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“Fridays for Future” scandeert onze jeugd in wereldwijde de-
monstraties, bij gemeentehuizen en tijdens schoolstakingen. De kli-
maatcrisis is urgent en we moeten daar nú iets aan doen. Waarom nog 
naar school gaan als er niet naar de wetenschap geluisterd wordt door 
beleidsmakers?

Een fundamentele vraag: Wat is de rol van een universiteit in een wereld 
vol urgente uitdagingen, zoals het klimaat, maar ook vraagstukken rond-
om inclusie, technologie en bijvoorbeeld democratie? 

Juist een universiteit, waar de laatste kennis en de knappe koppen sa-
menkomen, heeft een sleutelrol in het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Hier werken wetenschappers en studenten aan een medi-
cijn tegen kanker, het CO2-neutrale vliegtuig van de toekomst en oplos-
singen voor de daklozenproblematiek. In de universiteit is de kennis 
voorhanden die de maatschappij nodig heeft om vooruit te komen. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kennis die in onze universiteiten 
wordt ontwikkeld optimaal wordt benut en het verschil maakt als het gaat 
om beleid, bedrijfsinnovatie, of de inrichting van onze maatschappij?

Waarom volgen we onderwijs? Om een diploma te 
halen? Om ons wereldbeeld te verrijken? Persoonlijke 
ontwikkeling? Het oplossen van maatschappelij-
ke uitdagingen? De ECIU University, een Europese 
Universiteit die wordt opgezet onder leiding van de 
Universiteit Twente, test probleemgestuurd onder-
wijs op Europees niveau. Diploma’s gaan overboord, 
het oplossen van maatschappelijke problemen is de 
misie van deze nieuwe universiteit. Wat is de filosifie 
achter dit onderwijsconcept en waarom is Europese 
samenwerking hiervoor zo belangrijk?  
Door Olga Wessels

Diploma’s overboort
Ontwikkeling is de sleutel tot vooruitgang, zo stelt ook Coen Brummer 
in het essay ‘Wat is sociaal liberalisme’. Niemand mag gehinderd worden 
om het onderwijs te ontvangen wat diegene nodig heeft. 1 Onderwijs 
heeft maatschappelijke relevantie en moet dus toegankelijk zijn. 

Waarom is ons hoger onderwijs dan in beton gegoten? Waarom kun-
nen beleidsmakers of ondernemers niet vrijblijvend vakken volgen en 
flexibel de kennis opdoen die hen verder helpt in hun werk? Waar is het 
platform waar overheden hun uitdagingen op kunnen indienen, zodat 
onderzoekers en studenten hier meteen mee aan de slag kunnen?
Ons onderwijs is ingericht rondom meerjarige programma’s, gebaseerd 
op de stapeling van vakken en het behalen van een diploma. Maar tech-
bedrijven zoals Apple en Google hebben het geduld niet om te wachten 
tot studenten hun ICT-diploma behalen. 2 Raak jij enthousiast van pro-
grammeren? Dan mag je bij hen komen werken, krijg je een mooi salaris, 
en de bedrijven leren je zelf wel de juiste kennis en vaardigheden aan. 
Wat is de plek van een onderwijsinstelling, en wat is nog de waarde van 
een diploma, in zo’n realiteit? 

Als we de universiteit opnieuw zouden kunnen uitvinden – hoe zou ze 
er dan uitzien? Dat is de vraag waar het European Consortium of Innovative 
Universities (ECIU) al langer mee bezig is. Hun antwoord is de ECIU Uni-
versity; dat wordt nu werkelijkheid in een Europees project. 
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1 | Coen Brummer – Wat is 
sociaal ilberalisme, p.17 en 
verder. 
 
2 | www.glassdoor.com/blog/
no-degree-required/
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ben al Europa’s expertise, innovatiekracht en creativiteit nodig om deze 
problemen op te lossen. Daarom moeten we het onderwijs, onderzoek en 
innovatie naar een Europees niveau tillen. 

