Rotterdam, 21 oktober 2022

Betreft: Sluiting track Communication Design for Innovation / Science Communication

Geacht College van Bestuur van de TU Delft, geachte heer Mudde,
In het verleden hebben wij met veel plezier en toewijding onze masterprogramma’s Communication
Design for Innovation (voorheen Science Communication) doorlopen binnen de opleiding Science
Education & Communication. Dit is, zoals jullie hopelijk bekend is, een opleiding waarin studenten
leren om een brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij. Binnen onze alumnigroep zijn de
meesten van ons intussen werkzaam in een baan waarin het slaan van deze bruggen essentieel is.
We zijn collectief van mening dat een opleiding waarin deze verbindende functie centraal staat,
essentieel is geweest voor onze academische en professionele vorming.
Het gaat ons dan ook aan het hart om te lezen dat jullie hebben besloten de track CDI binnen SEC te
sluiten. Eerlijk gezegd doet het ons zelfs een beetje pijn. Bovendien snappen we deze keuze niet,
want juist in een tijd waarin communicatie tussen wetenschappers, beleidsmakers en andere
commerciële en publieke partijen meer en meer belangrijk wordt, zouden we juist denken dat een
technische universiteit als de TU Delft juist zou moeten investeren in studenten die de verbinding
tussen wetenschap en maatschappij kunnen leggen en bestendigen.
Wij weten uit onze eigen verschillende praktijken hoe belangrijk de wetenschappelijke inzichten en
praktische skills voor communicatie en samenwerking zijn, in het bijzonder voor jonge professionals
die hun weg proberen te vinden in het professionele domein. Deze inzichten en skills onderscheiden
ons duidelijk van onze jonge collega’s en worden als zeer waardevol ervaren binnen de verschillende
organisaties waarbinnen wij werken.
We zijn Delftse ingenieurs met zowel technische kennis als begrip en inzicht in sociaalmaatschappelijke systemen. Daarmee kunnen we partijen bij elkaar brengen, ecosystemen
mobiliseren. We vinden dat hetgeen dat ons op deze taak heeft voorbereid, namelijk de opleiding
CDI, absoluut niet verloren kan gaan. Bovendien betreft het een opleiding die door de studenten
altijd goed gewaardeerd en geëvalueerd wordt. Hieronder beschrijven we in de vorm van korte
vignetten een aantal van onze eigen ervaringen.
Het zou, volgens ons, eeuwig zonde zijn als deze schitterende opleiding verdwijnt. We willen u, het
college van bestuur van de TU Delft, dan ook van harte oproepen om het besluit om de opleiding te
stoppen, terug te draaien en actief mee te werken om de opleiding CDI elders in de universiteit
onder te brengen, zodat meer studenten deze opleiding kunnen volgen en onze fijne groep alumni
kan blijven groeien.
Met vriendelijke groet,
Mede namens 58 andere alumni van de MSc track Communication Design for Innovation,

Bram Peerlings

Sander van Welsem

Bijlage: steunbetuigingen en testimonials van bijna 60 CDI/SC-alumni uit verschillende jaren, nu
werkzaam bij onderzoeksinstellingen, overheden, in het bedrijfsleven of als ondernemer,
over de meerwaarde die CDI/SC hun in hun dagelijkse praktijk biedt. Onderstaand overzicht
van veelvoorkomende sleutelwoorden vat die meerwaarde samen.

