; in Maastricht over een verblijf

in het buitenland als ex-pat: een Bourgondische stad, in een on-

Nederlandse omgeving. Ik hoop en verwacht dat in mijn

verwondernotitie over Twente ‘thuis-voelen’ een centrale plaats

kan innemen. Koers bepalen, een zeereis, over de grenzen

kijken, het heeft immers pas zin als er ook weer een haven is.

Een thuishaven, wat mij betreft. Mijn vrouw en ik, wij ver-

heugen ons er zeer op.

Ik dank u voor uw aandacht.

32
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