Vanuit het beleidsperspectief is dit een enorme uitdaging. Onderwijs is 
geen Europese competentie, maar wordt door alle 27 Europese lidstaten 
afzonderlijk ingericht. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het ge-
bied van kwaliteitszorg, accreditatie, de ontwikkeling van Europese curri-
cula en ga zo maar door. Daarom is het commitment van Europese landen 
om het concept van European Universities te laten slagen cruciaal. 

Er wordt al gewerkt aan de realisatie van een Europese Hoger Onderwijs-
ruimte (het ‘Bolognaproces’) sinds 1998. Er is veel bereikt, zoals de intro-
ductie van de Bachelor, Master en het ECTS-systeem – echter moeten we 
ons onderwijs in rap tempo verder integreren om Europese Universitei-
ten werkelijk te realiseren. Het Bolognaproces vordert niet snel genoeg. 

De speech van Macron (zie kantlijn) en het uitgesproken commitment 
van de Raad 4 aan het Europese Universiteiten-concept creëren een uniek 
politiek momentum om meer Europese onderwijssamenwerking binnen 
te realiseren. Verder kennen we het Erasmusprogramma natuurlijk, 
inclusief beurzen voor studentenmobiliteit en samenwerkingsprojecten 
tussen universiteiten. Het Europese Univeristeiten-initiatief, echter, 
brengt samenwerking naar een nieuw niveau: het gaat om langetermijn, 
strategische samenwerking tussen universiteiten (en hogescholen), 
onafhankelijk van een ‘project’. Als we Europese universiteiten willen 
creëren, dan is het van cruciaal belang om deze unieke kans niet voorbij 
te laten gaan. 

De universiteit heruitgevonden
Als ontwikkeling de sleutel is tot vooruitgang en niemand gehinderd 
mag worden om onderwijs te ontvangen, dan is het de hoogste tijd 
om ons onderwijs te flexibiliseren en te garanderen dat het in dienst 
staat van maatschappelijke behoeftes. Laat studenten vakken volgen 
die aansluiten bij hun wensen of noodzaak om een maatschappelijke 
uitdaging op te lossen. Flexibiliseer, personaliseer en internationaliseer 
het curriculum. Stel universiteiten meer in dienst van het oplossen van 
problemen. Dit betekent niet het einde van de universiteit zoals we die 
kennen, maar het is wel een zeer welkome extra keuzemogelijkheid voor 
onze studenten, ‘leven lang leerders’ en maatschappij. 

#FridaysForFuture – onze jeugd is ongeduldig, we moeten hen nu laten 
zien dat we hun zorgen serieus nemen en van deze wereld een betere 
plek maken. Dat doen we natuurlijk al in labaratoria’s, studeerkamers 
en op onze campussen, maar de universiteit mag ook op straat, bij de 
overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties best 
wat zichtbaarder zijn. 1

De universiteit als probleemoplosser
Bij de ECIU University volg je geen vierjarig onderwijsprogramma, maar 
kun je een abonnement afsluiten waarmee je levenslang toegang hebt 
tot al het onderwijsaanbod van 13 universiteiten in Europa. Je behaalt 
geen diploma, maar je volgt vakken naar eigen keuze en bouwt zo aan 
jouw persoonlijke leerpaspoort. Dit kan ook in samenwerking met het 
bedrijf, de overheidsinstelling of NGO waarvoor je werkt. Zo wordt het 
onderwijs radicaal geflexibiliseerd en sluit het aan bij jouw persoonlijke 
leerbehoefte, in plaats van een vaststaand opleidingsaanbod dat je in het 
geheel moet voltooien. 

