Akademos 12

18-04-2006

16:15

Pagina 12

ALBERT II OP CAMPUS ETTERBEEK

Koninklijk bezoek
Op 7 maart 2006 bracht Koning Albert II een bezoek aan de Vrije
Universiteit Brussel. De belangstelling van de koning ging vooral
uit naar de multiculturele en meertalige onderwijs- en onderzoeksprojecten van onze instelling. In zijn welkomstwoord benadrukte rector Benjamin Van Camp de rol van de Vrije
Universiteit Brussel als onderwijs- en onderzoeksinstelling in de
hoofdstad. Ingebed in Brussel, op twee campussen ter grootte
van 59 hectare, zijn de Vrije Universiteit Brussel en haar
Academisch Ziekenhuis een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van de Brusselse regio én een vurige pleitbezorger
voor pluralisme en samenwerking over de grenzen van taal en
ideologie heen.

Universiteit in een meertalig en multicultureel Brussel
De campussen van de Vrije Universiteit Brussel tellen 330.000 m2 aan
gebouwen: 70.000 m2 laboruimte, 17 aula’s, 120 leslokalen. Er werken 5300 personeelsleden en er studeren 9300 studenten waarvan de
helft uit Brussel en Vlaams Brabant komt, jaarlijks volgen nog eens
3500 professionals er een bijscholingsprogramma. Het AZ telt 26.000
hospitalisaties, 335.000 dagconsultaties en 55.000 urgentiepatiënten
per jaar. 45% van de patiënten van het AZ is Frans- of anderstalig,
onder het personeel en de studenten telt men 106 verschillende
nationaliteiten.
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“In een doordacht hogeronderwijsproject houdt de universiteit de pols
aan de samenleving. Meer zelfs,
door overdracht van kennis, door
wetenschappelijke innovatie, maar
vooral door de vorming van verantwoordelijke wereldburgers, is zij de
motor van de vooruitgang van de
samenleving. Onze universiteit is
geen ivoren toren, maar een open
platform, een thuis in de hoofdstad
van België en Europa”, zo stelde
rector van Camp.
Tijdens zijn bezoek maakte Koning
Albert kennis met een vijftal onderzoeksprojecten waarin multiculturaliteit en meertaligheid centraal
staan. Prof. dr. Els Witte gaf uitleg
over de activiteiten van het
Centrum voor de Interdisciplinaire
Studie van Brussel (BRUT). Dit centrum voert al bijna 30 jaar interdisciplinair onderzoek naar taalgebruik, politiek en sociale integratie
in Brussel. Dr. Katrien Mondt (vakgroep Taal- en Letterkunde) gaf
vevolgens toelichting bij haar doctoraatsonderzoek rond meertalig-

heid bij jonge kinderen. Prof. dr. Eric
Corijn, directeur van de onderzoeksgroep COSMOPOLIS, City,
Culture & Society, vertelde meer
over het onderzoek rond stedelijkheid. Prof. dr. Machteld De
Metsenaere verduidelijkte, als voorzitter van het diversiteitsforum, het
diversiteitsbeleid van de Vrije
Universiteit Brussel. Ook in het
domein van de kunstwetenschappen bestaat er een nauwe band met
Brussel. Prof. dr. Hans De Wolf (vakgroep Kunstwetenschappen) verduidelijkte het recent afgesloten raamakkoord met het Paleis voor Schone
Kunsten (BOZAR).
Aansluitend kreeg de Koning een
rondleiding in het laboratorium
voor Robotica en Artificiële
Intelligentie. Het roboticaonderzoek
in dit labo spitst zich toe op een
veilige samenwerking tussen mens
en robot in direct contact met
elkaar.

