VUB droomt van een 'University of Brussels'
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De nieuwe VUB-rector Paul De Knop wil een nieuwe, meertalige universiteit met
topopleidingen.
'Het politieke klimaat maakt het moeilijker om met Franstaligen
te overleggen'
Van onze redacteur
Pieter Lesaffer
BRUSSEL
'De Universiteit Antwerpen kan Nederlandse studenten aantrekken. De Universiteit Gent rekruteert
in heel Oost- en West-Vlaanderen. En hoe kunnen wij groeien?'
Paul De Knop, vier maanden geleden verkozen als rector van de Vrije Universiteit Brussel, stelt
niet alleen de vraag. Op de academische opening van de VUB heeft hij ook een antwoord
gegeven: 'Wij moeten het van de buitenlandse studenten hebben. In de directe omgeving, in
Brussel, hebben we niet veel potentieel. De meeste Brusselse jongeren zijn Franstalig, bovendien
zijn de lagere sociale klassen hier oververtegenwoordigd.'
Die buitenlandse studenten wil De Knop aantrekken met de 'University of Brussels'. 'Het is een
idee van mijn voorganger Ben Van Camp, en ik wil het uitvoeren. Ik wil werken aan een
universiteit met meertalige topopleidingen. Die zou de bestaande masters en ma-na-ma's (master-

na-masteropleidingen, red.) van de VUB en andere universiteiten bundelen. Ook andere
universiteiten zouden zo kunnen profiteren van deze toplocatie, vlak bij de Europese instellingen,
de Navo en een pak bedrijven.'
De Knop denkt voor de 'University of Brussels' onder meer aan de Engelstalige opleidingen die nu
al aan de VUB worden gegeven via het Vesalius College, Brussels Institute of Contemporary
China Studies en het Institute for European Studies. 'Ik nodig alle andere universiteiten uit om
daarin mee stappen, om samen een sterk aanbod op te bouwen', zegt De Knop. 'Zo zou
bijvoorbeeld één universiteit de Nederlandse variant van een opleiding kunnen aanbieden, een
andere de Engelse versie.'
De eerste voertaal in de nieuwe instelling wordt het Engels. 'Met Nederlands trek je geen
buitenlanders aan', zegt De Knop.
De bedoeling is om een high profile instelling te maken, die topstudenten aantrekt. Niet alleen
jonge mensen, maar ook diplomaten en mensen uit het bedrijfsleven. 'Al moeten deze opleidingen
voor iedereen toegankelijk blijven, ook voor de reguliere Vlaamse studenten.'
Die toegankelijkheid is precies voor de ma-na-ma's een probleem. De overheid geeft daarvoor
geen subsidies meer, wat tot hoge inschrijvingsgelden leidt. 'Ik denk dat de overheid daar op
termijn nog zal op terugkomen, en de ma-na-ma's wel subsidiëren. Zolang dat er niet is, zullen de
studenten zelf hun financiering moeten organiseren, of hun werkgever laten tussenkomen.'
Voor de samenwerking kijkt de Vrije Universiteit Brussel in de eerste plaats naar de Universiteit
Gent, waarmee ze eerder een alliantie is aangegaan. 'Dat is voorlopig de enige andere Vlaamse
universiteit die interesse heeft in de University of Brussels.'
Ook met de Université Libre de Bruxelles (ULB) zijn er gesprekken, maar die verlopen niet
honderd procent zoals het zou moeten.
'In dit politieke klimaat heb ik de indruk dat de Franstaligen in het algemeen minder happig zijn om
met ons te praten', aldus Paul De Knop. 'Dat is niet alleen bij de ULB zo. Ook in de contacten met
de Brusselse overheden krijgen we nogal gemakkelijk het etiket van separatisten opgekleefd.'
De nieuwe rector heeft zijn ambitieuze plannen klaar, maar wil zeker niet te hard van stapel lopen.
'In de eerste plaats wil ik een goed opleidingsaanbod hebben. Zolang dat er niet is, kunnen we er
beter niet aan beginnen. Ten tweede wil ik een studie laten uitvoeren om te weten in hoeverre
hiervoor een markt is.'
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