


ee bijzondere instituten:de Roosevelt Academy in Middelburg en Wetsus in
Leeuwarden. Het doel: hoogwaardig onderwijs verzorgen. Twee welbespraakte burge-
meesters: drs. Ferd Crone van Leeuwarden en mr. Koos Schouwenaar van Middelburg.
Ingredienten genoeg voor een boeiend gesprek. 'Select ie aan de poort  b iedt  inderdaad
de mogeli jkheid om te excelleren.'

De ambiance van de zeventiende-eeuwse st i j lkamer in het stad-
hu is  van Leeuwarden is  we ldad ig .  A l  d i rec t  b i j  he t  gesprek  va l t
op  da t  be ide  bes tuurders  b i j zonder  goed op  de  hoogte  van de
laatste ontwikkel ingen in het hoger onderwijs. Beiden zi jn voor-
stander van unieke onderwijsprojecten en -concepten, hoewel
de  aanv l iegrou te  hee l  versch i l lend  is .  Crone:  "s tud ies  tonen aan
dat  zowel  economische bedr i j v ighe id  a ls  med ische voorz ien in -
gen,  zoa ls  een z iekenhu is ,  en  cu l tu re le  ins te l l ingen z ich  s teeds
meer  concent re ren  in  geb ieden waar  vo ldoende hoogopge-
le ide  mensen wonen.  De vo lgorde is :  a ls  je  hoger  opge le ide
mensen b innen je  gemeentegrenzen hebt ,  kun  je  ook  werk
voor  hoger  opge le iden aanb ieden.  Vroeger ,dachten  we da t  he t
ook omgekeerd zou kunnen, maar dat is niet meer zo. Het gaat
om de kennisinfrastructuur die past in de moderne netwerk-
economie. Wat Leeuwarden betreft:  er wonen in deze provincie
640.000 Friezen en die hebben recht op goede hoogwaardige
op le id ingen voor  hun k inderen in  hun d i rec te  omgev ing . "

Eerst werk
Schouwnaar  z ie t  he t  anders .  " l k  denk  da t  e r  eers t  werk  moet
zi jn",zegthi j ."Daar komen de mensen op af. We merken dat in
Zeeland met z'n 370.000 inwoners heel duidel i jk; is er geen
werk dan komen de mensen echt niet.  Het is zelfs nog een srap
ingewikkelder, als er w6l werk voor hem is maar niet voor naar,
dan komen ze ook niet.  Mijn standpunt: er moet eerst werk zi jn.
Wij merken ook niet dat de aanwezige kennis in onze provincie
werkgelegenheid aantrekt. Integendeel; er is elke dag een
enorme trek naar Rotterdam en West-Brabant. De Zeeuwen zi jn
gewend om iedere dag enorme afstanden te reizen. Bovendien
zi jn de mogeli jkheden voor nieuwe bedri jven om zich in
Zeelarid te vestigen niet groot."
Crone heeft andere ervaringen. "Ki jk naar de chirurgen in ons
z iekenhu is .  D ie  w i l len  daar  g raag een moo ie  baan.  De v raag is :
wi l len vrouw en kinderen mee? lk heb dat zelf  aan den l i jve
mogen ervaren. Een stad moet zorgen voor goede opleidingen;
een prett ig woonkl imaat en werkgelegenheid voor de partner.
Wij zien dat bi jvoorbeeld met watertechnologie. Het gaat goed

met  de  op le id ing  water techno log ie  omdat  we h ie r  a l  bedr i j ven
hadden op dat gebied. Daarom heeft de gemeente gezegd: wij
ondersteunen van harte om in Leeuwarden een soort supercen-
trum van watertechnelogie te gaan opzetten. Het begon klein,
nu zi jn er al ruim vi j f t ig promovendi bi j  Wetsus van wie een
groot deel uit  het buitenland komt."

