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INTERNATIONALE SAMENwERKING

‘To travel or not to travel?’:  
Een essentiële vraag voor academici

Ann van Griensven

Er wordt heel wat afgereisd in de academische wereld, want we werken met heel wat 
buitenlandse parters samen. Plots viel dat allemaal weg. Hoe essentieel zijn die ver-

plaatsingen? Kunnen we zonder of met veel minder reizen internationaal samenwerken?

Laat ik beginnen met een mea culpa: ik reis heel veel voor mijn werk, en voornamelijk 
met het vliegtuig. Als waterspecialist ben ik actief bezig met waterproblemen over heel 
de wereld, en deel ik mijn kennis met studenten en waterprofessionals van over heel de 
wereld. Mijn programma voor dit jaar zag er zo uit: 

Jaar Maand Bestemming Doel
Vervoers-
middel

2019 februari Toulouse & Nice Training + projectmeeting vlucht

2019 april Wenen Conferentie vlucht

2019 mei Utrecht Doctoraatsverdediging auto

2019 juni Parijs Projectmeeting/conferentie trein

2019 juli Wenen Conferentie vlucht

2019 september UK Doctoraatsverdediging Skype

2019 oktober Amsterdam Keynote lecture trein

2019 oktober Rabat, Morocco UNESCO training vlucht

2020 februari Zurich Doctoraatsverdediging auto

2020 maart Arusha Projectmeeting + training vlucht

2020 april Madrid UNESCO-IHP meeting Skype

2020 april-mei Texas SWAT ontwikkelingen Skype*

2020 mei Parijs UNESCO-IHP meeting Skype*
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2020 mei Iran PhD supervisie Skype**

2020 mei Kenya PhD supervisie Skype**

2020 mei Tanzania PhD supervisie Skype**

2020 mei Nederland+Brazilië Doctoraatsverdediging Skype*

2020 mei Wenen Conferentie Skype

2020 mei Palestina & 
Jordanië

Projectmeeting Skype

2020 juni Duitsland Internationale bijeenkomst van 
onderzoekers rond intersectorale 
impact van klimaatsverandering

Skype*

2020 juli Costa Rica Internationale bijeenkomst van 
SWAT modellering

Uitgesteld

*reis afgelast ** reis student afgelast

Dankzij corona is dus heel wat CO2 bespaard. En dat is dan nog alleen in mijn kleine kot. 

In de omgekeerde richting ontvangen we jaarlijks een tiental bezoekers op het depar-
tement (zie tabel). Binnen de master Water Resources Engineering komen jaarlijks een 
vijftigtal internationale studenten uit meer dan twintig landen in België studeren. Op-
nieuw goed voor ettelijke grammen/tonnen CO2-uitstoot. Hieronder een overzicht van 
de internationale bezoekers voor de periode juni-november 2019:

Functie Instelling Land Startdatum Einddatum

doctoraatsstudent Warsaw University of 
Life Sciences

Polen 6/3/2019 6/14/2019

doctoraatsstudent The Nelson mandela 
African Institution of 
Science and Technology

Tanzania 6/18/2019 11/17/2019

doctoraatsstudent Warsaw University of 
Life Sciences - SGGW

Polen 6/17/2019 6/28/2019

doctoraatsstudent Sokoine University 
of Agriculture (SUA), 
Tanzania

Kenia/
Tanzania

8/4/2019 12/4/2019

doctoraatsstudent Nelson Mandela African 
Institute of Science and 
Technology, Tanzania 
(NM-AIST)

Oeganda 8/31/2019 12/31/2019
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doctoraatsstudent Warsaw University of 
Life Sciences

Polen 8/26/2019 9/6/2019

docent Bahir Dar Institute of 
Technology, Bahir Dar 
University

Ethiopië 9/24/2019 11/23/2019

docent University of Dar es 
Salaam

Tanzania 9/24/2019 11/23/2019

docent NM-AIST Arusha Tanzania 10/7/2019 10/18/2019

senior scientist IFFSTAR France Frankrijk 11/5/2019 11/5/2019

senior scientist Ruhr University Bochum Duitsland 11/5/2019 11/5/2019

senior scientist Ruhr University Bochum Duitsland 11/5/2019 11/5/2019

senior scientist Climate Analytics Duitsland 11/5/2019 11/5/2019

In tijden van COVID-19 komt dan de vraag: zijn deze reizen essentieel? Gaan we nu min-
der goed onderzoek en onderwijs hebben? Of kunnen we hier toch enkele reizen van 
laten? Ook in de toekomst? Tijd dus voor reflectie, want jawel, die tijd zouden we moeten 
hebben nu er heel wat reistijd vrijkomt. 

