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woord vooraf

Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag onderwijs & onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Het onderwijsdeel is opgesteld volgens de richtlijnen van de VSNU, het wetenschappelijk verslag
beantwoordt aan de ministeriële richtlijnen.
Het onderwijsbeleid heeft in het verslagjaar in het teken gestaan van de visitatie van
17 opleidingen aan de LUW en de gedachte om MSc-opleidingen en doorstroomprogramma's
in de reguliere opleidingen te integreren.
De omvangrijke visitatie iseind 1992uitgevoerd door een internationale commissie. Deze commissie
isin haar rapport lovend over de kwaliteit van de afgestudeerden, maar isvan mening dat, gezien
de studieduurbeperking, dehuidige onderwijsstructuur - met veel vrijheid en keuzemogelijkheden
voor de student—niet geschikt isom de hoge kwaliteit in detoekomst te handhaven.
Een breed samengestelde werkgroep 'Integratie opleidingen' heeft onderzocht op welke wijze
MSc-opleidingen en doorstroomprogramma's in de reguliere opleidingen geïntegreerd kunnen
worden, waarbij het Angelsaksische onderwijsmodel als uitgangspunt is gekozen. Deze
werkgroep heeft in september 1993haar rapport uitgebracht.
Mede naar aanleiding van deze beide rapporten heeft de Landbouwuniversiteit besloten het
onderwijsstelsel te wijzigen. Voorstellen hiertoe worden door het college van bestuur voorbereid
en eind 1994zal in de universiteitsraad besluitvorming plaatsvinden.
Ook voor de ontwikkeling van het onderzoekbeleid kende 1993enkele mijlpalen. Zo werd de
eerste interuniversitaire onderzoekschool, Experimentele Plantenwetenschappen (EPW), door de
KNAW erkend. Ook zag dit jaar de oprichting van nog twee interuniversitaire
onderzoekinstituten, Milieuchemie en Toxicologie (M&T) en Voeding,
Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid (VLAG). De drie genoemde
instituten zijn samenwerkingsverbanden met de Universiteit Utrecht en de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Daarnaast stelde de Landbouwuniversiteit nog drie instituten in:
Produktie ecologie (PE), Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) en het Wagenings
Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMRK). Al deze nieuwe organisaties bouwden
tevens aan stevige samenwerkingsverbanden met de DLO-instituten.
De onderzoekprogramma's werden in het verslagjaar onderworpen aan een beoordeling van de
wetenschappelijke kwaliteit en van hun betekenis in het kader van de LUW-strategie. Op grond
van deze toetsing kregen zeventien programma's voor de periode 1994-1998 de status van
voorwaardelijk gefinancierd, dus beschermd, onderzoek.

Dr.Ir.M.P.M. Vos
Voorzitter college van bestuur

Dr.R.J.G.M.Florax
Voorzitter universiteitsraad

Bestuurlijke organisatie

De Landbouwuniversiteit onderscheidt zich van de andere Nederlandse universiteiten doordat
zij maar één faculteit heeft en als enige universiteit niet onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen valt, maar onder die van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De Landbouwuniversiteit kent meer dan 60vakgroepen, die zorgdragen voor onderwijs en onderzoek. Deze vakgroepen zijn gegroepeerd in een twaalftal clusters die een advies- en bestuurstaak hebben op de terreinen van onderwijs, onderzoek en beheer.
Het onderwijs van de vakgroepen maakt deel uit van onderwijsprogramma's die door een opleiding worden aangeboden. Voor de opstelling van deze programma's zijn negentien richtingsonderwijscommissies verantwoordelijk.
Het onderzoek van de vakgroepen is voor een groot deel gebundeld in onderzoekprogramma's
binnen voorwaardelijk gefinancierd onderzoek of in onderzoekinstituten cq. onderzoekscholen.
Maar ook wordt door de grote hoeveelheid aan 2Cen 3Cgeldstroom onderzoek veel projectmatig
onderzoek uitgevoerd.
Doordat de universiteit slechts één faculteit heeft, de faculteit der landbouw- en milieu-wetenschappen, zijn de bestuursorganen van de Landbouwuniversiteit tevens de bestuursorganen van
de faculteit. De taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur worden uitgeoefend door het
college van bestuur en de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad worden uitgeoefend door
de universiteitsraad.
De universiteit kent een aantal adviesorganen. Deze adviesorganen kunnen zowel de universiteitsraad als het college van bestuur van advies dienen. Voor onderwijs en onderzoek zijn de belangrijkste: de vaste commissie voor het onderwijs, de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening, het college van decanen en de negentien richtingsonderwijscommissies. Ook de twaalf clusterbesturen hebben onder andere als taak advies te geven aan de centrale bestuursorganen (zie
ook bijlage 1).
Het college van bestuur en de universiteitsraad worden bijgestaan door het bureau van de universiteit. Een vijftal sectorbureaus ondersteunt ondermeer de clusterbesturen en de daaronder vallende vakgroepen.
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2.1 In totaal biedt de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) negentien opleidingen aan die alle
O p l e i d i n g e n in 1993 leiden tot het ingenieursdiploma (ir).
Het onderwijsprogramma ziet er als volgt uit:

Biologie

B

Landgebruikopleidingen

L

Maatschappij-

M

wetenschappelijke opleidingen
Tropische opleidingen

Teeltkundige en
technologische
opleidingen

O

T

Propaedeuse

Propaedeuse

Propaedeuse (3e t r i m e s t e r )

1e t r i m e s t e r

2e t r i m e s t e r

en doctoraalstudie
B Biologie

L10

L10 Bosbouw

L20

L20 Agrosysteemkunde

L30

L 30 Landinrichtingswetenschappen

L50

L 50 Bodem, water en atmosfeer

L60

L60 Landbouwtechniek

M10

M 10 Economie van landbouw en milieu

M 30

M 30 Huishoud en consumentenwetenschapen

O10

O 1 0 Tropisch landgebruik

O 20

O 20 Rurale ontwikkelingsstudies

T1

T 1 0 Landbouwplantenteelt

Plantenteelt

T 1 2 Tuinbouw

kundige

T 1 5 Plantenveredeling en gewasbescherming

opleidingen
T20

T 20 Zoötechniek

T3

T 30 Levensmiddelentechnologie

Chemische en

T 31 Voeding van de mens

technologische

T 32 Milieuhygiëne

opleidingen

T 33 Moleculaire wetenschappen
T 34 Bioprocestechnologie

De propaedeuse-programma's hebben een omvang van 42 studiepunten (stp). De doctoraalprogramma's bestaan per opleiding uit een verplicht rompgedeelte, een specialisatiegedeelte en een
vrije-keuzegedeelte met een totale studiebelasting van 126 stp. De omvang van het rompgedeelte
is20 à25 stp (voor alle specialisaties van één opleiding gelijk). Het verplichte specialisatiegedeelte
omvat meestal 60à 65 stp (per specialisatie verschillend). In beginsel dienen de omvangen van
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romp- en specialisatiegedeelte zodanig te zijn dat het vrije-keuzegedeelte tenminste 42 stp omvat.
In het vrije-keuzegedeelte mogen in principe alle vakken worden opgenomen die door de LUW
of, voor zover de LUW' ze niet verzorgt, door een andere universiteit of HBO-instelling worden
verzorgd. Het opnemen van vakken in de vrije keuzeruimte behoeft echter de goedkeuring van
de desbetreffende examencommissie. Elke student dient in het doctoraalpakket tenminste één afstudeervak van minimaal 21 studiepunten of twee afstudeervakken waarvan één tenminste van
13studiepunten op te nemen.
Binnen alle opleidingen kunnen studenten kiezen tussen verschillende specialisaties en - voor hun
afstudeerpakket —tussen verschillende combinaties van vakken.
In bijlage 2 iseen overzicht gegeven van de verschillende specialisaties dieper opleiding worden
verzorgd.
Doorstroming H B O - L U W

Het van kracht worden van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) per augustus 1993betekent de verdwijning van artikel 17a WWO, waarop de tweejarige
doorstroomprogramma's waren gebaseerd. Afgestudeerden van het HBO kunnen vanaf september 1993slechts instromen in een reguliere opleiding.
Voor het studiejaar 1993-1994 geldt voor HBO-afgestudeerden een (collectieve) vrijstellingsregeling. Op basis van met goed gevolg afgelegde tentamens en examens in het HBO krijgen
zij voor een deel van het studieprogramma (collectief) vrijstellingen. De verwantschap tussen een
in het HBO gevolgde opleiding en de te volgen LUW-opleiding bepaalt de omvang van de vrijstelling. De meeste LUW-opleidingen hebben een collectieve vrijstellingsregeling met een omvang aan vrijstellingen van ongeveer 2 jaar.
Deeltijdsonderwijs

