INDIA PLATFORM UGENT
Verslag
juni 2009 tot en met september 2010

Het India Platform UGent werd gelanceerd in oktober 2008. De nota die voorligt is het tweede verslag van de activiteiten.
Eerst komt er een opsomming van de activiteiten (zie I) en daarna een overzicht van de nieuw ondertekende akkoorden
(zie II). Onder punt III volgt een inhoudelijke en beleidsmatige insteek. Punt IV geeft een korte terugblik op de werking van
twee jaar India Platform en punt V tenslotte bespreekt de toekomstige activiteiten van het India Platform.
I. Activiteiten
Activiteiten in België en Europa
Dienstverlening en activiteiten binnen de UGent
Ondersteuning, matchmaking en feedback UGent-activiteiten met betrekking tot India: Vier faculteiten waren in
deze periode opvallend actief in samenwerking met Indiase partners:
o De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen bracht in maart 2010 een gefocust werkbezoek aan ZuidIndia. Bedoeling was het vlot coördineren van toekomstige samenwerkingen met India in haar
vakgebieden. Deelnemers aan het werkbezoek waren onder andere decaan Prof. Guido Van
Huylenbroeck en facultair commissievoorzitter internationalisering Prof. Koen Dewettinck. De delegatie
besliste het werkbezoek te concentreren op zes instituten in Zuid-India en niet naar instituten in zeer
uiteenlopende regio’s te gaan, mede gemotiveerd door de visie van het India Platform UGent. Dit
werkbezoek resulteerde al in zeven concrete resultaten, waaronder de organisatie van een
gezamenlijke Indo-Belgische conferentie over levensmiddelenwetenschappen in Chennai in 2013, een
gerichte PR-campagne in Anna University, de ontwikkeling van een gezamenlijk doctoraat met IIT
Madras, een idee voor een gezamenlijke zomercursus, en het engagement van de Tamil Nadu
Agricultural University in het grote Europese onderzoeksproject 'VEG-i-Trade', door de UGent
gecoördineerd. Voor het werkbezoek bezocht collega Prof. Gijs Du Laing ook al de Zuid-Indische

o

University of Hyderabad (School of Life Sciences) in februari 2010. Na het werkbezoek volgden een
discussie met vertegenwoordigers van de ambassade van India in Brussel, dhr. Rajgopal Sharma
(advisor) en dhr. Gaurav Ahluwalia (Second Secretary, Press, Information, Culture, Education) over
structurele academische samenwerking tussen Indiase partners en de UGent. De faculteitsraad gaf
ondertussen haar fiat om door te gaan met de lopende en geplande acties wat India betreft (voor een
verslag van het werkbezoek: zie bijlage 1). Daarnaast is Prof. Prasad van de University of Hyderabad
op bezoek geweest bij Prof. De Laing, en bezocht een delegatie van de Indiase MGM Group deze
faculteit, met het oog op samenwerking in meerdere disciplines (ook buiten deze faculteit).
De Faculteit Wetenschappen bracht in de persoon van Prof. Patrick Bultinck in september 2009 een
bezoek aan het IIT Kharagpur – het oudste van de Indian Institutes of Technology. Dit bezoek
resulteerde, naast het uitstralen van de uitstekende reputatie van de UGent onder prominente
theoretische chemici in India, in een doctoraatsbeurs van twee jaar aan de UGent voor één student,
een stage van drie maanden bij onder andere Prof. Annemieke Madder voor twee andere studenten,
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een joint PhD met de University of Chennai, een Cooperation Agreement met IIT Kharagpur, en een

o

gepland Cooperation Agreement met de University of Hyderabad – waarvan prof. Kalidas in november
2009 te gast was in Gent (voor een verslag van deze activiteiten: zie bijlage 2). Verder bezocht Prof.
Johan Van der Eycken van dezelfde faculteit in januari 2010 een aantal contacten in Delhi met de
bedoeling verder samen te werken, was Prof. Pushpanavam van IIT Madras verschillende maanden te
gast bij Prof. Van Keer, en ontmoet Prof. Anna Depicker in september 2010 de MGM Group-delegatie
die de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen bezoekt.
De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen telt verscheidene leden met een
uitgesproken interesse in structurele samenwerking met India. Naar analogie met de Faculteit Bioingenieurswetenschappen wordt in de nabije toekomst een gefocust werkbezoek gepland vanuit de

o

faculteit. Daarnaast nam Prof. Jo Lambert in maart 2010 deel aan de prinselijke missie naar India (voor
een verslag van haar ontmoetingen in dit kader: zie bijlage 3), en verzorgden Prof. Jan Gerris en Prof.
René Verdonk onder andere key note lectures op internationale conferenties in India (zie www.indiaplatform.org >>> activities >>> lectures and conferences).
De Faculteit Ingenieurswetenschappen werkt op dit moment met een groot aantal Indiase gastproffen,
studenten en doctoraatstudenten. Verder gaf Prof. Roger Sierens in augustus 2009 een key note
lecture op het World Hydrogen Technologies Convention (www.whtc2009.org), bediscussieerde Prof.
Jan Vanfleteren met het coördinerend team van het India Platform UGent een toekomstig akkoord met
het Indian Institute of Sciences in Bangalore (waar de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ook op
bezoek was), onderhoudt William Van Impe intensieve contacten met niet minder dan 5 Indiase
instituten (voornamelijk prestigieuze IIT’s), en werd Prof. Guy Marin uitgenodigd voor een lezing in
Chennai in december 2010.