Het valt me meteen op dat de crisis niet geleid heeft tot minder internationale samen-
werking of minder internationale communicatie. Het is niet het vliegverkeer dat de we-
reld klein maakt, maar het internet. Het wegvallen van het vliegverkeer en het sluiten 
van de grenzen, hebben er niet toe geleid dat we niet meer samenwerken of commu-
niceren met internationale partners. Integendeel, het heeft ons geleerd hoe eenvoudig 
en efficiënt dit kan verlopen via het internet. Het internet is een uitstekend medium om 
kennis uit te wisselen. Het geeft de mogelijkheid om op virtuele excursie te gaan alsook 
om ideeën en expertise uit te wisselen. We gaan deze maanden massaal virtueel op reis, 
maar ook in de toekomst zullen we dat meer doen. Laten we eens de verschillende vor-
men van samenwerking bekijken. 

Academische reizen in tijden voor corona

Reizen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking

Sinds de Vlaamse Interuniversitaire Raad meer dan twintig jaar geleden begon met Uni-
versitaire Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s (VLIR-UOS), geeft zij studenten en 
andere medewerkers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om kennis op te doen die 
in hun eigen land niet voor handen was en daardoor totaal niet toegankelijk. Door land-
genoten in België te laten studeren, kunnen ontwikkelingslanden expertise opbouwen 
die nadien in eigen land kon worden aangewend. Veel van de studenten die naar België 
kwamen om zich te specialiseren in waterbeheer, keerden terug naar academische 
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posities waar ze zelf wateropleidingen konden uitwerken en slaagden er zo in om hun 
kennis door te geven. Anderen kwamen in ministeries voor waterbeheer terecht waar 
ze meetnetwerken en bekkenbeheersplannen konden uitbouwen, volgens Europese of 
Amerikaanse voorbeelden. In de privésector konden ze op basis van hun kennis betere 
irrigatiesystemen ontwerpen of studierapporten van hogere kwaliteit afleveren. De im-
pact van deze samenwerking is enorm en wordt ook gezien als een van de beste vormen 
van ontwikkelingssamenwerking. VLIR-UOS financiert ook onderzoeksprogramma’s die 
de mogelijkheid geven aan jonge onderzoekers uit de partnerlanden om een doctoraat te 
behalen in België binnen ontwikkelingsrelevante onderzoeksonderwerpen. 

Reizen voor internationaal onderzoek

Vele academische reizen gebeuren in het kader van internationaal onderzoek, vaak gefi-
nancierd door het Europees Onderzoeksfonds. We ontmoeten elkaar minstens jaarlijks 
binnen onderzoeksprojecten om de voortgang van het onderzoek te bespreken en om 
inzicht te krijgen in de resultaten van de partners. We gebruiken de tijd om de komen-
de onderzoeksactiviteiten samen in detail te plannen: een belangrijke doelstelling van 
internationaal onderzoek is namelijk om de puzzelstukjes samen te leggen. De onder-
zoeksideeën komen vaak tot stand tijdens ontmoetingen op internationale conferenties, 
waar recente onderzoeksresultaten uitgewisseld worden in de vorm van presentaties. 
Dit geeft inspiratie voor nieuwe ideeën tijdens discussies, niet zelden tijdens informele 
gesprekken. We reizen naar het buitenland ook om in doctoraatsjury’s te zetelen of no-
digen internationale experten uit voor de de evaluatie van een doctoraatsthesis, inclusief 
het testen van kennis en kritisch reflectie over het eigen werk tijdens de private en open-
bare doctoraatsverdediging.

Het internationaal netwerk is essentieel voor de kwaliteit van het onderzoek. Zeker in 
kleine landen als België is de lokale expertise beperkt in gespecialiseerde onderwerpen. 
Elk onderzoeksdomein heeft een eigen community uitgebouwd die conferenties orga-
niseert. Het netwerken tussen de sessies door is vaak belangrijker dan het officiële pro-
gramma. Vanuit dat netwerken groeien er later internationale onderzoeksprojecten. De 
alternatieve weg van wetenschapscommunicatie, namelijk in de vorm van publicaties 
van resultaten in vaktijdschriften, neemt immers veel tijd in beslag. Dat komt doordat de 
publicaties een diepgaand review proces moeten ondergaan. 

