LEERSTOELEN AAN DE VUB
A CHAIR = TO SHARE

Een universiteit kan en mag nooit een eiland zijn, een geïsoleerd
bedrijf, of ten prooi vallen aan wetenschappelijke navelstaarderij.
Een universiteit is per definitie verbonden met de buitenwereld, met
de maatschappij, en vooral ook met policy-makers.
Paul De Knop - rector Vrije Universiteit Brussel

Investing in Excellence

Ook nieuwsgierig, open en bereid om inzichten
te delen?
De VUB heeft meer dan vijfentwintig actieve leerstoelen. Via uw structureel meerjaren
engagement kan u als bedrijf, instelling of privépersoon meebouwen aan exploratief
en visionair onderzoek aan de VUB. Die expertise leidt tot nieuwe inzichten die publiek
worden gedeeld en de maatschappij ten goede komen.
Leerstoelen worden geleid door een eminente wetenschappelijke persoonlijkheid die zijn
of haar kennis en inzichten in een bepaald vakgebied wil delen met de gemeenschap. Dit
is de kern van wetenschappelijke kennisoverdracht, de kern van het academische debat,
de kern van datgene waar onze universiteit voor staat: nieuwsgierigheid, openheid en de
bereidheid om inzichten te delen.
Deze brochure toont u een greep uit onze bestaande leerstoelen.

Ann Verbeeck,
Directeur VUB Foundation
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Samen naar meer inzicht
Door samen gastcolleges, workshops, discussiefora en symposia
te organiseren, wordt bestaande kennis verder verdiept en
gevaloriseerd.

“Uitwisseling en samenwerking via leerstoelen
versterkt onze reputatie als internationaal
expertisecentrum voor exploratief en visionair
onderzoek en onderwijs. Het geeft een boost
aan innovatie en competitiviteit aan
onze universiteit. Met als resultaat een
betere service naar onze maatschappij.”
Hugo Thienpont – vicerector innovatie & valorisatie
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Leerstoelen met
maatschappelijke relevantie

Leerstoel History & Philosophy of Sciences

Ontdekking met return

In 2013 richtten Cécile Casterman en Raymond Hamers een academische
leerstoel op die tegemoet komt aan de noodzaak van een universiteitsbrede en
interdisciplinaire opleiding over de geschiedenis van de wetenschappen.
Met de installatie van deze leerstoel werd professor (emeritus) Raymond Hamers’
wens om de inkomsten, die terugvloeien uit zijn ontdekking, opnieuw te
investeren in de VUB, vervuld.
De leerstoel omvat een lezingenreeks onder leiding van Crosstalks met professor
Jean-Paul Van Bendegem als leerstoelhouder. VUB-eredoctor Prof. Londa
Schiebinger (Stanford University) had het over gendergelijkheid aan de universiteit.
Wetenschapsauteur Dava Sobel gaf een lezing over haar boek Longitude (2007)
en John Harrisons uitvinding van de chronometer. Psychiater en filosofe Anne
Fagot-Largeault (Collège de France) gaf een lezing over geneeskunde en ethiek en
filosofen, psychologen en psychiaters gingen met elkaar in discussie over de plaats
van geneesmiddelen en psychotherapie in de psychiatrie.
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Huawei for Contemporary China Studies
De verstandhouding tussen de Chinese en
Europese leefgroepen verhogen

Carrièrewendingen
Faciliteren, aanvaardbaar en bespreekbaar maken
van carrièrewendingen voor arbeiders, bedienden
en senior management

Mireille Aerens voor
alternatieve methoden ontwikkeling
Maken stamcellen dierproeven overbodig?
Stichting Diabetes Onderzoek
Leerstoel ter bevordering van onderzoek naar een
duurzame behandeling van diabetes

Public-Private Partnership (PPP)
Maatschappelijk onderzoek & kennisnetwerk
Publiek-Private Samenwerking (PPS)

