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nze samenleving ondergaat snelle ontwikkelingen, met alleen op socio-economisch of politiek vlak, maar ook op
het niveau van her academisch onderzoek en
onderwijs. Deze globalisering van wetenschappelijk onderzoek heeft een duidelijk Europees
tintje sinds het voorstel van Eu-commisaris
voor wetenschapsbeleid Phillipe Busquin om

KU Leuven.

een European Research Area to maken. Busquin wil

teit. Dit impliceert samenwerking tussen universiteiten en het a£stemmen van de nationale regelgeving voor het hoger onderwijs binnen Europa. Studies en diploma's worden dan transparanter en meer vergelijkbaar - er komt een Bachelor-Master structuur - terwijl student en docent
mobieler zullen worden. Dit vormt het uitgangspunt van de zogenaamde Bologna-verklaring,
die dertig Europese landen tekenden in 1999.
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Europese netwerken van wetenschappelijke excellentie opstarten om financiele middelen en
talent optimaal in to zetten voor het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksinstituten en
universiteiten hebben immers geen geld om op
elk domein aan toponderzoek to doen. Er moeten keuzen gemaakt worden!
Eenzelfde redenering geldt voor het universitair onderwijs. Bepaalde universiteiten kunnen
bepaalde onderwijsrichtingen op een kwalitatief
betere manier vormgeven dan andere instellingen. Her uiteindelijke doel is een hogere kwali-

Ik wil een aantal kanttekeningen bij deze europeanisering maken. Allereerst zet het streven
naar eenheid van onderzoek en onderwijs binnen Europa onze rijke culturele diversiteit onder druk. We moeten zorgen dat we deze diversiteit met prijsgeven. Een eenheidsworst van
culturen lijkt me weinig aantrekkelijk. Als beginnend hoogleraar met onderwijservaring in
Nederland en Belgie zie ik de voordelen van
verschillende aanpakken.
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Onze rijke culturele diversiteit blijkt uit de
belangrijke verschillen tussen universitaire studies in beide landen op gebied van de taal, de
studenten, bet onderzoeksklimaat en de manier
van lesgeven. Om het met de woorden van
Derk Jan Eppink, voormalig redacteur van NRC

volg was de val van Antwerpen, de uittocht van
kunstenaars en intellectuelen naar de Verenigde
Provincien en bet begin van de Gouden Eeuw
voor Nederland. Het was ook bet begin van de
vervreemding tussen bet Noorden en bet Zuiden.

Handelsblad en nu werkzaam bij De Standaard, to

zeggen: 'Belgen en Nederlanders zijn vreemde
buren. We spreken wel dezelfde taal, maar eigenlijk zijn we toch zo verschillend'
Tussen de Katholieke Universiteit Leuven in
Belgie en de Universiteit Utrecht in Nederland
zijn echter in de eerste plaats ook een aantal
parallellen to trekken. Het zijn twee echte studentensteden met mooie historische plekjes.
Beide universiteiten hebben een lange geschiedenis, internationale uitstraling en traditie: de
universiteiten van Leuven en Utrecht zijn respectievelijk 575 en 365 jaar oud. De ondertekening van de Unie van Utrecht in 1579 legde
de grondslag voor de scheiding tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Het ge-

Meer wetenschapsnieuws op www.natutech.nl

rien-voor-taal-synd room
Want ondanks overeenkomsten zijn er veel verschillen. Allereerst de taal. Belgen en Nederlanders spreken met werkelijk eenzelfde taal. Ik
verdenk sommige van mijn Utrechtse collega's
ervan lijstjes aan to leggen van Vlaamse woorden en uitdrukkingen die ik gebruik. Het
clicbevoorbeeld is 'staal' of'monster'. Veel
gangbaarder is het woord 'sample'. Dit voorbeeld
illustreert dat de Nederlandse taal nogal doordrongen is van Engelse woorden. In Belgie is
dat duidelijk minder bet geval. Nederlanders
denken daarom vaak dat Belgen beter Nederlands praten. Dit is met correct. Ik noern dit het
'Tier-voor-taal-syndroom'; de Belgische taal is
immers weer doorspekt met Belgicismen.
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Het gebruik van verschillende talen is een
belangrijk aspect van de Europese diversiteit.
Taal en cultuur gaan immers hand in hand. De
taal van de wetenschap is Engels. Maar zijn we
bereid om Engels als de nieuwe Europese lingua
franca to heschouwen? Het voelt aan als een verarming. Het lijkt me ook praktisch moeilijk realiseerbaar met uitzondering van een beperkt
aantal masteropleidingen met een grote internationale uitstraling.