Onderzoekers worden aangespoord om internationale ervaring op te doen door een tij-
delijk verblijf in het buitenland. Deze ‘internationale mobiliteit’ is een essentieel element 
in het curricula van onderzoekers, en telt mee bij de toekenning onderzoeksbeurzen of 
bevorderingen. Onderzoekers worden op die manier aangespoord om tijdelijk hun onder-
zoek uit te voeren in een buitenlandse onderzoeksinstelling. 
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Reizen na corona

Reizen voor ontwikkelingssamenwerking: meer e-learning

De afgelopen decennia hebben meer en meer landen de capaciteit uitgebouwd om zelf 
goede opleidingen aan te bieden, ook in waterbeheer. Tegelijkertijd is kennis alom voor-
handen via het internet. De stelling dat men alleen kennis kan opdoen door naar België 
te vliegen, of dat wij alleen onze kennis kunnen overdragen door ter plekke cursussen 
te geven gaat niet meer op. De coronacrisis heeft ons versneld de weg getoond naar 
alternatieven: er bestaat online veel lesmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van instruc-
tievideo’s op YouTube-kanalen. Zelf zien we een sterk toegenomen populariteit van het 
materiaal dat we online ter beschikking zetten. Sommige filmpjes zijn duizenden keren 
bekeken, en dan voornamelijk in het Zuiden. 

E-learning is niet iets nieuws, maar is al een tijd in opmars. De coronacrisis heeft ons 
gedwongen om onderwijs aan te bieden op afstand, maar deze noodoplossing mag niet 
te snel vergeleken worden met e-learning. De filmpjes die we de afgelopen weken ont-
wikkeld hebben, hebben in de toekomst waarschijnlijk niet meer nut dan een alterna-
tief aan te bieden aan studenten die om wat voor reden ook lessen hebben gemist. We 
moeten niet te snel denken dat de recente ervaringen ons kunnen doen besluiten dat we 
volledig kunnen overstappen op online teaching. Overschakelen op afstandsonderwijs 
vraagt om een weloverdachte pedagogische aanpak, rekening houdend met de grootte 
van de studentengroep en haar achtergrond, in combinatie met de leerdoelstellingen. De 
meeste ervaringen leren ons dat de beste optie vaak bestaat uit een combinatie van het 
aanbieden van onlinemateriaal dat wordt aangevuld met fysieke sessies waar er vooral 
tijd vrij wordt gemaakt voor vragen en discussie. 

Nergens is e-learning zo populair als in India. Van het materiaal dat we binnen ons de-
partement online ter beschikking stellen, zien we al snel meer dan twintigduizenden 
clicks uit 49 landen, waarvan het grote merendeel uit India (goed voor 10 %), Ethiopië, 
Brazilië en USA. Tegelijkertijd is India ook koploper in het produceren van materiaal voor 
e-learning. Vanwaar deze grote populariteit in India? Volgens Prof. Pradeep Mujumbar, 
chairman van het Interdisciplinary Centre for Water Research (ICWAR) en professor van 
het Indian Institute of Science (Bangalore, India) is dit te wijten aan een groot verschil in 
kwaliteit tussen de instituten en universiteiten die hoger onderwijs aanbieden, waardoor 
veel studenten op zoek gaan naar bijkomend lesmateriaal. E-learning kan dus ook onge-
lijkheid overbruggen. 

Aan de VUB werken we al een paar maanden aan een e-Masteropleiding voor Water 
Resouces Engineering in samenwerking met Palestijnse en Jordaanse universiteiten. Wij 
leven enkele weken in lockdown met gesloten grenzen, maar de inwoners van Gaza zitten 
al jaren in deze situatie, en zijn daardoor fysiek afgesloten van studies in het buitenland. 
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Zij zien al langer een potentieel in online teaching. Binnen het project wordt materiaal 
uitgewisseld dat ontwikkeld werd op de VUB, het IHE Institute for Water Education en 
universiteiten in Palestina en Jordanië. Dit materiaal wordt lokaal geïntegreerd in een 
blended learning formaat, waarbij ter aanvulling van het afstandsonderwijs op regelma-
tige tijdstippen op de campus nog vraag- en discussiemomenten worden georganiseerd. 
De lokale experten en docenten nemen een fundamentele rol in de kennisoverdracht op. 

De COVID-19-crisis heeft ertoe geleid dat er in sneltempo verschillende initiatieven on-
staan om e-learning materiaal rond waterbeheer te verzamelen en te delen. UNESCO is 
zich er alvast van bewust dat de noden voor het uitwisselen van kennis rond waterbeheer 
na COVID-19 zullen groeien en dat samenwerking essentieel is voor het delen van kennis 
en gegevens rond water. UNESCO’s Division of Water Sciences werkt dan ook strate-
gieën uit om de uitdagingen aan te pakken binnen een context van COVID-19-maat-
regelen. De VUB werkt samen met UNESCO binnen het Open Water Network aan een 
e-learningplatform voor onderwijs rond water waarbinnen we online cursusmateriaal 
evalueren en partners helpen om het juiste materiaal te vinden. Door organisaties en 
experten samen te brengen rond e-learning zijn we met zijn allen beter voorbereid om 
afstandsonderwijs aan te bieden.

