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DE SCHOOL VOOR EUROPESE
EN TRANSNATIONALE GOVERNANCE
WAT BESTAAT ER VANDAAG?

‣‣Het

ontbreekt momenteel in Europa aan een internationaal erkend onderwijs- en
onderzoeksforum voor Europese en transnationale governance (vergelijkbaar met de
Kennedy School of Government aan de universiteit van Harvard).

De school voor Europese en transnationale governance, die is ondergebracht bij het Europees Universitair
Instituut in Florence, heeft de ambitie uit te groeien tot een internationaal referentiecentrum en een hub
voor onderzoek, onderwijs en opleiding op hoog niveau op het gebied van Europese en regionale transnationale
governance.

WAT KAN DE VOLGENDE TWEE JAAR WORDEN GEDAAN?

‣‣In 2017 en 2018 krijgt het Europees Universitair Instituut in Florence financiële steun uit Erasmus+ voor de

oprichting van de school voor Europese en transnationale governance (2017: 1,7 miljoen euro, 2018: 3,2 miljoen
euro).
Er moet financiële steun worden verleend tot de school volledig operationeel is.
De activiteiten van de school zullen geleidelijk worden ontwikkeld rond vijf belangrijke pijlers:

‣‣
‣‣

1. een gezamenlijk masterprogramma voor jonge deskundigen in nauwe samenwerking met andere Europese
universiteiten;
2. een programma voor veelbelovende jonge deskundigen in Europa en elders die in Europese governance
geïnteresseerd zijn;
3. een programma voor leiders van regeringen, nationale en internationale organisaties, ngo’s en bedrijven;
4. een forum waar leiders op het gebied van economie, politiek en sociale zaken van gedachten kunnen
wisselen over belangrijke beleidskwesties;
5. onderzoeksactiviteiten.
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‣‣De school vormt geen eiland, maar maakt deel uit van een netwerk van instellingen (waarvan onder meer

de Ecole Nationale d’Administration, de Hertie School of Governance en het Europacollege in Brugge deel
uitmaken) om synergieën te ontwikkelen en overlappingen met bestaande programma’s te voorkomen.

‣‣Een groep externe deskundigen onder leiding van professor Mario Monti werkt momenteel aan praktische

aanbevelingen voor de toekomstige werkzaamheden van de school. De conclusies van de groep zullen vóór eind
2017 worden bekendgemaakt. Daarna kan de school een aantal activiteiten opstarten.

MOGELIJKE INITIATIEVEN MET HET OOG OP 2025

‣‣Naast medefinanciering door de EU moet de school een beroep kunnen doen op externe financiering

door nationale overheden, bedrijven, ngo’s en stichtingen die zich voor het aanbod van de school
interesseren.

‣‣De

1

school moet uitgroeien tot een Europese vlaggenschipinstelling op het gebied van
transnationale governance.

‣‣Het netwerk van instellingen zal op een zeer geïntegreerde manier met internationale teams van
academici en onderzoekers samenwerken en opleidingsprogramma’s voor verschillende soorten
doelgroepen aanbieden.
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