Het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap (FLW) zette haar projecten in Zuid-India verder, met als
doelstelling het uitbouwen van een stevig netwerk van onderzoekers werkzaam in de menswetenschappen en de
sociale wetenschappen en andere stakeholders in heel de deelstaat Karnataka.
Verder lopen er verscheidene activiteiten en projecten in de meeste faculteiten. Voor een overzicht van de lopende en
geplande activiteiten van ZAP-leden met Indiase partners: zie bijlage 4.
Hier een kaartje met de plaatsen waar de UGent momenteel actief is:
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Himachal Pradesh:
LA

Uttarakhand:
TW

Punjab:
GE

Delhi:
LW - WE - GE - TW - PP - LA

Haryana:
GE - LA

Uttar Pradesh:
TW - LA

Rajasthan:
TW

Jharkhand:
WE

Gujarat:
TW - LA

West Bengal:
WE - GE

Andhra Pradesh:
WE - GE - LA

Maharashtra:
WE - GE - TW - LA

Karnataka:
LW - WE - TW - LA

Tamil Nadu:
WE - TW - DI - LA

Infosessies India Platform UGent in de faculteiten: In de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit
Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen werden infosessies georganiseerd over de werking van het India
Platform UGent. (De andere faculteiten, met uitzondering van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen,
werden in het vorige jaar reeds bezocht, zie vorig verslag.) De bedoeling is om UGent personeel warm te maken om
samenwerkingen met India op touw te zetten. De verzoeken die hieruit voortkwamen werden opgevolgd
(communicatie werkbezoeken, facilitering communicatie met Indiase partners, doorverwijzing naar
financieringsmogelijkheden, etc.).
India Platform UGent Website: De website van het India Platform UGent werd verder uitgebouwd en aangevuld. Zie:
http://www.india-platform.org/. De belangrijkste verbeteringen zijn de online beschikbare lijst met akkoorden, de
(helaas beperkte) lijst van financieringsmogelijkheden voor Indiase studenten en academisch personeel in België en
Belgische studenten en academisch personeel in India, de vermelding van een contactpunt in India en het
systematisch bijhouden van persartikels over het India Platform, gebaseerd op een onderliggende database met
zoekfunctie. Een database met de lopende projecten en samenwerkingen van UGent-personeel met Indiase partners
werd technisch al onderbouwd, maar staat nog niet online. Deze database met goede zoekfunctie moet de synergie
tussen UGent projecten in India helpen bevorderen.
India Platform UGent helpdesk en vertegenwoordiging: Coördinator Nele De Gersem beantwoorde tijdens de
betrokken periode een reeks vragen (telefonisch, per email en via persoonlijke afspraken) en begeleidde verschillende
mensen in het oplossen van problemen rond samenwerking met India. De vragen aan het India Platform lopen uiteen
van het detecteren en beoordelen van opportuniteiten voor institutionele samenwerking, over het begeleiden van
studenten in hun zoektocht naar stages of vrijwilligersprojecten in India tot hulp bij culturele aspecten van contacten
met India. Meestal werd een vraag afdoende beantwoord in één contact; soms was een meer uitgebreide opvolging
nodig.
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Organisatie event “Being an Indian student in Ghent”: Bij het begin van academiejaar 2009-2010 organiseerde het
India Platform in samenwerking met InBag (Indo-Belgian Association Gent) een kennismakingsavond tussen Indiase
studenten en het personeel van de UGent, de Rector, de First Secretary of the Indian Embassy en andere
personeelsleden met (interesse voor) samenwerkingen met India.
Akkoord met Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways: Teneinde de vliegtuigreizen naar India aangenaam en
voordelig te laten verlopen voor de UGent-medewerkers heeft het India Platform een overeenkomst afgesloten met Jet
Airways. Hierdoor heeft het UGent personeel toegang tot voordelige tickets en kan het gratis data van tickets wijzigen.
De overeenkomst werd in september 2010 geëvalueerd en geherformuleerd. De samenwerking tussen Jet Airways en
het India Platform UGent zal in de toekomst ook versterkt worden.
Afstemming interne bestuursorganen UGent: Afspraken met de Afdeling Internationale Betrekkingen UGent;
opvolgen Commissies Internationalisering binnen de UGent; uitwisselingen met Dr. Ir. Ann van Hauwaert in verband
met de UGent visie op ontwikkelingssamenwerking.

