Universiteit Brussel vecht om te overleven
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Brussel is niet geliefd bij de Vlaming en dat voelt de Vrije Universiteit van Brussel (VUB)
goed. Bovendien wordt de VUB in de tang genomen door Leuven en Gent.
'De techniek bij abortus is overal gelijk, maar wij gaan er heel anders mee om dan een
katholiek ziekenhuis'
Van onze redacteur
Filip Verhoest
BRUSSEL
De rector van de Vrije Universiteit Brussel, Paul De Knop, heeft een brief geschreven naar de
universiteit van Cambridge. Cambridge viert zijn 800ste verjaardag en bij die gelegenheid vraagt
de gereputeerde Engelse universiteit rectoren uit de hele wereld een brief te schrijven aan hun
opvolgers over honderd jaar. In 2109 stuurt Cambridge de brief dan terug naar De Knops
opvolger.
'Wat er in mijn brief staat, is niet zo belangrijk', zegt de rector van de VUB. 'Maar ik hoop dat er in
2109 nog een adres bestaat waar de postbode de brief kan bestellen. Ik hoop dat er over honderd
jaar nog een bloeiende universiteit in Brussel bestaat.'
Het is economische crisis en dat laat zich ook aan de universiteiten voelen. De VUB bespaart
10miljoen euro. Terzelfder tijd investeert de Brusselse universiteit 90 miljoen in gebouwen. Er

komt onder meer een sporthotel op de campus in Etterbeek, en een groepering van alle medische
diensten in Jette, met zelfs een hotel voor familieleden van buitenlandse patiënten.
Het geld voor die investeringen komt vooral van publiek-private samenwerking. Want het geld van
de overheid volstaat niet om alle opdrachten te vervullen, zegt De Knop. 'We hebben tien procent
meer eerste inschrijvingen dit jaar. We zijn de sterkste stijger onder de universiteiten. Maar ons
budget stijgt niet, omdat de studentenaantallen ook aan de andere instellingen stijgen en het
onderwijsbudget gelijk blijft.'
Meer studenten, en toch niet meer geld. Het is voor elke rector een hoofdbreken. De Knop troost
zich met de vaststelling dat de studentengroepen aan de VUB klein blijven, honderd bijvoorbeeld
in het eerste jaar geneeskunde. Dat laat een behoorlijke pedagogische begeleiding toe.
En zelfs als middelgrote universiteit met bijna 10.000 studenten telt de VUB internationaal mee.
'We hebben wetenschappers die tot de wereldtop behoren. Zelfs vanuit de Arabische wereld
komen patiënten naar onze vruchtbaarheidskliniek. We zouden makkelijk een ziekenhuis in Dubai
of Abu Dhabi kunnen beginnen, maar ik zou ons universitair ziekenhuis liever in Brussel houden.
Dan moet het financieel wel leefbaar zijn.'
Er zijn ook filosofische redenen om het ziekenhuis van de vrijzinnige universiteit in stand te
houden. 'De techniek bij een abortus is in alle ziekenhuizen dezelfde, maar de manier waarop
ermee omgegaan wordt, verschilt sterk als het gaat om een katholiek ziekenhuis of ons medisch
centrum.'
De Brusselse rector vraagt extra geld van de Vlaamse overheid, omdat Brussel als hoofdstad van
Vlaanderen en België specifieke moeilijkheden kent. Om er maar één te noemen: de mobiliteit. 'Ik
heb bezoek gekregen van Limburgse studenten die hebben aangekondigd dat ze zich uitschrijven
als onze universiteit niet gemakkelijker te bereiken is met het openbaar vervoer. Zo kan het niet
verder, zeggen ze. Ik hoop dat de sneltram van minister Pascal Smet snel rijdt.'
De VUB zou ook graag opleidingen in het Engels en Frans aan buitenlandse studenten
aanbieden, maar hiervoor krijgt de universiteit geen overheidstoelage. De minister van Onderwijs,
Pascal Smet (SP.A), zei op de openingszitting dat het budget voor het hoger onderwijs ook de
komende twee jaar niet kan stijgen.
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