In haar oktober-vergadering heeft de universiteitsraad (UR) besloten niet opnieuw een achtjarige
deeltijdsopleiding Fxonomie van landbouw en milieu in te stellen.
In 1986is deze deeltijdsopleiding van start gegaan met ruim 30 studenten, waarna het aantal geleidelijk isafgenomen tot ongeveer 15studenten per jaar. Als gevolg van deze afname, en het feit
dat ongeveer driekwart van de deeltijdstudenten in het bezit van een HBO-getuigschrift blijkt
te zijn, is in 1991 het achtjarige programma omgezet in een vierjarig deeltijds doorstroomprogramma. Met ingang van het studiejaar 1993-1994 is,door het van kracht worden van de WHW,
de wettelijke basis voor dit vierjarige deeltijdprogramma verdwenen. Voor de zittende deeltijdstudenten iseen regeling getroffen, zodat zij hun studie af kunnen ronden.
2.2
Studentenaantallen en
rendementen

Studenteninstroom

In december 1993 heeft het college van bestuur een taakgroep 'Studenteninstroom' geïnstalleerd.
Door de teruglopende aantallen reguliere studenten gedurende de laatste jaren, isde noodzaak
ontstaan van een grondige analyse van de instroom en de daaruit voortvloeiende activiteiten op
het gebied van werving en studievoorlichting. De groep heeft de opdracht gekregen om zodanige
voorstellen te ontwikkelen dat de aantrekkingskracht van de LUW op aanstaande studenten
wordt vergroot. Rapportage hieromtrent wordt medio 1994 verwacht.
Studentenaantallen

Het aantal ingeschreven eerstejaars propaedeusestudenten is ten opzichte van het vorige verslagjaar afgenomen, van 772naar 671; het aantal vrouwelijke studenten is afgenomen van 346 naar
308en het aantal mannelijke studenten van 426 naar 363. Het aantal eerstejaars studenten afkomstig van het HBO is toegenomen van 231 naar 282.
Het totaal aantal ingeschreven studenten iseveneens afgenomen en wel van 5665naar 5274. Deze
afname is toe te schrijven aan de afname van het totaal aantal eerste- en ouderejaars propaedeusestudenten van 1327naar 1177en deafname van het aantal reguliere doctoraalstudenten van 3535naar
3254. Het aantal doorstroomstudenten is daarentegen met 40toegenomen tot een totaal van 843.
Van de totale studentenpopulatie hebben 94 studenten een buitenlandse nationaliteit. (Voor uitgebreide gegevens zie de tabellen §6.2.)
Rendementen

Het propaedeuse-rendement na één jaar is in het verslagjaar toegenomen van 36%> naar 42%; uiteindelijk haalt rond de 80% het propaedeuse-examen (zie tabel §6.4a).
Het doctoraal-rendement na zes jaar is toegenomen van 43%°tot 59%;het rendement na zes jaar,
van de generaties 1982 tot en met 1987,is respectievelijk, 43%, 48%,49%,52%,53%,59% (zie
§6.4b).
Het rendement van de eerste twee generaties doorstroomstudenten ligt na drie jaar rond de70%>.
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2.3 Naast het regulier onderwijs verzorgt de LUW, vaak in samenwerking met andere onderwijsP o s t - i n i t i e e l o n d e r w i j s instellingen, post-initieel onderwijs.
Lerarenopleidingen

Afgestudeerden van de LUW kunnen een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen door deel
te nemen aan een universitaire lerarenopleiding (ULO). De LUW heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Midden Nederland
voor de verzorging van gezamenlijke lerarenopleidingen biologie en economie.
Wie in aanmerking wil komen voor toelating tot de lerarenopleiding, is verplicht tijdens de doctoraalstudie deel te nemen aan het eerste-fasegedeelte van de lerarenopleiding, het zogenaamde
tweemaandsprogramma; in 1993isaan 47 studenten een certificaat voor dit tweemaandsprogamma uitgereikt. In 1993hebben 4 LUW-afgestudeerden de onderwijsbevoegdheid biologie behaald.
Voor de nadoctorale lerarenopleiding voor agrarische vakken heeft de LUW een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting tot Ontwikkeling van Agrarische-onderwijskunde en
Scholing (STOAS), opleidingsinstituut voor leraren in het agrarische onderwijs. Krachtens deze
overeenkomst kunnen studenten die tijdens de doctoraalstudie een extra vak (inclusief stage) volgen, na afstuderen, via een deeltijdsopleiding een onderwijsbevoegdheid in één van de agrarische
vakken behalen.
Onderzoekersopleiding

De opleiding tot onderzoeker kan worden gevolgd na een aanstelling als 'assistent in opleiding'
(AIO) of'onderzoeker in opleiding' (OIO). De opleiding heeft in het algemeen een duur van
vier jaar en dient te worden afgerond met een promotie. Van deze vier jaar moet in totaal ongeveer één jaar besteed worden aan het volgen en verzorgen van onderwijs. Een AIO/OIO moet
in het individuele opleidings- en begeleidingsplan opnemen hoe hieraan invulling wordt gegeven.
Elke AIO en OIO moet in principe in het eerste jaar van de aanstelling zo'n plan indienen.
De AIO-coördinator, aangesteld in september 1992, heeft haar werkzaamheden afgerond. In september van het verslagjaar is de eerste AIO-gids verschenen, die betrekking heeft op het studiejaar
1993-1994. Hierin staat het onderwijsaanbod voor AIO's en OIO's vermeld. Voor een deel kwam
dat onderwijs in het verslagjaar tot stand. Daarnaast bevat de gids informatie over de rechtspositie, het promoveren, het opleidings- en begeleidingsplan, subsidies, belangenbehartiging en een
aantal adressen dat voor de AIO's en OIO's van belang is.
Voor informatie over aantallen AIO's wordt verwezen naar §7.6 in het onderzoekdeel van dit
jaarverslag.
Beroepsopleidingen

De postdoctorale opleiding toxicologie iseen samenwerkingsverband van zes Nederlandse universiteiten; Katholieke Universiteit Nijmegen, LUW, Rijksuniversiteit Limburg, Rijksuniversiteit
Leiden (RUL), Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam (UvA). De coördinatie en
administratie worden door de LUW verzorgd. De volledige opleiding omvat 11 theoretische
modules en twee stages van 6 maanden.
Het totaal aantal deelnemers in 1993was groter dan in 1992. In totaal hebben 71personen één
of meer modules gevolgd. De 25 AIO's en OIO's en 46 andere personen hebben respectievelijk
52en 95modules gevolgd; één persoon heeft in 1993alle 11modules gevolgd.
De LUWrparticipeert eveneens in de universitaire beroepsopleiding milieukunde, een samenwerkingsverband met de RUL, de Vrije Universiteit en de UvA. Samen met de milieucentra van de
drie genoemde universiteiten draagt het centrum voor milieu- en klimaatstudies Wageningen
(CMKW) zorg voor een deel van de opleiding. In het studiejaar 1993-1994 nemen 51 cursisten
deel aan deze opleiding, waarvan 5LUW-afgestudeerden. Vanuit het CMKW worden drie projectgroepen van deze opleiding begeleid.
In het kader van hetzelfde samenwerkingsverband wordt ook de Engelstalige postdoctorale opleiding European Postgraduate Course on Environmental Management (EPCEM) verzorgd. Deze
opleiding is ontwikkeld op basis van de ervaringen met de universitaire beroepsopleiding milieukunde. In het studiejaar 1992-1993 is de opleiding voor het eerst van start gegaan met 32 cursisten
uit Centraal en Oost Europa; in het studiejaar 1993-1994 nemen 33cursisten deel.
De twee postdoctorale opleidingen agribusiness-management en informatiekunde zullen met ingang van het komende jaar niet meer als volledige opleidingen worden aangeboden. De stichting
post-hoger landbouwonderwijs die de opleidingen verzorgde, heeft besloten deze niet meer in
de oude vorm voort te zetten. Een selectie van de 14cursussen (modules) —alleen die cursuusen
waarin de LUW een centrale rol speelt - zal in de komende jaren nog worden aangeboden.
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De vakgroep humane epidemiologie en gezondheidsleer (HEG) heeft in 1992de module 'Public
Health Epidemiology' twee maal verzorgd voor met name GGD-medewerkers. Deze module zal
in de huidige vorm echter niet meer worden aangeboden. Op korte termijn zal bekeken worden
of de module in een aangepaste vorm aangeboden kan worden aan AIO's/OIO's van onderzoekscholen op het gebied van de gezondheidswetenschappen.
Naast deze module heeft de vakgroep HEG in het verslagjaar nog een module ontwikkeld. Het
betreft de Engelstalige module 'Nutritional & Lifestyle Epidemiology' die voor het eerst gegeven
zal worden in 1994. Verder heeft de vakgroep H E G eind 1993middelen toegewezen gekregen
voor het ontwikkelen van de modules 'Environmental Epidemiology' en 'Occupational Epidemiology'.
Post hoger onderwijs

