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Ererector aan KU Leuven ANDRÉ OOSTERLINCK verdedigt grote impact van privébedrijven in Vlaamse research

‘De industrie moet net als wij winst maken’
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DOOR REMY AMKREUTZ

André Oosterlinck (64), ererector en associatievoorzitter van de KU Leuven, staat
bekend als de godfather van het hoger
onderwijs. Zijn stem beïnvloedt ministers
van Onderwijs en Innovatie, terwijl ook de
rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn
woord in acht nemen. Dat het onderzoeksbudget van de instellingen nergens anders
ter wereld zo sterk gefinancierd wordt door
bedrijven, verrast hem niet.
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“Perceptie is een taai beest. (lacht) Niet
iedereen is daarvan doordrongen, maar het
is mij al langer duidelijk dat wij beter presteren dan de andere OESO-landen. Liefst 15,3
procent van het totale onderzoeksbudget
van de Vlaamse universiteiten is afkomstig
van bedrijven. Dat is meer dan twee keer
zoveel als het Europees gemiddelde. In
Vlaanderen wordt excellentie genegeerd,
wij dragen dat niet in het hart.”

■ André Oosterlinck: ‘De universiteit
moét contact zoeken met de industrie.’
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“Al sinds de jaren zeventig, toen ik nog een
jonge professor was, hebben de Vlaamse
universiteiten gekozen om samen te werken met bedrijven. Wij worden ook door de
Vlaamse overheid aangemoedigd om het
goed te doen. Door het Industrieel Onderzoeksfonds (16,7 miljoen euro in 2011 om er
onder meer voor te zorgen dat universiteiten inspelen op de industriële vraag, RA)

is een aanzwengeleffect ontstaan.”
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“Vlaanderen presteert stukken beter dan
België in zijn geheel. Ik geloof dan ook niet
in een economische recovery van Wallonië.
Dat blijkt niet uit deze cijfers. In Wallonië
ligt het aandeel van de industrie in de
onderzoeksgelden onder de 10 procent.”
Hoe is dat verschil
verschil ontstaan?
ontstaan?
“Er heeft daar altijd een gevoel geleefd dat
ze onafhankelijker moeten zijn ten opzichte van bedrijven. Vlaanderen is in de laatste
jaren veel sneller gestegen, terwijl het in
Wallonië, ondanks marshallplannen, veel
minder gaat.”
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“Niet noodzakelijk. Ik begrijp zulke kritiek
soms niet. De universiteit is een bedrijf en er
staat in onze opdrachtverklaring dat we
contact moeten zoeken met de industrie.
Het Vlaams Parlement en de regering verlangen ook dat wij aan valorisatie doen.
Sterker nog, als we er niet aan voldoen, ontvangen we minder subsidies.”
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“Laat ik een zaak vooropstellen: de overheid probeert het sociaal-maatschappelijk
onderzoek vaak sterker te beïnvloeden dan
de bedrijven.”
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“Dat is waar. De industrie heeft indirect
invloed op het onderzoeks domein.”
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“Inderdaad, maar kun je dat de industrie
kwalijk nemen? Zij hebben net als wij een
opdracht: winst maken. En de bedrijven
bepalen dan wellicht gedeeltelijk onze
onderzoeksfocus, zij beïnvloeden op geen
enkelewijzedeonafhankelijkewetenschappelijke opdracht van de universiteiten.”
Hoe kunt u daar zo zek
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“Omdat er veiligheidsmaatregelen
bestaan. Professoren kunnen niet, zoals
vroeger het geval was en in andere landen
nog gebeurt, zelf contracten sluiten met
bedrijven. Dat doet de universiteit voor hen.
Om dat verteerbaar te maken, gaat een deel
van de onderzoekswinsten terug naar de
onderzoeksgroep.Deprofessorenzijnassistent krijgen dan een hoger loon, een bonus
als het ware. (lacht) Voor wat hoort wat,
niet?”
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“Dat is weer zo’n verkeerd beeld. Dat Yale,
Oxford en Cambridge niet boven ons eindigen weten we. Zij ontvangen eerder grote
giften, terwijl onderzoek in opdracht van de
industrie, de zogeheten contract research,

daar veel minder voorkomt.
“Wij nemen weinig patenten op waarbij
vooraf onduidelijk is of het geld gaat opleveren. We zijn zo voorzichtig omdat het ook
geld kost om een patent aan te vragen.
Nogal wat buitenlandse universiteiten vragen voor elke uitvinding een patent aan,
omdat ze zo onder meer hoger eindigen op
universitaire rankings. Wij doen dat dus
niet. We zoeken direct een firma die het
patent kan exploiteren. En dat levert op. Als
je het goed doet, komen de bedrijven vanzelf.”

KU Leuven bezint
zich over
academische vrijheid
BRUSSEL ● Metaforum Leuven, de inter-

disciplinaire denktank van de KU Leuven,
start komend najaar een debat over academische vrijheid, vrijheid van meningsuiting, burgerlijke ongehoorzaamheid en
neutraliteit van onderzoek. Aanleiding is
de heisa over het feit dat de Leuvense
universiteit onderzoekster Barbara Van
Dyck op staande voet ontsloeg wegens
deelname aan de vernieling van een
wetenschappelijk proefveld met genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) in
Wetteren.
“Net zoals we nu doen over de ‘K’ van
de KU Leuven, moet er ook in alle openheid nagedacht en gediscussieerd worden over vragen rond de neutraliteit van
wetenschap, de betrouwbaarheid van
onderzoek gefinancierd door private
ondernemingen, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en burgerlijke
ongehoorzaamheid en de verhouding tot
de vrijheid van onderzoek”, zegt professor Erik Schokkaert, voorzitter van de
stuurgroep van Metaforum Leuven, in het
Leuvense blad Campuskrant.
(BELGA)
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