pleiding was ;a~wezig~ bij
et gesprek dat de Kamer
sychologie (de organisatie
n alle psychologieopleidin
en in het land) hierover had
let onderwijsstaatssecretaris
utte. Pieters, tevens vice
oorzi tter van het Nederlands
lstituut voor Psychologen,
ndersteullt de roep om een
rij fjarige studie. 'In de initiële
pleiding is te weinig ruimte
111 bij voorbeeld voldoende
raktische ervaring op te
oen.'
.et probleem bestaat al lan
er maar is nu actueel omdat
r binnenkort een Europees
iploma psychologie op de
larkt komt die als voorvvaar
e stelt dat de opleiding min
ens vijf jaar in beslag neemt.
nze studenten zullen daar
let hun vier jaar niet voor in
nmerking komen', aldus
ieters. 'Dat kan problemen
- veren als ze in het buiten
~J willen werken.'
e Twentse opleiding heeft
eel Duitse studenten: die zul
n, eenmaal afgestudeerd,
iet zomaar in hun eigen land
n de slag kunnen. Pieters:
e zullen waarschijnlijk een
nvullende studie [noeten
Igen op eigen kosten. Wij
roberen er als opleiding wel
'at aan te doen, bijvoorbeeld
oor studenten buiten het
rriculum een stage te laten
oen en daarvan een aanteke
het diploma te
utte is niet voornemens het
erzo ek van de psychologen
te willigen. Pieters: 'Hij had
aar één verweer en dat is
ld. Het kost te veel om de
sychologiestudenten vijf jaar

EALISME. Veel jongeren
ti n te druk om zich bezig te
o ud en met de rest van de
·erdd. Geld overmaken naar
ede doel en is voor hen dé
lanier om toch een steentje
ij te dragen. Dat is de stelling
Hl de 'Club van 2000', een
ep jongeren die wél actief
en bijdrage aan de wereld
illeveren.
e 'Club van 2000' bestaat uit
ij na tweed uizend leden tus
n zeventien en zesentwintig
ar die inte resse hebben in
ternationale sam enwerking
duurzame ontwikkeling.
e jongeren willen zich daar
Jk actief mee bezighouden
daarom organiseert de ver
Il iging trainingen en bijeen
omsten. Bovendien biedt de
ub een vacaturebank met
ijwilligerswerk, uitwisselin
n, stages en betaalde banen.
vw.clubvan2000.nl .

----------

Kare l Luijben (links, TU Dclft), Jan Blom (TUle), Leo Goedege buure en Jan Feijen spraken in de Fawlty Club over de voortgang van het 3>TU·

integ rati eproces.

DEBATJE OVER FEDERATIE DRIE

TU~S

'Hoe gek gaan we doen
voor vijftig miljoen?'
De drie TU's, bouden ze
nog wel van elkaar? Die
vraag liep a1s een rode
draad door de laatste
tête-à-tête-bijeenkom st
voor de zomer, afge1o 
pen woensdag in de
Faculty Club. De deca
nen Jan Blom (TUle),
Karel Luiben (TU Delft)
en U T-professor Jan
Peijen gingen met elkaar
in debat. O nder het
genot van eeu bitterhal
en een biertje. En met
e en stuk of tien toe
schouwers. Echt lekker
loopt het nog niet, zo
bleek.
~

MAAIKEPLATVOET

' GaJ hl:[ nog wat wordl'o
met ons?' , was de nuch tere
openingsvraag vau Leo
Goedeg~buure, m oderator
'<Inde hijeenkomst cn
Ze'lkelijk directeur van het
lmtiru te of Governance
Studie'. Zijn drie gastheren
lachte n. Commenta~ r wil
den de here n wel geve n, zij
h et o p persoonlijke titel.
Jan Blom, decaan va n de
faculteit EL van de TUle:
'Het is goed om samen te
werken, maar niet op ee n
manier Vlln: jij doet A en jij

