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Landbouwuniversiteit.

Woord vooraf

Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vormen de primaire taken van een
universiteit. Onze jaarverslagen leggen daar dan ook steeds de nadruk op. Toch willen wij dit
jaar in ons 'woord vooraf vooral wijzen op een ontwikkeling buiten de drie hoofdtaken, namelijk
op de verandering in de bestuurlijke organisatie van onze universiteit. Die verandering zal het
verslagjaar 1989uniek maken in de geschiedenis van de Landbouwuniversiteit.
De bestuurlijke organisatie van deze universiteit heeft zich steeds gekenmerkt door een platte
structuur: een breed uitgestoelde basis van tientallen vakgroepen met daarop een centraal bestuur.
Na diepgaand beraad werd in 1988besloten tot de vorming van een middenstructuur - een aparte
bestuurs- en beheerslaag tussen basis en top - en in 1989 werd dat besluit uitgevoerd. Het bestuurlijke middenniveau bestaat uit de besturen van twaalf nieuwgevormde clusters van vakgroepen. Voor het beheer van mensen en middelen zijn op het middenniveau sectorbureaus ingesteld;
elk sectorbureau staat een of meer clusters ten dienste.
Onze eerste ervaringen met deze omvangrijke reorganisatie zijn positief. In zeer korte tijd wisten
de clusterbesturen ontwikkelingsplannen op te stellen, die van veel ambitie getuigen. Ook de sectorbureaus gingen voortvarend aan de slag. Deze laatste werden voornamelijk bemensd door van
het centrale universiteitsbureau overgekomen medewerkers. Vandaar dat in 1990 een afrondende
reorganisatie van het centrale bureau zal moeten plaatsvinden.
De nieuwe organisatie vormt vanzelfsprekend geen doel in zichzelf. Zij isgericht op verbetering
van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.
Het middenniveau brengt een groot aantal beslissingen, die totnutoe op centraal niveau genomen
werden, dichter bij de basis, dat wil zeggen bij de mensen die direct in het onderwijs en het onderzoek staan. Dat zal ongetwijfeld leiden tot bestuursdaden die optimaal daarop zijn afgestemd.
Anderzijds biedt de nieuwe structuur ook de mogelijkheid om beslissingen die totnutoe aan de
basis werden genomen op te tillen tot cluster-niveau, dat wil zeggen dat de monodisciplinaire
aanpak waar nodig in een multidisciplinaire aanpak kan worden omgezet.
Om de clusterbesturen en de sectorbureaus een duidelijk uitzicht te bieden op de middelen die
de komende jaren beschikbaar zullen komen, hebben wij intensief gewerkt aan een meerjarig perspectief. Aan het eind van het verslagjaar konden wij een 'kadernota voor de begrotingen van
1990 en volgende jaren' aanbieden, waarbinnen voor elk cluster de werkingsruimte wordt aangegeven.
Met dit alzijn wij er van overtuigd dat de Landbouwuniversiteit door haar nieuwe organisatie
beter in staat zal zijn antwoord te vinden op de vele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstellingen die zich binnen haar taakveld aandienen.

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

Mr. J.H.G. Janssen
voorzitter universiteitsraad

Inleiding
1.1
Het jaar 1988 in hoofdlijnen
1.2
Bestuurlijke organisatie
1.3
Samenstelling van het bestuur

1.1 De primaire processen binnen de universiteit - het onderwijs en
H e t jaar 1989 het onderzoek - stonden in 1989 in het teken van de bestuurlijke
in hoofdlijnen afronding van een tweetal, in het jaar daarvoor in gang gezette
procedures: de herprogrammering van het onderwijs en de
voorwaardelijke financiering ten aanzien van het onderzoek.
De afronding van de herprogrammering vond plaats door de
vaststelling van de nieuwe programma's in de universiteitsraadsvergadering van april. Die vaststelling betekende tegelijkertijd
de geboorte van de nieuwe studierichtingen bioprocestechnologie, landinrichtingswetenschappen, rurale ontwikkelingsstudies
en tropisch landgebruik. Dit ging gepaard met beëindiging en/
of samenvoeging van een aantal bestaande studierichtingen. Dat
overigens de bewegingen in het onderwijs binnen de universiteit
aan een sterke dynamiek onderhevig zijn wordt nog weer eens
bewezen door het feit dat ook dit jaar de discussies zijn voortgezet, om de mogelijkheid te onderzoeken van een gezamenlijke
propaedeuse voor de tropische studierichtingen.
Aan het tot stand brengen van doorstroomprogramma's voor
HBO-afgestudeerden is dit jaar veel aandacht besteed. In september zijn vijftien tweejarige doorstroomprogramma's met in
totaal tweehonderd studenten van start gegaan.
Ren ander steeds belangrijker wordend fenomeen aan de Landbouwuniversiteit isde 0,O-hoogleraar die een zogenaamde
0,O-leerstoel bekleedt. Het gaat hier om een leerstoel uit het leerstoelenmplan, die door derden gefinancieerd wordt, terwijl de
betreffende hoogleraar - in tegenstelling tot een bijzonder hoogleraar— onder het bestuurlijk regime van een vakgroep optreedt.
Het college heeft in het verslagjaar een beleidsnota over het onderwerp het licht doen zien, waarin op het belang van de
0,O-leerstoelen eewezen wordt. Aan samenwerkingsverbanden
'

