Vlaamse en Franstalige rectoren tekenen
voor verdere samenwerking met Vietnam

Van 10 tot 16 april 2011 bracht een delegatie van rectoren en vertegenwoordigers van Vlaamse en
Franstalige universiteiten een bezoek aan Vietnam. Het bezoek had vooral als doel nieuwe vormen
van samenwerking tussen het hoger onderwijs in België en Vietnam te exploreren. De delegatie
bezocht verschillende Vietnamese universiteiten. Het hoogtepunt was de gezamenlijke onderteke‐
ning van een Memorandum of Understanding over verdere samenwerking tussen de Belgische en
Vietnamese universiteiten.
Het bezoek aan Vietnam was een initiatief van de Belgische ambassadeur in Vietnam, Hubert
Cooreman, en rector Paul Van Cauwenberge (UGent). Aan Vlaamse kant coördineerde VLIR‐UOS de
zending. De Vlaamse delegatie bestond uit: voor de UGent: rector Paul Van Cauwenberge, Kristiaan
Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden); voor de Vrije Universiteit Brussel: rector Paul De
Knop, Jean‐Pierre De Greve (vicerector Internationale Relaties); voor de K.U.Leuven: Bart De Moor
(vicerector Internationaal Beleid); voor de UHasselt: Paul Janssen (vicerector Onderzoek); voor de
UA: Pierre Van Damme (hoofd Vaxinfectio); voor VLIR‐UOS: Patrick Sorgeloos (voorzitter), Kristien
Verbrugghen (directeur).
Memorandum of understanding voor nieuwe samenwerking
De delegatie bracht bezoeken aan universiteiten in Hue, Hanoi, Can Tho, en Ho Chi Minh City. In
Hanoi vond een gezamenlijk seminarie plaats waar alle
De Vietnamese partneruniversi‐
Belgische en de belangrijkste Vietnamese universiteiten
een Memorandum of Understanding ondertekenden, in
teiten zijn uitgegroeid tot sterke
het bijzijn van de Belgische ambassadeur en het
en dynamische onderwijs‐ en
Vietnamese ministerie van Onderwijs. De verschillende
onderzoeksinstellingen met
partijen engageren zich ondermeer om nieuwe
samenwerkingsverbanden
samenwerking op te zetten in de vorm van credit
wereldwijd.
exchange, joint and double degree curricula, gezamen‐
lijk onderzoek, doctoral schools, technology transfer,
waarbij tevens geëxperimenteerd zal worden met formules van publiek‐private samenwerking. Ook
zal onderzocht worden of de bilaterale beurzenprogramma’s van de beide landen op mekaar kunnen
afgestemd worden.
Duurzame partnerschappen tussen Vlaanderen en Vietnam
Vietnam is een belangrijk land voor de Belgische universiteiten en een partnerland van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking tussen Vlaamse en Vietnamese universiteiten kreeg
vooral vorm vanaf 1998, in de schoot van het VLIR‐UOS‐programma Institutionele Universitaire
Samenwerking, met Hanoi University of Science and Technology en Can Tho University. Mede dankzij
deze samenwerking en financiering, van de Directie‐Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) via
VLIR‐UOS, hebben beide Vietnamese universiteiten een ware transformatie doorgemaakt. Terwijl ze
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in 1998 nauwelijks aan onderzoek deden en de
internationale relaties nog in de kinderschoe‐
nen stonden, zijn ze uitgegroeid tot sterke en
dynamische onderwijs‐ en onderzoeksinstellin‐
gen met samenwerkingsverbanden wereldwijd.
Een ander speerpunt in de samenwerking met
Vietnam zijn de beurzen. VLIR‐UOS heeft het
voorbije decennium sterk geïnvesteerd in
doctoraatsbeurzen, masterbeurzen en beurzen
voor professionele trainings. Zo hebben tussen
2004 en 2010 85 Vietnamezen een beurs van
VLIR‐UOS ontvangen om een master te volgen
aan een Vlaamse universiteit, 59 een training
en 26 een doctoraatsopleiding. Heel wat
voormalige bursalen aan Vlaamse universiteiten bekleden vandaag topposities in Vietnam, zowel in
de politiek, de bedrijfswereld als de academische wereld. Tijdens het seminarie in Hanoi werd de
website van Vietnamese alumni voorgesteld (www.vietbelalumni.org), die werd ontwikkeld door de
DGD‐sectie in Hanoi.
Internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking versterken elkaar
Vietnam blijft een belangrijk partnerland voor de Vlaamse universiteiten. Omdat er nog grote
verschillen bestaan tussen de Vietnamese universiteiten, zal Vlaanderen in de samenwerking een
onderscheid maken tussen enerzijds de meer geavanceerde instellingen en anderzijds de instellingen
in ontwikkeling. Voor de meer geavanceerde instellingen zal de samenwerking de vorm aannemen
van reguliere wetenschappelijke samenwerking. Het FWO‐programma van samenwerking tussen
Vlaanderen en Vietnam past hierbinnen. De instellingen in ontwikkeling komen in aanmerking voor
universitaire ontwikkelingssamenwerking. Bedoeling is wel dat er linken blijven bestaan tussen beide
vormen van samenwerking, zodat ze elkaar kunnen versterken.
In de nieuwe landenstrategie van VLIR‐UOS voor Vietnam zal het land bovendien ook een regionale
rol vervullen, als hub voor verdere samenwerking in Zuidoost‐Azië. Vietnam kan immers putten uit
een omvangrijke opgebouwde ervaring van de afgelopen decennia.

Meer info over de VLIR‐UOS‐samenwerking met Vietnam: www.vliruos.be/vietnam.
VLIR‐UOS, 22 april 2011
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