"Verhuis UAB wijst op nieuwe visie onderwijs en
economie"

Belga; , 26-01-2009,

(BELGA) = "De verhuis van de kantoren van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) van de
VUB-campus naar de Antoine Dansaertstraat in het centrum van Brussel, wijst op de weg die we
nu ingeslagen zijn, op basis van een nieuwe visie op onderwijs en economie. Brussel groepeert tal
van economische factoren die verband houden met de werking van de UAB, en daar willen we op
inspelen". Dat heeft UAB-voorzitter Jean-Luc Vanraes maandag gezegd op een persconferentie.
Volgens voorzitter Vanraes van de UAB, die de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de
Eramushogeschool Brussel (EHB) groepeert, is te weinig bekend dat Brussel de grootste
studentenstad van het land is. De zowat 76.000 studenten in het hoger en universitair onderwijs
vormen "een enorme economische factor waar rekening mee moet worden gehouden", meent
Vanraes.
Hoe de instellingen van de UAB de nieuwe "economische" koers in de praktijk (willen) omzetten,
zetten rector Paul De Knop van de VUB en algemeen directeur Luc Van de Velde van de EHB
uiteen. Volgens Van de Velde probeert de EHB een antwoord te bieden op de sociaaleconomische noden en desiderata in de hoofdstad en gaat de aandacht daarbij in de eerste plaats
uit naar de studenten. Zo kan de hogeschool "een vierde van de knelpuntenberoepen bedienen"
met zijn opleidingsaanbod. Ook lopen er aan de school verschillende projecten die leerlingen
versneld academisch en professioneel Nederlands moeten bijbrengen. Meer dan een kwart van
de eerstejaarsstudenten van de EHB blijkt namelijk niet of niet uitsluitend Nederlands te spreken
als moedertaal.
Rector De Knop van de VUB herhaalde dan weer zijn oproep aan de politiek om "Brussel de kans
te geven die het verdient". Centraal in zijn pleidooi staat de wil om, in samenwerking met de
Franstalige ULB, aan de internationalisering van het universitair onderwijs in Brussel te werken.
Het is een "must" dat de VUB intelligentsia uit het buitenland aantrekt, zegt De Knop, met
Belgische arbeidskrachten alleen zullen we het in de toekomst niet meer redden. De Knop
benadrukt dat de VUB in zijn toekomstplan zal blijven wat ze is, maar met de ULB aan een
concreet traject zal werken om over vijf jaar de "University of Brussels" te vormen, als
internationale poot. "Brussel is de enige stad in ons land met internationale bekendheid en
uitstraling, we moeten die troef dan ook voluit uitspelen op de buitenlandse studentenmarkt", luidt

het.
Onontbeerlijk bij de realisatie van die ambitie, is de invoering van het Engels als onderwijs- en
onderzoekstaal, en daarvoor richt De Knop zich tot de politiek. "Het Engels is dé taal op de
internationale arbeidsmarkt en de taal waarin studies gepubliceerd moeten worden",
beargumenteert hij.
Op 17 maart legt De Knop zijn strategisch plan, met daarin de samenwerking met de ULB, voor
aan de raad van bestuur van de VUB.
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