De Randstad trekt
Een ander punt waar men zich in Middelburg een beetje op ver-
keken heeft is de gedachte dat Zeeuwen graag in Zeeland bl i j -
ven  om er  un ivers i ta i r  onderwi js  te  vo lgen.  Schouwnaar :
"Middelburg heeft al vanaf 1572 geknokt voor een universiteit  -

d ie  i s  toen naar  Le iden gegaan -  nu  hebben we er  66n.
Echter, de werkel i jkheid is dat de Roosevelt Academy bi jna al le-
maa l  s tudenten  u i t  he t  bu i ten land en  de  Randstad  t rek t .
Uit Zeeland zelf  komt slechts een handjevol studenten.
De reden? De Zeeuwse studenten in sp6 wil len graag weg bi j
hun ouders en vertrekken naar de Randstad.,,
Friesland had ooit een beroemde en zelfs de op 66n na oudste
Neder landse un ivers i te i t :  d ie  in  Franeker .  D iewerd  in  18 i ' l
ges lo ten ,  dus  d i t jaar  p rec ies  tweehonderd  jaar  ge leden.  Crone:
"Er  z i jn  mensen d ie  v inden da t  ju is t  d i t  jaar  e r  weer  een un ivers i -
te i t  in  Fr ies land moet  komen.  Maar  een un ivers i te i t  met  a l le
faculteiten is zeker niet real ist isch in deze t i jd. Daar steken we
a ls  gemeente  geen ge ld  in .  Waar  we w6 l  ge ld  in  w i l len  s teken is
een Un ivers i ta i re  Campus Fr ies land.  We wi l len  da t  voor lop ig  op
vier vakgebieden doen."

Select ie  aan de poor t
De Roosevelt Academy steekt anders in elkaar zegt
Schouwenaar :  "D ie  ins te l l ing  is  bedoe ld  om,  nadat  je  in  d r ie  jaar
je bachelordiploma behaald hebt, bi j  voorkeur in Engeland of
Amer ika  de  master t i te l te  ha len .  Het  onderwi js  i s  Ange lsaks isch
inger ich t  en  Enge ls ta l ig .  Het  i s  de  bedoe l ing  da t  s tudenten  z ich
verder ontwikkelen en de wereld in trekken. Al le aandacht is
ger ich t  om in  d r ie  jaar  de  op le id ing  te  vo l too ien .  De s tud ie  r i ch t
zich op ambit ieuze studenten. lk ben dan ook een voorstander f iDi

Sijmen van Wijk
Sanne de Roever
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van se lec t ie  aan de  poor t ,  omdat je  dan in  ieder  geva l  goede

studenten bi j  elkaar brengt. Bi j  de Roosevelt Academy noemen

ze dat excel leren. En selectie aan de poort biedt inderdaad de

mogeli jkheid om te excel leren' Daar doe je de wat minder

talentvol le studenten helemaal niet tekort mee, want die kun-

nen gewoon op hun e igen man ier  en  in  hun e igen tempo s tu -

deren, sporten en in besturen zit ten' Je hebt op die manier voor

beide type studenten kansen gecrederd' ls het studietempo al

te traag, dan moet studeren niet meer op kosten van de

gemeenschap plaatsvinden' Geef aan de andere kant de echt

goede studenten ook de kans goed te kunnen zi jn'  En dat

bereik je juist door ze bi j  elkaar te zetten' Dat is wat de

Roosevelt Academy doet, vandaar ook de campus' De studen-

ten houden elkaar de gehele dag bezig, ze inspireren elkaar'

Met als gevolg dat 95 procent van de studenten in de voorge-

schrelven drie jaar afstudeert."

Crone is niet zo'n voorstander voor selectie aan de poort '

Maar ook hi j  ziet dat binnen universiteiten en hogescholen er

steeds vaker een vorm van selectie plaatsvindt '  "Sommige stu-

denten val len op. Ki jk naar de promovendi bi j  Wetsus' dat is

impliciete selectie. lk ben voorstander van bredere opleidingen'

dan komen vanzelf de talenten bovendri jven Die talenten had

je nooit ontdekt bi j  select ie aan de poort,  ook al is het misschien

maar 2 procent van de totale populat ie'  lk vind het overigens

orima als studenten f inancieel meer bi jdragen aan hun master-

opleiding, ze gaan immers later ook meer verdienen"'

Wat beide burgemeester duidel i jk onderkennen is het pro-

bleem van te vroeg op de middelbare school moeten kiezen'

waardoorvoorgoed bepaalde mogeli jkheden bi j  vervolgstu-

dies worden afgesloten'

