«Brussel moet meer studenten verleiden»
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BRUSSEL Brussel moet aantrekkelijker worden als studentenstad. Dat heeft VUB-rector
Paul De Knop verklaard in zijn nieuwjaarstoespraak. Potentiële studenten worden vooral
afgeschrikt door de afwezigheid van het Nederlands in Brussel, meent de rector.
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wordt steeds meer een regionale universiteit, constateert
rector Paul De Knop. Jongeren uit Antwerpen, Limburg en Oost- en West-Vlaanderen vinden
minder snel hun weg naar de Brusselse universiteit. Volgens De Knop zit de beperkte
aantrekkelijkheid van Brussel als studentenstad daar voor iets tussen. Zo worden studenten
afgeschrikt door de zogenaamde taalkloof. In Brussel is het Nederlands slechts de derde voertaal
en is er een beperkte flexibiliteit wat de onderwijstaal betreft.
De VUB blijft alvast niet bij de pakken zitten. Ze heeft de Vlaamse overheid gevraagd om Brussel
als studentenstad te promoten en om een flexibele taalregeling in te voeren. Ook wenst de
universiteit de banden met de UGent en de ULB, haar franstalige evenknie, te versterken. Zo
zullen de twee Brusselse universiteiten samenwerken wat masters en andere opleidingsvormen
betreft.
De samenwerkingsplannen van de VUB en de ULB krijgen de volle steun van Vlaams minister van
onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a). «Samenwerking kan een oplossing zijn voor opleidingen
die het moeilijk hebben om op eigen kracht voort te gaan», meent Vandenbroucke. «En laten we
daar alstublieft niet provincialistisch in zijn: samenwerking met instellingen van buiten de Vlaamse
Gemeenschap, kan evengoed vruchten afleveren. Zeker wanneer die instelling letterlijk aan de
achterdeur ligt, zoals de ULB.» De minister antwoordde dan ook positief op de vraag van de VUB
om financiële steun voor de samenwerking VUB-ULB. Ook trok hij ? 2 miljoen uit voor het
samenwerkingsplatform van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel.

Voor wat heel Vlaanderen betreft, verklaarde Vandenbroucke nog dat er in de volgende
regeerperiode opnieuw nood is aan een stijging van de budgetten voor hoger onderwijs met 10%.
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