Campusrector Marc Depaepe neemt eredoctoraat
van de Universiteit van Letland in ontvangst
In mei jl. kende de senaat van de Universiteit van Letland te Riga een eredoctoraat toe aan prof.
Marc Depaepe, vicerector van de KU Leuven. Vorige zaterdag, 3 oktober, mocht de vicerector
deze
eretitel
officieel
in
ontvangst
nemen.
Prof. Depaepe krijgt het eredoctoraat in eerste instantie omwille van zijn bijdrage tot de bevordering van
de pedagogische wetenschappen in Letland. In de voorbije jaren werkte hij intensief samen met zijn
collega Iveta Kestere die destijds zelf bij hem in Leuven college is komen volgen in de “history of modern
educational systems”. Kestere was tijdens het vorig academiejaar trouwens, samen met de minister van
onderwijs van haar land, te gast op de campus Kulak.
"De regelmatige contacten en samenwerking met professor Marc Depaepe hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de historische pedagogiek in Letland en bracht een nieuw
niveau van kwaliteit binnen het onderzoek, vooral op het gebied van de methodologie. Een praktisch
gevolg van deze bijdrage is ook een verbetering van de cursussen voor de lerarenopleiding in de
Universiteit van Letland." aldus professor Andris Grīnfelds, decaan van de Faculteit Onderwijskunde,
Psychologie en Kunst van de Univeristiet van Letland.
Prof. Depaepe zelf getuigt over de samenwerking met de universiteit Riga als volgt: “Na de val van de
Sovjet-Unie was de pedagogische historiografie, zoals elke geschiedschrijving trouwens, in Letland,
evenals in de andere voormalige satellietstaten van het communisme teruggevallen tot het niveau van
de ‘acts and facts history’ – pure beschrijving dus op antiquarisch niveau... Het interpretatiekader van
het marxisme-leninisme was immers als een pudding in elkaar gezakt. Onderzoekers zochten daarom
naar aansluiting met de eigentijdse ontwikkelingen in het Westen, waar de zogenaamde ‘new cultural
history of education’ opgang maakte. Prof. Kestere, wiens echtgenoot een belangrijke positie bekleedt
in de Europese Unie, en daardoor geregeld in Brussel verblijft, kwam mij via onze internationale
contacten, op het spoor. Daaruit groeide onze samenwerking. Een heel semester lang kwam ze zelfs te
Leuven bij mij les volgen als vrij student. Op haar vraag verleende ik in Riga ook advies aan diverse van
haar doctoraatsstudenten en begeleidde op die manier ook haar entree op de internationale scène. Zo
ging ze steeds een actievere rol spelen in ISCHE, de International Standing Conference for the History
of Education, waarvan ze in 2013 te Riga het 35ste congres organiseerde. Ik trad er op als keynote
speaker
."
De internationale onderscheiding is vanzelfsprekend ook een bekroning voor de rol die prof. Depaepe
heeft gespeeld als gewezen voorzitter van ISCHE, maar ook als co-editor-in-chief van Paedagogica
Historica (het meest belangrijke tijdschrift op dit domein) en als bureaulid van de International Academy
of Education. Zijn curriculum vitae vermeldt talloze presentaties in meer dan veertig landen, en dat op
alle continenten, terwijl zijn publicatielijst meer dan 600 gepubliceerde bijdragen telt in 17 verschillende
talen.