Uitstraling
Audiëntie bij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip: De directeur van het India Platform UGent, Prof.
Balagangadhara, werd uitgenodigd voor een gesprek over India en de Indiase cultuur door de Prins. Het gesprek werd
een discussie van twee uur, waarin de Prins grote interesse toonde voor de intellectuele benadering van India door
het India Platform UGent.
Lezingen en interviews met betrekking tot India: Door verschillende leden van het coördinerend team van het India
Platform UGent werden lezingen gegeven omtrent India en de samenwerking tussen Europa en India:
Op de “Day on Evaluation of Development Research,” Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;
Op het “Symposium India,” Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten;
In de interviewserie over India van Radio 1, onder leiding van journaliste Greet Van Thienen;
Lezing “De ontmoeting van de Indiase en Westerse cultuur” voor de Open Contact Club Knokke-Heist.
Workshop voor de School of Protocol (Brussel): Op vraag van de School of Protocol in Brussel, gaven coördinator
Nele De Gersem en lid van het coördinerend team Jakob De Roover in maart 2010 een workshop “Protocol in India”.
De workshop had een publiek van een 20-tal diplomaten en zakenmensen, en behandelde de geschiedenis, cultuur
en waarden van India, te volgen procedures, do’s en dont’s in het zakendoen met India, en het verschil tussen
Europese communicatie en Indiase communicatie.
Gesprek met Alexandros Koronakis, redacteur van New Europe: In november 2009 zat het coördinerende team
van het India Platform samen met Alexandros Koronakis, redacteur van de krant New Europe. Die krant wordt onder
andere door Eurocraten trouw gelezen. Het gesprek tastte een mogelijke samenwerking af rond het schrijven van
e
artikels over de rol van Europa ten opzichte van landen als India in de 21 eeuw.
Vertegenwoordiging op Indiase festivals in België: De coördinator van het India Platform UGent was aanwezig op
het Ganesh Festival (augustus 2009, Antwerpen), het Durga Filmfestival (november 2009 en september 2010,
Antwerpen), en een Brussels India-festival (mei 2010).
Deelname VLIR-debat over ontwikkelingssamenwerking: In maart 2010 nam de coördinator van het India Platform
deel aan een debat met de titel “Samenwerking, de hype voorbij”, georganiseerd door VLIR.
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Productie van affiches en brochures: In het najaar van 2009 werden affiches en brochures geproduceerd die zowel
in India als in Gent gebruikt zijn ter bekendmaking van het India Platform UGent.

Netwerking en samenwerking in België en Europa
Outreach socio-economische sector: Er waren verschillende ontmoetingen met geïnteresseerde niet-academische
potentiële stakeholders binnen België. Het gaat hier onder andere om een debat 'India, Europe and the Perspective
for Creative Growth' met o.a. de Indiase ambassadeur in België; een gesprek met Tony Vangelabbeek van Genesis
Textware pvt. ltd.; e-mail-uitwisselingen met Belgische industriëlen gevestigd of geïnteresseerd in India; actieve
deelname aan contactdag Azië van Flanders Investment and Trade; EU-Asia Higher Education Platform; discussie
over workshops voor kaderleden in de bedrijven Ahlers en Hansen; contacten met de Indo-Belgian Association Ghent;
discussie met Paul Hegge van VOKA Halle-Vilvoorde; ontmoetingen met vertegenwoordigers van de ambassade van
India in België; interview met Philippe Vlerick; deelname seminarie van Xavier Prabhu (3C): "The Elephant in the
Room..."; discussie met EC DC Education over hoger onderwijs in Europa en India; ontmoeting met Veerle Lisabeth,
Affinity iba over mogelijke workshops ‘How to deal with Europeans in India’.
Nieuwsbrief voor de stakeholders: In januari 2010 werd een nieuwsbrief met de activiteiten van het India Platform
UGent verzonden naar de stakeholders (zie bijlage 5).
Volksvertegenwoordigers van Karnataka op bezoek aan de UGent: In het kader van de Europese rondreis van
een delegatie volksvertegenwoordigers uit het Parlement van de Indiase deelstaat Karnataka, werd de delegatie twee
dagen naar de UGent uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met UGent-professoren, ontmoeting met de
bestuurders van de UGent, een bezoek aan het Europees Parlement en aan de Flanders Districts of Creativity.

Gepland bezoek van de Minister van Hoger Onderwijs van Karnataka aan de UGent: Teneinde de
onderwijssamenwerkingen tussen de UGent en de Indiase deelstaat Karnataka officieel vorm te geven en de
mogelijkheden voor de Academy for Social Sciences and Humanities te bespreken werd de Minister uitgenodigd. Het
bezoek werd geannuleerd wegens watersnood in Karnataka.
Voorbereiden Masters programma “Comparative Study of Cultures” met focus op cultuurverschillen tussen
hedendaags Europa en India: Vergadering in Pardubice met vertegenwoordigers van de UGent, de Universiteit van
Pardubice, Tsjechië en de Universiteit van Tartu, Estland. In dit kader werd ook een gezamenlijke projectaanvraag
voorbereid voor een Erasmus Mundus Master Course (EMMC) (International Masters in the Comparative Study of
Cultures). De uiteindelijke projectaanvraag zal bij de Europese Commissie ingediend worden bij de call van 2011.
Bijeenkomsten over mogelijke oprichting India Studies aan de UGent en modernisering van de klassieke
Indologie: Gesprekken met betrokken lesgevers over de opbouw van een hedendaags programma voor India Studies
aan de UGent. Beleidsbeslissingen hieromtrent worden de komende jaren aangemoedigd.