o

o

met research instituten kan via deze leerstoelen een meer structureel karakter worden gegeven hetgeen van groot belang geacht
wordt.
In januari legde de universiteitsraad via goedkeuring van de desbetreffende programma's, de laatste hand aan een nieuwe cyclus
in de voorwaardelijke financiering van het onderzoek. Dit houdt
in dat voor de periode tot 1994 in totaal 150werkjaar onderzoek
bescherming geniet dat voldoet aan de landelijke universiteitscriteria voor onderzoeksfinanciering, terwijl daarnaast nog veertien werkjaar onderzoek gewaarborgd zijn via de zogenaamde
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interne bescherming. Aldus is een stevig fundament gelegd
onder een aanzienlijk deel van het onderzoek binnen de universiteit.
De hiervoor beschreven veranderingen in onderwijs en onderzoek vormen de weerslag van een veranderende profilering van
de universiteit. In het bestuursreglement is deze veranderende
profilering tot uiting gebracht door de naam van de faculteit te
wijzigen in 'faculteit van landbouw-en milieuwetenschappen'.
Ren belangrijke cultuuromslag heeft zich in de loop van dit verslagjaar voltrokken (en voltrekt zich eigenlijk nog steeds) in de
werkwijze van de universiteitsraad. De besluitvormingsprocedures van de raad zijn gestroomlijnd door een steeds sterker accent te leggen op de rol van de verschillende raadscommissies.
In een aantal gevallen bestaat deze rol erin, dat de commissies
namens de raad besluiten nemen; in een aantal andere gevallen
worden de details afgehandeld in de commissievergaderingen,
waardoor in de raad alleen de hoofdlijnen aan de orde komen.
In de werkverhouding tussen de universiteitsraad en het college
van bestuur heeft deze veranderende werkwijze aanleiding gegeven tot periodiek voorbereidend overleg tussen de voorzitters
van een aantal commissies en de desbetreffende portefeuillehouder in het college.
Het college van bestuur zelf veranderde zijn werkwijze in die
zin dat de portefeuillehouders financiën en personeel hun portefeuillehoudersvergaderingen thans gezamenlijk houden, daarmee rechtdoend aan het feit dat beide portefeuilles in de praktijk
directe raakvlakken hebben, met name daar waar de capaciteitsproblematiek in het geding is.
In het verslagjaar heeft de middenstructuur, tot uitvoering waarvan in 1988 definitief was besloten, concreet gestalte gekregen
door de verkiezing van twaalf clusterbesturen en de benoeming
van vijf sectordirecteuren. In bijlage 1op pagina 40 treft u een
overzicht aan van de vijf sectoren, de twaalf clusters en de daartoe behorende vakgroepen. De bevoegdheden van de clusterbesturen hebben - rechtstreeks ofzijdelings - betrekking op onderwijs en onderzoek. Daarbij is voorzien in een geleidelijke overgang van de, in het faculteitsreglement toegekende, bevoegdheden van de centrale bestuursorganen (universiteitsraad en college van bestuur) naar de clusterbesturen, waarbij de wensen van
laatstgenoemde besturen op dit punt de leidraad vormen.
De eerste vruchten van de activiteiten van de clusterbesturen
kwamen nog net dit jaar tot stand. Het betreft hier de clusterontwikkelingsplannen, die de basis zullen vormen voor het in 1990
te formuleren nieuwe instellingsontwikkelingsplan.
De taak van de sectordirecteuren is tweeledig: het verrichten van
beheerswerkzaamheden ten behoeve van de clusters/vakgroepen
in de betrokken sector, en het bieden van bestuurlijke ondersteuning aan de clusterbesturen in hun sector. Het betreft hier,
met name in de beheerssfeer, taken die tot dan toe op centraal
niveau werden verricht. Om de sectordirecteuren in de gelegenheid te stellen hun taken zo goed mogelijk te verrichten zullen
vijf sectorbureaus worden gevormd, die te zamen met het centrale bureau deel uitmaken van één beheersorganisatie. De bemensing van deze sectorbureaus geschiedt vanuit het centrale
bureau. Eind dit verslagjaar heeft een extern adviesbureau in opdracht van het college van bestuur een rapport uitgebracht over
de gewenste inrichting van de sectorbureaus en de daarmee gemoeide capaciteit. In de loop van volgend jaar zal de besluitvorming van het college naar aanleiding van dat rapport worden
uitgevoerd.
Gedurende dit verslagjaar is intensief gewerkt aan het creëren
van een meerjarig perspectief in de personele en materiële sfeer.
Dit mede met het oog op de invoering van de middenstructuur
en de in dat kader voorziene bevoegdheid van de clusterbesturen

om de in de universiteitsbegroting aan hun cluster toegewezen
financiële middelen te verdelen over de van het cluster deel uitmakende vakgroepen. Bij de ontwikkeling van dit meerjarig
perspectief hebben eerder geformuleerde, en dit jaar verder uitgewerkte beleidsvoornemens een belangrijke rol gespeeld.
Hierbij moet gedacht worden aan afstemming van de personele
capaciteit op door voorwaardelijke onderzoeksfinanciering en
herprogrammering van het onderwijs geherformuleerde taken,
het doen van investeringen in apparatuur, en het overhevelen
van gelden vanuit de post personele lasten naar de post overige
lasten. Dit leidde aan het eind van het verslagjaar tot de presentatie van een 'kadernota begroting 1990en volgende jaren'.
Het is de bedoeling om op de wat langere termijn lump sums
toe te wijzen aan de clusters. Eerst in de sfeer van de overige
lasten, later ook in de sfeer van de personele lasten (dit laatste
in eerste instantie op basis van met de afzonderlijke vakgroepen
te maken meerjarenafspraken). Uiteindelijk zullen beide lump
sums in elkaar vloeien, met daarbinnen een, binnen centrale kaderstellingen, zo groot mogelijke aanwendingsvrijheid voor de
clusterbesturen.
In het najaar verscheen het concept van het tweede Hoger Onderwijs-en Onderzoeksplan van de ministers van Onderwijs en
Wetenschappen en Landbouw en Visserij. Laatstgenoemde
voegde daar als specifieke uitwerking voor de sector landbouw

Paddestoelen en schimmels zijn nog
gevoeliger voor v e r v u i l i n g dan andere p l a n t e n .
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een concept Hoger Landbouw Onderwijs Plan aan toe.
ben belangrijk element in dit plan vormt de indicatie van een
sectoraal overleg hoger landbouwonderwijs, waarin de minister,
de universiteit en het hoger agrarisch onderwijs participeren.
Dit jaar zijn over de totstandkoming van dit overleg bestuurlijke
afspraken gemaakt; deze strekken ertoe dat de minister het sectoraal overleg voert vanuit zijn positie als vakminister en dat
derhalve het sectoraal overleg geen afbreuk zal doen aan het
overleg dat universiteit en hogere agrarische scholen ieder in
hun eigen onderwijs-circuit voeren. Het sectoraal overleg hoger
landbouwonderwijs zal in 1990 met inachtneming van deze bestuurlijke afspraken nader invulling moeten krijgen.
Mede met het oog op de invoering van het sectoraal overleg hoger landbouwonderwijs besloot het college van bestuur in het
najaar tot een meer bestuurlijke invulling van het al enige tijd
bestaande bestuurlijk overleg tussen Landbouwuniversiteit en
het hoger agrarisch onderwijs, door de voorzitter van het college naar dat overleg af te vaardigen.

Bescherming paddestoelen
w o r d t internationaal georganiseerd

Het aantal soorten paddestoelen in
ons land entrouwens inheel Europavertoont sinds 1950een opvallend groteachteruitgang. Belangrijkste oorzaken zijn luchtverontreiniging envernietiging van typische leefgemeenschappen.Om
meer inzicht tekrijgen indestand
vandepaddestoelenflora inEuropa
heeft Nederland in1985opeeninternationaal congresteOslo het initiatiefgenomen om tekomen tot
oprichting van een Europese commissieter bescherming van paddestoelen. Deze commissie, waarvan
voorzitter ensecretaris medewerkers van de Landbouwuniversiteit
Wageningen zijn, isinmiddels met
haar werkzaamheden gestart.Inaugustus isdecommissie inLodzin
Polen bijeen geweestom gegevens
uit elflanden uittewisselen. Uitdie
gegevens zijn nudeeerste conclusiesgetrokken overdevoornaamste
bedreigingen van de paddestoelenflora.
Er zijn inEuropa veel meer soorten
paddestoelen dan soorten hogere
planten. Het isduidelijk dat deze
paddestoelen enschimmels nog gevoeliger zijn voor vervuiling dan
andere planten.

