"Een alliantie kan voordelen bieden"
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"De Vrije Universiteit Brussel vormt een as met de Universiteit Gent, zonder dat we ons lot verbinden aan Gent",
legt VUB-rector Paul De Knop uit. "Misschien kan Antwerpen mee aansluiten?"
De Knop en Verschoren legden een merkwaardig gelijksoortig parcours af. "Op het Koninklijk
Atheneum in Antwerpen zaten we in dezelfde klas", blikt Kontichnaar De Knop terug. "Alain deed
LatijnWiskunde, ik Latijn-Wetenschappen. We waren rivalen, want we waren allebei de eerste van de
klas. Nadien verloren we elkaar wat uit het oog, maar nu zijn we samen rector. Dat schept
natuurlijk een band".
"De UA en de VUB hebben veel met elkaar gemeen. Brussel en Antwerpen zijn de twee
belangrijkste steden in België en de twee universiteiten zijn middelgroot. Antwerpen heeft wel de
steun van de stad en de provincie. Dat is voor de VUB niet het geval."
"In Vlaanderen kunnen er vijf kwalitatieve universiteiten naast elkaar bestaan", stelt de Brusselse
rector. "Maar het sluiten van een alliantie biedt toch voordelen. De VUB vormt een as met de
Universiteit Gent, maar dat betekent niet dat we ons lot volledig verbinden aan dat van Gent. Ik
hoor in Antwerpen vaak zeggen dat ze wel alleen hun weg zullen vinden, maar misschien kunnen
ze zich ook bij onze as aansluiten? Ik heb in ieder geval veel respect voor het Antwerpse project:
de fusie verliep voorbeeldig, de eengemaakte UA is actief pluralistisch én er is het wingewest
Nederland."

Niet alleen de UA, ook de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) heeft een
nieuwe kopman. "Alle partners moeten een hecht team vormen. Alleen zo kunnen we hoger
onderwijs van topkwaliteit aanbieden dat toegankelijk is voor iedereen met talent", zegt
Walter Nonneman.
Walter Nonneman en Alain Verschoren zijn geen onbekenden voor elkaar. "Hij was rector van het
Ruca, ik voorzitter van Ufsia toen we de fusie van de drie Antwerpse instellingen in elkaar hebben
gestoken", vertelt de kersverse AUHA-voorzitter. "Ik ken Alain Verschoren als een man van
overleg met een 'scherp' verstand, veel charme, maar toch ook een taaie ondergrond. We lachen
allebei erg graag en dus zit de 'chemie' tussen ons wel goed."
De UA en de vier hogescholen uit de Associatie moeten de komende jaren de academisering van
enkele hogeschoolopleidingen tot een goed einde brengen. "Op dit vlak is het overheidsbeleid nog
onduidelijk. De UA, met haar sterke onderzoekspoot, moet in elk geval de drijvende kracht blijven
achter de academisering van de opleidingen kinesitherapie, ontwerpwetenschappen, toegepaste
taalkunde, nautische wetenschappen, industriële wetenschappen en kunsten. Uiteindelijk zullen
enkele van die opleidingen 'inkantelen' in de universiteit."
"De verbondenheid tussen de stad en de universiteit is essentieel", zegt de Antwerpse schepen
van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a). "Vroeger was dat een probleem, maar vandaag zien
beide partijen er het belang van in."
"Het stadsbestuur wil Antwerpen op de internationale kaart zetten. De universiteit moet dat ook
doen, bijvoorbeeld op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek. Deze stad bulkt van de
creativiteit en de vernieuwingsdrang. Een positief imago voor het hoger onderwijs is dan ook erg
belangrijk."
Volgens de schepen van Onderwijs moeten de stad en de UA er samen voor gaan, in een hecht
partnership. "Niemand mag een afwachtende houding aannemen en verwachten dat de andere
wel een initiatief zal nemen. De omstandigheden zijn er nu naar. Denk maar aan de vzw
Antwerpen Studentenstad."
De komende jaren worden cruciaal voor de structuur en het uitzicht van het hoger onderwijs in
Antwerpen. "We moeten samen de juiste beslissingen nemen. Dus moeten de neuzen in dezelfde
richting staan. De stad zal niet op de bank blijven zitten, maar de rector zal samen met
associatievoorzitter Walter Nonneman de trekker moeten zijn."
Het Antwerpse

hoger onderwijs vormt een middelgrote groep. "Wij moeten daarom niet kijken naar Gent of
Leuven, we moeten ons eigen ding doen", stelt Patrick Blondé, algemeen directeur van de Hogere
Zeevaartschool.
De voorbije jaren werden heel wat, voor het Antwerpse hoger onderwijs erg belangrijke, dossiers
goedgekeurd. "Al onze dossiers komen er uiteindelijk door", zegt Blondé. "De vijf hogescholen en
de universiteit vormen immers een dynamische groep. Belangrijk zijn de vele contacten, en die
heeft Alain Verschoren zeker en vast."
Blondé en Verschoren staan al jaren in contact met elkaar. "De Zeevaartschool laat zich
begeleiden door de universiteiten van Gent en Luik, maar Antwerpen is voor ons natuurlijk het
belangrijkst. Onze afgestudeerden in de opleiding Nautische Wetenschappen kunnen sinds twee
jaar doctoreren aan de UA. En voor de vakken geneeskunde en economie nodigen wij
gastprofessoren van de universiteit uit."
In het veranderende landschap is de toekomst van de Zeevaartschool nog onduidelijk, maar Blondé sluit niet uit dat 'zijn' school dichter bij de UA zal komen te staan. Op dat vlak
heeft hij het volste vertrouwen in rector Verschoren. "Ik heb altijd al vlot kunnen samenwerken met
Alain. Hij heeft altijd één zaak voor ogen: het algemeen belang van het Antwerpse hoger
onderwijs."
De Universiteit Antwerpen werkt sinds de invoering van het Bachelor en Master-systeem in 2004
samen met 4 hogescholen in de stad.
In de praktijk kunnen studenten zonder problemen een studietraject volgen binnen de
verschillende onderwijsinstellingen van de Associatie.
Verder moeten de Master-opleidingen van de hogescholen 'geacademiseerd' worden. Dat
betekent dat deze opleidingen voortaan ook gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek. Tot nu
toe was wetenschappelijk onderwijs voorbehouden aan universiteiten.
1.Karel de Grote Hogeschool
Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen
www.kdg.be

2.Hogere Zeevaartschool
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
www.hzs.be
3.Artesis Hogeschool Antwerpen
Keizerstraat 15
2000 Antwerpen
www.artesis.be
4.Plantijnhogeschool, Hogeschool van de Provincie Antwerpen
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
www.plantijn.be
Sinds 2004 is het Bachelor- en Mastersysteem ingevoerd in de hele Associatie.
Bachelor: eerste graad van hoger of universitair onderwijs, redelijk algemene opleiding. Na deze
drie jaar kan de student de arbeidsmarkt op, of hij kan nog verder studeren.e_SClBMaster: tweede
graad. Eén jaar specia-lisatie, kan alleen gevolgd worden met een diploma van Bachelor op zak.
Master-na-Master (ManaMa): een extra specialisatiejaar dat een
student kan volgen als hij reeds een Master-diploma in een bepaalde discipline heeft.
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