Werking India Platform UGent
Administratie en financieel management van het India Platform UGent: o.a. SAP-beheer.
Bijeenkomsten directeur en het coördinerend team: maandelijkse bijeenkomsten voor bespreking van
organisatorische en beleidsmatige aspecten van de activiteiten en de vooruitgang.
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Bijeenkomsten Kerncomité: Met prof. Brice De Ruyver, lid van het kerncomité, werd een apart gesprek gevoerd over
mogelijke ondersteuning door de Indiase gemeenschap in België. Dit wordt verder opgevolgd. Een volgende
bijeenkomst van dit Kerncomité is gepland.
Bijeenkomsten General Committee: Op geregelde tijdstippen werd het advies ingewonnen van leden van het
General Committee. Er was onder andere een discussie over de ontwerpversie van een 'India policy note' met dhr.
Henk Mahieu (FOD Buitenlandse Zaken) en met verschillende Indiase leden: dhr. Vishweshwar Bhat, Executive
Managing Director van de krant Vijay Karnataka (The Times of India Group); dhr. Jayant Nadiger, Trade
Commissioner Flanders voor Flanders Investment and Trade (FIT) in Bangalore; dhr. Subrahmanya B.K., Senior
Manager Sales van het internationale bedrijf Pearlite Liners Pvt. Ltd.; en Prof. Sadananda Janekere, Directeur van de
Karnataka Academy of Social Sciences and Humanities. Er waren ook ontmoetingen tussen deze leden van het
general committee en de Rector.

Activiteiten in India
Vragen vanuit India
Meer dan in de eerste periode, kwamen er in deze periode ook veel vragen vanuit India. Een deel van die vragen
kwam van studenten, die meestal op het spoor van de UGent waren gekomen via het Erasmus Mundus External
Cooperation-project Eurindia. Een ander deel kwam van academische en niet-academische actoren die informatie of
samenwerking zochten met het India Platform. Om deze vragen beter te kanaliseren, werd een aanspreekpunt voor
het India Platform UGent in India gecreëerd in de persoon van dhr. Subrahmanya B.K. Ook werd een aparte brochure
gemaakt voor de verspreiding in India. Alle vragen werden door de coördinator beantwoord met doorverwijzing naar
het relevante ZAP-lid aan de UGent, een mogelijke partner in België, of de relevante informatie.