Rol  gemeente

Schouwenaar kan zi jn enthousiasme niet verbergen als hi j  ver-

telt  over het voorstel van professor Hans Adriaansens om oes-

t i jds de Roosevelt Academy te st ichten' "Een lot uit  de loteri j '

een geweldig visi tekaart je. De gemeenteraad was bereid er

geld in te stoppen, de provincie en het Ri jk deden dat ook'

Wij konden voor huisvesting van de studenten zorgen'

Adr iaansens w i lde  een campus midden in  Midde lburg '  We heb-

ben toen een aantal bejaardenhuizen omgebouwd tot studen-

tenflats en ook zeshonderd nieuwe bejaardenwoningen gerea-

l iseerd. Wat voor ons als gemeente heel erg telde was de op-

waardering van het straatbeeld: zeshonderd studenten die al le-

maal Engels spreken, dat geeft een bepaalde boost '  Wat we ook

met de komst van de Roosevelt Academy kregen, waren de

symposia en congressen met sprekers die anders nooit naar

Middelburg zouden zi jn gekomen. Ook doen de studenten

onderzoek in en voor onze gemeente' Dat zi jn al lemaal investe-

r ingen die hun nut afwerpen. Helaas is de directe l ink met het

bedri j fsleven er niet.  Wel sponsoren de grote bedri jven' zoals

Delta, DOW en Pechiney, buitenlandse studenten die geen

f inanc i6 le  moge l i j kheden hebben om hun p laa ts  aan de

Roosevelt Academyte kunnen betalen Maar eerl i jk gezegd is

de innige relat ie tussen de gemeente en de Academy die je je

zou kunnen voorstel len tot dusver nog niet goed van de grond

gekomen. Uiteraard doen we als gemeente ons best '  maar het is

hier echter niet zoals in Leeuwarden."

Efficiencywinst
ln Leeuwarden waren drie hogescholen:Van Hall ,  Noordel i jke

Hogeschool Leeuwarden en Stenden' Crone: "Leeuwarden

heeft een paarjaar geleden een campus gebouwd, zodat de

drie hogescholen door samen te werken eff iciencywinst kun-

nen boeken. Wetsus is bi j  ui tstek een netwerkorganisatie die

behalve in Leeuwarden ook uitstekende contacten heeft in
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Delft ,  Twente, Wageningen plus honderd bedri jven cl ie act ief
meedoen.  Personee ls leden van Ph i l ips  en  S iemens tappen en
brengen kennis bi j  Wetsus. Er zi jn veel zogenaamde haar, en
brengovereenkomsten.  Het  on ts taan is  hee l  o rgan isch  gegaan
en van onderu i t  opgekomen.  V in tens  is  do lb l i j  met  de  v i j f  m i l_
joen d ie  he t  min is te r ie  van ELI  in  he t  Water  Exper ience Center
i  nvesteert,  want met zo'n centrum kun je jongeren enthousias-
meren.  Dat  i s  nod ig  w i l len  we over  t ien  jaar  genoeg mensen
hebben d ie  in  de  water techno log ie  werkzaam z i jn .  En 1e  moer
n ie t  de  i l l us ie  hebben da t  a ls  he t  bedr i j f  morgen in  de  Randstad
gaat  z i t ten  he t  daar  w6 l  gemakke l i j k  techno logen zou Kunnen
kri jgen, dat is nameli jk ook niet 2o.,,
Schouwenaar ziet het probleem voor Zeeland niet zozeer oo
het  geb ied  van op le id ingen,  d ie  z i jn  e r  vo ldoende op  mt ro-  en
hbo-n iveau,  maar  he t  aanta l  a rbe idsp laa tsen is  s impe lweg te
k le in .  Zee land is  een k r impreg io ,  jonge mensen t rekken weg en
dat is een zichzelf versterkend'proces. Schouwenaar: , ,Vandaar

dat we bl i j  zi jn met de Roosevelt Academy. Die levert Middel-
burg  honderd  hoogwaard ige  arbe idsp laa tsen op .  Zo ,n  ins t i tuu t
trekt mensen aan. Daar zi jn we erg bl i j  mee.,,