De LUW maakt voor de verzorging van het post hoger onderwijs gebruik van de stichting posthoger landbouwonderwijs (PHLO).
Kenmerkend voor het PHLO iseen sterke praktische gerichtheid. De inhoud van elke cursus
wordt bepaald door een cursuscommissie waarin niet alleen docenten zitting hebben, maar ook
vertegenwoordigers van relevante doelgroepen uit overheid en bedrijfsleven. Jaarlijks verlenen
zo'n 300-500 docenten, waarvan ongeveer 70 % afkomstig is uit overheid en bedrijfsleven, hun
medewerking aan de verschillende cursussen.
In het verslagjaar heeft de economische recessie zich duidelijk doen voelen. Overheid en bedrijfsleven hebben soms aanzienlijk op opleidingsbudgetten bezuinigd of de deelneming aan cursussen zeer
kritisch bekeken. Dit heeft tot minder cursussen geleid dan in voorgaande jaren en tot minder cursisten. Ook de twee postdoctorale beroepsopleidingen agribusiness management en informatiekunde zullen, mede in verband hiermee, niet meer in de oude vorm worden voortgezet.
In het verslagjaar werden 33cursussen verzorgd waaraan door 831 cursisten werd deelgenomen.
Onder denaam International Training Centre van de LUW werden drie internationale cursussen
gegeven: 'Modelling growth in the pig', 'Soil pollution and soil protection' en 'Animal health
economics: principles and applications'.
De vakgroepen van de LUW hebben, zoals gebruikelijk, een essentiële rol gespeeld bij de verzorging van het PHLO. Van de 33 cursussen werden er 21 in samenwerking met de LUW verzorgd,
en 12in samenwerking met de agrarische hogescholen.
Het PHLO heeft in 1993 naast de drie hiervoor genoemde Engelstalige cursussen, de volgende
cursussen aangeboden: ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie; natuur- en milieu-educatie
(2x); integrale keten- en kwaliteitsbeheersing in de sierteelt (2x); EU-landbouwpolitiek; de rol
van de waterbalans in het waterbeheer: kwantiteit en kwaliteit (2x);bos en beplantingen (2x);
natuurontwikkeling; inrichting landelijke gebieden, bestuurlijke besluitvorming; bepaling van
reologische en breukeigenschappen in de levensmiddelenindustrie; onderzoekstechniek (basismodule en verdiepingsmodule toegepaste statistiek); het landschap als kader voor ruimtelijke inrichting (3x);theorie en praktijk van taxaties in het landelijk gebied (2x); vruchtbaarheidsproblemen
bij het varken: diagnostiek m.b.v. echografie (2x);preventieve gezondheidszorg in de varkenshouderij; recente ontwikkelingen in de vruchtbaarheid en voortplanting van het rund; ecologie
in beleid en beheer; gebiedsgericht beleid in landelijke gebieden, een bestuurlijke opgave; numerieke methoden voor de verwerking van ecologische gegevens; genstat; gewasbescherming; gesloten teeltsystemen in de tuinbouw; hormonen in de veehouderij.
2.4 In 1971 begon de LUW met de verzorging van de eerste Engelstalige Master of Science cursus
Master of Science
'Soil Science and Water Management', met een duur van 22 maanden. In de loop der jaren zijn
opleidingen meer cursussen gevolgd en heeft het MSc-onderwijs een vaste plaats ingenomen in het onderwijsaanbod van de LUW.
In 1992zijn de nieuwe thesisgerichte MSc-programma's van start gegaan. Deze programma's hebben een duur van 17maanden, waardoor ze beter aansluiten bij de internationaal gangbare duur
van MSc-opleidingen. De MSc-programma's zijn van doctoraalniveau en leiden op tot een MScgraad, welke toegang geeft tot de promotie.
In september 1993ishet aanbod van MSc-programma's uitgebreid met Agricultural Economics
and Marketing. Daarnaast zijn in het verslagjaar de volgende MSc-programma's verzorgd: Agricultural Engineering, Animal Science, Aquaculture, Biotechnology, Crop Science, Ecological
Agriculture, Geographic Information Systems (in samenwerking met ITC Enschede), Management of Agricultural Knowledge Systems, Soil and Water en Tropical Forestry.
De UR heeft in haar augustus-vergadering besloten het MSc-aanbod uit te breiden met één nieuw
MSc-programma en twee nieuwe specialisaties bij bestaande programma's. In september 1994zal
het MSc-programma Environmental Science van start gaan. Bij Animal Science komt de specialisatie Veterinary Epidemiology. Biotechnology wordt uitgebreid met de specialisatie Environmental Biotechnology.
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MSc-programma's zijn oorspronkelijk bedoeld voor studenten uit ontwikkelingslanden, met minimaal een BSc-graad en - bij voorkeur - een aantal jaren werkervaring. Kr isechter een groeiende belangstelling vanuit Nederland en de andere Europese landen.
In de meeste gevallen wordt de opleiding betaald door externe sponsors. Binnen het raamwerk
van het Netherlands Fellowship Programma (NFP) wordt slechts een gering aantal beurzen beschikbaar gesteld. Tot en met 1994kunnen niet alle MSc-programma's hiervan profiteren, omdat
het ministerie van Buitenlandse Zaken een deel van de programma's niet geschikt acht voor toekenning van NFP-beurzen. De verwachting isdat vanaf 1995middelen aan de LUW ter beschikking worden gesteld en dat, binnen bepaalde randvoorwaarden, de LUW aan kandidaten van alle
MSc-programma's NFP-beurzen mag toekennen. Het gebrek aan beursverleners heeft vaak tot
gevolg dat kandidaten die in principe toelaatbaar zijn tot één van de MSc-programma's, afhaken.
Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen afte leggen. In 1992zijn 844examens verzonden.
Uiteindelijk zijn 127 kandidaten ingeschreven voor één van de MSc-programma's. Voor de programma's die in 1994 van start gaan, zijn in het verslagjaar 1070 examens verzonden.
In 1993zijn 63 MSc-diploma's uitgereikt aan studenten van de MSc-programma's: Animal Science
and Aquaculture (11),Biotechnology (11), Ecological Agriculture (7), Management of Agricultural Knowledge Systems (11), Soil and water (14) en Tropical Forestry (9).Voor aantallen deelnemers aan de MSc-programma's in 1993zietabel h in §6.2.
International Student Panel
De commissie studenten voorzieningen (CSV) heeft op instigatie van zittende MSc-studenten en
op advies van de Dean for foreign students op 27 oktober 1993het 'International Students Panel'
(ISP) ingesteld. Het ISP zal onderwerpen behandelen die van belang zijn voor MSc-studenten,
zoals onderwijsaanbod en studentenvoorzieningen. Voorlopig zal het ISP, via de CSV, vooral
adviserend optreden naar de UR.
In december heeft het ISP in een notitie aangegeven dat MSc-studenten grote problemen hebben
met het Wageningse onderwijs. Zij vinden het onderwijssysteem te weinig flexibel, het Engels
en de didactische vaardigheden van de docenten is niet altijd voldoende en de omvang van de
groepen wordt alste groot, te klein, of wat betreft de theoretische voorkennis, als te uiteenlopend
ervaren.
2.5 In het verslagjaar is het project 'Open onderwijs', dat in september 1991 van start is gegaan,
O p e n o n d e r w i j s voortgezet. Deelnemers aan dit type onderwijs zijn veelal hoger opgeleiden die een beroep uitoefenen dan wel werkzoekend zijn. Door het volgen van één of meer vakken uit de aangeboden
selectie van het reguliere LUW-onderwijsaanbod trachten deelnemers de in hun beroepsuitoefening gevraagde kennis op een hoger of actueler niveau te brengen, dan wel hiermee hun positie
op de arbeidsmarkt te verbeteren. De mogelijkheid bestaat om over de gevolgde vakken een toets
afte leggen.
Het 'Open onderwijs' hanteert twee perioden per jaar: januari-juli en september-december. Het
vakkenaanbod isper keer verschillend, en lag in 1993op ongeveer honderd colleges en enkele
practica per halfjaar.
In 1993werden in totaal 321 cursisten ingeschreven, die bij elkaar 379 vakken volgden. Ruim
tachtig procent van de deelnemers heeft een leeftijd tussen 25 en 45 jaar. Ruim 85procent blijkt
een universitaire dan wel HBO-vooropleiding te hebben genoten. Ongeveer zestig procent van
de deelnemers zijn mannen.
Een groeiend aantal deelnemers sluit het gevolgde vak af met een toets. In 1993 werden voor
ongeveer driekwart van de vakken toetsen afgelegd. De resultaten daarvan waren voor de overgrote meerderheid voldoende.
In mei 1993werd in een tweede evaluatierapport vastgesteld dat de belangrijkste motivatie van
de deelnemers ligt in specifieke bijscholing ten behoeve van het werk dan wel om de kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. Zo'n dertig procent van de deelnemers is werkzoekend. De deelnemers zijn over het algemeen redelijk tevreden over het geboden onderwijs. De docenten staan
eveneens positief tegenover het project, waarbij sommigen de deelname van deze doelgroep aan
het onderwijs zelfs als stimulerend ervaren. Het college van bestuur stelt naar aanleiding van het
evaluatierapport 'Open onderwijs' vast dat voortzetting van dit project gewettigd is. De eerstvolgende beoordeling van het project zal medio 1996 plaatsvinden.
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3.1

