
"Grijp je kansen! 

 

Meneer de rector, leden van de academische gemeenschap van de Technische Universiteit 

Eindhoven, geachte studenten, dames en heren, 

 

Het Academisch Jaar is wel eens onder een rustiger gesternte geopend. In relatief korte tijd is 

de internationale situatie drastisch verslechterd, met als dieptepunten de situatie in Oost-

Oekraïne en het neerschieten van vlucht MH-17 van Malaysian Airways, de oorlog in de 

Gaza-strook en de oprukkende fundamentalisten in Irak en Syrië. Elk van deze 

ontwikkelingen is bedreigend voor de wereldorde, leidt tot tienduizenden ontheemden en 

enorme materiële schade, en heeft ook repercussies op de internationale economische 

ontwikkelingen. Voeg daarbij de uitbraak van slechts zeer moeilijk onder controle te krijgen 

epidemieën, zoals Ebola, en het wordt begrijpelijk dat bij velen een beklemmend en onveilig 

gevoel ontstaat, hoe ver zij ook zelf van de gevechtshaarden en de centra van de epidemieën 

af wonen. 

 

Vergeleken met deze vragen van leven en dood lijken de problemen waarvoor universiteiten 

zich gesteld zien nogal luxueus. Toch is dat maar schijn want geopolitieke verschuivingen en 

economische recessies hebben ontegenzeggelijk invloed op de toekomst van de universiteiten. 

In de afgelopen twintig jaar is het globale karakter van het universitaire landschap immers 

drastisch gewijzigd. Tot het einde van de twintigste eeuw werd het universitair landschap 

gedomineerd door universiteiten uit de VS, uit Groot-Brittannië en de rest van Europa. Nu, 

nauwelijks vijftien jaar later, doen Japanse, Singaporese, Koreaanse, Chinese, Taiwanese en 

Arabische universiteiten volop mee in de wereldrankings en worden traditionele toppers 

steeds meer uitgedaagd om hun hoge klasseringen te behouden. In delen van de Arabische en 

Aziatische wereld worden enorme percentages van het Bruto Nationaal Product aan onderwijs 

en zeker aan onderzoek besteed en daarmee vergeleken steekt onze 2% maar schamel af. 

Tegelijkertijd neemt de vraag naar hoger onderwijs wereldwijd in een ongelooflijke snelheid 

toe en worden we daarnaast geconfronteerd met ongelooflijke technische en technologische 

doorbraken, die er toe leiden dat de dynamiek in onderwijs en onderzoek steeds groter wordt. 

En alsof dat alles nog niet genoeg is, zijn de maatschappelijke uitdagingen heden ten dage zo 

groot, dat permanente samenwerking tussen onderzoekers, disciplines, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en overheden noodzakelijk is om ook maar een begin van een 

oplossing voor deze uitdagingen te vinden. Nog steeds staan honger en armoede, 

klimaatopwarming, tekort aan water, voedselveiligheid, duurzaamheid hoog op ieder's 

wetenschappelijke agenda! 

 

Dames en heren, van universiteiten wordt in deze tijd steeds meer verwacht. Het gaat niet 

alleen meer om goed onderwijs en onderzoek, maar de lat van de verwachtingen wordt steeds 

hoger gelegd. Er moet minder uitval komen onder de eerstejaars studenten, de rendementen 

moeten omhoog, èn de kwaliteit van het onderwijs moet worden verbeterd. Al het onderzoek 

zou eigenlijk van wereldniveau moeten zijn, als het dat tenminste nog niet is. En tegelijkertijd 

moeten universiteiten en hun onderzoekers open oog en oor hebben voor de maatschappelijke 

en de mogelijke economische impact van hun onderzoek, en wordt van hen bovendien 

verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de sociaal-culturele en economische ontwikkeling 

van stad, regio en land. Ga er maar aan staan! 

 

De Nederlandse universiteiten leveren topprestaties, zoals jaar in jaar uit wordt bewezen door 

allerlei internationale rankings. Onlangs werd de Shanghai-ranking 2014 gepubliceerd en 

daaruit bleek opnieuw hoe goed de Nederlandse universiteiten internationaal gezien scoren. 



Het lijkt er echter soms op alsof deze prestaties nauwelijks worden erkend en gehonoreerd. 

Natuurlijk zien universiteiten ook zelf altijd ruimte om te verbeteren, maar het is soms 

schrijnend te constateren dat niet de prestaties, maar juist elk al dan niet vermeend gebrek aan 

kwaliteit gepaard gaat met grootscheepse media-aandacht, gevolgd door gedetailleerde 

politieke belangstelling en uiteindelijk de roep om meer toezicht en meer regels. 

