over hun eerste jaar universiteit.
«Dat is inderdaad een probleem.
Jonge mensen worden vaak veel

Denkt u dan ook aan een toelatingsproef?
«Ja, hoewel minister van Onderwijs Pascal Smet zich daar tot nu

de cafetaria. Ze doen aan geen
enkel examen mee. Dat kan ook
niet de bedoeling zijn. Waar
komt die zogenaamde rijpheid

gen.»
Momenteel is ongeveer 10%
van de studenten aan de UA af-

werken.»
Jan Herregods
Stijn Cools

«Samenwerken met de binnenlandse buren»
als je dat wil doen, dan moet de
‘indicatieve waarde’ van zo’n test
hoog genoeg zijn. Tot dusver heb
ik nog geen tests gezien waarbij
dat het geval is. Volgens mij is
het veel zinvoller om studenten
al van het middelbaar in contact
te brengen met de universiteit,
en zo hun keuze voor het hoger
onderwijs beter te begeleiden. Je
laat studenten best kiezen in het
eerste jaar, maar dan moet je ze
nadien ook opvolgen om snel te
kunnen heroriënteren, bijvoorbeeld na een semester.»

Paul de Knop is rector van de VUB. Als hoofd van een
Brusselse instelling is hij een grote promotor van onze
hoofdstad als studentenstad.
Wat zijn de troeven van Brussel
als studentenstad?
«Brussel heeft troeven die geen
enkele andere stad heeft. Waar
kan je beter economie, politiek of
cultuur studeren, dan daar waar
de drijvende motor is? Met 76.000
studenten is Brussel de grootste
studentenstad van het land.»
In Brussel zit u ook goed geplaatst om de internationalisering van het hoger onderwijs
mee te helpen waarmaken. Hoe
wil u dat concreet aanpakken?
«Momenteel is er te weinig geld
om onze studenten echt mobieler
te maken en elke student naar het
buitenland te laten gaan. Daarom
dat ik ook pleit voor ‘internationalisering at home’. We moeten
in Vlaanderen ook meer samenwerken met onze binnenlandse
buren. Dat heeft ook zijn belang
voor de meertaligheid. Ik vind dat
we onze studenten moeten opleiden tot meertalige burgers.»
Is Vlaanderen niet te klein voor
vijf universiteiten?
«Neen, ik ben niet tegen compe-

titie. Maar we moeten in Vlaanderen wel meer afspraken maken. En die mogen niet gemaakt
worden op basis van aantallen. Ik
begrijp niet waarom we nu met
kwantitatieve normen werken. Ik
heb goede onderzoekers, en goede opleidingen, maar ik heb voor
sommige opleidingen weinig studenten. Moet ik daarom stoppen
met een opleiding? Ik vind dat
onlogisch. De echte concurrentie
is de concurrentie met het buitenland. Daar werkt men met hogere
inschrijvingsgelden, met selectie
aan de deur. In het Vlaams model
is het heel moeilijk om daar mee
te concurreren.»
Is dit een vraag om meer geld?
«Dat zeg ik niet. Ik begrijp dat
de regering moet besparen. En
ik weet dat het moeilijk is om te
vergelijken. Alhoewel, stel nu dat
je het budget zou nemen van de
Vlaamse huizen in het buitenland, met datzelfde bedrag, zou
je heel wat kunnen realiseren
op het vlak van universitair onderwijs. Ik begrijp ook niet goed
dat we in Vlaanderen besparen

op wetenschappelijk onderzoek
op het moment dat het minder
goed gaat. In Amerika en Frankrijk doet men net het tegenovergestelde.»
Uw collega’s pleiten voor een indicatieve toelatingsproef.

«Ik ben de enige rector die daar
tegen is. Vroeger bestond er een
dergelijke maturiteitsproef. Maar
er is al heel wat wetenschappelijk
onderzoek verschenen dat aantoont dat dat geen zin heeft. Zo’n
test is geen goede zaak, tenzij je
wil selecteren aan de poort. Maar

U bent net als alle andere
Vlaamse rectoren een wetenschapper, maar wel de enige
die uit de richting lichamelijke
opvoeding komt. Beïnvloed dat
uw werk als rector?
«Naar verluidt ben ik daarmee
zelfs de eerste rector ter wereld.
Die richting wordt altijd wat eigenaardig bekeken op een universiteit. De economische waarde
is groot, maar de waardering ervan is evenwel veel minder groot,
maar tegelijk is er niets dat zo
veel mensen beweegt als sport. Ik
heb eerst gevoetbald, en ben nadien overgestapt op triatlon. En
dat uithoudingvermogen komt
me nu als rector goed van pas.»
Jan Herregods

