die vermeld staat in de Keuzegids Hoger Onderwijs, een jaarlijkse uitgave die aankomend studenten gebruiken bij de keuze van hun studie en
hun studentenstad. De goede recensies van Wageningse faciliteiten zijn een welkome reclame
voor de universiteit, temeer aangezien er melding
van is gemaakt in bijvoorbeeld het WUB, het Gelders Dagblad, De Gelderlander, Trouw en De
Volkskrant. In de toekomst zullen we waarschijnlijk minder goed uit de bus komen. Stel je voor
dat je volgend jaar weer als beste uit de bus
komt! Nee, er wordt hard gewerkt aan een miraculeuze daling!
Ze zeggen wel eens dat al het goede van boven
komt. Toch komen ook bezuinigingen bij de LUW
van boven. Van bovenaf wordt een verdeling van
de te bezuinigen bedragen gemaakt. Uiteraard
kan men dan nog niet weten of de gekozen verdeling, haalbaar is en de minste schade oplevert.
Mede op grond van het feit dat de weg 'begaanbaar lijkt' (ofwel minste weerstand zal opleveren)
en door de opgelegde tijdsdruk is gekozen om als
een kaasschaaf overal te schrappen en niet na te
denken over mogelijke grondigere reorganisaties.
De bezuinigingen op de sportvoorzieningen zijn
op een punt gekomen waar extra bezuiniging
zware schade oplevert. Het college heeft echter,
ondanks de noodkreten van de studentensportverenigingen en de SLW, gemeld dat het de schadevan de 78 duizend gulden personele bezuiniging aanvaardbaar vindt. Nu moet alleen de universiteitsraad nog een uitspraak doen over deze
bezuinigingen. Wij wensen de raad succes bij het
bepalen of de huidige bezuinigingsplannen haalbaar en 'minst pijnlijk' zijn.
De Sportstichting Landbouwuniversiteit
Wageningen (SLW)

Keuzevakken
Het behoud van de mogelijkheid voor studenten
om zich via keuzevakken te richten op problemen
die hun belangstelling hebben, is van grote betekenis voor de toekomst van onze universiteit. Het
percentage van de Nederlandse beroepsbevolking
dat in de landbouw werkt is sinds 1947 gedaald
van negentien tot vier procent. In deze periode is
de afvloeiing uit de landbouw betrekkelijk langzaam gegaan, omdat de Nederlandse landbouw
sterk geïntensiveerd is. Dit was mede mogelijk
doordat het beleid van de Europese Unie een
groot deel van de produktie van goedkopere concurrenten buiten de grenzen hield. Afgesproken
is nu de Europese markten veel meer open te stellen voor produkten uit andere landen (GATT).
Ook is het duidelijk dat wegens de milieuproblemen de intensivering teruggedrongen zal moeten
worden. Het is daarom zeer goed mogelijk dat al
voor 2025 het deel van onze bevolking dat in de

landbouw werkt tot één procent gedaald zal zijn.
Een universiteit kan haar bestaansrecht niet ontlenen aan de ondersteuning van een zo kleine bevolkingsgroep, zelfs als zij zich niet alleen richt op
de ondersteuning van boeren en tuinders, maar
ook van de mensen die in de agribusiness werken.
Daarom zijn in het verleden ook twee andere wegen gevolgd. Men kan landbouwwetenschap zien
als de toepassing van andere wetenschappen op
landbouwkundige problemen. Daarbij doet het er
niet toe of biologie, psychologie, elektronica of
welke andere wetenschap dan ook wordt toegepast, als het maar leidt tot de oplossing van een
landbouwkundig probleem. Hiermee heeft de
Landbouwuniversiteit een ander karakter gekregen dan de algemene universiteiten, waar discipline-gericht en niet probleemgericht gestudeerd
wordt. In deze sfeer past dan ook de toepassing
van verschillende wetenschappen op andere problemen. Dit maakte onze universiteit tot een geschikte plaats voor studierichtingen op het gebied
van huishouden, voeding en milieu, waarvan de
meeste afgestudeerden hun werk buiten de landbouw, vinden.
De lijst van afgestudeerden van onze universiteit
laat zien dat velen een werkkring hebben gevonden, die niet direct aansluit op hun studierichting. In tal van gevallen was dit mogelijk dankzij
een keuzevak dat in een maatschappelijke behoefte voorzag en/of doordat zij in Wageningen
geleerd hebben inzichten vanuit verschillende disciplines te integreren.
Een tijd lang hebben de meeste Nederlanders bijvoorbeeld gewoond in een provincie, waar de directeur van de Provinciale Planologische Dienst
een Wageninger was. Dezen hadden hun functie
niet gekregen omdat hun studie hen een groot
inzicht had gegeven in de planologie van urbanisatie en industrialisatie, maar omdat zij beter dan
bijvoorbeeld een geograaf inzichten uit verschillende vakgebieden konden begrijpen en integreren. Het is moeilijk te voorspellen hoe de werkgelegenheid voor academici zich in de toekomst zal
ontwikkelen. Het is duidelijk dat tal van bestaande functies zullen verdwijnen en tal van nieuwe
zullen ontstaan. Een belangrijk deel van deze
nieuwe functies vereist de capaciteit om inzichten
vanuit verschillende disciplines te integreren. Dit
opent tal van mogelijkheden voor Wageningse
afgestudeerden, mits de universiteit hen niet de
mogelijkheid ontneemt om een brede opleiding
te volgen, waarin bijvoorbeeld natuurwetenschappen en maatschappijwetenschappen gecombineerd worden.
Als we niet weten welke functies in de toekomst
tot ontwikkeling zullen komen, is het niet mogelijk een studierichting op te zetten die voorbereidt op deze functies. Wel is het mogelijk de studenten via keuzevakken de mogelijkheid te bie-