Netwerking en samenwerking in India
Er werd geïnvesteerd in de verdere uitbouw van een stabiel netwerk in India. Er werden in de betrokken periode drie
werkbezoeken gebracht aan India (oktober 2009, februari 2010 en september 2010). Volgende ontmoetingen vonden
plaats tussen Indiase beleidsmakers en het ‘coordinating team’ van het India Platform UGent:
5 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met S.M. Krishna, Minister voor Buitenlandse Zaken, Central
Government of India
Discussiepunten: Lancering en uitbouw van het India Platform UGent, inclusief nauwere contacten tussen Indiase en
Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Mogelijkheid tot ondertekening van een bilateraal Science &
Technology Cooperation Agreement tussen de Belgische overheid en het Department of Science and Technology
(DST), Government of India. Mogelijkheid bespreken voor stagebeurzen van de Indiase overheid voor stages aan de
Universiteit Gent. Mogelijkheid voor een ‘block grant’ van de Indiase overheid voor de uitbouw van ĀSHA in Karnataka
en andere staten in India.
Aanwezig:
Dhr. Vishweshwar Bhat, hoofdredacteur van de krant ‘Vijaya Karnataka’
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
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6 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met Mevr. Sudha Murthy van Infosys Foundation
Discussiepunten: Ondersteuning van het India Platform en ĀSHA door Infosys Foundation. Potentieel netwerk van de
meest belangrijke bedrijfsactoren in Karnataka die de uitbouw van ĀSHA mee ondersteunen. Mevr. Murthy verwees
ons door voor ondersteuning naar het Tata Institute of Social Sciences
Aanwezig:
Dhr. Vishweshwar Bhat, hoofdredacteur van de krant ‘Vijaya Karnataka’
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
6 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met Dhr. Krishna Byre Gowda, Member of the Legislative Assembly
en President Youth Congress, Karnataka
Discussiepunten: Ondersteuning van het India Platform en ĀSHA door de regering van Karnataka. Uitbouw van
nieuwe mogelijkheden voor sociale wetenschappen in Karnataka. Hij regelde drie belangrijke afspraken in Delhi: met
Dhr. Kalappa (contact voor de Minister van Human Resources and Development, Central Government, India), met
Dhr. Moily (Minister of Law and Justice, Central Government, India) en met Dhr. Rahul Gandhi (parlementslid, Indian
National Congress General Secretary en Youth Congress President).
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
7 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met Shankar Prasad, ex-bedrijfsleider en lokaal politicus
Discussiepunten: Mogelijkheden om ĀSHA te ondersteunen via e-governance instrumenten. Uitbouw PR voor ĀSHA
en het India Platform in Karnataka. Contacten met de zakenwereld in Karnataka. Hij organiseerde daarom ook een
rondetafelgesprek met een 25-tal zakenmensen van Karnataka over potentiële steun voor ĀSHA
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
8 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met de Principal Secretary van de Minister voor Hoger Onderwijs van
Karnataka
Discussiepunten: Lancering en uitbouw van van ĀSHA in Karnataka (onder andere het regelen van de statuten).
Mogelijkheid bespreken tot het verkrijgen van een ‘block grant’ van de overheid van Karnataka. Er werd naar
aanleiding van de ontmoeting en dossier aangelegd voor de officiële institutionalisering van ĀSHA.
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
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11 oktober 2009 – Bangalore: Ontmoeting met Dhr. Veerappa Moily, Minister of Law and Justice, Central
Government of India
Discussiepunten: Lancering en uitbouw van het India Platform UGent, inclusief nauwere contacten tussen Indiase en
Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Mogelijkheid voor een ‘block grant’ van de Indiase overheid voor de
uitbouw van ĀSHA in Karnataka en andere staten in India. De minister zegde toe dat hij deze zaken zou bespreken
met de Minister van Human Resource Development en dat hij ons zou contacteren in verband met de te volgen
procedures voor de toekenning van een ‘block grant’.
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
12 oktober 2009 – Chennai: Ontmoetingen in het Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras)
Discussiepunten: Mogelijkheden voor onderzoeks- en onderwijssamenwerking met de UGent. De eerste versie van
een Memorandum of Understanding werd besproken. Intussen is die gematerialiseerd. De basis werd ook gelegd voor
het later werkbezoek van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.
Aanwezig:
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
Prof. Mukesh Doble, IIT Madras
Mevr. Kavitha GR, IIT Madras International Relations Office
12 oktober 2009 – Chennai: Ontmoetingen in het Central Leather Institute Madras (CLRI Madras)
Discussiepunten: Mogelijkheden voor onderzoeks- en onderwijssamenwerking met de UGent en een eerste versie van
een Memorandum of Understanding werden besproken. Bespreking van een mogelijk werkbezoek van de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Consolidatie contacten met de Faculteit Wetenschappen van de UGent.
Aanwezig:
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
Prof. Asit Baran Mandal, Directeur CLRI Madras
Dr. P.T. Perumal, CLRI Madras
Dr. Balachandran Unni Nair, CLRI Madras
Dr. B.S.R. Reddy, CLRI Madras
Dr. C. Rose, CLRI Madras
Dr. N.K. Chandra Babu, CLRI Madras
Dr. C. Muralidharan, CLRI Madras
Dr. B.N. Das, CLRI Madras
Dr. Goutham Gopalakrishna, CLRI Madras
Dr. V. Subramanian, CLRI Madras
Dr. B. Madhan, CLRI Madras
28 oktober 2009 – Delhi: Ontmoeting met Dhr. Brijesh Kalappa, Advocate, Supreme Court of India en exmedewerker van Dhr. Kapil Sibal, Minister of Human Resource Development, Central Government of India
Discussiepunten: Mogelijkheden voor ondersteuning ĀSHA en India Platform door de Indiase regering. Er werd een
afspraak geregeld met de Minister voor Human Resource Development in februari 2010.
Aanwezig:
Krishna Byre Gowda, MLA, Karnataka
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
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Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
28 oktober 2009 – Delhi: Ontmoeting met Dhr. Rahul Gandhi, parlementslid, Indian National Congress General
Secretary en Youth Congress President
Rahul Gandhi zal hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst Prime Minister van India worden.
Discussiepunten: De toekomst en hernieuwing van de mens-en sociale wetenschappen in India. Dhr. Gandhi liet
weten de discussie over dit onderwerp graag verder te zetten.
Aanwezig:
Krishna Byre Gowda, Member of the Legislative Assembly, Karnataka en President, Youth Congress, Karnataka
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
3 februari 2010 – Bangalore: Ontmoeting met televisiemaker Deepak Thimaya, Udaya TV
Discussiepunten: Creëren van een breed draagvlak voor de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA) in
de staat Karnataka. Dit resulteerde in een interview van Prof. Balagangadhara op Udaya TV (uitgezonden op
donderdag 11 februari).
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
11 februari 2010 – Bangalore: Rondetafel met een 25-tal zakenmensen van Karnataka over potentiële steun
voor ĀSHA Academy of Social Sciences and Humanities
Discussiepunten: Creëren van een draagvlak voor de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA) onder
zakenmensen Karnataka en het openen van mogelijkheden voor ondersteuning en fondsenwerving.
Aanwezig:
Dr. Shankar Prasad, organisator van het evenement
Dr. Vivek Dhareshwar, lid en mede-oprichter van ĀSHA
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Een 25-tal zakenmensen vanuit Bangalore en omgeving
13 & 17 februari 2010 – Bangalore: Ontmoeting met Dhr. Shankarmurthy, ex-Minister van Hoger Onderwijs van
Karnataka
Discussiepunten: Het creëren van een institutionele vorm voor de Academy of Social Sciences and Humanities
(ĀSHA). Bespreken van de voorziening voor ĀSHA in de begroting van het ministerie van Karnataka. Er werd ook
doorverwezen naar andere relevante actoren in het ministerie van Karnataka.
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
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23 februari 2010 – Delhi: Ontmoeting met Dhr. Kapil Sibal, Minister van Human Resource Development,
Central Government of India
Discussiepunten: Lancering en uitbouw van het India Platform UGent, inclusief nauwere contacten tussen Indiase en
Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Mogelijkheid tot ondertekening van een bilateraal Science &
Technology Cooperation Agreement tussen de Belgische overheid en het Department of Science and Technology
(DST), Government of India. Mogelijkheid voor stagebeurzen van de Indiase overheid voor stages van Indiase
studenten aan de Universiteit Gent. Mogelijkheid voor een ‘block grant’ van de Central Government voor de uitbouw
van ĀSHA in Karnataka en andere staten in India. Ook de mogelijkheden tot het oprichten van een universiteit in India
in samenwerking met de UGent werden besproken.
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
24 februari 2010 – Delhi: Ontmoeting met Dr. Pratap Bhanu Mehta, President, Center for Policy Research, New
Delhi
Discussiepunten: Hernieuwing van de sociale wetenschappen in India. De heer Mehta werd ook betrokken als expert
in een doctoraatsjury aan de UGent.
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
9 maart 2010 – Bangalore: Discussie met vertegenwoordigers van Manipal University en Learning Centre
Discussiepunten: De uitbouw van ĀSHA. Potentiële samenwerking voor de organisatie van de internationale
conferentie ‘Rethinking Religion in India’, derde editie. Er was grote interesse en bereidwilligheid om mee te werken
aan het realiseren van de doelstellingen van ĀSHA.
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
7 september 2010 – New Delhi: Ontmoeting met Kapil Sibal, Minister for HRD, Central Government of India
Discussiepunten: (a) bespreking van de mogelijkheid om een UGent campus op te zetten in India en de mogelijkheid
dat verschillende Vlaamse en Europese universiteiten een consortium zouden vormen om samen een campus op te
bouwen onder de recent goedgekeurde Foreign Education Providers Act. (b) Uitnodiging voor een bezoek aan België
om deze samenwerkingen verder te bespreken in de periode voor juni 2011. De minister drukte zijn interesse uit en
verwacht een officiële uitnodiging van onze Rector. (c) Bespreking van steun vanuit de centrale regering voor de
ASHA Academy of Social Science and Humanities die zal opgebouwd worden in Karnataka.
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
8 september 2010 – New Delhi: Ontmoeting met Dr. Pratap Bhanu Mehta, President, Center for Policy
Research Discussiepunten: (a) bespreking van informele intellectuele samenwerking tussen hem en het India
Platform UGent; (b) bespreking van de situatie van het hoger onderwijs in India en de dramatische toestand van de
onderzoekscultuur in de mens- en sociale wetenschappen.
Aanwezig:
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Dr. Jakob De Roover, India Platform UGent
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28 oktober 2010 – New Delhi: Gesprek met Marc Schiltz, Flanders Investment and Trade-vertegenwoordiger in
Delhi
Met het oog op de operationalisering van de onderzoeksresultaten inzake cultuurverschillen, had de coördinator van
het India Platform een uitvoerige discussie met Flanders Investment and Trade-vertegenwoordiger Marc Schiltz in
Delhi. De conclusie van de discussie was dat er interesse is vanwege de Belgische ondernemersgemeenschap in
Noord-India om dieper in te gaan op de cultuurverschillen tussen Europeanen en Indiërs, en dat een workshop over dit
onderwerp, het liefst in aanwezigheid van Indiase zakencollega's, in Delhi, te overwegen valt. Deze opportuniteit wordt
in de toekomst verder opgevolgd.
29 oktober 2010 – New Delhi: Gesprek met Jochem Anthierens, Second Secretary op de Belgische ambassade
in Delhi
Op uitdrukkelijke vraag van dhr. Jochem Anthierens, verantwoordelijk voor dossiers inzake onderwijs en opleiding op
de Belgische ambassade in Delhi, is de coördinator van het India Platform in oktober 2009 op bezoek geweest op de
ambassade in Delhi om een gesprek met de laatste aan te gaan. De ministeriële ontmoetingen van die periode in
India werden besproken, en er is van gedachten gewisseld over de doelstellingen en activiteiten van het India Platform
UGent. Hoewel dhr. Anthierens niet de tijd heeft om zich te focussen op de activiteiten van de UGent, was hij zeer
tevreden met het gesprek, en heeft met genoegen het promotiemateriaal van het India Platform in ontvangst
genomen, om het te gebruiken waar mogelijk.