Op dinsdag5 september namde
voorzitter van het college prof.dr.
D.deZeeuw afscheid vanhetbureau
vande universiteit.

Deachteruitgang isdan ook zeer
opvallend. Ineen aantal landen,
zoals verschillende deelstaten van
deDuitse Bondsrepubliek, de DDR
en Nederland zijn al'rode lijsten1
van bedreigde paddestoelen samengesteld. Daarin zijn tussen de308
en 1094soorten opgenomen. Inde
deelstaat Saarland bevat de lijst
zelfs dehelft van alledaar voorkomende soorten. Derode lijsten vormen eigenlijk een waarschuwing
dathet milieu nog ernstiger bedreigd isdan aangenomen wordt.
Het isnamelijk buiten dekleine
kring van deskundigen (mycologen) nauwelijks bekend dat paddestoelen veelgevoeliger zijn dan andere planten endaarom eerder reageren opveranderingen inhetmilieu.
De mycologcn zijn bezorgd overde
teruggang omdat paddestoelen en
andere schimmelsoorten een belangrijke rolspelen bijde afbraak
van organisch materiaal. Ze zijnals
hetware deafvalopruimers van het
bos.Daarnaast zijn ernogal wat
soorten,dezogenaamde mycorrhizapaddestoelen, waarvan de schimmeldraden als het ware een verlengstuk vormen van deboomwortels.Voorbeelden hiervan zijn cantharel,vliegenzwam en boleten
zoals eekhoorntjesbrood. Veel
boomsoorten gebruiken zeomvoe-

dingsstoffen uit de bodem optenemen. Het afsterven van debossen
heeft allestemaken met de achteruitgang van deze paddestoelen.
Naast luchtverontreiniging zijner
nog een aantal andere oorzaken
voordeteruggang van paddestoelen.Vaak worden typische leefgemeenschappen vernietigd door
verlaging van het grondwaterpeil,
grootschalige herbebossing met
uitheemse boomsoorten. Ook het
toevoegen van kalk enkunstmest
aan bosbodems doet veel soorten
verdwijnen. Uit zowel Noors, Tsjechisch alsNederlands onderzoek
blijkt datmycorrhizasoorten vooral
achteruitgaan indegebieden met
veelluchtverontreiniging. Inhet
zuiden van ons land isdeachteruitgang alin1950begonnen, inhet
noorden na 1972.
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1.2

bestuursstructuur

B e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e De Landbouwuniversiteit onderscheidt zich van de andere universiteiten doordat zij maar één faculteit heeft.
De wetgever heeft het bestuur van de faculteit der landbouwwetenschappen ondergebracht bij het universiteitsbestuur.
In artikel 128 WWO, dat speciaal voorde Landbouwuniversiteit
is geschreven, staat: 'De bestuursorganen van de universiteit zijn
tevens de bestuursorganen van de faculteit. De taken en bevoegdheden van het faculteitsbestuur worden uitgeoefend door
het college van bestuur; de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad worden uitgeoefend door de universiteitsraad'.
Op basis van het begin 1988 vastgestelde nieuwe faculteitsreglement van de Landbouwuniversiteit isper 1september een bestuurlijk niveau gecreëerd tussen het basisniveau (de vakgroepen) en het centrale niveau (de universiteitsraad en het college
van bestuur).
Dit middenniveau wordt gevormd door clustering van vakgroepen in 12clusters, waarbij alsuitgangspunt wordt gehanteerd
de vakinhoudelijke verwantschap in relatie tot beheersfaciliteiten.
Binnen deze clusters zal de geïntegreerde coördinatie en afweging moeten plaatsvinden van onderzoek, onderwijs en beheer.
universiteitsraad

De universiteitsraad bestaat uit 33 leden en heeft een typisch Wageningse samenstelling vanwege het eerder genoemde artikel
128 WWO. De universiteitsgemeenschap kiest 28 leden van de
universiteitsraad. De samenstelling daarvan is: 14 leden van het
wetenschappelijk personeel, 7 leden van het ondersteunend en
beheerspersoneel en 7studenten. Tot zover heeft de Wageningse
universiteitsraad dezelfde samenstelling als de faculteitsraden
van de andere universiteiten. De universiteitsraad heeft echter
nog 5extra zetels, bezet door buiten-universitaire leden, die
door de Kroon worden benoemd.
De raad heeft een aantal in de WWO vastgelegde bevoegdheden:
• het vaststellen van het bestuursreglement, het faculteitsreglement, het kiesreglement, het ontwikkelingsplan en de begroting
• het vaststellen van de richtlijnen voor proeven en demonstraties, waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren of mensen
• de zorg voor de studentenvoorzieningen
• het vaststellen van de richtlijnen voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening
• het vaststellen en beoordelen van de onderwijsprogramma's
van de studierichtingen, de nadoctorale opleidingen en het
deeltijdonderwijs
• de goedkeuring van de onderzoekprogramma's van de werken vakgroepen
• het vaststellen en beoordelen van de inrichting en de omvang
van de examens
• het vaststellen van vakgroepen en werkgroepen.
college van bestuur

Het college van bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de
universiteit. De bestuurlijke verhouding tussen de universiteitsraad en college van bestuur is in de WWO aldus geregeld dat
aan het college van bestuur de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de universiteit is opgedragen voorzover deze niet bij
of krachtens de WWO aan de universiteitsraad is opgedragen.
Het college van bestuur bestaat uit drie personen: de rector magnificus, die uit het hooglerarencorps van de universiteit wordt
gerecruteerd en twee andere leden: één van binnen de universiteit en de andere van buiten.
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De WWO bepaalt dat alle collegeleden door de Kroon worden
benoemd, waarbij de raad om advies wordt gevraagd.
Het pakket van omschreven taken en bevoegdheden van het college omvat:
• de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening binnen de faculteit, voorzover deze bevoegdheid niet bij de universiteitsraad ligt
• initiëren van onderwijs- en onderzoekprogramma's en hier regelmatig verslag over uitbrengen aan de universiteitsraad
• het voorbereiden, bekendmaken en uitvoeren van de besluiten van de universiteitsraad
• de zorg voor de huisvesting en het doelmatig beheer van de
financiën en de roerende en onroerende goederen
• het bepalen van het personeelsbeleid en het voeren van het
personeelsbeheer, zoals het benoemen en ontslaan van personeel
• het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere
rechtshandelingen
• het voeren van de correspondentie namens de universiteit
• het jaarlijks vaststellen van een verslag over de universiteit
• het zorgdragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden aan de universiteit
• de zorg voor de bestanden van personeelsgegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
• toezicht houden op de naleving van de wetten, regelingen,
richtlijnen, aanwijzingen en reglementen aan de universiteit
• de vaststelling van het beheersreglement
• de goedkeuring van het faculteitsreglement.
clusterbestuur