Toekomst
Leeuwarden is met Utrecht de grootste forensenplaats van
Neder land,  De he l f t  van  de  55 .000 arbe idsp laa tsen word t  bezet
door  mensen d ie  bu i ten  Leeuwarden wonen.  Crone: , ,1k  gun de
Friezen het platteland. Daar is echter geen werk meer, dus laten
ze dan maar  sne l  naar  Leeuwarden komen.  We z i jn  de  derde
s tad  in  de  f inanc ie l le  d iens tver len ing  van Neder land.  Met  d  je
wetenschap is het Iogisch om een arbeidsmarktplatform voor
de zake l i j ke  d iens tver len ing  op  te  r i ch ten ,  want  ook  in  de  zake-
l i j ke  d lens tver len ing  z i jn  s teeds  meer  hoogopge le ide  mensen
nod ig .  Daarom is  he t  be langr i j k  da t  vo lwassenen z ich  een leven
lang b i j scho len .

Op het  geb ied  van f inanc i6 le  d iens tver len ing  w i l len  we ne t  zo ,n
soort campus opzetten als wetsus.,,
Ook in  Midde lburg  denk t  men voor tu i t .  Een n ieuwe Rooseve j t
Academy lonk t .  De hu id ige  zeshonderd  s tudenten  is  de  l im ie t ,
omdat  he t  succes  van de  op le id ing  voor  een be langr i j k  dee l
s taa t  o f  va l t  met  de  k le inscha l ighe id .  A l leen dan kunnen docen-
ten en decanen de studenten persoonli jk aansporen om excel_
lent te presteren. Professor Adriaansens overweegt daarom n69
een ins t i tuu t  )  la  de  Rooseve l t  Academy opr ich ten .  De race  rs
nog niet gelopen, maar het is een serieuze qedachte. weet
Schouwenaar.
Crone en Schouwenaar zi jn trots met Wetsus en de Roosevett
Academy 'onderwi jspare ls ' in  hun gemeente  te  hebben,  maar
zi jn tegel i jk real ist isch dat ons land te klein is om meeroere van
d i t  soor t  spec ia le  onderwi js ins t i tu ten  te  hebben.
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'Hoe minder  me n '

Onderwijslnnovatie was zeer benieuwd of de bevindingen

van Crone en Schouwenaar gedeeld worden door prof '

dr. Hans Adriaansens, dean en oprichter van de Roosevelt

Academy, en Johannes Boonstra, I id van de executive

board van Wetsus. Hieronder hun reactie'

Adriaansens en Boonstra spreken unisono als het gaat om het

belang van de medewerking van gemeente en provincle om

bijzondere onderwijsinst i tuten te ondersteunen' Adriaansens:

"Zonder die medewerking was er geen Roosevelt Academy

geweest. De Academy is een f inancieel zelfstandige st icht ing,

die in academisch opzicht verbonden is met de Universiteit

Utrecht. Die f inanci€le zelfstandigheid betekent dat gegeven

de bekostigingssystematiek moest worden voorzien in een

fl inke voorf inancieringslast. De bekostiging van Rijkswege komt

immers met een vertraglng van twee jaar. In die voorf inancie-

r inEilast hebben verschi l lende part i jen voorzien, ook de

gemeente  Midde lburg  en  prov inc ie  Zee land '  Verder  moest  e r

een innercitycampus tot stand worden gebracht, anders zou

het onderscheidende karakter van dit  soort onderwijs tekort

worden gedaan. Ook in dat opzicht was de medewerking van

gemeente en woningcorporatie cruciaal."

Boonstra: " ln Friesland is van oudsher een relat ief hoge concen-

trat ie watertechnologie gerelateerde bedri jvigheid' Dat gege-

ven,  in  combina t ie  met  een eendu id ige  ambi t ie  vanu i t  p rov in -

cie, gemeente, Kamer van Koophandel, Noordel i jke

Ontwikkel ingsmaatschappij  en Noordel i jke bedri jven om te

komen tot een kennisinst i tuut voor watertechnologie, was een

oerfect fundament om Wetsus op te bouwen' Steun van over-

heid en bedri j fsleven is essentieelvoor ons' Provincie en

gemeente zi jn te beschouwen als medeverwekkers en kraam-

zorgers van Wetsus, Wij zi jn gestart met een subsidie vanuit het

samenwerkingsverband Noord Nederland, waarbi j  de lokale

overheid f l  ink co-f i  nancierde."