Kennisoverdracht
Een ander punt waarop Nederlandse en Belgische universiteiten verschillen, zijn de studenten: de mensen waar het allemaal om gaat. Een
universiteit heeft als missie kwaliteitsvol onderwijs to bieden en excellente onderzoekers to
vormen. Ik ervaar Nederlandse studenten als
heel mondig en zelfstandig. Ze zijn het blijkbaar gewend uit to komen voor hun mening en
op jeugdige leeftijd op eigen benen to staan. Ze
denken ook minder regionaal en zijn dus mobieler clan hun Belgisclie studiegenoten. Die

Meer welenschupsnieuws op www.natutech.nl

zijn relatief passief Het Belgische systeem is
nog teveel gericlit op ex-cathedra-onderwijs
dat de student veroordeelt tot een passieve luisteraar. In Belgi.e beseft men dit en probeert
men meer actieve vormen van kennisoverdracht
toe to passes.
Dit brengt mij tot een vergelijking van het
universitair onderwijs in beide landen. Ik zal
me hierbij beperken tot de mondelinge kennisoverdracht. Het valt me op dat een Nederlandse
hoogleraar gemiddeld weinig wren les geeft en
dat elk vak meestal meerdere docenten en een
coordinerende docent heeft. Dit is mogelijk
door de aanwezigheid van een groter aantal
stafleden die allemaal ingezet worden bij het
geven van onderwijs. Een Belgische hoogleraar
geeft gemiddeld vier tot vijf um hoorcolleges
per week en draagt hiervoor persoonlijk de verantwoordelijkheid.
Een andere vaststelling is dat in Utrecht eenzelfde reeks hoorcolleges verschillende males
per jaar wordt gegeven aan een kleine groep
studenten. Dat geeft de docent de mogelijkheid

6156as

Studenten
"Ik ervaar Nederlandse studenten als heel
mondig en zelfstandig. Ze denken ook
minder regionaal en
zijn dus mobieler dan
hun Belgische studiegenoten. Die zijn relatief passief."

77

OPINIE

Europees wetenschapsbeleid

"Belgen, C-1

Nederlanders
zijn vreemde
buren. We

spreken wet

dezelfde taal,

maar eigen-

ljr zjn we
toch zo ver--

schillend.

de studenten op een meer persoonlijke
manier to begeleiden en ze met kleine
projecttaken to belasten. Dit systeem
heeft als voordeel dat er een goede balans kan ontstaan tussen bet kennen en
bet kunnen. Het vraagt echter veel meer
voorbereidingswerk van de docent.
Als student heb ik in Leuven altijd genoten van hoorcolleges gegeven door
enthousiaste hoogleraren. Deze onderwijsvorm - indien goed gebracht - mag dan ook met verloren gaan hij de huidige vernieuwingen
in Europa. Onderwijsveranderingen zouden naar mijn mening dan ook getoetst
moeten worden op hun effectiviteit. Ik
heb namelijk met de indruk dat Belgische studenten minder kennen omdat ze
in grotere groepen hoorcollege hebben
gevolgd.

De eenwording van de Europese wetenschap vraagt ook om meer mobiliteit
van studenten en docenten. Zullen studenten
echt tweelionderd of duizend kilometer van
huis gaan studeren omdat een bepaalde masteropleiding daar van een hoger niveau is? Of zal
de student kiezen voor een andere masteropleiding dichtbij die ook wet interessant is? Eenzelfde redenering geldt voor de docenten.
En de europeanisering kent mogelijkerwijs
ook op financieel vlak een struikelblok: Europa
mag dan op onderwijs- en onderzoeksvlak een
zekere uniformiteit nastreven, de financiering
zelf blijft nog altijd strikt nationaal. Hoever willen we gaan met onze financiele flexibiliteit of
solidariteit wanneer grote aantallen buitenlandse studenten onze onderwijsbudgetten gaan belasten? Anders gezegd: Zijn we bereid voor
meet Europa to kiezen als we netto betalers
worden van de uitvoering van de Bologna-akkoorden?

Geen hoera-gevoel
We zijn in Europa hoe dan ook bescheiden met
onze investeringen in wetenschap. Belgie en
Nederland hehoren nu tot de middengroep wat
betreft onderzoeksmiddelen binnen de Europese Unie. Nederland ligt met 2% van bet bruto
binnenlands product (BBP) aan R&D-uitgaven

(onderzoek en ontwikkeling) net boven bet EUgemiddelde van 1,9%. BelgiE is met 1,8% net
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slechter dan bet EU-gemiddelde. Alhoewel 0,2%
verschil in R&D-uitgaven misschien niet veel

lijkt, betekent bet wet dat de gemiddelde hoogleraar in Nederland beter omkaderd is. Dat
noemt men in Utrecht de basisformatie. Het
gaat om een aantal posities (universitaire
(hoofd)docenten, aio's of doctoraatstudenten
en technische medewerkers) dat aan een leerstoel wordt gehecht.
Toch hoeft Nederland geen hoera-gevoel to
hebben, want bet geld voor wetenschappelijk
onderzoek in EU-landen is substantieel lager
dan in Japan (3% van bet BBP) en de Verenigde
Staten (2,6% van bet BBP). Wetende dat onze

economie meet en meet is gebaseerd op kennis
en innovatie zal Europa hoogstwaarschijnlijk de
boot missen in een aantal belangrijke nieuwe
domeinen. De overheid moet zich hiervan goed
bewust zijn en dus ook gepast reageren. Investeren in mensen en kennis is geen overdreven
luxe voor een samenleving die zich graag een
kennismaatschappij noemt. Voor een succesvolle
wetenschapsontwikkeling zullen Europa en de
afzonderlijke EU-landen dus vooral extra geld
moeten uittrekken voor onderzoek en onderwijs.
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