den flexibeler in te spelen op deze mogelijkheden. Ook is het van veel belang de studenten zo
te leren zich in een nieuw terrein in te werken.
Herhaaldelijk heb ik studenten gehad die op het
examen lieten zien dat zij van een nieuw toepassingsgebied van de voorlichtingskunde veel meer
af wisten dan ik. Niet zelden hebben zij in dit gebied een werkkring gevonden. Anderen vonden
een werkkring in een ander nieuw werkgebied,
omdat de werkgever het vertrouwen had dat zij
ook dit gebied zouden kunnen ontwikkelen. Het
wordt veel moeilijker de capaciteit om probleemgericht te denken te ontwikkelen als studenten
gedwongen zijn binnen disciplinaire kaders te
blijven tijdens hun studie.
Vernieuwing in de wetenschap ontstaat vaak
doordat vanuit een andere discipline dan in het
verleden een probleem bestudeerd wordt. Dat
C.T. de Wit de plantenteelt belangrijk heeft vernieuwd, was mede mogelijk doordat hij natuurkunde als keuzevak koos. Dit was in die tijd
hoogst ongebruikelijk voor een akker- en weidebouwer. De LUW heeft vaak een hoogleraar gevraagd een nieuw vakgebied tot ontwikkeling te
brengen, waarop hij zich niet met zijn studierichting maar met zijn keuzevak had voorbereid, bijvoorbeeld marktkunde, voorlichtingskunde en
duurzame dierlijke produktiesystemen. Dit soort
vakken en de mogelijkheid voor studenten om via
keuzevakken mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen heeft een grote invloed op de aantrekkingskracht van de LUW voor studenten. Als we
deze mogelijkheid belangrijk beperken, zal dit
leiden tot een sterke vermindering van het aantal
studenten. Dan mogen we niet verbaasd zijn als
over een jaar of twintig besloten wordt de LUW
op te heffen, omdat het te kostbaar is voor het
kleine aantal studenten dat er dan nog is een
aparte universiteit te handhaven.
A.W. van den Ban

Uitstekend?!
In het WUB van 21 december werden we verblijd
met het bericht dat de VSNU, de vereniging van
Nederlandse universiteiten, het LUW-milieuonderzoek van hoog niveau acht. Ikzelf was natuurlijk zeer in mijn nopjes met het hoogste rapportcijfer voor de kwaliteit van het klimaatonderzoek
'van prof. dr ir N. van Breemen'. De eerlijkheid
gebiedt mij hierbij een kanttekening te plaatsen.
Slechts de zeer kritische lezer zal zijn opgevallen
dat het hier niet gaat om een beoordeling van
het onderzoek per leerstoel maar per onderzoeksthema binnen WIMEK. Aan elk van die thema's werken meerdere leerstoelgroepen mee. Het
is jammer dat een beoordeling van multidisciplinaire thema's heeft geleid tot een zo misleidende
voorstelling van zaken.
Nico van Breemen

