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SNELEDITIE DE RAAD VAN BESTUUR BESLIST DINSDAG OVER 
HET VERDWIJNEN VAN DE VRIJHEID UIT ONZE 

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

HET EINDE 
VAN DE V U B ?

Alstublieft, een 
A.U.B. in uw 
gezicht!
De Bologna-associatic met de Hrasmus Hogeschool begint z’n rotte 
vruchten af te werpen. Dinsdag aanstaande (12/1 1/02) zal een bijzondere 
Raad van Bestuur van onze (Vrije?) Universiteit Brussel moeten beslissen 
over de overkoepelende naam van deze kleffe samenwerking. Bologna, 
hetgeen u hopelijk ondertussen wel reeds kent, is een op economische en 
ideologische belangen gestoelde onderwijshervorming a l ’americaine, die 
in België -toevallig?- vooral de KUL ten goede zal komen. (In De Standaard 
konden we enkele weken geleden lezen: “I-euven van de Maas tot de 
Noordzee”.)
De Moeial heeft het “naamsvoorstcl”-document van de werkgroep 
Communicatie onder ogen gekregen, en wat blijkt? De naam waarmee 
men voortaan naar de associatie zal refereren zou A.U.B. (Associatie 
Universiteit Brussel) worden. U zult waarschijnlijk bij het lezen van deze 
naam niet enkel een heuse lachbui krijgen, maar ook zult u zich afvragen 
waarom de ‘V’ van Vrije hieruit is weggelaten... Inderdaad. De VUB 
verkiest blijkbaar om het hoofdprincipeen de identiteit van onze universiteit 

achterwege te laten, zodat de samenwerking met Erasmus Hogeschool kan worden voltrokken.
En dit is geen vergissing of een nalatigheid van de personen die het document hebben samengesteld. W ant, zo kunt u lezen in het bijgesloten 
document, er waren oorspronkelijk drie namen in de running, waaronder Associatie VRIJE Universiteit Brussel. Waarom er niet is geopteerd 
voor deze naam wordt verklaard als men even verder leest. Daar staat dat men nadrukkelijk kiest voor “Universiteit” zonder “Vrije” omdat men 
zo “deur blijft openhouden voor andere (katholieke) hogescholen en de KUB”. De VUB is blijkbaar de mening tocgedaan dat de ‘V’ van Vrije 
een euvel vormt tot verdere associaties, en dus moet verdwijnen. Dit wordt overigens bevestigd door de uitlatingen van rector Van Camp op het 
W S-debat van 4 november jl. over de “Brusselse Onderwijsruimte”. Moderator was de -door een panellid op een gegeven moment per 
vergissing als “Mijnheer de Voorzitter” aangesproken - Standaard journalist Guy Tegenbosch. Het duidelijk goed voorbereide debat toonde 
duidelijk aan dat van een “echte" associatie met de katholieke Brusselse instellingen GEEN SPRAKE kan zijn; enkel een “infrastructurele 
samenwerking” zoals voorde sociale sectoren komt in aanmerking. Wij betalen, zij vreten onze ruif leeg, terwijl de associatie met l>euven nu 
al een feit is. Van Camp’s “Brusselse Onderwijruimte” is met andere woorden een doodgeboren kind. Zij zou de VUB trouwens hoe dan ook in 
de funeste Bologna-logica inschakelen. Zo zal de VRUE Universiteit het laatste restje zelfrespect en identiteit opgeven en zichzelf ombrengen, 
met als enige resultaat dat de moord op de Vrijheid van Onderwijs in dit land door een vrij zinnige zelfmoord voltrokken zal worden.



