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Informatie over de samenwerkings/fusieplannen van de TU Delft
met de universiteiten van Leiden en Erasmus Rotterdam (LDE)
Waarom willen de universiteiten
meer samenwerken?
Ten eerste breken tijden aan waarin de TU, maar ook de
universiteiten van Leiden en Rotterdam hun borst nat
moet gaan maken voor nieuwe concurrentie uit China,
maar op langere termijn ook India, Brazilië en dergelijke groeiende economieën. Deze nieuwe concurrentie
komt bovenop de al bestaande concurrentie tussen universiteiten in Europa en Amerika. Om deze concurrentie het hoofd te bieden moet de TU haar hoge kwaliteit
zien te behouden, ondanks dat de regering weinig in het
hoger onderwijs investeert. Met een intensieve samenwerking kunnen de drie universiteiten internationaal
een stevigere positie innemen, onder andere om wetenschappelijk talent (docenten, onderzoekers, maar ook
studenten) aan te trekken.
Ten tweede worden de maatschappelijke vraagstukken
die de wetenschap worden voorgelegd complexer. Het
energieprobleem van morgen bijvoorbeeld is niet alleen op te lossen met technologische innovatie uit Delft.
Economische impulsen en sociale veranderingen bij de
consument zijn ook nodig. De TU Delft wil een gezamenlijke en multidisciplinaire aanpak voor dit soort problemen gaan stimuleren.
Ten derde gaan internationale onderzoeksfondsen
zich meer focussen op grotere clusters of excellence die
grote wetenschappelijke portefeuilles (‘opdrachten’)
aankunnen. Dit hangt uiteraard samen met de eerder
genoemde toename van de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken. Om deze fondsen binnen te
kunnen slepen, wil de TU Delft intensief gaan samenwerken met mogelijke partners in de regio.
Tot slot hebben alle Nederlandse universiteiten te
maken met de Strategische Nota Hoger Onderwijs van
staatssecretaris Halbe Zijlstra, waarin hij vraagt om meer
samenwerking en profilering: uitbouwen waar men
goed is, laten vallen wat middelmatig is.
Kortom, om de TU Delft top fit te houden moeten er
plannen gemaakt worden om op deze veranderende
omstandigheden in te spelen. Een extra voordeel voor
de plannen met Leiden en Rotterdam is dat er al veel samengewerkt wordt. Denk aan LST, MST, Medical Delta en
de nieuwe bachelor Nanobiologie.
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Wat gebeurt er op dit moment?
Op dit moment is er nog niets concreets bekend over de
samenwerkingsplannen. De drie Colleges van Bestuur
(CvB) laten weten dat ze nog druk in gesprek met docenten en medewerkers zijn om in kaart te brengen hoe
de kansen voor een samenwerking zoals hierboven beschreven uitgewerkt zouden kunnen worden. Dit doen
zij door brainstorms te organiseren of werkgroepen te
starten die aan de plannen een verdere invulling moeten
geven. Binnenkort wordt er zo’n brainstorm georganiseerd voor de Studentenraden van de drie universiteiten.
In januari moeten de uitkomsten van al deze activiteiten
gepresenteerd worden in conceptplan. ORAS hoopt dat
daarmee de discussie omtrent dit onderwerp eindelijk
wat concreter wordt.

Wanneer gaat dit gebeuren?
Op 1 juni moeten alle universiteiten aan staatssecretaris
Halbe Zijlstra een lange termijn plan presenteren (het
zgn. ‘Instellingsplan’). Ook moeten ze aangeven hoe ze
meer willen gaan samenwerken met andere instellingen
en hoe ze zich willen gaan profileren (zie hier links).
De TU Delft maakt in principe zijn eigen Instellingsplan
en het idee is om met Leiden en Rotterdam een gezamenlijk hoofdstuk bij dit plan te voegen waarin hun samenwerking wordt gepresenteerd als antwoord op de
vraag van Zijlstra.
In hoeverre de samenwerkingsplannen in dit hoofdstuk
zullen worden uitgewerkt, weet het College van Bestuur
nog niet. Dat geeft ook aan hoe lang het nog zal duren
voordat er echt en op grote schaal actie ondernomen zal
worden. Het zal dus nog een flinke tijd (enkele jaren?)
duren voordat we op de TU campus echt wat zullen
gaan merken, áls het al zover komt.
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De Aandachtspunten LDE zijn verder geschreven
op basis van input van studenten. ORAS vindt het
belangrijk dat studenten hun mening kunnen geven
en dat daar wat mee gedaan wordt. Zo heeft ORAS
in oktober een brainstorm georganiseerd met leden
van 22 studentorganisaties (bijna alle studie- en
studentenverenigingen en ook dreamteams). Een
zeer groot deel van de aandachtspunten die toen zijn
geformuleerd zijn terug te vinden in de tekst.
Gedurende de rest van het proces neemt ORAS een
constructieve houding in en blijven we actief met de
plannen meedenken. We zullen echter ook kritisch
blijven en we willen benadrukken dat er voor elke vorm
van samenwerking nog geen enkel licht op groen staat.
Tot slot zullen we jullie blijven informeren over de stand
van zaken en blijven vragen om input. Heb jij vragen,
opmerkingen of ideeën, mail dan naar LDE@oras.nl!
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AANGEBODEN DOOR ORAS
ORAS, Organisatie RAtionale Studenten, is al jarenlang
de grootste partij in de Centrale Studentenraad. Deze
raad is de hoogste wettelijke vertegenwoordiging van
alle studenten aan de TU en overlegt met het College
van Bestuur over het algemene beleid op onze universiteit. ORAS vindt dat er in dit beleid altijd gelet moet
worden op drie pijlers: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, goed verzorgde faciliteiten en genoeg ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.
Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte
houden wat er speelt op de TU en waar wij mee bezig
zijn. Meer lezen over onze visie of over actuele zaken?
Bezoek dan onze nieuwe website: www.oras.nl!