Visitatie landbouwwetenschappen

V i s i t a t i e s In het verslagjaar is het rapport ontvangen van de internationale commissie die in het najaar van
1992de omvangrijke visitatie van 17opleidingen aan de LUW heeft uitgevoerd.
Deze commissie was van mening dat de LUW uitstekende afgestudeerden aflevert, maar dat de
onderwijsstructuur van de LUW moet veranderen. De huidige onderwijsstructuur met veel vrijheid en keuzemogelijkheden voor de student is, gezien de wettelijke studieduurbeperking, niet
geschikt om de hoge kwaliteit vol te houden. De structuur is volgens de commissie niet flexibel
genoeg om beperkende randvoorwaarden van buiten op te vangen èn de goede suggesties van
richtingsonderwijscommissies (ROC's) van binnen de LUW voldoende vlot uit te voeren. Vooral
de zeer grote vrijheid die studenten hebben in het samenstellen van hun vakkenpakketten vormt
een probleem voor de studievoortgang. Het aantal vakken is gaandeweg dermate uitgebreid dat
het voor studenten nauwelijks mogelijk isom daaruit snel en efficiënt te kiezen. Het systeem van
studiebegeleiding kan die problematiek niet aan. Hoewel de commissie ervan overtuigd is dat
de studenten de keuze-vrijheid erg waarderen, iszij van mening dat door de steeds verder beperkende wettelijke randvoorwaarden voor studeren de problemen groter zullen worden. Daardoor
kan wellicht de kwaliteit van de afgestudeerden uiteindelijk in het geding komen.
De commissie vindt het niveau van de LUW-afgestudeerden hoog. LUW-ingenieurs blijken over
een grote dosis verantwoordelijkheidsbesef en initiatief te beschikken. Terecht genieten zij daarmee een uitstekende reputatie op de (internationale) arbeidsmarkt.
De commissie pleit voor een verhoging van de status van het onderwijs en de studiebegeleiding
in vergelijking tot het onderzoek èn voor een verbetering van de positie en carrière-mogelijkheden van docenten en studiebegeleiders. Ondanks het feit dat de nadruk bij de LUW op onderzoek ligt, is de commissie van mening dat recente onderzoeksresultaten te weinig in het onderwijs
opgenomen worden. Zij heeft de vrees uitgesproken dat dit in de toekomst wellicht nog versterkt
zal worden door het feit dat bij de oprichting van onderzoekinstituten de reguliere onderwijsprogramma's geheel buiten beschouwing blijven.
Daarnaast heeft de commissie een pleidooi gehouden voor het in stand houden van de 'green
departments'. De commissie isvan mening dat het van vitaal belang is voor de LUW ervoor
te zorgen dat alle disciplines zich ervan bewust blijven een bijdrage te leveren aan de landbouw
en het milieu. Daarom is de commissie tegen een steeds verder uitwaaieren van onderwijsprogramma's. De onderwijsprogramma's dienen eveneens duidelijker aan te sluiten op de kerntaken
van de LUW: duurzame landbouw en zorg voor het milieu.
Vol lof was de commissie over de NILI-MPW enquêtes onder afgestudeerden en het netwerk
van contacten dat de LUW met haar afgestudeerden onderhoudt. Deze unieke initiatieven zouden
volgens de commissie een belangrijker bijdrage aan de verbeteringen van het onderwijs verdienen
dan deze tot nog toe hebben gehad.
Hoewel de commissie een aantal nuttige adviezen voor het onderwijs van de LUW in het alge•
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meen heeft gegeven, waren de ROC's, die de visitatie zeer grondig hebben voorbereid, enigszins
teleurgesteld over het feit dat er relatief weinig opleidings-gerichte opmerkingen en aanbevelingen in het rapport voorkomen.
De belangrijkste reden daarvoor was de (on)mogelijkheid die de commissie had tot grondige
voorbereiding, waarbij vooral van de kant van de leden van de commissie het belang van kennis
van de structuur van het Nederlandse en LUW-onderwijswas onderschat. In de praktijk bleken
de commissieleden zich zo te moeten concentreren op de structuur van de LUW, dat men aan
de inhoud van de opleidingen relatief weinig aandacht kon geven.
De meeste ROC's zijn echter van mening dat de zelfstudies, die als voorbereiding voor de visitatie
zijn opgesteld, voldoende aanknopingspunten bieden om zelfverbeteringen aan de onderwijsprogramma's voor te stellen en door te voeren.
Visitatie moleculaire wetenschappen

In november heeft de landelijke visitatiecommissie scheikunde de opleiding moleculaire wetenschappen beoordeeld. In de mondelinge rapportage van de commissie aan het eind van het visitatiebezoek deed de commissie al een uitspraak over een aantal aspecten van het onderwijs van deze
opleiding.
Deze commissie had ook moeite met de ondoorzichtige organisatiestructuur van het onderwijs
en met name met de onderlinge verwevenheid van de LUW-opleidingen. De commissie meent
dat die verwevenheid een nadeel isin de voorlichting voor aankomende studenten: het specifieke
karakter van de opleiding komt onvoldoende tot uiting.
Gunstig oordeelde de commissie over de kwaliteit van de instromende studenten en van de afgestudeerden. Het studierendement ishoog en studiebegeleiding en onderwijsproces functioneren
goed. De commissie was van oordeel dat de chemie-opleiding van de LUW even breed isals de
andere Nederlandse chemie-opleidingen, maar met een duidelijk accent op biochemie en biologie.
Het rapport van de commissie zal in 1994 gereed zijn.
3.2 Studeerbaarheid propaedeuse

S t u d i e v o o r t g a n g e n De propaedeuse commissie studiebegeleiding (PCS) heeft zich het verslagjaar nadrukkelijk bezono n d e r w i j s v e r n i e u w i n g nen op de studeerbaarheid van de propaedeuse. Het rapport van de commissie Wijnen 'Te doen,
of niet te doen', heeft in Wageningen geleid tot een door de PCS georganiseerd symposium met
als titel 'Te doen, maar dan wel samen'. Dit symposium is ook georganiseerd in verband met
het afscheid van de heer ing.Th. Klein Essink, die als propaedeusestudie-adviseur lange tijd het
trekpaard van de PCS is geweest. De conclusies vormen de basis voor verdere bezinning, waarin
de nieuwe generatie eerstejaars-studenten zal participeren.
Door de invoering van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW),
iseen aantal veranderingen in de propaedeuseprogramma's aangebracht. De WHW verplicht tot
een propaedeuse van 42 studiepunten. Tot september 1993konden studiepunten behaald worden
op grond van extra curriculaire activiteiten zonder dat daarvoor een tentamen behoefde te worden
afgelegd. Met ingang van het studiejaar 1993-1994zijn in alle propaedeuseprogramma's vier studiepunten aan extra vakken, afte ronden met een tentamen, opgenomen.
Eén van de extra vakken die in alle propaedeuseprogramma's werd opgenomen, is het nieuwe
vak 'Introductie Studeren aan de Landbouwuniversiteit', waarin onder andere aandacht wordt
geschonken aan algemene studievaardigheden. De voorheen extracurriculaire activiteit 'Algemene Studie Introductie' maakt onderdeel uit van dit vak.
Toets-weken in propaedeuse

De 'Herfst-toets-richtings-week' in het eerste trimester is in een iets aangepaste vorm gehandhaafd. Verder is,op voorstel van de PCS,een toetsweek direct aansluitend aan het derde trimester
van de propaedeuse ingevoerd, zodat de examenperiode in augustus een echte herkansingsperiode
is. De mogelijkheid om in april examen af te leggen in vakken van het derde trimester komt echter
te vervallen.
VWO-voor vereisten