Het clusterbestuur is als volgt samengesteld: één vertegenwoordiger uit het wetenschappelijk personeel van elke vakgroep die
tot de cluster behoort. Het wetenschappelijk personeel vormt de
helft of de helft plus één van het totaal aantal leden van het clusterbestuur. De overige zetels zijn gelijkelijk bestemd voor leden
uit het ondersteunend en beheerspersoneel en de studenten. Het
voorzitterschap wordt in beginsel bekleed door een hoogleraar
van een van de tot de cluster behorende vakgroepen.
Het clusterbestuur heeft op grond van het daaromtrent in het
faculteitsreglement bepaalde de volgende taken en bevoegdheden:
• het opstellen van de begroting en het ontwikkelingsplan,
waaronder het leerstoelenplan, voor de cluster
• het doen van voorstellen aan de sectordirecteur over de personele bezetting van de tot de cluster behorende vakgroepen
• het doen van voorstellen aan het college van bestuur over de
besteding van de op de begroting uitgetrokken gelden ten behoeve van de materiële toerusting van onderwijs en onderzoek binnen de cluster
• het verstrekken van advies aan het college van bestuur over
de aan bouwvoorzieningen binnen de cluster te stellen eisen
en over de inrichting van laboratoria en instituten binnen de
cluster
• het doen van voorstellen aan de universiteitsraad inzake het
instellen en opheffen van vakgroepen en het verstrekken van
advies aan de universiteitsraad omtrent het instellen en opheffen van werkgroepen
o het adviseren aan de universiteitsraad omtrent goedkeuring
van onderzoekprogramma's door de universiteitsraad
• het adviseren terzake van de samenstelling en taakopdracht
van benoemingscommissies van hoogleraren binnen de cluster aan het college van bestuur

Het collegevan bestuur stond voor
de klasom de nieuwe bestuursstructuur uit te leggen.

inleiding

• het adviseren terzake van het door de universiteitsraad aan het
college van bestuur uit tebrengen advies over de benoeming
van een hoogleraar.
Tevens oefent het clusterbestuur, daartoe gemachtigd door de
universiteitsraad, de volgende taken en bevoegdheden van de
universiteitsraad uit:
• het vaststellen van de onderwijsprogramma's van de studierichtingen voorzover betrekking hebbend op de vakgroepen
in de cluster
• de verdeling van de aan clusters toegewezen middelen over
de tot de desbetreffende cluster behorende vakgroepen op basisvan de vastgestelde begroting.
adviesorganen

De universiteit kent een aantal adviesorganen, die zowel universiteitsraad als college van bestuur van advies kunnen dienen. De
belangrijkste zijn:
• de vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening. Deze
commissie bestaat uit tenminste negen en ten hoogste vijftien
leden, waarvan de meerderheid wordt benoemd uit de wetenschappelijke staf en de rest uit ondersteunend en beheerspersoneel en studenten. De commissie geeft adviezen op het terrein van het onderzoek.
• de vaste commissie voor het onderwijs. Deze commissie bestaat, op grond van het eerdergenoemde artikel 128 WWO,
alleen in Wageningen. Zij isparitair samengesteld uit studenten, ondersteunend en beheerspersoneel en wetenschappelijke
staf. Deze commissie geeft adviezen op het terrein van het onderwijs.
• het college van decanen. Dit college adviseert over het onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Zijn omvangrijkste
taak omvat de zorg voor de kwaliteit van de promoties en de
verlening van de (ere)doctoraten. Het college bestaat uit de
rector magnificus, de voorzitters van de vaste commissies
voor onderwijs en wetenschapsbeoefening en twee andere
hoogleraren.
vakgroepen

De universiteitsraad, het college van bestuur en de clusterbesturen behandelen alleen die zaken, die een meer centrale aanpak
nodig hebben. \X'at aan de basis kan worden geregeld, moet daar
ook geregeld worden, zo wil de wet.
Die basis bestaat aan de Landbouwuniversiteit uit ongeveer zestig vakgroepen. Dat zijn de organisatorische eenheden waarin
al degenen zijn opgenomen die op een bepaald vakgebied werkzaam zijn. De vakgroepen kennen een bestuur dat in de regel
onder leiding staat van een hoogleraar die het bepaalde vakgebied doceert.
bureau

Alle bestuursorganen van de universiteit worden in hun werk
bijgestaan door het bureau van de Landbouwuniversiteit. Dit
bureau, dat onder leiding staat van de secretaris van de universiteit, verleent zijn diensten zowel bij de voorbereiding als bij de
uitvoering van de besluiten.
Mede ter ondersteuning van de clusterbesturen alsook de vakgroepen worden in 1990 een vijftal sectorbureaus ingesteld, welke onder leidinsr staan van de sectordirecteuren.
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1.3 In september nam dr.ir D. de Zeeuw afscheid als voorzitter van
S a m e n s t e l l i n g van het college van bestuur. Hij werd in die hoedanigheid oph e t b e s t u u r gevolgd door dr.ir.M.P.M.Vos.
Aan het einde van het verslagjaar was het bestuur van de Landbouwuniversiteit uit de hierna te noemen personen samengesteld.
universiteitsraad

J.H.G. Janssen, voorzitter
Frank Bakus (PSF)*
Wieke Blaauw (PSF)
R.W. Brascamp (CL)
Carja Butijn (PP)
Aad van Eijnsbergen (CL)
Marinette van der Graaf (CL)
H. Haaker (CL)
Adel den Hartog (CL)
P. Heeres (TAP82)
Frans Helmond (PP)
Ada Hink (TAP82)
L. Joziasse (BUL)
D. Legger (CL)
Krik de Munck (PP)
Aart Oppelaar (CSF)
J.W.G. Pfeiffer (BUL)
J.J.S. van Rensen (CL)
J.M. van Rossem (BUL)
S. van der Schaaf (PP)
Luuk Schouten (PSF)
Ghislaine Silvius-Riverding (TAP82)
F.J.Staudt(CL)
Jeroen Sytsma (CSF)
G.H.J. Titulaer (BUL)
Chris Tils (PSF)
A.F. van der Wal (CL)
Bert Wennekes (TAP82)
Peter van der Werff (PP)
Matsen A. de Wit (TAP82)
Roswitha van Zon (PSF)
Peter Zuurbier (PP)
* De afkortingen achter de namen van de raadsleden duiden op
de fractie/ geleding waartoe zij behoren:
BUL, Buiten Universitair Lid
CL, Centrale Lijst (WP)
CSF, Christen Studenten Fractie
PP. Progessief Personeel (WP en OBP)
PSF, Progressieve Studenten Fractie
TAP82, Technisch en Administratief Personeel '82 (OBP)
college van bestuur

Dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter
Prof.dr. H.C. van der Plas, rector magnificus
Ir. F. Kuipers, lid
vaste a d v i s e u r s van h e t college van b e s t u u r

Mr. H.M. van den Hoofdakker, secretaris van de universiteit
Prof.dr. B.Bijsterbosch, voorzitter vaste commissie onderwijs
Prof.dr.ir. J.A. Renkema, voorzitter vaste commissie wetenschapsbeoefening
Mr. J.H.G. Janssen, voorzitter universiteitsraad
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De nieuwevoorzitter van het collegevan bestuur dr.ir. M.P.M. Vos.

Onderwijs
2.1
Onderwijsbeleid
2.2
Post-hoger landbouwonderwijs
2.3
MSc-en PhD-onderwijs
2.4
Internationale mobiliteit

2.1 Dit verslagjaar heeft de start van de nieuwe en vernieuwde onO n d e r w i j s b e l e i d derwijsprogramma's centraal gestaan.
De propaedeuseprogramma's zijn in september van start gegaan;
de doctoraal-programma's zullen in september 1990 beginnen.
Het vernieuwde onderwijsaanbod is het resultaat van een proces
van strategische planning en van het uitvoeringsplan selectieve
krimp en groei (SKG). In het vernieuwde onderwijsaanbod is
de samenhang tussen de verschillende wetenschapsgebieden van
de Landbouwuniversiteit verder vergroot. Vooral de integratie
van maatschappij- en natuurwetenschappen is een belangrijk aspect geweest bij de vernieuwing, waardoor problemen vanuit
verschillende invalshoeken bestudeerd kunnen worden.
Deze integratie komt vooral tot uiting in een aantal nieuwe
interoriëntaties, onderwijsprogramma's die vanuit verschillende
disciplines kunnen worden gevolgd. In 1990 zal bijvoorbeeld de
interoriëntatie recreatie van start gaan die vanuit de studierichtingen bosbouw, agrarische economie, landgebruik en huishoud- en consumentenwetenschappen te volgens is.
Daarnaast spelen de ontwikkelingen in de biotechnologie een
belangrijke rol in het nieuwe onderwijsaanbod. Dit blijkt uit het
feit dat een aantal biotechnologische oriëntaties aan bestaande
studierichtingen toegevoegd zijn en dat er een geheel nieuwe
zelfstandige studierichting bioprocestechnologie van start isgegaan. Deze richting heeft een cellulair-/moleculairc en een technologische oriëntatie.
Naast de inhoudelijke zorg voor de nieuwe programma's, is in
het verslagjaar ook veel aandacht gegeven aan de noodzakelijke
randvoorwaarden: er zijn verschillende overgangsmaatregelen
gecreëerd die de studiemogelijkheden van de studenten zo goed
mogelijk moeten waarborgen. Dit is van extra belang daar de
krimpmaatregelen de komende tijd eerst geëffectueerd zullen
moeten worden voordat capaciteit voor groei kan worden ingezet.
Wat betreft de kwaliteitszorg voor het onderwijs, hebben dit
jaar de voorbereidingen voor de externe onderwijsvisitatie van
de studierichtingen biologie en agrarische economie plaatsgevonden. De visitaties zelf vinden in 1990plaats. Mede ten behoeve van de onderwijsvisitaties zijn intern verschillende soorten evaluaties van de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs uitgevoerd.
•
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In het kader van de samenwerking met hoger beroepsonderwijs
is in het verslagjaar veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van doorstroomprogramma's voor HB()-afgestudeerden in
een verwante studierichting aan de Landbouwuniversiteit. Dit
heeft geresulteerd in vijftien tweejarige doorstroomprogramma's die in september met in totaal 200 studenten van start zijn
gegaan. De programma's voorzien in een grote behoefte; er is
dan ook besloten in 1990 het aantal doorstroomprogramma's
nog uit te breiden.
Wat betreft flexibilisering van het onderwijs, iseen begin gemaakt met het uitwerken van een aantal ideeën. Uitgangspunt
is dat één soort onderwijs in de toekomst voor zoveel mogelijk
doelgroepen open moet staan. Een begin hierbij isal gemaakt
door ervoor te zorgen dat de doorstroomprogramma's volledig
bestaan uit reeds bestaande vakken uit het reguliere onderwijs.
Verder isin september een voorstel tot reorganisatie van het
MSc-onderwijs in principe door de universiteitsraad aangenomen. In dat voorstel wordt afscheid genomen van het concept
van zelfstandige, tweejarige cursussen. In het nieuwe voorstel
wordt het MSc-onderwijs verder geïntegreerd in het reguliere
onderwijs dat daartoe voor een deel Engelstalig zal worden. Zie
verder bij 2.3.

De nieuwe voorzitter van het college tijdens een universiteitsraadvergadering.

2.2 Het post-academisch onderwijs wordt verzorgd door de StichP o s t - h o g e r ting Post-hoger Landbouwonderwijs (PHLO). Hierin zijn het
l a n d b o u w o n d e r w i j s post-academisch onderwijs en het post-hoger beroepsonderwijs
bestuurlijk en organisatorisch geïntegreerd.
Dit jaar werden 34 PHLO-cursussen gehouden waaraan door
968cursisten werd deelgenomen (doorgaans worden niet meer
dan dertig cursisten per cursus toegelaten). Achttien cursussen
vonden plaats aan de Landbouwuniversiteit, drie cursussen werden in samenwerking met de Vlaamse landbouwfaculteiten georganiseerd.
Duidelijk is dat aan de wens van afgestudeerden en werkgevers
alleen goed kan worden voldaan als ook docenten van buiten
de onderwijsinstellingen in het P H L O participeren. Van de ruim
500 docenten die in het verslagjaar aan het PHLO hebben meegewerkt was dan ook zo'n 700//"niet in het onderwijs werkzaam.
De post-doctorale beroepsopleidingen Agribusiness Management en Informatiekunde worden wegens te geringe belangstelling in 1990niet meer als 'lange' deeltijdopleidingen voortgezet.
Zij zullen in modulaire vorm worden gegoten en als korte cursussen, over meerdere jaren verspreid, worden aangeboden.
2.3 Het onderwijs aan buitenlanders isdit jaar gegroeid, zowel wat
MSc- e n P h D - o n d e r w i j S betreft het aantal deelnemers als wat betreft de studiemogelijkheden.
De MSc-cursus Crop Science is volgens plan uitgebreid met de
specialisaties Crop Breeding en Crop Production. Daarmee is het
aantal MSc-cursussen op vijf gekomen. Het aantal deelnemers
aan het MSc-onderwijs schommelde rond de 75. Het rendement
isgehandhaafd op een niveau ruim boven de negentig procent.
Door gebrek aan beurzen blijft het aantal toelaatbare kandidaten
drie tot vier maal zo hoog alshet aantal deelnemers.
Dit jaar is de beslissing genomen over te gaan van het concept
van MSc-cursussen naar dat van MSc-programma's. De MSccursussen hebben een lengte van 22 maanden en instroom is
slechts mogelijk aan het begin. De .MSc-programma's hebben
een lengte van 1,5 jaar. Zij bestaan uit twee perioden: de 'core'
13

