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Geachte collega’s,
Beste dames en heren,

Ik heet u van harte welkom op deze studiedag, of beter gezegd: op het inspiratiefestival
“Opleidingen duurzaam vernieuwen”. Een initiatief van Ecocampus, in samenwerking met de
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs.
Ecocampus zet zich in voor een duurzaam hoger onderwijs; een onderwijs dat zijn
verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van mens en planeet (zo
is te lezen op hun website).
Wel ik meen, beste collega’s, dat we als onderwijsinstelling inderdaad een grote
verantwoordelijkheid hebben om de wetenschappers, de beleidsmakers en de consumenten van
morgen, die vandaag aan onze instellingen studeren, mee te vormen tot actieve burgers.
Zij moeten zich bewust zijn van hun daadkracht en ingrijpen wanneer het dreigt mis te gaan. Zij
zijn het die de oplossingen zullen bedenken en de uitvoering ervan zullen bespoedigen. Het is onze
taak hen in het maatschappelijk proces te betrekken in plaats van op de zijlijn toe te kijken.
Daarom lanceerden we als VUB voor het eerst een activistisch project dat we WeAreParis hebben
genoemd, n.a.v. de klimaattop die vorige week plaatsvond. Academici, studenten, personeel...
iedereen werd betrokken bij deze klimaatactie.
Voor de VUB is dit een logische stap vanuit haar humanistische waarden, die vrij onderzoek
centraal stelt en haar studenten onderwijs wil geven waarmee ze zich vormen tot geëngageerde
burgers. We zorgen er nu al voor dat we energiezuinige gebouwen neerzetten. Maar we moeten
ook verder durven gaan.
Duurzaamheid in zijn brede betekenis is vervat in onze maatschappijvisie en in onze visie op
onderwijs. De VUB wil dat studenten zich, aansluitend op hun persoonlijke ontplooiing, vanuit
humanistische waarden inzetten voor de maatschappij.
Studenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen met het oog op duurzaam maatschappelijk
welzijn. Daarbij dienen zij de juiste keuzes en beslissingen te nemen in functie van toekomstige
generaties en dit op ecologisch, economisch, sociaal en ethisch vlak. Duurzaam humanisme
betekent dus ook solidariteit met deze die kwetsbaar zijn als gevolg van armoede, ziekte, oorlog of
natuurgeweld.
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Het verwerven van duurzame competenties – zoals verantwoordelijkheid, zelfreflectie, respect,
systeemdenken, innovatie, creativiteit en toekomstgerichtheid – behoort tot de doelstellingen van
onze opleidingen. Deze competenties laten studenten toe als vrij denkende en geëngageerde
burgers te functioneren in een bijzonder complexe maatschappij.

Het is de interactie tussen wetenschapsdomeinen en de interdisciplinaire aanpak van actuele
problemen die ertoe leiden dat duurzame oplossingen worden gevonden voor de actuele
maatschappelijke uitdagingen en voor de bedreigingen waarmee de planeet is geconfronteerd.
Interdisciplinariteit is dan ook de rode draad in het nieuwe VUB‐brede vak “Redelijk Eigenzinnig:
reflecties over mens en maatschappij” dat dit academiejaar in het teken staat van duurzame
ontwikkeling.
U hoort het, het is voor ons vanzelfsprekend dat wij, de VUB, dit initiatief van Ecocampus wensen
te ondersteunen door onze deuren open te stellen voor deze studiedag.
Ik wens u allen een uitermate inspirerende dag toe en ik zou zeggen: verruim uw blik, doe frisse
ideeën op en leg interessante duurzame contacten.
Ik dank u.
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