De 81-jarige Mireille Aerens schonk een deel van haar privé-fortuin aan de VUB om te
onderzoeken hoe dierproeven kunnen vervangen worden door in vitro-methoden met
stamcellen. Toxicologe prof. Vera Rogiers is leerstoelhouder.
Met de schenking krijgen twee jonge vorsers gedurende vier jaar de kans om mee hun
schouders te zetten onder het in vitro-onderzoek aan de VUB, een interdisciplinaire
samenwerking tussen het departement van prof. Rogiers en het departement B-Phot
van prof. Hugo Thienpont. Het onderzoek moet resulteren in een miniatuurlabo, een
lab-on-chip.
Mireille Aerens: “Door een leerstoel op te richten kan ik genieten van de successen
en vooruitgang die de VUB boekt dankzij mijn steun. Het is dubbel plezier. Het genot
van te schenken aan een instelling die mij meer dan genegen is en in één klap ook het
onderzoek te steunen dat dierproeven kan elimineren.”
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Waardig Levenseinde
Respect voor de keuze van de patiënt

Active Aging

Zelfredzaamheid van ouderen in onze samenleving

Health Economics
Structureel onderzoek naar over- en onderconsumptie van zorgen in de medische sector
6

Behoefte-onderzoek naar senioren levert een schat aan informatie op, onder
meer over de woon- en leefomgeving, de zorginfrastructuren en de sociale
contacten. Bijvoorbeeld hoe een buurt of wijk aantrekkelijk kan worden
gemaakt, zodat ouderen zich er veilig voelen en er willen blijven wonen. Of hoe
mensen met ernstige beperkingen door domotica en sociale media langer thuis
kunnen wonen en hun sociale contacten beter kunnen onderhouden.
De inzichten en praktische aanbevelingen die voortvloeien uit dit
discussieplatform, mogelijk gemaakt dankzij de schenking van ‘Stichting
Bevordering Active Aging’ en met als titularis Tinie Kardol, vormen
een belangrijke bijdrage tot technische en sociale ontwikkelingen, de
zelfredzaamheid van ouderen en een efficiënt en gelegitimeerd ouderenbeleid.

Co-creatie van kennis
Wilt u als bedrijf, instelling of privépersoon actief meebouwen aan een ecosysteem van experten en stakeholders
in een open innovatieplatform? Rond een multidisciplinair thema of een complexe maatschappelijke kwestie die u
persoonlijk bezighoudt? Wat leidt tot nieuwe inzichten en een beter beleid? Overweeg een leerstoel op naam.
Wij kunnen u in contact brengen met experten ter zake. Onder hun leiding kan thematisch onderwijs en onderzoek
worden uitgewerkt. Via workshops, gastcolleges, panelgesprekken en symposia wordt de opgedane kennis en
expertise verspreid.

Leerstoelen hebben doorgaans een looptijd van gemiddeld 3 tot 5 jaar.
Lange termijn engagementen kunnen leiden tot ‘Centers of Excellence’.

Ook u haalt het beste uit uw leerstoel
•
•
•
•

U bouwt mee aan exploratief en visionair onderzoek
U faciliteert interactie tussen academici, bedrijfswereld en maatschappij
U krijgt de kans om uw netwerk uit te breiden – ook internationaal
U krijgt extra visibiliteit via jaarverslag, website, pers en opname in eigen
communicatie
• U neemt via een ‘Center of Excellence’ internationaal een referentiepositie in
• U krijgt een VIP behandeling aan de VUB
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Verbind uw naam aan de VUB
Wenst u een financiële gift te doen voor een leerstoel
op naam? Heeft u een ander voorstel?
VUB Foundation behandelt uw voorstellen in alle
discretie. Aarzel niet en neem contact op met:
Ann Verbeeck
VUB Foundation
Pleinlaan 2 l 1050 Brussel
[T] +32 (0)2 629 15 42
[E] foundation@vub.ac.be
[W] www.vubfoundation.be
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