 

Het zal u niet verbazen dat ik deze uitvergrotende en bedillerige reflex van media en politiek 

als contraproductief beschouw. Universiteiten zijn juist groot geworden door een grote mate 

van autonomie en ook door vertrouwen. Gelukkig blijken de wetenschap en wetenschappers 

nog steeds te behoren tot die categorie beroepsbeoefenaars en beroepsgroepen die bij het grote 

publiek op het meeste vertrouwen kunnen rekenen, veel meer dan journalisten en politici! 

Maar in andere kringen regeert het gebrek aan vertrouwen of zelfs ronduit wantrouwen, soms 

gecombineerd met een behoefte aan daadkracht of individuele politieke profilering. En dat 

slaat dan neer in flinkheid, toezicht en in regels, die allemaal bedreigend zijn voor de 

universitaire en academische autonomie. 

 

Dames en heren, autonomie staat natuurlijk niet gelijk aan een vrijbrief. Ieder van ons 

realiseert zich dat universiteiten veel te belangrijk en ook te duur zijn om geen 

verantwoording te vragen over de effectiviteit en de efficiency van de universitaire 

activiteiten. Daarom is het ook begrijpelijk dat we onze van oudsher bekende 'ivoren toren' 

langzamerhand hebben omgebouwd tot een 'glazen huis': vrijwel alles is transparant, vrijwel 

alles wordt gemeten, vrijwel alles wordt beoordeeld, vrijwel alles wordt vastgelegd in 

afspraken. Méér lijkt mij niet nodig en zelfs onwenselijk en ik hoop van harte dat de overheid 

ons wil ondersteunen in het terugbrengen van de last van toezicht en verantwoording! 

 

Tegelijkertijd vereist de door ons gewenste autonomie dat we er zelf voor moeten zorgen dat 

we de best mogelijke kwaliteit leveren. Dat is geen vanzelfsprekendheid. In de afgelopen 

decennia is de balans tussen onderwijs en onderzoek ontegenzeggelijk in de richting van 

onderzoek opgeschoven. De redenen daarvoor zijn duidelijk: het prestige van wetenschappers 

en van de universiteiten wordt grotendeels gemeten aan de hand van publicaties en andere 

resultaten van onderzoek en die zijn bovendien redelijk gemakkelijk te meten. En ook ons 

personeelsbeleid is hoofdzakelijk gebaseerd op de onderzoekscapaciteiten en de resultaten 

ervan. Bovendien wordt steeds duidelijker dat onderzoeksresultaten vaak de basis vormen 

voor nieuwe en innovatieve bedrijvigheid, zowel in bestaande als in nieuwe bedrijven en 

organisaties. Het is dan ook niet vreemd dat overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties met hoop en grote verwachtingen kijken naar universiteiten en hun onderzoekers. 

 

Maar deze sterk toegenomen aandacht voor onderzoek houdt wel een risico in voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Ik denk dat ik met recht en reden kan zeggen dat de getalsmatige 

universitaire onderwijsprestaties de afgelopen twee decennia niet om over naar huis te 

schrijven waren. Begrijp me goed, er is geen sprake geweest van opzettelijk slecht onderwijs, 

maar meer van een noodlottige combinatie van studenten die geen grote druk voelden om zich 

erg in te spannen en een redelijk studietempo te onderhouden, en van docenten die wellicht 

geen sterke stimulans voelden om hun onderwijs uitdagend, innovatief en aangepast aan 

nieuwe generaties studenten te maken. Dat leidde tot een hoge studie-uitval, lage rendementen 

en een zeer lange studieduur. Ik begreep de verontwaardiging hierover. Gelukkig zijn de 

onderwijsprestaties de laatste jaren stevig verbeterd, mede onder de druk van de prestatie-

afspraken die de universiteiten met de overheid hebben gemaakt, maar ook door de 

persoonlijke inzet van rectoren, decanen, onderwijsdirecteuren, docenten en studenten. Deze 

universiteit is wat dat betreft een goed voorbeeld van inhoudelijke en energieke verbeteringen, 



die tot sterk verbeterde resultaten leiden. Ik zie overigens in de universitaire jaarverslagen 

over 2013 dat alle universiteiten goed op weg zijn de in 2012 afgesproken resultaten te 

behalen, ook als is de overheid er niet in geslaagd haar deel van de afspraken volledig na te 

komen. 

