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Mijnheer de Minister‐president,
Excellenties,
Dames en heren,
Het staat buiten kijf dat de Vlaamse universiteiten een cruciale rol spelen in het vormgeven
van de maatschappij van de toekomst. Niet alleen leveren we met ons onderwijs de
kenniswerkers van morgen, in een brede waaier van onderzoekdomeinen zetten we ook
belangrijke bakens uit voor het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen. Onze
vorsers zijn actief op terreinen als mobiliteit, milieu, armoede, verzilvering, economie of
energie. Onze docenten dragen bij tot het vormen van kritisch denkende burgers die goed
voorbereid zijn op het functioneren in een globaliserende samenleving.
By the way : de kwaliteit van ons onderwijs en van ons onderzoek is uitmuntend.
In het brede kader van Vlaanderen in Actie en in het Pact 2020 zien de universiteiten hun
activiteiten dan ook duidelijk weerspiegeld. 3 voorbeelden:
9 ViA spreekt over innovatie: Wij tekenen slimme specialisatiestrategieën uit en richten
ons op innovaties die een maatschappelijk en economisch hefboomeffect hebben.
Maar we bouwen ook aan menselijk innovatiekapitaal. We ontwikkelen solide
loopbaanbegeleiding voor onze hoogst opgeleiden en bewaken het maatschappelijke
surplus van onze doctoraten. Wel blijven we het lastig hebben om voldoende
studenten op te leiden in de Stem‐opleidingen, door de zeer beperkte mogelijkheden
die we hebben om in het Engels te doceren. Stem staat voor Science / Technology /
Engineering / Mathematics waarvoor in Vlaanderen onvoldoende kandidaten zijn.
9 ViA spreekt over internationalisering: We stimuleren de internationale mobiliteit van
staf en studenten en ook “at home” creëren wij een internationale omgeving waarin
studenten en onderzoekers worden opgeleid met een brede interculturele kijk. Op
langere termijn zetten we structurele samenwerkingsprojecten op met internationale
partners, zowel in het noorden als in het zuiden. Het belang van dat laatste, de
universitaire ontwikkelingssamenwerking, wil ik speciaal onderstrepen, nu door een
bevoegdheidskwestie tussen federale overheid en gemeenschappen onze VLIR‐UOS
projecten op de helling komen te staan.
9 ViA spreekt, om af te ronden, ook over de ‘lerende samenleving’: Wij trachten, in
overleg met het leerplichtonderwijs, de soms lastige ‘gazellesprong’ naar de
universiteit te optimaliseren, zonder dat we de lat daarbij lager leggen. En we
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stimuleren een brede deelname aan het hoger onderwijs door de nodige provisies te
bieden voor een levenslang en levensbreed leren.
De universiteiten zijn met andere woorden natuurlijke partners van Vlaanderen in Actie. We
zullen ons blijven engageren op al deze gebieden. Vlaanderen heeft een systeem van goed
universitair onderwijs en beschikt over uitmuntende onderzoekers. We zullen dit in stand
houden. We houden het Pact 2020 en de 13 transities zoals die vandaag werden voorgesteld
daarbij als een inspirerend en stimulerend kader voor ogen. Ik dank u.

***
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