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Brussel
rector opent academisch jaar met waarschuwende woorden
VUB moet drastisch besparen
Aan de Vrije Universiteit Brussel werd gisteren het academisch jaar plechtig geopend. Alle
toespraken spitsten zich toe op de financiële problemen die het hoger onderwijs tegemoet gaat.
Van de overheid moet de VUB alvast geen extra financiële middelen verwachten.
Hans Van De Cauter
Rector Paul De Knop had het in zijn toespraak over de financiële situatie van de VUB. Het
academiejaar 2009-2010 is dan ook een zeer speciaal jaar voor de VUB. De universiteit viert dit
academiejaar haar 40ste verjaardag als onafhankelijke Nederlandstalige instelling. De ULB -van
waaruit de VUB is ontstaan- bestaat dit jaar 175 jaar.
De VUB zal dit jaar niet minder dan 90 miljoen euro investeren in gebouwen. Maar tegelijkertijd
riep rector De Knop de overheid op om de 'verevening', die zou verdwijnen in 2013, te verlengen
tot in 2017. Dat is de compensatie die de overheid geeft om de dalende financiering van de
universiteiten en hogescholen te compenseren. Volgens de rector heeft de universiteit die
compensatie nodig om verder te kunnen werken.
Afdeling Jette

Ook riep hij de overheid op om extra middelen vrij te maken voor de tandheelkundige kliniek in
Jette. Indien er geen extra middelen komen zal deze kliniek op termijn zelfs haar deuren moeten
sluiten. Rector De Knop stelde daarnaast zijn stategisch plan voor, dat een besparing voorziet van
tien miljoen euro. En besparen zal de VUB moeten doen de komende jaren: van de overheid zal
de universiteit, volgens Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet, de komende twee jaar geen
extra middelen moeten verwachten. Wel liet de minister de deur op een kier voor een eventuele
bijsturing van de financieringswet.
Ook de minister zelf was van de partij. Hij had het over het belang van de taal en zei open te staan
voor alle onderwijsexperimenten die enerzijds rekening houden met een meertalige omgeving en
anderzijds met een risico op schoolachterstand voor anderstaligen. Smet stond ook even stil bij
het hoofddoekenverbod. "Kinderen en ouders hebben recht op een levensbeschouwelijke
overtuiging en de vrijheid om een school te kiezen die het beste aansluit bij die overtuiging. Maar
dat ontslaat die school niet van de plicht om die kinderen ook voldoende instrumenten te geven
om eigen keuzes te maken en om die vrijheid van elk kind te beschermen tegen elke druk van
buitenaf. Het lijkt me dat je dat best doet door anders denken te stimuleren en niet door anders
zijn te verbieden. Maar iedereen weet dat de groepsdruk zo groot kan worden dat ingrijpen nodig
is, zeker wanneer het het onderwijsproject in gevaar brengt", aldus Vlaams minister Pascal Smet.
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