 

Het wordt nu zaak de verbeterde prestaties vast te houden en wellicht zelfs nog verder te 

verbeteren. Dat is een zaak van de universiteiten zelf en ik realiseer me heel goed dat dit een 

zaak is van voldoende financiële middelen, van docenten die gewaardeerd worden om hun 

onderwijsprestaties en van studenten die voldoende energie en inzet in hun studie moeten 

steken. Bovendien zal permanente aandacht moeten worden geschonken aan kwaliteitszorg, 

waarbij in mijn optiek met een zekere regelmaat "externe ogen" nodig zullen zijn om te 

bezien of de interne scherpte groot genoeg is. Het is echter inmiddels wel voor vrijwel 

iedereen duidelijk dat de verantwoordingslast verminderd moet worden en dat we zelf meer 

aandacht moeten besteden aan een goede kwaliteitscultuur, verbonden met een attente en 

coöperatieve medezeggenschap. Een dergelijk stelsel kan dan goed getoetst worden tijdens 

een instellingsaccreditatie. Interne scherpte is veel meer waard dan nog meer gedetailleerde 

regelgeving en nog steviger extern toezicht! 

 

Dames en heren studenten, in het voorgaande heb ik ook een claim neergelegd bij uw inzet, 

uw energie en uw participatie aan het universitaire leven en werk! Vanaf vandaag bent u 

immers deel geworden van de academische gemeenschap, niet alleen van die van de 

Technische Universiteit Eindhoven, maar van het totaal van de Nederlandse universiteiten en 

met een beetje goede wil zelfs van die van de globale academische gemeenschap. Maar het 

lidmaatschap van die gemeenschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee. Men zou 

zelfs kunnen spreken van een contractuele relatie: de universiteit biedt het best mogelijke 

onderwijs aan en ook goede faciliteiten, en de student spant zich tot het uiterste in om zichzelf 

te ontplooien en goede prestaties te leveren. In dit perspectief is een student dus méér dan een 

consument, hij is uitdrukkelijk een participant, eerst alleen in het onderwijs, maar allengs ook 

in het onderzoek. Dat legt dus ook verplichtingen op: om actief te zijn, om feedback te geven, 

om zich terdege voor te bereiden, om zich voldoende in te spannen en om zichzelf uit te 

dagen. 

 

Ik zeg dat niet zomaar. Diegenen die vandaag hier of aan een andere universiteit hun studie 

aanvangen, zijn bevoorrecht en moeten zich dat ook realiseren. Ondanks de vrijwel 

onbeperkte toegankelijkheid van het universitaire onderwijs ( iedereen met een VWO-

opleiding heeft immers toegang), is het aantal studenten dat vandaag aan een universitaire 

studie begint ongeveer 46.000. Dat is zo'n 12% van het cohort achttienjarigen. U bent dus niet 

alleen bevoorrecht door deel uit te maken van deze relatief beperkte groep, maar ook omdat 

een succesvol afgesloten universitaire studie in normale financieel-economische 

omstandigheden tot een grotere individuele welvaart en welzijn leidt! De kans op een baan is 

heel groot, het aanvangssalaris ligt op een behoorlijk niveau, de doorgroeimogelijkheden zijn 

nationaal en internationaal aanwezig, en er is dus kortom een aardige toekomst! Maar dat 

geldt niet alleen in financieel opzicht, maar ook waar het gaat om immateriële waarden, zoals 

gezondheid, levensverwachting en mogelijkheden tot ontspanning en verdere ontwikkeling. 

Ook dat dient u zich te realiseren en dat betekent ook dat u zich moet voorbereiden op een 

belangrijke rol in de samenleving. Wij vormen immers een "civil society" en diegenen die in 

deze samenleving een leidende rol zullen krijgen, dragen ook de verantwoordelijkheid om de 

essentiële menselijke waarden in die samenleving te verdedigen en zo mogelijk te verbeteren: 

een menswaardig bestaan voor iedereen, ongeacht afkomst en ras; vrijheid van meningsuiting 



zonder te kwetsen; tolerantie en het erkennen van de democratie en de verschillende rollen 

daarbinnen. 

 

Ja, dames en heren, ik zet het zwaar aan! Studeren is immers een kans voor u en een noodzaak 

voor onze samenleving. Die verantwoordelijkheid moeten we nemen, zeker nu u kunt gaan 

studeren aan een universiteit die in een aantal opzichten tot de wereldtop behoort. Maar 

natuurlijk heeft de studietijd nog veel meer te bieden dan de studie alleen. Het is ook de 

periode waarin de volwassenwording tot stand komt. En dat gaat - zoals bekend - gepaard met 

vallen en opstaan, met vreugde en verdriet, met experimenteren en op je neus gaan, met 

vrienden maken voor het leven, met feesten en het onvermijdelijke ongemak daarna. Het is 

dus zaak om aan het studentenleven mee te gaan doen en daarover een weloverwogen keuze 

te gaan maken: voor sommigen is dat het lidmaatschap van een studentenvereniging, voor 

anderen actieve sportbeoefening, voor weer anderen een keuze voor een studievereniging, of 

voor een groot aantal activiteiten in het kader van Studium Generale. Ik raad iedereen aan een 

dergelijke keuze te maken en daar vervolgens op een gedisciplineerde manier mee om te gaan. 