doet U. Waar kan wat het
be.~te gebeuren, dJ:!r moeren
we 1I3.ar kijken. Er bestaan
plannen vom samenwtlrkiug
op het gebied van onder
w ijs, ondeJzoek.en keu nis
valOriS'atie, maar is de iden
titeit van Ein Ihoven daar
mee gewaarborgd?'
Feijen, hoogleraar poly
meerchemie en biomateria
len en wetenschappelijk
directeur van het BMTI, het
biomedisch technologisch
instiulllt van de UT, zag de
LoekOlnst zonniger in. 'De
3TU G-rad uate School vi nd
ik een positieve omwikke
ling', zei hij . 'Gezamenlijk
bieden de TU's 74 master
opleidingen. De druk vanuit
de industrie neemt toe. We
zulle n beter moe ten luiste
r(!u naar hLUl wensen e1l
behoeften.' De bedragen die
het kabi net in het vooruit
zicht heeft gesteld voor het
integratieproces zag hij wel
zitten. ' De eerste zes mil
joen waren Sllel verdeeld,
maar wat doen we met die
vijftig miljoen? Dat is nog
niet uitgekristalliseerd. Eerst
moeten we kijken naar de
interne organisaties. Zijn
die van voldoende kwali
teit? Zijn bl.:paalde zaken
misschien complementair?
\Ve llloett!n met het geld de

zaken zó rGorganiseren dat
we cl,lunA met el ka.1r verder
kunn e n.' Z~jn concl usi e?
'Ab we het i!ltegràtieproces
op de juiste mrmi<::r aaTlp<Jk
ken. worden we er aUe drie
bet~r van .'
' Tot zes jaar geleden pra
ken we amper met elkaar',
merkte Karel Ltlijben op,
decaan van Natuurku nde
van de TU Delft. 'En wat
w ille n We nu? De rest van
de wereld ee n poepie lale n
ruiken?', grapte hij. ' u we
me t el kaar in gesprek zijn,
con tateer Ik in ieder geval
dat h et m et de kWJJitcit van
de TU's \Jog n iet zo slech t
gesteld is.' A fste.m mi ng van
onderwijs en onderzoek?
'Ja, to t op zekere hooute,
maar dan ook met. mdere
partijen. Z oals wij da t nu al
doen met Leiden.'
Geer ten Schr:àma, voorzitter
van de 11llivers it~it~raad,
meldde dat de Twentse U
raad positi efgestemd is over
de 3TU-plannen., ITlaar dat
sOlmnige za ken nog wel erg
vaag zijc.. 'Bijvoorbeeld als
het gaat om d ie vijftig mil
j oen. Waar blij ven clie) De
drie collegevoo rzitters
ware n onlangs bij minister
Verhoeven op de koffie', wat
is daa r eigenlijk bespIOken?'
Daar wisten Blom, Feijen

en Luij ben geen antwoord
op. Schr~ma : 'Bij deze lan
ceer ik een ni euwe slagzi n:
hoe gek gaan wé doen voor
vÜftig miUoen?' Feijen: 'We
doen zeker wat met het
geld , maar daarover bestaa n
nog geen concreet uitge
werkte plannen.' Luijben:
'Binnenkort gaat het kabi
net hierover in bemad .'
Blom: 'De minister zit te
duwen: ","iJ. de échte rector
nu opMaan? M aar dat zie ik
niet gebC'lITen: Waarmee
Blom bedoelde d.Jt de
Illirtister 3rmslU u rt op één
college van bestll ur dat het
federatieproces vQrmgeert.
Hoe d<,m ook. is cr nog
sprake van lidi.ie tussen cle
TUJs? 'Een beetje', zei 1.eo
Goedegebullre na aüoop
van de b~ieenkom~t. 'We
leven niet op voet van oor
log, maar all veel cnthol1
sia me is geen ~prake. Het
afsteml1l1m van de TU'slëeft
niet onder de mensen.
Bestuurlijk i er wel a.an
dacht voor, maar binnen de
instellingen is slecht te zien
wat cr zoal gaande is in dit
proce. Ondanks de heldere
agenda van het tèder,ltie
proces blijven de underwer
pen vaag. Zodra het g aat
om keuzes maken zijn ;dle
dtie tem ghoudend:
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