Uitstraling in India
4 oktober 2009 – Bangalore: Discussie met relevante media-actoren in Karnataka
Discussiepunten: Creëren van een breed draagvlak voor het India Platform UGent en de Academy of Social Sciences
and Humanities (ĀSHA) in de deelstaat Karnataka. Het resultaat was dat drie artikels voor een breed publiek in de
krant ‘Vijaya Karnataka’ (zie bijlagen) verschenen. Aanwezigheid, steun en een zeer goed recensie-artikel in ‘Hi
Bangalore’ over de lancering van de Kannada-vertaling van het boek ‘The Heathen in His Blindness’. Het artikel
plaatst de lancering van het boek in het kader van de vernieuwing van de sociale wetenschappen in India.
Aanwezig:
Dhr. Vishweshwar Bhat, hoofdredacteur van de krant ‘Vijaya Karnataka’
Dhr. Ravi Biligere, hoofdredacteur van de krant ‘High Bangalore’
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent
28 oktober 2009 – Delhi: Ontmoeting met Mevr. Malini Sen, hoofdredacteur ‘Times of India Education’
Er werd gesproken over de hernieuwing van de sociale wetenschappen in India en over de huidige vorm van
onderwijsinternationalisering die in India op til is. Mevr. Sen publiceerde na afloop verschillende artikels over de
ontmoeting in de ‘Times of India Education’ (zie bijlage 6)
Aanwezig:
Prof. Sadananda Janekere, directeur van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA)
Subrahmanya B.K., vertegenwoordiger voor het India Platform in India
Prof. Balagangadhara, directeur van het India Platform UGent
Nele De Gersem, coördinator van het India Platform UGent
Marianne Keppens, doctoraatstudent UGent en medewerker van het India Platform
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9 maart 2010 – Lezing Prof. Balagangadhara, GAS College, Bangalore: Thema: de toestand en de toekomst van
de sociale wetenschappen en menswetenschappen in India.