Ter verkrijging van een betere en ruimere aansluiting tussen het VWO en de LUW-opleidingen,
heeft de UR in haar juni-vergadering besloten de VWO-voorvereisten van acht van de negentien
opleidingen te veranderen. Voor deze acht opleidingen waren de VWO-vakken natuurkunde en
scheikunde voorvereist. Met ingang van het studiejaar 1994-1995 zijn voor drie van deze opleidingen naast natuurkunde, één van de vakken scheikunde, wiskunde A of wiskunde B voorvereist.
Voor drie andere opleidingen worden de voorvereisten: scheikunde en één van de drie vakken
natuurkunde, wiskunde Aof wiskunde B. Bij twee opleidingen zijn de voorvereisten nog verder
verruimd en is het ook mogelijk toegelaten te worden met het VWO-vak biologie als één van
de twee voorvereiste vakken.
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Modularisering

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de visitatie heeft de opleiding biologie een voorstel
ingediend om het onderwijs in de propaedeuse in verblokte modulaire vorm aan te bieden. Dit
voorstel is overgenomen door de UR. Met ingang van het studiejaar 1994-1995zal biologie een
deel van haar propaedeuseprogramma verblokken. De verblokking zal zich in eerste instantie beperken tot de vakken die uitsluitend voor biologie worden verzorgd. De vakken zullen thematisch van opzet zijn en in blokken van twee of meer weken worden verzorgd.
Funktieprofiel studiecoördinator

Door de beperkte studieduur en studiefinanciering neemt de vraag naar adequate begeleiding en
advisering aan studenten toe. Het voorkomen en oplossen van problemen in de onderwijsorganisatie, alsmede het bevorderen van een goede studievoortgang isaan de LUW een taak van onder
andere de studiecoördinator. De werkgroep 'Inventarisatie van en advisering over voorstellen
ter verbetering van de studievoortgang' acht het van groot belang dat de taak van de studiecoördinator meer professioneel wordt uitgevoerd.
Op basis van een enquête, gehouden onder alle studiecoördinatoren, werd een funktieprofiel studiecoördinator ontwikkeld. Dit profiel isin december 1992door een overgrote meerderheid van
de studiecoördinatoren goedgekeurd. Het college van bestuur kwam tijdens de behandeling van
dit onderwerp in het voorjaar 1993tot de conclusie dat het voorgestelde profiel goed past in
de voorgestane strategische benadering naar (potentiële) studenten toe, waarin de studiecoördinator nieuwe stijl een belangrijke rol dient te spelen. Daarom heeft het college van bestuur voor
1994 een substantiële verhoging gebracht in de capaciteit voor studiecoördinatoren.
Integratie opleidingen

In het begin van het verslagjaar heeft prof.dr.E.A. Huisman in een nota 'Toekomstige onderwijsstructuur' een scheiding voorgesteld tussen de BSc en MSc-fase in de reguliere opleidingen èn
de integratie van de doorstroomprogramma's en MSc-opleidingen in de reguliere opleidingen.
De ideeën zijn gebaseerd op het Amerikaanse systeem van universitaire opleidingen.
Het college van bestuur heeft vervolgens een breed samengestelde werkgroep ingesteld met als
opdracht na te gaan op welke wijze MSc-opleidingen en doorstroomprogramma's in de reguliere
opleidingen geïntegreerd kunnen worden. De werkgroep, onder voorzitterschap van prof.dr.ir.J.
Bouma, heeft in september van het verslagjaar haar eindrapport uitgebracht. Voorgesteld is de
reguliere ir-opleidingen te splitsen in een 'undergraduate' (drie jaar) en een 'graduate' (één jaar)
deel, waarbij het 'undergraduate' deel van de opleiding erkend wordt als BSc-niveau en vergelijkbaar ismet het eindniveau van het HBO. Door deze splitsing ontstaat er aan de LUW een eenjarige opleiding die vergelijkbaar ismet een 'graduate' opleiding aan buitenlandse universiteiten en
een MSc-eindniveau heeft. Deze eenjarige opleidingen zou een wetenschappelijke variant (MSc)
en een beroepsgerichte variant op wetenschappelijk niveau (PrM) moeten krijgen.
Het 'undergraduate'-deel van de opleiding zou moeten bestaan uit een propaedeuse (één jaar),
romp- en specialisatie-gedeelte (beide met een halfjaar cursorisch onderwijs), vrije keuze vakken
en scriptie (beide een kwart jaar) en een halfjaar 'advanced courses'. De 'advanced courses' moet
de studenten voorbereiden op het afstudeeronderzoek van de 'graduate'-opleiding.
In de twee 'graduate' opleidingen moeten ook buitenlandse studenten met een BSc-diploma en
studenten van de agrarische hogescholen in kunnen stromen, mits voldaan isaan bepaalde instroomeisen (de 'advanced courses'). De werkgroep stelt voor dat de agrarische hogescholen er
voor zorgen dat studenten van hun instelling die een MSc- of PrM-opleidingen willen gaan volgen aan deze instroomeisen hebben voldaan. Deze instroomeisen kunnen eventueel als onderdeel
uit (gaan) maken van hun eigen opleidingen. De MSc-opleidingen blijft de verantwoordelijkheid
van de LUW en de verantwoordelijkheid van PrM-opleidingen zou gezamenlijk bij de LUW en
het HAO moeten liggen. Zowel PrM- als MSc-afgestudeerden dienen de ir-titel te krijgen.
Onderwijs- en examenregeling

Om te voldoen aan de nieuwe bepalingen van de WHW heeft de UR in haar juni-vergadering
het onderwijs- en examenreglement (OER) ingesteld. Dit reglement is een samenvoeging van de
'examenregeling' en de 'nadere regeling van de inrichting van het onderwijs'. De nieuwe regeling
is met ingang van het studiejaar 1993-1994 van toepassing.
In de OER is onder andere vastgelegd dat studenten uiterlijk een jaar na het behalen van de propaedeuse met de studiecoördinator moeten gaan praten over de planning van hun studie en hun
vakkenpakket. Tevens dienen studenten minimaal een halfjaar voor het afstuderen hun doctoraalpakket inhoudelijk te laten keuren door de examencommissie van hun opleiding die bij de beoordeling advies vraagt aan de betrokken studiecoördinator.
Examencommisies

Het college van bestuur heeft volgens de WHW de bevoegdheid om examencommissies in te
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stellen en de leden van die commissies te benoemen. Het college heeft op 1september 1993per
opleiding een nieuwe examencommissie ingesteld. In elke examencommissie zijn vier leden benoemd. Onder de WWO waren de examencommissies op grond van de wet ingesteld en waren
deze meer groepsgewijs georganiseerd.
Onderwijsprijs

De heer dr.ir.P.M. Driessen van de vakgroep bodemkunde en geologie heeft van het Wagenings
universiteitsfonds de onderwijsprijs 1993gekregen voor de uitzonderlijke wijze waarop hij zijn
vak landevaluatie verzorgt.
De heer drs.L.M. Breedveld van studium generale heeft een eervolle vermelding gekregen, ondermeer voor de collegeserie universiteit en beleid. De prijzen zijn uitgereikt tijdens de 75eDies Natalis.
3.3
Evaluatie initieel
onderwijs

Propaedeuse

De coördinatie van de kwaliteitsbewaking van het propaedeuse-onderwijs iséén van de taken
van de PCS. Deze kwaliteitsbewaking bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen:
• verzamelen en presenteren van numerieke gegevens (slagingspercentages per vak, deelnamepercentages, slagingspercentages voor de propaedeuse als geheel, enz.);
• het (doen) uitvoeren van vakkenevaluaties voor alle propaedeusevakken in zowel het eerste
(PI), het tweede (P2) als het derde trimester (P3).
Voor zowel de numerieke gegevens als de kwalitatieve evaluatiegegevens zijn zogenaamde attenderingswaarden opgesteld. De uitkomsten van de evaluatie worden hieraan getoetst. Uitkomsten
die onder de attenderingswaarde blijven worden nadrukkelijk onder de aandacht van de betreffende docenten gebracht.
Omdat de PI-vakken reeds twee jaar achtereen waren geëvalueerd, en nauwelijks knelpunten resteerden, werd besloten om in december 1992 een wat algemenere enquête te houden, toegespitst
op het thema studievertraging. In de enquête werden vragen opgenomen als:hoeveel uur besteed
jegemiddeld per week aan je studie, wat vind jein het algemeen van het doceertempo, van de
onderwijsuitvoering en van de studiebegeleiding.
Na enkele wijzigingen werd deze enquête ook afgenomen tijdens de P2- en P3-examenperiode.
Voor enkele knelpuntvakken werden in P2 en P3 eveneens vakspecifieke enquêtes afgenomen.
De algemene enquêtes leverden aan de ene kant interessante uitkomsten op, maar aan de andere
kant was- door de algemeenheid ervan - omzetting in concrete acties niet eenvoudig. Mede door
de aankondiging van nieuwe evaluatieprocedures (zie onder doctoraal) besloot de PCS met nieuwe acties te wachten tot meer duidelijkheid isontstaan over denieuwe evaluatieprocedures.
Doctoraal