Trots
Over de samenwerking met de gemeente Middelburg is

Adriaansens zeer tevreden. In 2002 is begonnen met de voorbe-

reidingen en in 2004 kon de koningin de Roosevelt Academy

openen. "Dat er in gemeenteraad en stad soms met argusogen

naar de Roosevelt Academy werd gekeken, spreekt vanzelf '

Voor menig Middelburger was het niet gemakkeli jk om de trots

van Midde lburg ,  he t  p rach t ige  s tadhu is  en  oml iggende gebou-

wen, in andere handen te zien overgaan. Maar nu, na het eerste

lustrum, kunnen we onder de bevolking een toenemende trots

oo het inst i tuut waarnemen. Dat heeft natuurl i jk ook te maken

met het feit  dat de Roosevelt Academy regelmatig de l i jst jes

van de  bes te  bache lorop le id ingen aanvoer t .  In  he t  beg in

geloofde de doorsnee-Zeeuw niet dat zoiets in Zeeland zou

kunnen gebeuren, nu begri jpen ze steeds datje voor een hoog-

waard ige  un ivers i ta i re  bache lorop le id ing  be ter  in  Zee land kunt

bl i jven."
Boonstra: " lk ben elke dag opnieuw trots als ik Leeuwarden

inri jd en onder de plaatsnaambordjes lees'capital of water

technology'.  Met zo'n ambit ie voel je je echt gesteund door je

overheid. En het bl i j f t  niet al leen bi j  woorden, de gemeente

ondersteunt Wetsus en de daaraan gerelateerde activi teiten

van bedr i j ven  en  ins te l l ingen op  versch i l lende man ieren '

Naast  f inanc id le  s teun is  e r  hu lp  b i j  hu isves t ing  van de  promo-

vendi en staf leden en bi j  de ontwikkel ing van de watercampus'

Die wordt het fysieke kristal l isat iepunt van de Europese water-

sector. Nu reeds is Leeuwarden het Europese kennisknooppunt

voor watertechnologie. Ook is er steun bi j  het faci l i teren en st i-

muleren van spin-off bedri jven en andere bedri jvigheid "

Wisselwerking
Dat de wisselwerking tussen wetenschap en bedri j fsleven in

Leeuwarden een succes is, l igt aan de manier waarop Wetsus is

georganiseerd, weet Boonstra. "Ons universitaire onderzoeks-

programma wordt bepaald door de negentig bedri jven die het

programma deels cash f inancieren. De zestien betrokken
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universiteiten voeren het programma in Leeuwarden uit .
Dat leidt tot intensieve samenwerking en een vraaggedreven,
uiterst mult idiscipl inair programma gericht op doorbraaktech-
nologie. De betrokken bedri jven wil len hun investering in het
onderzoek terugverdienen door de uitvindingen te vermarkten.
Z ie  daar  de  innovat ieve  en  kenn is in tens ieve  werkge legenhe id
die van deze opzet het gevolg is. Doordat bedri jven dicht op de
kennis en de kenniswerkers zit ten, zien we een sterke groei aan
bedr i j v ighe id  op  de  Leeuwarder  Watercampus en  omgev ing .
Hier bevindt zich ongeveer de helft  van de vi j f t ig nieuwe water-
techno log iebedr i j ven  d ie  de  a fge lopen t ien  jaar  in  Neder land
zi jn ontstaan."
Adriaansens: "Ookde Roosevelt Academy heeft over de verbin-
ding met het regionale bedri j fsleven geen reden tot klagen.
Er  i s  een nauwe band met  de  organ isa t ies  van he t  midden-  en
kleinbedri j f ,  er is een onderzoeksinsti tuut dat voor diverse orga-
nisaties en bedri jven in de regio onderzoek doet en studenten
zi jn gewaardeerde stagiaires. Burgemeester Schouwenaar mag
dan op  d i t  punt  nog wensen hebben,  he t  neemt  n ie t  weg da t
de inbedding van studenten en stafvan de Roosevelt Academy
in  d i t  opz ich t  e igen l i j k  a l  een s tuk  verder  i s  dan in  men ige  'oude '

u n iversiteitsstad."