Werking India Platform UGent in India
Promotie gemaakt door de faculteiten Geneeskunde, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen in
India: Bij elk bezoek aan India was er voorafgaand contact met de coördinator van het India Platform. PR-materiaal
werd meegegeven, en veel mondelinge reclame voor de UGent werd ter plekke gemaakt.
Creatie van een aanspreekpunt in India: Sedert een jaar is dhr. Subrahmanya B.K., mede-oprichter van de
Academy of Social Sciences and Humanities, het aanspreekpunt voor het India Platform UGent in India, op vrijwillige
basis. Via hem komen vragen vanuit India bij de coördinator van het India Platform terecht, en komt het India Platform
minstens tweemaal per jaar uitgebreid in de media in India.

II. Nieuwe akkoorden
In het kader van het Erasmus Mundus External Cooperation Window, liepen in deze periode samenwerkingen met:
1.

Anna University – Tamil Nadu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anugrah Narayan College – Bihar
IIT Guwahati – Assam
IIT Roorkee – Uttarakhand
National Law University of India – Karnataka
Tamil Nadu Agricultural University – Tamil Nadu
University of Kalyani – West Bengal
University of Pune - Maharashtra

Memoranda of Understanding (MoU) afgesloten met:
1. MS University Baroda - Gujarat
2. Karnataka Veterinary, Animal & Fisheries Science University - Karnataka
MoU’s in voorbereiding met:
3. Mysore University - Karnataka
4. IIT Madras – Tamil Nadu
5. Anna University – Tamil Nadu
Cooperation Agreements (CA) afgesloten met:
1. Indian Institute of Technology IIT Kharagpur (met de Faculteit Wetenschappen) – West Bengal
Cooperation Agreements (CA) in voorbereiding met:
1. IIT Madras – Tamil Nadu
2. Anna University – Tamil Nadu
3. IISC Bangalore - Karnataka
4. University of Hyderabad - Andhra Pradesh
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III. Activiteiten beleidsmatig
Het India Platform blijft twee soorten beleidsdoelstellingen naast elkaar beogen: (1) de oorspronkelijke beleidsdoelstelling
– een gefocuste benadering van India, zowel qua vakgebied (de menswetenschappen en sociale wetenschappen) als qua
regio (Karnataka) (zie de beleidsnota van het India Platform); (2) het beleidsspoor van ondersteuning van initiatieven aan
de Universiteit Gent, in brede zin zowel qua vakgebieden als qua regio’s.
(1) Onder het eerste beleidsspoor vallen zaken als het opbouwen van een netwerk van stakeholders (academisch
en niet-academisch) in India en in het bijzonder in Karnataka. De primaire doelstelling is de institutionalisering en
financiering van de Academy of Social Sciences and Humanities (ĀSHA) in Karnataka. In dit kader wordt ook
gewerkt aan het contact met de Vlaamse universiteiten teneinde een interuniversitair India Platform uit te
bouwen en aan academische contacten binnen Europa met het oog op een Europees India Platform. Deze
gebundelde krachten moeten van de UGent, en breder, van Vlaanderen en België, een goed gekende en sterke
partner maken in de regio Karnataka.
Wat dit beleidsspoor betreft kunnen we zeggen dat het India Platform in deze tweede periode verder haar
reputatie heeft uitgebouwd een stabiele partner te zijn voor een lange-termijn-engagement in de onderwijssector
in Karnataka. Hoewel het vrijmaken van de fondsen soms moeizaam verloopt en een bureaucratische weg moet
afleggen, blijven de signalen positief en kunnen we stap voor stap verder gaan. Zowel in België als in India is de
steun significant.
(2) Het tweede beleidsspoor omvat zaken als de ondersteuning van en feedback aan het personeel binnen de
UGent, de inventarisering van de bestaande en geplande projecten binnen UGent, de verscheidene
bijeenkomsten met UGent-personeelsleden en –vakgroepen, het opvolgen van vragen en e-mails, de
‘matchmaking’ tussen UGent-actoren en Indiase partner-instituten, het contact met de vele socio-economischculturele actoren in België, de opvolging van nieuwe akkoorden, het uitbouwen van de website en de databank,
de Erasmus Mundus-aanvraag met de UGent en Indiase universtiteiten als partners, de infosessies aan alle
faculteiten, de afspraken met DPO en AIB en de opvolging van de Commissies Internationalisering binnen de
UGent.
Wat dit beleidsspoor betreft moeten we zeggen dat de mogelijkheden tot netwerking en interessante
onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen zich alleen maar uitbreiden. Steeds meer onderzoeksgroepen willen
samenwerking met India verkennen, wat nog meer dan in de eerste werkingsperiode, voor een ‘trechter-effect’
zorgt bij de halftijdse coördinator van het India Platform.