Reizen voor internationaal onderzoek: meer teleconferentie

Tijdens de COVID-19-crisis communiceren we allemaal vaak met virtuele conferenties 
via het internet. We zijn het ondertussen allemaal gewoon om via teleconferentietech-
nologieën met elkaar te communiceren en dat gaat zeer goed. 

De EGU (European Geophysical Union) moest noodgedwongen overgaan tot een 
e-conferentie voor een 10 000-tal deelnemers. Dat gebeurde met succes: 26 219 per-
sonen hebben minstens 1 van de 721 livesessies bijgewoond, en er werden meer dan 
200 000 berichten geplaatst. Ook op de VUB zullen we de conferentie van de Internati-
onal Environmental Software Society virtueel organiseren. 

Aan de VUB transformeren we momenteel een conferentie van 500 deelnemers naar 
een virtueel formaat. Alle sessies zullen geregistreerd worden en nadien ook beschikbaar 
blijven voor zij die niet ‘aanwezig’ konden zijn. 

De positieve ervaringen zullen er in de toekomst voor zorgen dat er meer gebruik zal 
worden gemaakt van teleconferencing. Niet noodzakelijk als vervanging maar eerder als 
aanvulling. We blijven leven op een aarde die rond is met sterk uiteenlopende tijdzones. 
We zullen nog steeds fysiek samenkomen, maar misschien minder frequent en met min-
der grote aantallen. Door een hybride conferentie waarbij een online alternatief wordt 
aangeboden, zullen we ook onderzoekers kunnen bereiken die hetzij geen geld, hetzij 
geen tijd, of om ecologische redenen geen vliegverplaatsing kunnen of willen doen. 



127

in
te

rn
At

io
n

A
le

 s
A

m
en

w
er

ki
n

g

Minder reizen heeft zijn beperkingen

De internationale reizen zijn nodig om collega’s persoonlijk te leren kennen. Het gaat ten-
slotte om samenwerkingen tussen mensen, vaak met verschillende culturen. Dat gaat 
veel beter als je elkaar ook persoonlijk kent. De informele aspecten van samenkomsten 
zijn niet te onderschatten. Het is het moment waarbij je binnen internationale projecten 
aan teambuilding doet. 

Anno 2020 zijn er sociale media ter beschikking waarmee je elkaar beter kunt leren ken-
nen. Als het via sociale media mogelijk is om ‘dates’ of levenspartners te vinden, dan 
moet dat ook kunnen binnen een professionele context. We zien hoe sterk de sociale 
media in het leven van de nieuwe generatie, onze kinderen, is binnengedrongen.

Maar corona maakt ook duidelijk dat de sociale media zelfs bij onze kinderen de fysieke 
ontmoeting niet kan vervangen. Het sociale aspect van fysieke ontmoetingen kan niet 
volledig vervangen worden door een scherm. Vooral de vaak informele gesprekken, een 
heel belangrijk element in netwerken, vallen weg. 

Minder reizen brengt extra voordelen 

Minder reizen is goedkoper, gezonder en minder vervuilend. De COVID-19-crisis heeft 
uiteraard zijn weerslag op de begrotingen en BNP van regeringen, wat ertoe zal leiden 
dat de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking zullen krimpen. Misschien kan dit 
wel gedeeltelijk opgevangen worden door een krimp in de mobiliteitsbudgetten door 
meer in te zetten op communicatie via internet en door minder te reizen. Zo kunnen we 
met online communicatie bijdragen aan de bestrijding van de pandemie, de CO2-uitstoot 
verminderen en geld en tijd besparen.

Conclusie

De coronacrisis heeft enerzijds een versnellingseffect gehad op een aantal evoluties 
waarbij online communicaties de fysieke ontmoetingen vervangen, zij het voor onder-
wijs of onderzoek. Na het openen van de grenzen zullen deze ervaringen ertoe leiden dat 
we effectief heel wat vliegreizen zullen vervangen door online meetings. Dat geeft veel 
extra voordelen, zoals besparingen op tijd en geld, maar ook het verminderen van risico’s 
die reizen nu eenmaal met zich meebrengt. Anderzijds zullen virtuele communicatie via 
het internet nooit alle rijke en menselijke aspecten van fysieke ontmoetingen kunnen 
vervangen. Maar het evenwicht tussen fysieke en virtuele reizen zal ook in de toekomst 
anders liggen dan voor corona. We gaan minder reizen met het vliegtuig, maar vaker 
virtueel op reis. 
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