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BESTUUR WIL ZES ENGELSTALIGE BACHELORS
• Plan past bij verdere
internationalisering.

De raad van bestuur wil dat
zes van de negentien Wageningse bacheloropleidingen
Engelstalig worden. Het gaat
om een voorgenomen besluit
dat de WUR-council nog moet
goedkeuren. Als het plan
doorgaat, worden de opleidingen per 1 september 2018 Engelstalig.
De zes betrokken bacheloropleidingen zijn Biologie, Bos
& natuurbeheer, Bodem, wa-

ter, atmosfeer, Internationaal
land- en waterbeheer, Milieuwetenschappen en Levensmiddelentechnologie.
De discussie over Engelstalige bachelors speelt al langer.
Het zou Wageningen University in staat stellen meer internationale studenten te trekken, zei Arthur Mol eerder tegen Resource. De resulterende
international classroom is volgens de rector magniﬁcus ook
positief voor Nederlandse studenten. Mol begrijpt tegelijkertijd dat mensen zich afvragen of Engelstaligheid geen
Nederlandse middelbare scho-

lieren afschrikt.
Alle masters die Wageningen University & Research aanbiedt, zijn al geheel in het Engels. In de bachelor is Nederlands in de eerste twee jaar ofﬁcieel nog de voertaal, maar
het derde jaar is Engelstalig.
Uit een enquête die Resource hield tijdens de AID, blijkt
dat 90 procent van de eerstejaars bachelorstudenten de
Engelse taal niet als belemmering ziet. RR
In de rubriek Opinie op p. 22
geven docenten hun mening over
de Engelstalige bachelor.

kort
>> MEXICAANSE PROMOVENDUS

‘Inspirerend voorbeeld’
Promovendus Tania Martínez heeft uit handen
van president Enrique Peña Nieto de Nationale
Jongeren Prijs van Mexico ontvangen voor haar
wetenschappelijke verdiensten en inspirerende voorbeeld. In haar toespraak benadrukte ze
de noodzaak om te investeren in onderwijs aan
de 15 miljoen inheemse Mexicanen. Zij zijn de
armste inwoners van het land. Martinez heeft
zzich als een van
de weinigen
d
aan die situatie
a
ontworsteld.
Sinds 2013
volgt ze een
promotietraject in Wageningen bij de
leerstoelgroep
Kennis, technologie en innovatie. Een
deel van haar
prijzengeld gaat Martínez mogelijk besteden
aan een documentaire over sociaal onrecht in
Mexico. RK

the Year Roel Dijksma. De hydrogeologiedocent
gebruikt zijn prijzengeld voor twee lezingenavonden op 28 en 29 september in Orion. De
opzet spiegelt zich aan de bekende TED-talks.
Wageningen UR heeft dit idee nu omarmd en
gaat het voortzetten. In het begin wordt ingezet op voormalig Teachers of the Year, maar
ook andere verhalenvertellers zijn welkom,
zegt Susanne Laven van Voorlichting en werving. RR

>>MANSHOLTLEZING

Derde poging
Bestuursvoorzitter Louise Fresco houdt vrijdagmiddag 9 september in Brussel de eerste Mansholtlezing, getiteld From agricultural to food policy and beyond. De lezing zou aanvankelijk op
30 november 2015 plaatsvinden, maar werd
uitgesteld wegens terreurdreiging. Op 22 maart
2016 ging het opnieuw mis wegens de terreuraanslagen op vliegveld Zaventem en de Brusselse metro. Als alles deze keer volgens plan
verloopt, zullen Fresco en Krijn Poppe van Wageningen Economic Research (voorheen LEI)
uiteenzetten hoe het Europese landbouwbeleid
er volgens hen in de toekomst uit moet zien.

Vanaf deze maand worden elke maand WURtalks, korte lezingen voor een breed publiek,
gehouden op de Wageningse campus. Het evenement is ontstaan uit een idee van Teacher of

Spijbelen
Als student heb ik nooit gespijbeld. Echt
nooit. Nu wel, met regelmaat. Ik schaam
me daarvoor en ter compensatie ben ik relatief open. Als iemand vraagt wat ik tijdens
zo’n spijbeldag ga doen, zeg ik gewoon
hardop: ‘oh, spijbelen’. Het is een slimme
strategie, vind ik zelf, want de vrager denkt
dat ik een grapje maak en ik kan mijn wetenschappelijk wangedrag vrijelijk opbiechten.
De reden van mijn gespijbel is even pijnlijk
als grappig: ik spijbel zodat ik les kan geven. Dat zit zo: ik werk niet bij de universiteit, maar bij een niet-WUR-onderzoeksinstituut. Bij dat onderzoeksinstituut doen
we voornamelijk – de naam zegt het al – onderzoek. Ik houd alleen ook van onderwijs.
Voor mij is dat spijbellesgeven helend. Na
een ochtend ecologie aan eerstejaarsstudenten te hebben gegeven, voel ik me weer
nuttig en werk ik met nieuw zelfvertrouwen
langer door.
Helaas is spijbelen een slecht verdienmodel. Met een jaarlijkse studentengroei van
zo’n 10 procent en een budgetgroei van 2
procent is het Wageningse onderwijs steeds
minder rendabel. Op de leerstoelgroep
waar ik spijbel, is onderwijs nu al een verliespost.
Even had ik hoop dat het zou veranderen.
De vier technische universiteiten (Wageningen is ook een beetje technisch) dreigden
met een studentenstop als hun budget niet
zou groeien. Stiekem droomde ik er al van
om met dat extra budget legaal ingehuurd
te worden en mijn studenten zonder
schuldgevoel rond te leiden.
Die hoop was van korte duur. Minister Jet
Bussemaker heeft meteen laten weten dat
ze een studentenstop wel prima vindt.
Voorlopig blijf ik dus maar spijbelen. Hopelijk kan ik na mijn PhD een nieuwe werkgever vinden die mijn spijbelgedrag eveneens
wil gedogen.

LdK

>> WUR-TALK

Lezingen voor breed publiek
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Krijn Poppe reﬂecteert
op de Mansholtlezing.
Bekijk de video vrijdag op
Resource-online.nl.

Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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