De ene grote Brusselse onderwijsruimte: 
het doodgeboren kind

De VUB zet haar laatste beetje credibiliteit, respect en 
eergevoel op het spel door haar naam te veranderen. De 
aantrekkelijkheid van het ‘Vrije’ in de naam van onze 
universiteit, maar vooral de effectieve realisatie ervan door 
de leden van deze gemeenschap is reeds tientallen jaren een 
fundament voor de mentaliteit en het onderzoek aan deze 
instelling . Door d it op een verschrikkelijk  
ondoordaehtemanier te verkwanselen, speelt deze instelling 
kwijt wat misschien wel haar laaste troef is. De rector en 
andere beleidsmakers slaan nog steeds hoopvol tegenover een 
associatie met de Katholieke Universiteit Brussel. Daarom 
stellen ze mensen in alle geledingen van deze universiteit 
(van kuisvrouw tol decaan) diep teleur. Het onaanvaardbare 
verdwijnen van het woord ‘vrije’ uit ‘Vrije Universiteit 
Brussel’ is een strategie om de KUB te lokken. Uit een debat 
over de Brusselse onderwijsruimte deze week bleek echter 
dat de KUB al lang aan de associatie van de KUL heeft 
toegezegd. Op het debat “Naar één Brusselse hoger 
onderwijsruimte” op 4 november bleek meermaals dat de rec
tor op een vrij naieve manier nog steeds in deze associatie 
geloofde. Daarom dat het huidige beleid (de 
naamsverandering) hoopvol af gestemd is opeen illusie.

Het verdwijnen van ‘vrije’ uit de naam van deze instellingen 
is niet enkel symbolisch. Uit goede bron vernam de redactie 
van De Moeial dat dc instelling de Studiekring Vrij Onderzoek 
wil opdoeken, aangezien deze niet in het kader past van de 
vervlakking en katholiscring van onze universiteit in geval 
van een associatie met de KUB. 13e rector is dom. Wat kan je 
anders denken van iemand die de eigenheid van onze 
universiteit kwijtspeelt in een spel waarvin de KIJI .-associatie 
een uitgekiende politiek speelt? De VUB zal immers niet 
academisch samenwerken met de KUB, enkel op sociaal vlak. 
Concreet betekent dit dat de KUL de VUB laat opdraaien 
voor de kosten, terwijl zij met het onderzoek gaat lopen.

De identiteit van dc VUB wordt op langere termein bedreigd door de kortzichtigheid van de huidige beleidsmakers. De rector verkoopt de ziel 
van onze universiteit voor geld dat nooit op tafel zal komen. Dat is nog dommer dan Faust, die tenminste nog leven voor de hel had. Kom allen 
alsjeblieft nu dinsdag om 16.30 u naar gebouw M en protesteer met je medestudenten tegen dit waanzinnige beleid. Als je VRIJE universiteit je

KOM DINSDAG ALLEMAAL NAAR GEBOUW M EN 
PROTESTEER TEGEN HET VERDWIJNEN VAN DE 

VRIJHEID AAN DE VUB!

LAAT JE STEM HOREN EN KOM DINSDAG OM I £.30 U NAAR
GEBOUW Ml!!!!!!!!!!

DE STUDENTEN, ASSISTENTEN EN PROFESSOREN REKENEN OP
JOU



B ij lage  b i j  punt 1 . 3 .  van de buitengücfne Raad van Bestuur van 12.11.2002.

Associatie EhB en VUB: 

Voorstel tot naam en beeldvorming 

Vooraf
De Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel zullen binnenkort partners zijn in dezelfde associatie. Ervan uitgaande dat het decreet in 
november wordt goedgekeurd en dat de vzw VUB en Erasmus hogeschool in februari 2003 een feit is, dient dit vanaf volgend voorjaar gecommuniceerd te 
worden, onder meer in het kader van de recrutering. Hiertoe is het nodig dat een groepsnaam en bijbehorend 'logo' worden ontwikkeld. Leuven, Gent en 
Antwerpen hebben hun groepsnamen reeds bekendgemaakt (respectievelijk Associatie K.U.Leuven, Associatie Vlaanderen en Associatie Antwerpen) alsook 
de hogescholen Vlekho, Iris en Ehsal (zij groeperen zich onder de naam Europese Hogeschool Brussel (EHSAL). Het is dus hoogtijd dat de VUB en EhB 
hun nieuwe 'groepsnaam' vastleggen met het daarbij horende 'logo'.