In het verslagjaar zijn, net als in het jaar daarvoor, een groot aantal doctoraalvakken geëvalueerd.
Op grond van de geldende procedures waren vakgroepen en ROC's zelf grotendeels verantwoordelijk voor evaluatiemethode en keuze van te evalueren vakken. Op centraal niveau bestaat slechts
een gering inzicht in de feitelijk verrichte activiteiten.
In het vorige jaarverslag is reeds melding gemaakt van het feit dat eind 1992 onder leiding van
de directeur Onderwijs, onderzoek en studentenzaken besprekingen zijn gestart over de vraag
hoe de bestaande evaluatieprocedures en dan met name de 'follow up' verbeterd kunnen worden.
In het verslagjaar zijn deze besprekingen voortgezet. De ontwikkelde voorstellen zijn door het
college van bestuur ter advisering aan de VCO voorgelegd, die in grote lijnen met de voorstellen
heeft ingestemd. In haar november-vergadering heeft de UR de nieuwe procedure-voorstellen
vastgesteld. Deze komen, kort samengevat, op het volgende neer:
• alle cursorische vakken worden om de 1à2 jaar geëvalueerd middels uniforme vragenlijsten;
• de uitkomsten worden gerelateerd aan centraal vastgestelde criteria;
• blijkt een vak één of meer 'knelpunten' te vertonen dan wordt nog in hetzelfde studiejaar een
gesprek georganiseerd tussen de betreffende docent, enkele studenten en een afgevaardigde van
de ROC.
In het verslagjaar waren de discussies over de te gebruiken vragenlijst en de criteria nog niet
afgerond. Verwacht wordt dat de nieuwe procedures met ingang van het tweede trimester
1993-1994 in werking zullen treden.
Doorstroomprogramma's

Bij de vaststelling van de tweejarige doorstroomprogramma's door de UR in juni 1989 werd besloten dat deze programma's geëvalueerd zouden worden, waarbij vooral gekeken diende te worden naar het niveau van deze programma's. In het begin van het verslagjaar is het eindrapport
'Evaluatie doorstroomprogramma's' uitgebracht. Uit de evaluatie blijkt dat de programma's als
geheel hebben voldaan en wat inhoud betreft, voor het overgrote deel van de studenten, goed
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te volgen zijn. Fxn meerderheid van de studenten zou achteraf weer kiezen voor een combinatie
HBO en LUW. Ruim de helft van de studenten vond het evenwel moeilijk om het doorstroomprogramma in twee jaar af te ronden.
Uit de evaluatie blijkt dat de programmering van de programma's moet worden verbeterd. Door
extra roostering van een aantal vakken zouden inleidende vakken altijd vóór het vervolgvak gevolgd kunnen worden. Verder zouden studenten uit het hoger beroepsonderwijs, wat betreft de
exacte vakken, extra ondersteund moeten worden door het opfrissen van weggezakte kennis.
3.4
Didactische cursussen
voor onderwijzend
personeel

Binnen het systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs aan de LUW heeft de vakgroep agrarisehe onderwijskunde als extra taak het verlenen van onderwijskundige ondersteuning. Deze taak
omvat didactische professionalisering van het personeel, onderwijsverbetering via onderzoek- en
ontwikkelingsprojecten en individuele advisering van docenten en vakgroepen. Om de kwaliteit
van het onderwijs te verhogen, worden onder andere didactische cursussen aangeboden.
Het aanbod bestaat uit: de basiscursus didactiek voor docenten met weinig ervaring en enkele
verdiepingscursussen rond specifieke onderwijstaken. Op verzoek van docententeams of vakgroepen worden cursussen-op-maat ontwikkeld en verzorgd. In alle cursussen streeft de vakgroep
naar een optimale aansluiting bij de leerwensen van de deelnemers en naar bruikbaarheid van
de didactische informatie voor eigen onderwijstaken. De relatie cursussituatie - werksituatie komt
voortdurend aan de orde via voorbeelden, uitwisseling van ervaringen en het bespreken van toepassingen en onderwijssituaties.
In het verslagjaar zijn twee nieuwe cursussen ontwikkeld en aangeboden: educatief computergebruik en presenteren met de computer. Voor drie vakgroepen werden cursussen-op-maat ontwikkeld en verzorgd.
De vakgroep heeft in het verslagjaar extra geld gekregen voor het verzorgen van didactische cursussen voor AIO's en OIO's. Daardoor was het mogelijk een deel van de wachtlijsten voor de
didactische cursussen weg te werken.
In het verslagjaar hebben 184personeelsleden deelgenomen aan de volgende cursussen:
Cursusnaam

A a n t a l keren
verzorgd

Basiscursus didactiek

T o t a a l aantal
cursisten
23

Schriftelijk studiemateriaal

9

Begeleiden van onderwijsgroepen

7

Communicatievaardigheden I

18

Communicatievaardigheden I*

11
33

Organisatie en begeleiding afstudeervak
Mondeling presenteren

8

Mondeling presenteren *

24

Communicatievaardigheden II

12
3
12
24

Educatief computergebruik
Presenteren met de computer
Cursussen-op-maat

* Speciaal voor AIO's en OIO's.
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Afgestudeerden

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de LUW worden geanalyseerd
door de stichting loopbaancentrum Wageningen, opgericht door het Nederlands instituut van
landbouwkundig ingenieurs (NILI). Beide instanties onderhouden nauwe betrekkingen met de
LUW. Loopbaancentrum Wageningen ontwikkelt en onderhoudt sinds 1973een dynamisch
informatiesysteem over de arbeidsmarkt en beroepspraktijk van LUW-ingenieurs.
In 1992is een enquête gehouden onder de gehele beroepsbevolking van LUW-ingenieurs. De
resultaten zijn onder andere neergelegd in rapporten per opleiding. Deze informatie over de beroepspraktijk en de aansluiting van de studie op deze beroepspraktijk, wordt verder gebruikt door
beleidsinstanties, werkgevers, studieadviseurs en in de voorlichting aan studenten, scholieren, afgestudeerden en journalisten.
Het blijkt dat er sinds 1983een duidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden in de marktsectoren
waarin pas afgestudeerde LUW-ingenieurs werkzaam zijn. Het percentage ingenieurs dat in de
sector overheid werkzaam is,daalde tussen 1983en 1992 van 60°/o tot 470//o,terwijl het percentage
ingenieurs werkzaam in de particuliere sector steeg van 32''/°tot 49 % .
Uit onderzoek onder afstuderenden blijkt, dat op het moment van de diplomauitreiking in 1993
330//°een baan heeft. De jaren daarvoor was dit ongeveer 400/°.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de beroepsmogelijkheden van vrouwelijke LUW-ingenieurs
via een positief actieprogramma van het NILI. De Wageningse vrouwelijke ingenieurs maken
bijna tweederde deel uit van de universitair opgeleide vrouwelijke ingenieurs in Nederland. Sinds
november 1989 bestaat het 'Netwerk NILI vrouwen', dat veel activiteiten ontplooit om de eigen
positie, en die van vrouwelijke afgestudeerden en gepromoveerden van de LUW in het algemeen,
op de arbeidsmarkt te ondersteunen en te versterken. In 1992werd een onderzoek uitgevoerd
naar de beeldvorming over vrouwelijke LUW-ingenieurs in arbeidsorganisaties. Met de resultaten
daarvan is de brochure 'Van bul naar baan' voor afstuderenden herzien en is voor werkgevers
een folder over de kwaliteit van LUW-ingenieurs samengesteld.
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Onderwijskundige
dienstverlening en
samenwerking
5.1
Nationaal
5.2
Internationaal

5.1 De Landbouwuniversiteit Wageningen werkt op het gebied van het onderwijs samen met diverse
N a t i o n a a l instellingen. Met de Universiteit Utrecht (UU) iseen raamovereenkomst gesloten voor samenwerkings- en/of dienstverleningsactiviteiten. Dit geldt met name voor zoötechniek, diergeneeskunde
en psychologie. Verder volgen studenten van de UU regelmatig bedrijfskunde- en meteorologiecolleges in Wageningen.
In samenwerking met het ITC Enschede (International Institute for Aerospace survey and Earth
Sciences) organiseert de LUW het MSc-programma 'Geographie Information System'. Tenslotte
wordt met diverse instellingen samengewerkt op het vlak van het post-initieel onderwijs (zie
§2.2).
Contractonderwijs