onderwijs

Op 28september namen anti-apartheidsactivisten achtduizendexemplarenvanhetWageningsUniversiteitsblad meeomeendoor Shellgeplaatsteadvertentie te verwijderen.
Daarnawerd deoplagegewoonverspreid.Ook inandere universiteitsstedendedendeadvertenties vande
multinational veelstofopwaaien.

2.4
Internationale mobiliteit

(8maanden) en de 'specialisation' (10 maanden), voorafgegaan
door een introductieperiode van 4 maanden voor kandidaten
met een deficiënte vooropleiding. Instroom is in principe mogelijk aan het begin van ieder van de drie perioden.
Met het MSc-programma wordt onder meer beoogd de instroom van studenten uit meer geïndustrialiseerde landen te vergroten en het onderwijs beter toegankelijk te maken voor studenten, die in het kader van uitwisselingsprogramma's voor een
beperkte tijd naar Wageningen komen.
De inmiddels goedgekeurde specialisaties in Biotechnology en
in Ecological Agriculture zullen alsproefpolder dienen voor het
MSc-programma-concept. Met deze zogenaamde proefpolders
moet ervaring worden opgedaan bij de integratie van het MSconderwijs en het reguliere onderwijs. De bestaande MSc-cursussen zullen geleidelijk worden omgezet in MSc-programma's.
Een samen met het ITC te verzorgen MSc-programma in Geographie Information Systems for Rural Purposes isin een gevorderd stadium van voorbereiding.
De PhD-opIeiding heeft dit jaar een sterke groei doorgemaakt.
Ruim 40 buitenlanders, al dan niet uit ontwikkelingslanden, bereiden thans een proefschrift \ r oor. In de meeste gevallen gaat
het om een zogenaamd sandwich-programma. Hierbij wordt, na
een voorbereidingsperiode in Wageningen, het onderzoek uitgevoerd in het land van herkomst, waarna een afsluitende periode in Wageningen volgt.

Dit verslagjaar ishet derde jaar waarin het HRASMUS-programma is uitgevoerd. 62 studenten van de Landbouwuniversiteit werden door middel van het F.RASMUS-programma
1989/1990 in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen aan
een universiteit in één van de lidstaten van de Huropese Gemeenschap. Vermoedelijk zullen een kleine zestig buitenlandse
KRASMUS-studenten naar Wageningen komen. Pas bij de afsluiting van het academisch jaar 1989/1990zal het exacte aantal
bekend zijn.
Voor ERASMUS zijn door zestien vakgroepen aanvragen ingediend, waarvan er zeven zijn goedgekeurd. Zes reisbeurzen
werden aangevraagd voor personeel in het hoger onderwijs in
de EG-lidstaten, één is er gehonoreerd. Eén aanvraag voor een
intensief programma werd in eerste instantie afgewezen, doch
naderhand door het RRASMUS-bureau gedeeltelijk gehonoreerd. Vanuit het buitenland zijn er dertien aanvragen voor universitaire samenwerkingsovereenkomsten goedgekeurd en vanuit Nederland twee, met de Landbouwuniversiteit als participerende instelling.
De Landbouwuniversiteit is voor één of meer vakgroepen penvoerder in de HRASMUS-samenwerking met de volgende buitenlandse universiteiten:
• Universidad de Cordoba, Spanje
• Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, Frankrijk
• Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal
• Universidad de Murcia, Spanje
• University of Aberdeen, Groot-Brittannië
• University of Reading, Groot-Brittannië
• Universität Karlsruhe, West-Duitsland
• Universität Heidelberg, West-Duitsland
Binnen het COMETT-programma van de EG, dat beoogt het
onderwijs en de opleiding van de technologie te bevorderen, zijn
door de Landbouwuniversiteit drie aanvragen ingediend, waarvan er twee zijn goedgekeurd.
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N i t r a a t en fosfaat tegelijk uit
afvalwater t e verwijderen
m e t behulp van bacteriën
Bacteriën kunnen ertoe gebracht
worden zowel nitraat als fosfaat
voor het grootste deel uit afvalwater
teverwijderen. Nitraat wordt daarbij omgezet in het onschuldige
stikstofgas en het fosfaat wordt geconcentreerd in het bacterieslib. Dit
slib kan verder vergist worden om
daaruit energie te winnen ofhet kan
als bemesting in de landbouw gebruikt worden. Bijgrote installaties
kan fosfaat eventueel teruggewonnen worden voor hergebruik in de
chemische industrie.
Dit ishetresultaat van onderzoek
van de vakgroep waterzuivering
van deLandbouwuniversiteit dat
mede gefinancierd werd door Rijkswaterstaat en Stora,deStichting Onderzoek Reiniging Afvalwater.
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Fosfaat dat op oppervlaktewater (rivieren, meren) geloosd wordt is de
belangrijkste factor in de algengroei die uiteindelijk kan leiden
tot verstikking van het water. Lozing van nitraat draagt, zij het in
mindere mate, aan dit probleem bij.
Algvorming kan ook een probleem
op zee worden; in het zeemilieu is
nitraat de bepalende factor. Nitraat
wordt in de zuiveringsinstallatie
gevormd door oxydatie van organische stikstoverbindingen die zich
in het afvalwater bevinden. De Wageningse biotechnologen hebben al
eerder processen ontwikkeld voor
fosfaatverwijdering alsextra stap in
waterzuiveringsinstallaties; zij zijn
ernu ingeslaagd in dit biologische
zuiveringsproces tegelijk nitraat af
te breken.
Het isde bacterie 'Acinetobacter'
diedoor een speciale beluchtingstechniek tot massale ontwikkeling

gebracht wordt. Debeluchting van
de bactericmassa wordt regelmatig
onderbroken met tussenpozen van
enkele uren. Onder deze bijzondere
condities 'eet' Acinetobacter dan
het fosfaat op,terwijl tegelijk nitraat-afbrekende bacteriën hun reinigende werk kunnen doen.
Op enkele waterzuiveringsinstallaties in ons land bleek dit proces het
fosfaat voor 85procent enhet nitraat
voor 95procent te verwijderen. Bij
deze processen zijn geen chemicaliën nodig. Een fosfaatverwijdcring
van 85"ligt ruim boven de norm
van 75 die het ministerie van
VROM naar verwachting gaat stellen;de norm voor zuiveringsinstallatie ligt tot nu toeop40'» verwijdering.