I. Naamvoorstel...

De werkgroep Communicatie heeft drie mogelijkheden voorgesteld aan de Stuurgroep (Associatie Universiteit Brussel, Associatie Vrije Universiteit Brussel, 
Associatie Hogeschool en Universiteit Brussel). De stuurgroep verkoos de eerste mogelijkheid A sso c ia tie  U niversiteit B ru sse l  met als argumentatie:

Associatie: - nationaal en internationaal aanvaarde term (cfr ‘associates’)
- staat voor iets in het onderwijs (alleen in een associatie kan een ‘master’ georganiseerd worden)
- de andere universiteiten hanteren ook de term associatie (hierdoor staan we bijv in Gouden Gids straks allemaal bij elkaar)

Universiteit: - “prestige” bij recrutering, industrieel beleid, internationale uitstraling
- onderwijsaspect komt aan bod (i.t.t. Associatie Vlaanderen en Associatie Antwerpen, kan evengoed over een transportfirma gaan)
- het laat uitschijnen dat er in Brussel slechts één universiteit is waarrond de hogescholen zich scharen
- door geen instellingsnaam te gebruiken (wat de KUL wel doet), profileert de VUB noch de EhB zich sterk -  hierdoor blijft de deur open 

voor andere (katholieke) hogescholen en de KUB

Brussel: - sterke naambekendheid van Brussel zowel in Europa als in de wereld
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- meerwaarde en gemakkelijker m.b.t. de internationale profilering
- connotatie met hoogstaande culturele, politieke en wetenschappelijke activiteiten en locaties

2. ... en beeldvorming
De Stuurgroep opteert ervoor om aan een vijftal bureaus een offerte te vragen voor de grafische uitwerking van de beeldvorming van de “Associatie 
Universiteit Brussel” op basis van een missietekst (waartoe de werkgroep communicatie een voorbereidende "sterkte/zwakte-analyse" zal maken). De 
stuurgroep wenst het gebruik van de afkorting ‘aub’. Hoe deze drie letters grafisch vorm krijgen moet worden bekeken. Naast de afkorting van de naam dient 
er een overkoepelend logo ontwikkeld te worden. In welke richting dit zal uitgaan moet eveneens bekeken worden met een grafisch bureau. Het moet in 
ieder geval zeer functioneel zijn en dus zowel in zwart-wit als in kleur, gedrukt als elektronisch, piepklein en reuzengroot te gebruiken zijn.

3. Bekendmaking
Van zodra de naam “Associatie Universiteit Brussel” is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VUB en die van de Erasmushogeschool, zullen een 
aantal stappen worden gezet:

- registratie van de domeinnaam met alle mogelijke variaties
via een merkenbureau laten onderzoeken of de naam gedeponeerd is en zoniet de procedure in gang zetten om de naam te deponeren 
de bekendmaking zal zeer getrapt gebeuren (de stuurgroep stelt voor om het nieuwe logo pas op grote schaal bekend te maken bij de oprichting van 
de vzw in februari 2003) en eerst intern zodat alle personeelsleden op de hoogte zijn (gedacht wordt aan een “President’s Letter” waarin de algemeen 
directeur en de rector de nieuwe naam/logo toelichten, via de electronische nieuwsbrief, enz.)
het aan te maken drukwerk blijft voorlopig beperkt tot drukwerk dat nodig is voor de communicatie in functie van de associatie (briefpapier, 
omslagen, kaftjes, groetenkaartjes). In een latere fase zal al het drukwerk gestroomlijnd worden.

- naast het nieuw te ontwikkelen overkoepelende logo blijven de bestaande logo’s van de Erasmushogeschool Brussel en de VUB behouden (cfr. VRT 
en Ketnet/Canvas)

*
Vraag aan de Raad van Bestuur
De Stuurgroep vraagt aan de Raad van Bestuur om

- de naam “Associatie Universiteit Brussel” goed te keuren
- akkoord te gaan met de beeldvorming
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