Kleine inst i tuten
Adr iaansens is  he t  over igens  he lemaal  n ie t  eens  met  he t  s tand-
punt van beide burgemeesters dat er niet te veel bi jzondere
op le id ingen en  onderwi js ins t i tu ten  in  ons  land moeten komen,
"Voor de kwali teit  van het hoger onderwijs en vooral de bache-
lorfase van het universitaire onderwijs, zou het een zegenzi jn
a ls  e r  meer  van d i t  soor t  k le inscha l ige  ins t i tu ten  komen" ,  zeg t
hi j .  De tradit ionele universiteiten zouden zich vooral op de mas-
terfase moeten toeleggen. In kleinschalige bachelorinst i tuten is
de effect ivi teit  aanmerkel i jk groter: geen 25 procent rendement
na drie jaar, maar 90 procent. Bovendien kan de kosteneff iciency
beter  in  de  hand gehouden worden door  de  overhead te  min i -
ma l iseren .  De economische impu lsen d ie  met  res ident i6 le  s tu -

denten  gepaard  gaan,  kunnen vo lgens  mi j  evenwich t iger  over
ons land worden verdeeld. lk ben het eerder eens met het
s tandpunt  van burgemeester  Crone da t je  eers t  de  mensen
naar  je  gemeente  moet  t rekken en  da t  dan de  werkge legenhe id
vo lg t .  In  een d iens teneconomle  l ig t  he t  anders  dan in  een
indus t r id le  economie .  Hoe minder  mensen,  hoe minder  voor -
z ien ingen.  In  da t  verband is  he t  in te ressant  om aan te  s lu i ten  b i j
een opmerking van burgemeester Schouwenaar over het pro-
b leem van in  Zee land om hoger  geschoo lde  werknemers  aan te
t rekken.  H i j  za l  daar in  ge l i j k  hebben en  houden zo lang Zee land
geen werk van maakt om iets te real iseren wat in de Randstad
haast vanzelf verloopt, nameli jk het faci l i teren of gara nderen
van 'par tnerbanen ' .  Gegeven de  omstand ighe id  da t  par tners
tegenwoordig ongeveer hetzelfde intel lectuele niveau hebben,
is  he t  dus  vers tand ig  om in  te  spe len  op  he t  gegeven da t  hoger
opge le iden a l leen naar  Zee land komen a ls  e r  ook  een baan
voor de partner l igt."

Meerwaarde
Boonst ra  v ind t  da t  je  a l leen  een n ieuw kenn is ins t i tuu t  moet
starten als het werkel i jk iets toevoegt aan de bestaande kennis-
infrastructuur, "Vanuit de inhoud moet vervolgens gezocht
worden naar steun bi j  relevante organisaties en overheden.
ls  d ie  e r  in  woord  en  daad,  dan beves t ig t  d i t  da t  je  goed z i t  en
dat je een bepaalde meerwaarde hebt. Bestaat er veel weer-
stand, dan kan het ook nog zo zi j  n dat je op het goede spoor zit
want  geves t igde organ isa t ies  voe len  z ich  namel i j k  noga l  eens
bedre igd  door  innovat ieve  n ieuwe concepten . In  een derge l i j k
geva l  z i jn  e r  ge lukk ig  ook  a l t i jd  suppor te rs  te  v inden.  Ten aan-
z ien  van n ieuwe op le id ingen ge ld t  eveneens da t  he t  vooru i t -
strevende deel van het bedri j fsleven betrokken moet zi jn bi j  de
op le id ingen,  n ie t  zozeer  in  de  d i rec te  f inanc ie r ing ,  maar  meer
in  de  opbouw en he t  aanbod van he t  cur r i cu lum.
Anders bestaat er de kans dat je afgestudeerden kri jgt die wel-
i swaar  modern  onderwi js  hebben gevo lgd ,  maar  geen aans lu i -
t ing met het bedri j fsleven hebben."

t l l
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