Het aandeel van het onderwijs in de contractensfeer isbeduidend kleiner dan dat in het onderzoek.
Primair moet hier het marktgerichte cursusprogramma vermeld worden voor diverse groepen
van 'professionals' met een hogere opleiding, zoals dat verzorgd wordt door de stichting 'Post
Hoger Landbouw Onderwijs' (PHLO) (zie §2.2). Hierin werken LUW en hoger agrarisch onderwijs samen. Behalve aan het PHLO (en andere post hoger onderwijs opleidingen) leveren LUWdocenten belangrijke bijdragen aan het cursusprogramma van het IAC te Wageningen.
Daarnaast zijn in het verslagjaar enkele onderwijsprojecten verzorgd, onder andere in opdracht
van Staatsbosbeheer. Voor de Open Universiteit hebben diverse vakgroepen van de LUW weer
een aantal specifieke vakken ontwikkeld.
In totaal werd in het verslagjaar voor 1,5 miljoen gulden omgezet aan contractonderwijsactiviteiten, inclusief toelevering door LUW-vakgroepen aan cursussen van PHLO en IAC.
Het project 'Open onderwijs', begonnen in september 1991,werd in 1993 voortgezet met een
stijgend aantal inschrijvingen. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar §2.4 van
dit verslag.
H e r o r i ë n t a t i e landbouw

In het verslagjaar heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV) in het
kader van 'Heroriëntatie landbouw' ondanks het ruime aanbod van projecten van de LUW,
slechts middelen toegekend aan het Centrum voor Milieustudies.
D i e n s t v e r l e n i n g aan h e t o v e r i g l a n d b o u w o n d e r w i j s

Het ministerie van LNV reserveert jaarlijks 1,5 miljoen gulden van de personele middelen van
de LUW ten behoeve van de dienstverlening van de LUW aan het overige landbouwonderwijs
en ten behoeve van de samenwerking tussen het hoger agrarisch onderwijs en de LUW.
Een derde deel van deze middelen wordt besteed aan projecten die ten dienste staan van het LAO,
MAO, STOAS en de praktijkscholen. Na overleg met de STOAS en de directie landbouwonderwijs van LNV adviseert de vakgroep agrarische onderwijskunde over deingediende projecten.
In het verslagjaar is één nieuw project van start gegaan, namelijk 'docent nieuwe stijl: ideaal of
werkelijkheid'.
Daarnaast werden nog vijf projecten gefinancierd, die reeds in een voorgaand jaar waren begon•
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nen: internationalisering in het landbouwonderwijs; didactische implicaties invoering kwalificatiestructuur; nascholing en begeleiding van docenten; agrarische volwasseneducatie en arbeidsmarkt; duurzaam leren in milieugericht agrarisch onderwijs.
Voor samenwerkingsprojecten van hoger agrarisch onderwijs en LUW"iseveneens een derde deel
van de middelen beschikbaar. Het bestuurlijk overlegorgaan HAO/LUW beoordeelt en brengt
advies uit over de ingediende projecten.
In het verslagjaar is, in het kader van deze samenwerking, een vijftal projecten gefinancierd: ontwikkeling van een leerboek 'Sturing van ontwikkeling en vermeerdering in de tuinbouw'; samenstelling van een collegedictaat 'Grasland en milieu'; ontwikkeling van een dictaat en cases met
betrekking tot zaaizaadproduktie in de tropen; onderzoek naar de mogelijkheden van Professional
Masteropleidingen; de rol van Oosporen bij de primaire infectie van valse meeldauw op tropische
graangewassen in een geïsoleerd gebied.
Verder is subsidie toegekend aan drie projecten die geïnitieerd zijn door het ministerie van LNV.
Dit betreft de coördinatie van het project integratie milieuaspecten in het agrarische onderwijs
(IMAO); bureau arbeidsmarktonderzoek; en verkenning van het agrarisch onderwijs in ZuidNederland naar 2010.
Samenwerking Landbouwuniversiteit- Hoger Beroeps Onderwijs

In oktober van het verslagjaar heeft de in april 1992 ingestelde coördinatiegroep 'Professional
Masteropleidingen HAO/LU' haar eindrapport uitgebracht. Deze groep had tot taak een onderzoek uit te voeren naar de onderwijs-inhoudelijke mogelijkheden van gezamenlijke Professional
Masteropleidingen als een beroepsgerichte variant van de MSc-programma's. In dit kader zijn
begin 1993acht werkgroepen ingesteld op het gebied van bedrijfskunde, bosbouw, cultuurtechniek, dierlijke produktie, landbouwplantenteelt, levensmiddelentechnologie, tropische opleidingen en tuinbouw. Deze werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van het HAO en LUW,
hadden tot taak om voorstellen voor Professional Masteropleidingen te maken. Zes van de acht
werkgroepen hebben hun werkzaamheden in het verslagjaar afgerond. Aan de hand van deze rapportages heeft de coördinatiegroep richtlijnen en onderwijskaders vastgesteld. Drie van de zes
werkgroepen (bosbouw, bedrijfskunde, landbouwplantenteelt) hebben in het verslagjaar opdracht
gekregen om hun voorstellen verder te ontwikkelen tot Professional Masteropleidingen. In september 1994zouden, behoudens goedkeuring door de bevoegde organen, deze drie Professional
Masteropleidingen van start moeten gaan.
Samenwerking instellingen voor internationaal onderwijs

In het ontwerp-HOOP, dat tijdens het verslagjaar uitkwam, was voorzien dat vijf instellingen
voor internationaal onderwijs een nauwe band zouden moeten aangaan met de LUW. Deze instellingen zijn het ISS (Institute for Social Studies) te Den Haag, het I H E (International Institute
for Hydraulic and Environmental Engineering) te Delft, het ITC (International Institute for
Aerospace Survey and Earth Sciences) te Enschede, het IHS (Institute for Housing and Urban
Studies) te Rotterdam en het RVB (Netherlands International Institute for Management) te Maastricht, onlangs omgedoopt tot MSM (Management School Maastricht). De speciaal daartoe ingestelde commissie Wolfson adviseerde het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om een
samenwerkingsconstructie in het leven te roepen, waarmee het verlenen van de doctorstitel aan
de internationale promovendi van de instituten via de LUW zou verlopen. Deze aanbeveling is
de Tweede Kamer op het moment, waarop dit jaarverslag tot stand komt, nog niet gepasseerd.
Wel iseen belangrijk begin gemaakt met het inventariseren van samenwerkingsmogelijkheden
op onderwijs- en onderzoekgebied. Ten behoeve hiervan is door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een startsubsidie van 3miljoen ter beschikking gesteld.
5.2

Derde-geldstroom onderwijs

I n t e r n a t i o n a a l In het verslagjaar is het aandeel van de Europese Unie (EU) in de derde geldstroom opnieuw
aanzienlijk gestegen. In totaal bedroeg de omzet van de in 1993door de EU gehonoreerde LUWactiviteiten 17,3miljoen gulden. Het aandeel van de EU in het totaal van de LUW derde geldstroom naderde daarmee de twintig procent; dit was veertien procent in 1992.
Het aandeel ontwikkelingssamenwerking en onderwijs in 1993isiets minder dan eenvijfde, onderzoek beslaat ruim viervijfde. Uiteraard maakt het door de EU gefinancierde onderzoek deel
uit van het zogeheten derde geldstroom onderzoek. Voor een beknopt overzicht daarvan wordt
verwezen naar onderzoekdeel van dit jaarverslag (§7.7).
Qua aantallen projecten ligt de verhouding in de door de EU gefinancierde LUW activiteiten
alsvolgt. De LUW participeert momenteel in 150 EU-projecten. In 1993waren 107hiervan onderzoeksprojecten. De overige betreffen projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking
en onderwijs c.q. uitwisseling van studenten.
•
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Ruim driekwart van alle vakgroepen is bij een of meer projecten betrokken. Voor sommige
vakgroepen is de P.U de belangrijkste derde geldstroom financier. De looptijd per project is verschillend. De meerjarige RU-portefeuille van de LUW heeft thans een omvang van driehonderd
mensjaar.
Vrijwel alle R&D-projecten (50) van de LUW, gefinancierd door de RU en aangevangen in het
jaar 1993, vielen onder de aandachtsgebieden biotechnologie (programma Biotech en Bridge), milieu en klimaat (Step, Rpoch, Rnvironment), landbouw, bosbouw en visserij (Air, Camar, Rclair,
Par, Porest) of ontwikkelingssamenwerking (STD). De loopduur van de RU-onderzoekprojecten
is twee tot vier jaar, in de meeste gevallen drie jaar.
In een onderzoeksproject participeren gemiddeld vier wetenschappelijke instellingen uit verschillende RU-lidstaten. Het voert te ver deze hier op te sommen. Slechts in enkele gevallen nemen
bedrijven deel. De meeste partners komen uit het Verenigd Koninkrijk, op afstand gevolgd door
Nederland, Duitsland en Prankrijk. Spanje is sterk in opkomst.
In het verslagjaar isde samenwerking op onderzoeksgebied met Centraal en Oost Europa goed
op gang gekomen. De LUW werkt in vijftien projecten samen met instellingen uit deze regio.
Contacten m e t buitenlandse instellingen