De ECIU University is er niet alleen voor studenten maar ook voor de 
maatschappij. In de ECIU University vinden maatschappelijke problemen 
direct hun weg naar het onderwijs en onderzoek. De ECIU University is 
actief op zoek naar maatschappelijke vraagstukken die een oplossing 
nodig hebben. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
burgers kunnen hun uitdaging aanmelden op een platform. Het onder-
wijs is opgezet rondom geselecteerde uitdagingen en zo werken studen-
ten en onderzoekers vanuit heel Europa samen om de uitdagingen op te 
lossen. 

Eigenlijk brengt de ECIU University het concept van probleemgestuurd 
onderwijs op Europees niveau. Bij probleemgestuurd onderwijs leren 
studenten door te werken aan het oplossen van een probleem, in plaats 
van het luisteren naar hoorcollege. Hiermee wordt een actievere houding 
vereist. De docent leidt de discussies in goede banen en doet aanvullin-
gen indien nodig. Dit model is niet nieuw, en is al ingevoerd in Maas-
tricht University, aan de EUR, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente 
(Twents Onderwijs Model) en verschillende hogescholen. 

Hoe dit onderwijs er concreet uitziet? ECIU-studenten kunnen vrij uit het 
aanbod aan vakken van de 13 liduniversiteiten kiezen. Deze vakken kun-
nen zowel digitaal als fysiek gevolgd worden en varriëren van summer 
schools, tot online vakken, tot vakpakketten, onderzoeksprojecten of het 
opleidingsaanbod van het aangesloten bedrijfsleven. Bij het samenstel-
len en volgen van het onderwijs worden studenten uiteraard begeleid 
door docenten en onderzoekers. De leeruitkomsten brengen ze samen in 
een leerpaspoort. Werknemers van organisaties die betrokken zijn bij de 
ECIU Unieversity, zoals Airbus, Intell en Ericsson, kunnen zowel uitda-
gingen indienen als vakken volgen. Zo kunnen ze de laatste kennis en 
vaardigheden makkelijk toepassen in hun werk. En wordt er een leer-
gemeenschap gecreëerd waar studeren een integraal onderdeel van het 
werkende leven is. 

De Europese dimensie
Waarom is Europese samenwerking zo belangrijk? Onze maatschappe-
lijke uitdagingen hebben lak aan landgrenzen. De klimaatcrisis, vraag-
stukken rondom nieuwe technologieën, democratie of inclusiviteit zijn 
grensoverschrijdend. Om deze uitdagingen effectief het hoofd te bieden, 
moeten we met elkaar samenwerken. We kunnen dit niet alleen. We heb-

ECIU University
De ECIU University 
maakt deel uit van een 
prestigieuse Europese 
pilot, het ‘European 
Universities Initiative’, 
dat in 2017 geïnitieerd 
werd door Emmanuel 
Macron, tijdens zijn 
Sorbonne speech over 
de toekomst van Euro-
pa.3 Dit initiatief zet de 
wereld van Europese 
universiteiten op zijn 
kop, en moet transna-
tionale allianties van 
universiteiten creëren 
die de Europese hoger 
onderwijsruimte 
competatiever maken. 
Zeventien universiteit-
snetwerken hebben 
een beurs ontvangen 
om een Europese Uni-
versiteit op te zetten. 
Vanuit Nederland 
zijn de Universiteit 
Twente, Maastricht 
University, Universiteit 
van Amsterdam en 
Universiteit Utrecht 
onderdeel van ver-
schillende netwerken 
die deel uitmaken van 
de eerste pilot die in 
2019 van start ging. 
Een tweede pilot zal 
dit jaar van start gaan. 

Olga Wessels  
is hoofd van het 
bureau van ECIU in 
Brussel. Het European 
Consortium of Innova-
tive Universities (ECIU) 
is een netwerk van 13 
Europese universitei-
ten. De ECIU Univer-
sity is een Europese 
universiteit, niet ter 
vervanging van de 13 
nationale universitei-
ten, maar als een extra 
keuze voor studenten, 
onderzoekers en staf 
om met elkaar te  
kunnen samenwerken 
op Europees niveau. 
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