In eerste instantie bent u immers naar de universiteit gekomen om te studeren en juist in het 

eerste jaar wordt heel veel van u verwacht. U wilt immers aan het eind van het eerste jaar een 

positief studieadvies krijgen en dat zal niet lukken met uitstelgedrag, hoe aanlokkelijk dat 

soms ook is! 

 

Dames en heren studenten, u hebt de rector zojuist al zijn vreugde horen uitspreken over het 

groeiende aantal buitenlandse studenten aan deze universiteit. Zijn vreugde is terecht omdat 

de Nederlandse universiteiten zich heel goed realiseren dat zij hun studenten opleiden voor 

een internationale arbeidsmarkt. In vrijwel elk beroep komen afgestudeerden in aanraking met 

de wereld van de internationalisering en van multiculturaliteit, of het nou gaat om de 

werkplek, de opdrachtgever, de collega's met wie moet worden samengewerkt, of de aard van 

het werk. Daarom is internationalisering voor alle universiteiten en opleidingen van belang: 

het leert internationaal denken, het leert samenwerken in internationale en multiculturele 

teams en het leert onderkennen dat op allerlei verschillende manieren naar problemen en naar 

oplossingen kan worden gekeken. Daar komt in het geval van een technische universiteit nog 

een specifieke opgave bij: de aandacht voor duurzaamheid hoort bij ontwerpers en 

constructeurs zeer hoog op de agenda te staan. Ik denk zelfs dat u in dit opzicht een 

voorbeeldrol hebt te vervullen, zoals deze universiteit ook laat zien met allerlei 

technologische ontwikkelingen, gericht op duurzaamheid! 

 

Dames en heren, ik kom tot een afronding. Ik wil echter nog even stilstaan bij twee debatten 

die de universiteiten de komende maanden bezig zullen houden. Het erste is vooral interessant 

voor onderzoekers en dat is de in oktober te presenteren Wetenschapsvisie van de 

Nederlandse regering. Zie ik het goed, dan wordt daarin aangekondigd dat de overheid wenst 

dat de universiteiten verder zullen gaan met profilering en zwaartepuntvorming, op basis van 

een wetenschapsagenda. De overheid nodigt ons nadrukkelijk uit in het opstellen van deze 

agenda het voortouw te nemen: wat worden de grote thema's voor het universitair onderzoek, 

vanuit verschillende perspectieven, namelijk van het fundamentele onderzoek, "science for 

science", vanuit innovatie, "science for competition" en vanuit de maatschappelijke 

uitdagingen, "science for society". Wat mij betreft mag er nog een vierde perspectief aan 

toegevoegd worden, namelijk "science for education", vanwege de innige verbinding tussen 

onderzoek en onderwijs. Dat alles mag en moet bovendien bekeken worden vanuit regionaal, 

nationaal en internationaal perspectief. Ik hoop dat onderzoekers deze uitdaging willen 

aannemen en zich actief met het opstellen van deze agenda willen gaan bemoeien! 

 



Het tweede belangrijke debat heeft te maken met de invoering van het leenstelsel, of het 

studievoorschot, zoals het tegenwoordig heet. Daarover gaan de Tweede en Eerste Kamer dit 

najaar debatteren. Het is vrijwel onvermijdelijk dat de universiteiten en de 

studentenorganisaties daarbij tegenover elkaar komen te staan. De universiteiten zien in de 

opbrengsten van het stelsel (voor de universiteiten structureel zo'n 200 miljoen euro) de 

waarschijnlijk enige reële kans om extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Veel 

studenten en zeker de studentenorganisaties maken zich vooral zorgen over de op te bouwen 

studieschuld, zeker in een periode van economische stagnatie. Die zorgen zijn zeker 

begrijpelijk en zullen in het debat een grote rol gaan spelen. De beslissing is uiteraard aan de 

politiek: ik denk dat alle argumenten de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd en dat een 

weloverwogen beslissing nu mogelijk is. Als de uitkomst is dat het nieuwe stelsel van 

leningen/voorschotten per september 2015 wordt ingevoerd, dan moeten de universiteiten 

vervolgens laten zien op welke wijze de extra middelen zullen worden ingezet. Daarbij is de 

inbreng van docenten èn studenten onontbeerlijk. 

 

Het wordt dus nog spannend, in het komende Academische Jaar. Maar laat het nu maar 

beginnen. Vanavond is er eerst nog gelegenheid om dat te vieren en voor de studenten om 

afscheid te nemen van ruim twee zorgeloze maanden, althans voor diegenen die in juni hun 

eindexamen hebben behaald. Morgenvroeg begint het echte werk al weer. Ik wens docenten, 

onderzoekers, studenten, ondersteuners en bestuurders, u allen dus, een heel goed jaar toe!" 

 

 


