VUB-rector De Knop: "financiering is grootste uitdaging"

Belga; , 22-09-2009,

(BELGA) = De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat tot 2012 meer dan 90 miljoen euro investeren
in gebouwen. Dat kondigde rector Paul De Knop dinsdag aan in zijn toespraak naar aanleiding
van de opening van het academiejaar. De Knop riep de politiek ook op haar verantwoordelijkheid
te nemen. Indien er bijvoorbeeld geen middelen komen voor de tandheelkundige kliniek in Jette,
dan zal die de deuren sluiten.
Het academiejaar 2009-2010 is voor de VUB een bijzonder jaar. De universiteit noteerde tien
procent meer generatiestudenten dan vorig academiejaar en is daarmee procentueel de grootste
stijger in Vlaanderen. Bovendien viert ze de 40ste verjaardag van haar onafhankelijkheid als
Nederlandstalige instelling en bestaat de ULB - waaruit de VUB is ontstaan - dit jaar exact 175
jaar.
Toevallig lanceerde de universiteit van Cambridge, die dit jaar 800 jaar bestaat, het initiatief om
rectoren over de hele wereld een brief te laten schrijven naar hun opvolgers binnen 100 jaar. De
brief is intussen naar Cambridge gestuurd. "Maar de belangrijkste vraag is of de postbode over
100 jaar de VUB zal vinden", sprak De Knop. Met andere woorden, of de VUB dan nog bestaat.
Meteen is De Knop aanbeland bij de financiering, volgens hem de belangrijkste uitdaging voor de
toekomst, vermits in 2013 de zogenaamde "verevening" wegvalt. Dat is een tijdelijke maatregel
van de overheid om de dalende financiering van universiteiten en hogescholen, als gevolg van het
financieringsdecreet, te compenseren.
Als antwoord hierop, werkte De Knop een strategisch plan 2009-2012 uit. Die turf van 1.600
bladzijden voorziet in een besparing van 10 miljoen euro, maar tegelijkertijd in een forse
investering in gebouwen van meer dan 90 miljoen euro. Daaronder valt onder meer de aankoop
van een gebouw voor alles wat met internationalisering te maken heeft, een nieuw animalarium en
een 'medische boulevard' in Jette. De VUB zal daarvoor deels zijn eigen reserve aanspreken,
maar wil ook middelen vrijmaken via pps.
De rector had nog een boodschap richting de politiek. Hij vroeg Vlaams Onderwijsminister Pascal
Smet rekening te houden met "de moeilijke Brusselse context" op het vlak van
studentenrekrutering. De Knop pleitte er daarom voor de verevening te verlengen tot 2017, zodat
de Brusselse instellingen de tijd zouden krijgen structurele maatregelen te nemen om het

wegvallen van die compensatie op te vangen.
De Knop stond ook stil bij de tandheelkundige kliniek in Jette. De opleiding tandheelkunde aan de
VUB werd al enkele jaren geleden afgeschaft. De kliniek zelf, die totnogtoe wordt bekostigd door
de universiteit zelf, bleef intussen bestaan. De Knop waarschuwde dat, indien de politiek geen duit
in het zakje doet, de kliniek zal sluiten.
Hij riep de Vlaamse overheid ook op een investeringsfonds voor infrastructuur op te richten, naar
analogie met hetgeen gebeurde in het leerplichtonderwijs, via de zogenaamde DBFM-formules.
Hij vroeg ook meer in te zetten op rationeel energiegebruik en werk te maken van een betere
bereikbaarheid van de twee campussen. Voorts zou De Knop graag extra Vlaamse steun zien
voor de mobiliteitskost van het personeel.
De algemeen directeur van de Erasmushogeschool Brussel, Luc Van de Velde, riep de Vlaamse
overheid op extra te investeren in het Brusselse Hoger Onderwijs. Volgens hem houdt het huidig
financieringsmechanisme geen rekening met de bijzondere eigenschappen van Brussel. Van de
Velde kondigde nog aan dat de EHB volgend academiejaar extra gaat investeren in projectmatig
wetenschappelijk onderzoek, al stelt zich ook hier het probleem van voldoende middelen.
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