onderwijs

Het betreft de samenwerking met Service de Biophysique, Département de Biologie, Centre d'Htudes Nucléaires de Saclav,
Gif-sur-Yvette, Frankrijk en Mapimpianti, Process and Plant
Engineering for Food Industry, Galliera Yeneta, Italië.
Met ingang van het academisch jaar 1989/1990 heeft de NUFFIC
de taak inzake het stimuleringsprogramma internationalisering
van het Nederlands hoger onderwijs (STIR, voorheen SPIN)
overgedragen aan het ministerie van Landbouw en Visserij.
Thans heet het 'stimuleringsregeling internationalisering landbouwonderwijs'. Voor achttien studenten en zeven stafleden
zijn de aanvragen gehonoreerd.
Eveneens iseen subsidie-aanvraag gehonoreerd voor instellingsoverstijgende projecten. Deze subsidie is aangevraagd voor het
netwerk NATURA (Network of European agricultural tropically and subtropically oriented Universities related to agricultural
development) voor het opzetten van internationale zomercursussen.
De NATURA-partners hebben gezamenlijk een voorstel uitgewerkt om een Europese Masters-opleiding te verzorgen. De
concrete mogelijkheden daartoe worden binnen de Landbouwuniversiteit bestudeerd. Door NATURA is een uitgewerkt
voorstel van de zijde van de Landbouwuniversiteit aanvaard
voor de registratie en het toegankelijk maken van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van de deelnemende instellingen
(PINDA-project).
Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het ministerie van Landbouw en Yisserij hebben met een groot aantal landen een cultureel akkoord en/of een landbouwprotocol afgesloten. Het beleid van de culturele akkoorden berust bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; de NUFFIC beheert de
financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering. Al dan
niet aangehecht aan deze akkoorden, heeft de Landbouwuniversiteit ook samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse universiteiten. Dit jaar zijn overeenkomsten gesloten met de University Claude Bernard, Lyon, Frankrijk en met de Texas A and
M University, Department of Agricultural Engineering, Texas,
V.S. P^ennieuw contract met de Universiteit van Gödöllö, Hongarije, is in voorbereiding. Via deze akkoorden kunnen studenten en medewerkers beurzen aanvragen. In het verslagjaar maakten 33 stafleden en studenten van de Landbouwuniversiteit van
deze mogelijkheid gebruik.
De Landbouwuniversiteit heeft de ontwikkeling van het universitair landbouwonderwijs en -onderzoek in ontwikkelingslanden
een belangrijke plaats gegeven. Zo neemt zij deel aan een groot
aantal projecten, gefinancierd door de Nederlandse overheid via
het Programma Samenwerkingsverbanden (voorheen PUO).
Binnen deze projecten, gericht op 'institution building' wordt
onder meer aandacht besteed aan curriculumontwikkeling, upgrading van stafleden van de counterpart-instelling, het ontwikkelen van onderwijsvakken (colleges, practica e.d.) en ondersteuning bij het opzetten van b.v. MSc-cursussen. Bij alle projecten, uitgevoerd in het buitenland, gaan jaarlijks meer dan honderd studenten op praktijk of verrichten doctoraalonderzoek in
het kader van de lokale onderzoeks- en onderwijsprogramma's.
Daarnaast heeft de Landbouwuniversiteit haar steunpunten in
Ivoorkust, Costa Rica en de Sahelregio speciaal opgezet om studenten een kans te geven voor geïntegreerd onderzoek.
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Onderzoek
3.1
Onderzoeksbeleid
3.2
Omvang van het onderzoek

3.1

Onderzoeksbeleid

beleid en m i d d e n s t r u c t u u r

Het verslagjaar werd gekenmerkt door de gedachtenvorming
binnen de clusters over het beleid op midden- en vakgroepniveau. Op gang gebracht door de opstelling van de cluster-ontwikkelingsplannen, was dit de eerste exercitie op dit gebied binnen de universiteit. De voornemens van de clusters liggen ten
grondslag aan het ontwikkelingsplan van de universiteit voor de
periode 1991-1994. De meeste clusters hebben niet geschroomd
om - bijvoorbeeld met het oog op bewaking van de kwaliteit een fors pakket van beleidsmaatregelen aan te kondigen.
kwaliteit
De Landbouwuniversiteit heeft in het afgelopen jaar geen extra
maatregelen genomen om het kwaliteitsbeleid kracht bij te zetten:
kwaliteit isin alle activiteiten een vanzelfsprekend criterium geworden. Dit betekent uiteraard niet dat er minder werk werd gemaakt van de bevordering en bewaking van het niveau; het is een
vast onderdeel geworden.
a s s i s t e n t e n in o p l e i d i n g ( A I O ' s )

Kvenais in het voorafgaande jaar isdit jaar geen toewijzingsronde
gehouden. Wel nam het aantal assistenten in opleiding (AIO's) nog
toe in verband met de start van nieuwe projecten; er zijn er - inclusief aanstellingen op basis van externe financiering - nu ca. 270
in dienst. De AIO's van Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek zijn verenigd in het Wagenings AIOOverleg. Zowel zij alsde docenten vroegen door middel van discussienota's aandacht voor het opleidingsgedeelte. Een gezamenlijke werkgroep van de vaste commissies van onderwijs en wetenschapsbeoefening dient zorg te dragen voor invulling hiervan.
Voor alle VF-programma's was 1989het startjaar van de nieuwe
cyclus. De voorafgaande jaren hebben een roerige periode gevormd van verantwoording over de aflopende programma's en
van beschrijving, beoordeling en besluitvorming over de nieuwe
programma's. In deze situatie zijn er uiteraard geen activiteiten opgestart die de onderzoekers verder van hun eigenlijke werk zouden
kunnen afhouden. ].andelijk blijft het denken over de voorwaardelijke financiering wel in beweging, omdat het stelsel onvoldoende schifting teweeg zou brengen tussen goed en middelmatig onderzoek.
•
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prioriteiten
De L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t heeft inhet verslagjaar duidelijk gemaakt datzij h o g e prioriteit geeft aande o n t w i k k e l i n g en toepassing vande milieuwetenschappen. Dit k w a m o n d e r andere
tot uiting bijde o n d e r h a n d e l i n g e n o m t r e n t de vestiging vande
Kuropean Knvironmental Research O r g a n i s a t i o n ( b K R O ) , de
instelling vaneenC e n t r u m v o o r Milieustudies enin de nieuwe
n a a m g e v i n g vande faculteit: faculteit der l a n d b o u w - en milieuwetenschappen.