IV. Twee jaar India Platform
Door de keuze van het UGent-bestuur om qua internationalisering in het bijzonder op India te focussen werd van juni
2008 tot en met september 2010 serieus geïnvesteerd in het India Platform. Naast de directeur en de halftijdse
coördinator, investeerden ook (1) verschillende leden van het Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap, (2)
toegewijde teams van de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, Wetenschappen, Geneeskunde en
Ingenieurswetenschappen, (3) vele individuele ZAP-leden, tijd en energie in het uitbouwen van activiteiten, netwerken en
uitstraling. Natuurlijk bestonden er voorheen al samenwerkingen met Indiase partners - sommige ZAP-leden werkten al
meer dan 20 jaar efficiënt samen met partners in dit veelbelovende land. Maar sedert het ontstaan van het India Platform
UGent zagen we een gebundeld enthousiasme ontstaan, met als resultaat een élan en dynamiek die veel potentieel in
zich hebben: persoonlijke banden worden gesmeed in combinatie met het maken van institutionele afspraken; binnen de
UGent wordt ervaring zeer snel én interfacultair uitgewisseld; seminaries en conferenties krijgen vorm op internationale
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schaal; gezamenlijke publicaties werden verwezenlijkt; academisch onderwijs wordt voorbereid met de beste ingrediënten
van Europees en Indiaas onderwijs;... en dit alles met een langetermijn win-win-samenwerking voor ogen.
Daarnaast kregen de UGent en Vlaanderen op korte tijd een gezicht in India:


Waar voorheen op de Belgische ambassade en het Belgische Consulaat voornamelijk de KULeuven gepromoot
werd, neemt nu de UGent met het India Platform een belangrijke plaats in.



In de Indiase universiteiten en instituten waar de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen en Wetenschappen
contacten hebben gelegd, heeft de UGent zowel een gezicht als een zeer goede naam gekregen.



In de staat Karnataka circuleert de naam van het India Platform UGent niet alleen in academische kringen, maar
ook aan de top van een aantal grote bedrijven (Wipro, Infosys, Tata), en in de populaire pers (zie de persartikels
in bijlage). Ook in de nationale pers in India kwamen verschillende berichten over het India Platform en de
UGent.



In de Central Government of India staat het India Platform UGent nu bekend als platform voor het bouwen van
bruggen tussen Belgische en Indiase partners.

Binnen de UGent heeft het India Platform door al die inspanningen een grote bekendheid gekregen. De coördinator is
uitgegroeid tot het aanspreekpunt over alles wat de samenwerking met India betreft. Steeds meer UGent-personeel en
universitaire diensten doen een beroep op haar expertise en begeleiding en verwachten op verschillende terreinen
feedback, ondersteuning en heel concrete hulp.
Na de voorbereidingsperiode zijn nu een reeks verschillende initiatieven lopende. Wat betekent dat voor het bestaan van
het India Platform? Tegenover de groei van de specifieke noden aan de UGent, de vele vragen vanuit India, groeiende
contacten met socio-economische actoren, etc., staat een stagnatie in investering wat betreft werkingsmiddelen en
personeel voor het India Platform.

V. De toekomst van het India Platform
Het is de intentie van het coördinerende team om de groei en bloei van de UGent-India relaties verder te stimuleren en te
realiseren. Momenteel (september 2010) is er opnieuw een delegatie in India aan het werk om o.a. de contacten met de
Central Government of India te versterken. Langs deze weg zullen we het eerste beleidsspoor intensifiëren in het
komende academiejaar. In de lente van 2011 plannen we een mogelijk bezoek aan de UGent van de HRD Minister van
de centrale regering, Dhr. Kapil Sibal, om samenwerking op het vlak van hoger onderwijs te bespreken. Daarnaast zal
ook een delegatie van vooraanstaande media-vertegenwoordigers uit Karnataka de UGent bezoeken. Verder worden in
oktober 2010 aan de Universiteit van Pardubice (Tsjechië) de eerste lessen gegeven in de “Comparative Study of
Cultures” opleiding waar studie van de cultuurverschillen tussen Europa en India een van de centrale pijlers vormt. In
deze opleiding zal het India Platform team een cruciale rol spelen. Wat betreft het tweede beleidsspoor, komt nog deze
maand een delegatie van de Indiase MGM Group op bezoek naar de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de
Faculteit Wetenschappen. Eind oktober 2010 zal een onthaalavond voor de nieuwe Indiase studenten aan de UGent
georganiseerd worden. Doorlopend zullen vanzelfsprekend ook de veelheid aan andere UGent-initiatieven verder
begeleid en ondersteund worden door de coördinator, Nele De Gersem.
Het India Platform is begonnen met minimale investeringen en heeft zo de eerste twee jaar succesvol gewerkt. Nu is het
naar een kantelmoment geëvolueerd: ofwel krijgt het platform extra steun zodat het op kruissnelheid kan komen en op
internationaal niveau geloofwaardig kan functioneren, ofwel krijgt het die steun niet, en dan dreigt het gewoon het
zoveelste administratief orgaan te worden. In het tweede geval zal het de aandacht en het respect verliezen dat het aan
het afdwingen is van peers, concurrenten, collegae, overheden en investeerders; in het eerste geval zal het ‘momentum
krijgen’ en zijn groei verder kunnen zetten.
14
---------------------------------------------------------------------------India Platform UGent – Verslag

Samen met de ZAP-leden die zich de afgelopen twee jaar met hart en ziel in het India-avontuur hebben gestort, en
gegeven de opname van India in de lijst van prioritaire landen voor samenwerking van de UGent Commissie
Ontwikkelingssamenverking én de doelstellingen voor internationalisering aan de UGent, hopen we dat het bestuur van
de Universiteit Gent voor de eerste optie kiest.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslag werkbezoek India Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Verslag werkbezoek India Faculteit Wetenschappen (Prof. Patrick Bultinck)
Verslag werkbezoek India Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Prof. Jo Lambert)
Overzicht activiteiten ZAP met Indiase partners
Nieuwsbrief januari 2010
Persartikels in de Indiase pers
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