Voor 1993 heeft het ministerie van LNV wederom geld beschikbaar gesteld in het kader van de
stimuleringsregeling 'internationalisering landbouwonderwijs' ten behoeve van projecten, stafen studentenmobiliteit. Vanuit de LUW werden 7aanvragen voor projecten ingediend en goedgekeurd; tevens waren er 12aanvragen op de reservelijst geplaatst. Voor stafmobiliteit werden
25 aanvragen van LUW-medewerkers en 10van buitenlandse gasten gehonoreerd; 229 studenten
hebben van deze stimuleringsregeling gebruik gemaakt.
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O & W) en het ministerie van LNV hebben
met Centraal- en Oosteuropese landen een cultureel accoord en/of een landbouwprotocol afgesloten. Het beleid voor de culturele accoorden berust bij het ministerie van O & W, de NUFFIC
beheert de financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering. Het beleid voor de landbouwprotocollen, gericht op onderzoeksamenwerking, berust bij het ministerie van LNV. De LUW
heeft zelf eveneens samenwerkingsovereenkomsten (33) met buitenlandse universiteiten. In 1993
zijn met de volgende drie universiteiten 'Memoranda of Understanding' afgesloten: University
of Lublin (Pol), University of Ljubljana- 'Jozef Stefan' Institute (Slo) en University of Illinois
(USA). Met de faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit
(Sur) iseen intentieverklaring ondertekend.
Erasmus

Dit verslagjaar ishet zevende jaar waarin het Erasmus-programma is uitgevoerd. De financiële
steun van het Erasmus-programma beoogt universiteiten van verschillende lidstaten van de EU
aan te moedigen onderling interuniversitaire samenwerkingsprogramma's betreffende een of meer
van de volgende activiteiten op te zetten: programma's voor de mobiliteit van docenten; programma's voor de mobiliteit van studenten; gemeenschappelijke ontwikkeling van nieuwe studieprogramma's; intensieve programma's.
De aanvragen, waarvan de LUW penvoerder is, betroffen voornamelijk programma's voor de
mobiliteit van studenten en intensieve programma's.
De voorbereidingen voor een nieuw programma, dat in de plaats van het R,rasmus-programma
zal komen, zijn gestart.
Bij de LUW worden 188 studenten door middel van het Rrasmus-programma in 1993-1994 in
de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen aan een universiteit in één van de lidstaten van
de Ruropese Unie. Ongeveer eenzelfde aantal buitenlandse Rrasmus-studenten wordt in Wageningen verwacht. In het academisch jaar 1992-1993 waren er 169beurzen voor de LUW beschikbaar
gesteld; deze konden echter door allerlei omstandigheden niet volledig benut worden.
Voor het Rrasmus-programma 1993-1994 zijn 6 verlengingen en 1nieuwe aanvraag goedgekeurd.
Rén aanvraag waarin de LUW participeerde isomgezet in een hoofdaanvraag. Vanuit het buitenland zijn 31aanvragen ingediend met de LUW alsparticipant. Hiervan zijn 20 verlengingen en
4nieuwe aanvragen goedgekeurd.
De LUW ispenvoerder in de Rrasmus-samenwerking met de volgende 62 universiteiten: Universität für Bodenkultur Wien (AU); Katholieke Universiteit Leuven (B); Rijksuniversiteit Gent (B);
Vrije Universiteit Brussel (B); Ridgenössische Technische Hochschule Zürich (CH);Alborg Universitetscenter (DK); Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg (DK); Kobenhavns Universitet (DK); Handelshojskolen iKobenhavn (DK); Universidad de Barcelona (R);
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Universidad Autonoma de Barcelona (E); Universidad de Murcia (K); Universidad de Santiago
de Compostela (H); Université Joseph Fourier Grenoble I (F); Université Lumière (Lvon II) (F);
Université de Toulouse le Mirail (Toulouse II) (F); Université Francois Rabelais (Tours) (F); Kcole Nationale du Genie rural, des F.auxet des Forets (ENGREF) (F); Ecole Nationale Veterinaire
d'Alfort Maisons Alfort, Parijs (F); Ecole Nationale Superieur Agronomique de Rennes (F); Université des Sciences et Technique du Langedoc, Montpellier (F); Université de Nancy (F); Universität Gesamthochschule Essen (G); Universität Göttingen (G); Ernst Moritz Arndt Universität
Greifswald (G); Universität Heidelberg (G); Universität Karlsruhe (G); Christian Albrechts Universität Kiel (G); Deutsche Sporthochschule Köln (G); Technische Universität Dresden (G); Albert Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau (G);Ludwig Maximilians Universität München
(G); Arestotelio Panepistimio Thessalonikis (Gr); University College, Dublin (IRL); University
of Padova (I); Université degli studi di Sassari (I);Finnmark College, Alta (N); Telemark College,
Bo I Telemark (N); Oppland College, Lillehammer (N); University of As (N); University of Bergen (N); University of Trondheim (N);Vrije Universiteit Amsterdam (NL); Rijksuniversiteit
Groningen (NL); Universidade de Aveiro (P); Universidade do Porto (P); Universidade Tecnia
de Lisboa (P); University of Agricultural Sciences Uppsala (S);University of Helsinki (SF); Haaga
Institute, Helsinki (SF); Savonlinna Institute of Business Studies (SF); University of Joensuu (SF);
University of Aberdeen (UK); University College of North Wales, Bangor (UK); University of
Wales College of Cardiff (UK); Cheltenham and Gloucester College of Higher Education (UK);
University of Surrey, Guildford (UK); Manchester Metropolitan University (UK); University of
Sheffield (UK); Middlesex University, Herts (UK); University of Reading (UK); University of
Stirling (UK)
Tempus - Centraal en Oost Europa

In het academisch jaar 1993-1994 ging het Tempus-programma voor de vierde keer van start.
Tempus streeft de volgende doelstellingen na, die afgestemd zijn op de specifieke behoeften van
Centraal en Oost Europa:
• bevorderen van de kwaliteit van en steunverlening aan de ontwikkeling van hoger onderwijssystemen in de landen van Centraal en Oost Europa die in aanmerking komen voor economische steun;
• aanmoediging tot intensivering van hun samenwerking met partners uit de EU door middel
van gezamenlijke initiatieven en daarvoor relevante uitwisselingen.
Het Tempus-programma isuitsluitend gericht op onderwijs. Voor de Joint European Projects
(JEP) is een samenwerking vereist tussen minimaal twee EU-partners en minimaal één Oosteuropese partner (action 1). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om buiten het JEP-programma om,
individuele beurzen aan te vragen voor stafleden (action 2). Voorts kan er subsidie aangevraagd
worden voor aanvullende activiteiten, o.a. subsidies aan verenigingen, steun voor publikaties en
andere informatie-activiteiten, steun voor het opstellen van rapporten en studies (action 3). Action
1 isvoor de LUW het belangrijkste.
Drie verlengingen, waarvan de LUW hoofdaanvrager is,werden goedgekeurd. In 16 goedgekeurde aanvragen participeert de LUW. Voor de programma's waarvan de LUW hoofdaanvrager is,
kunnen ongeveer 126studenten uit Centraal en Oost Europa een studieperiode, variërend van
drie tot negen maanden, doorbrengen aan een buitenlandse universiteit.
De LUW ispenvoerder in de Tempus-samenwerking met de volgende 19universiteiten uit voornamelijk Centraal en Oost Europa: Agricultural University of Nitra (SL); Agricultural University
Prague (CZ); Charles University of Prague (CZ); Czech Technical University of Prague (CZ);
Technical College 'M. Pollack', Baja (H); Technical University of Budapest (H); Agricultural University, Gödöllö (H); University of Agricultural Sciences College of Water and Environmental
Management Szarvas (H); Universidade de Coimbra (P); Technical University of Cracow (PI);
H. Kollataj Agricultural Academy Krakow (PI); Polish Academy of Sciences, Poznan (PI); Agricultural Academy Poznan (PI); Poznan Technical University Poznan (PI); Lublin University Maria
Curie Sklodowska, Lublin (PI); Agricultural University of Warsaw (PI); Agricultural Academy
Warszawa (PI); Warsaw Technical University (PI); Agricultural University of Wroclaw (PI)
Het Tempus-programma van de EU wordt vanaf het academische jaar 1994-1995 opgedeeld in
Tempus-Phare en Tempus-Tacis, overeenkomstig het EU-Oost Europa beleid PHARE voor de
economische en sociale herstructurering \ran de landen van Centraal en Oost Europa, en TACIS
voor de economische hervorming en herstel van de voormalige Sovjet-republieken. De programma's zullen parallel lopen, maar zijn financieel en administratief geheel van elkaar gescheiden.
Tropen/ontwikkelingslanden

Natura is in oktober 1988 opgericht op initiatief van de LUW en Agropolis, het Franse weten21

