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HIGH TECH HUMAN TOUCH 
DE UNIVERSITEIT TWENTE IS EEN PIONIER IN HET VERBINDEN VAN TECHNOLOGIE, 
WETENSCHAP EN ENGINEERING MET SOCIALE WETENSCHAPPEN OM HET VERSCHIL TE 
MAKEN IN DE WERELD OM ONS HEEN. WAT ONZE WETENSCHAPPERS, DOCENTEN EN 
STUDENTEN KARAKTERISEERT IS EEN NIEUWSGIERIGE, ONDERNEMENDE MINDSET EN 
EEN STERKE VERBONDENHEID MET ANDEREN DIE DEZE MINDSET OOK OMARMEN.

Maatschappelijke uitdagingen zijn vandaag de dag groter dan ooit: de noodzaak voor 
wereldwijde weerbaarheid en veerkracht, digitalisering van de samenleving, verbeteren 
en personaliseren van de gezondheidszorg, vorm geven aan onze snel veranderende 
wereld door innovatieve materialen en slimme productiesystemen. Technologie is de 
sleutel bij het vinden van oplossingen voor deze complexe, wereldwijde uitdagingen.  
In onze passie om te begrijpen wat er op onze planeet gebeurt en om bij te dragen  
aan een beter leven, omarmen we de verbondenheid tussen mens en technologie. 
Wetende dat de één tegenwoordig niet zonder de ander kan bestaan.

Al ons onderzoek en onderwijs is erop gericht om het verschil te maken in de huidige 
maatschappij, terwijl we de volgende generatie voorbereiden op de toekomst. Door de 
ondernemende houding van onze getalenteerde onderzoekers, docenten en studenten 
en hun scherpe oog voor behoeften van mensen, bedrijven en maatschappij, verleggen 
we grenzen en gaan we voorbij aan verschillen in disciplines. Deze unieke cross-
disciplinaire benadering maakt iedere keer weer het onverwachte mogelijk – zéker in 
combinatie met onze creativiteit en excellentie in wetenschappelijke disciplines. Ons 
innovatieve onderwijsmodel, onze engineering aanpak en open cultuur genereren 
nieuwe ideeën, nieuwe energie, nieuwe benaderingen.

TECHNOLOGIE & WETENSCHAP, 
EEN ZAAK VAN MENSEN

OVER
UNIVERSITEIT TWENTE.



EEN ‘LIVING SMART CAMPUS’  
WAAR VERANDERING BEGINT
AL SINDS HAAR OPRICHTING IN 1961 IS DE UNIVERSITEIT TWENTE STERK VERBONDEN 
MET HET RIJKE INDUSTRIËLE ERFGOED VAN ONZE REGIO EN HAAR INWONERS. TROTS 
BRENGEN WE DEZE VERBINDING VERDER IN HET REGIONALE EN INTERNATIONALE 
SPEELVELD. VANDAAG  DE DAG FUNGEREN WE ALS KATALYSATOR IN HIGH TECH 
COMMUNITIES EN SECTOREN MET STERKE BANDEN IN UITEENLOPENDE INDUSTRIEËN 
EN MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN. WE DOEN MEE IN BAANBREKENDE, 
WERELDOMSPANNENDE NETWERKEN EN PROGRAMMA’S. WE ONDERHOUDEN EEN 
ACTIEF NETWERK MET MEER DAN 45.000 ALUMNI OVER DE HELE WERELD.

De Universiteit Twente is een multiculturele community van getalenteerde, ambitieuze 
mensen die studenten, wetenschappers en docenten uit alle windrichtingen de best 
mogelijke leer-, werk- en leefomgeving biedt:

 »  Een innovatieve, bruisende campus met state-of-the-art faciliteiten die we 
inzetten om grensverleggend complexe problemen op te lossen. Zo bieden we ons 
wereldberoemde NanoLab, het recent geopende DesignLab en het toekomstige 
TechMed Centre.

 »  Een engineering aanpak bij maatschappelijke uitdagingen waarbij we 
fundamenteel technologisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek samensmelten 
in een systematisch ontwerpproces voor oplossingen.

 »  Kerntechnologieën waarin we tot de beste spelers ter wereld behoren, op terreinen 
als nano- en biomedische technologie, IT, robotica en geo-informatiewetenschappen.

 »  Een persoonlijke onderwijsaanpak, waarin we studenten via ‘student-driven learning’ 
en teamprojecten de ruimte geven zich te ontwikkelen als teamspeler out of the box 
te denken en (zichzelf) te ontdekken.

 »  Een uitstekende score op het gebied van valorisatie – zoals het helpen opstarten 
van ruim 1.000 startup en spin-off bedrijven – waarmee we aan de wieg staan van 
innovatieve vormen van maatschappelijke en industriële verbinding en vooruitgang.

 
DOOR DE TIJD HEEN COMBINEREN  INSPIRERENDE, NIEUWSGIERIGE MENSEN 
TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP MET SOCIALE WETENSCHAPPEN OM BIJ TE DRAGEN 
AAN VERANDERING, VOORUITGANG, VERNIEUWING. 

WE NOEMEN DAT ‘HIGH TECH HUMAN TOUCH’. EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT 
DEZE AANPAK NOOIT EERDER ZO ACTUEEL EN NODIG IS ALS NU.