Streng diabetesdieet onnodig, zelfs ongewenst

e x t e r n gefinancierd onderzoek
/Visgebruikelijk is bezien of de ontwikkeling van het derdegeldstroomonderzoek nog strookte met het universitaire beleid. Bij
bepaalde vakgroepen is sprake van een hoog percentage extern
gefinancierd onderzoek, een situatie die volgens sommige negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het academisch niveau
(keuzevrijheid, kwaliteit, vrijheid van meningsuiting). De vaste
commissie voor de wetenschapsbeoefening heeft hier onderzoek
naar gedaan en deelt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek die vrees niet, maar heeft wel gewaarschuwd dat vakgroepen moeten waken tegen een zodanige afhankelijkheid, dat zij
bij het wegvallen van de derde geldstroom niet meer behoorlijk
zouden kunnen functioneren.

Een streng diabetesdieet (bij suikerziekte) leidt totonnodige problemen enkan deoorzaak zijn van
ongezond gedrag, aldus ir. Roland
Friele. Hijdeed onderzoek naarde
problemen diediabeten ervaren
met hun dieet endemanier waarop
zij met deze problemen omgaan.
Aan het onderzoek van Friele van
de vakgroep hebben 1046diabeten
meegewerkt. Zij vonden hetdieet
het lastigste aspect van hunbehandeling. De meest voorkomende
problemen zijn lichamelijke ongemakken endekosten vanhet
dieet. Daarna komen debeperkte
mogelijkheden omlekkere voedingsmiddelen tekunnen eten.Sociale problemen komen het minst
vaak voor.
De meeste insuline-spuitende diabeten blijken een dieetadvieste
krijgen metvaste eettijden envoorgeschreven hoeveelheden voedsel.
Dit iseen achterhaald dieetadvies.
Het iserverantwoordelijk voordat
lichamelijke ongemakken de belangrijkste problemen vormen bij
het diabetesdieet. Diabeten hebben
bijvoorbeeld last van honger maar
mogen opdat moment niet etenof
weten niet wat zemoeten doen als
alles anders loopt dan verwacht.

apparatuur
In de loop van het jaar is door een ad hoc-commissic advies uitgebracht over de financiering van het apparatuurbeleid. De
commissie had zich in verband hiermee door middel van persoonlijke gesprekken op de hoogte gesteld van de situatie bij enkele vakgroepen in verschillende sectoren. Mede op basis van
het daarbij verkregen beeld en gelet op de bekende wensen van
de vakgroepen, kwam de werkgroep tot de conclusie dat de universiteit een grote achterstand moest inlopen. Daarmee werd het
vermoeden, dat ten grondslag had gelegen aan de instelling van
de commissie, bevestigd. Het budget voor apparatuur, door de
bestuursorganen al op een hoger niveau gebracht, zou nogmaals
flink moeten trroeien. De hiervoor noodzakelijke ombuieinpen
zijn inmiddels m gang gezet.

Het dieetadvies met vaste eettijden
en voorgeschreven hoeveelheden is
een strak keurslijf, waar geen mens
in past. Niemand eetiedere dag
evenveel enopdezelfde tijd.De
meest voorkomende reactie op het
probleem 'Honger hebben, maar
niet mogen eten', isietste eten
zonder koolhydraten. Dit iseen poging om het dieet te volgen. Kaas
en worst bevatten weinig koolhydraten, zestillen dehonger goed,
maar zijn vet. Dit isniet gezond
want diabeten zouden juist niette
vet moeten eten.Diabeten die roken, steken vaak een sigaret opals
zehonger hebben maar niet mogen
eten. Ook ditiseen poging omhet
dieet tevolgen. Roken kan een hongergevoel wegwerken, maar is natuurlijk niet gezond.
In het onderzoek isgekeken of diabeten de dieetproblemen zelf kunnen oplossen. Diabeten die nog
maar kort diabetes hadden isgevraagd naar hun dieetproblemen.
Een jaar later ishen hier weer naar
gevraagd. Niets was veranderd,ze
hadden nog steeds dezelfde problemen indezelfde mate.Het is
blijkbaar moeilijk voor diabeten
om deproblemen die voortkomen
uit het achterhaalde dieetadviesin
een jaar zelfs optelossen.
Ook isonderzocht ofhet mogelijk
is een dieetadvies tegeven zonder
vastgestelde eettijden en hoeveelheden. Een groep diabeten metdit
dieetadvies isvergeleken met een
groep diabeten met een gewoon
dieetadvies. Het bleek dat de regulatievan hun ziekte niet slechter
was,terwijl zewel veel minder prohlcim n'i.iddcn.

Demeeste insuline-spuitende diabeten krijgen een achterhaald
dieetadvies.
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Vaas-y)
Studenten tropische plantenteelt

Wagenings nieuwe burgemeester,

maken bij het college van bestuur

mr. M.J.E.M.Jager,maakte op28no-

bezwaar tegendevoorgenomenfu-

vember kennis met de Landbouw-

sievan hun vakgroep met landbouw-

universiteit. Samen met de wethou-

plantenteelt.

ders ende leden van het college van
bestuur bezocht hij enkele vakgroepen.

3.2 De Landbouwuniversiteit kent vanouds een hoog percentage
O m v a n g van h e t extern gefinancierd onderzoek, waarvan het merendeel afkomo n d e r z o e k stig is uit opdrachten van overheidsorganisaties. Ken verschijnsel van de laatste jaren, in samenhang met de 'twee fasen' onderwijsstructuur, is de opkomst van het aantal AIO-projecten, gepaard aan het verdwijnen van de promotieassistenten 'oude stijl'.
Een hoog percentage van het onderzoek, ongeacht de herkomst
van de middelen, wordt uitgevoerd in het kader van programma's met de status van voorwaardelijke financiering.
Weirkjaren onderzoek
89

88

87

86

Eerste geldstroom

367

366

346

317

waarvan AIO's

107

Tweede geldstroom

60

52

50

64

waarvan OIO's

39

Derde geldstroom

219

205

177

166

waarvan AIO's

26

Totaal

646

623

573

547

Wetenschappelijk personeel

O n d e r s t e u n e n d personeel
Eerste geldstroom

182

183

196

194

Tweede geldstroom

9

9

11

17

Derde geldstroom

61

47

48

43

Totaal

252

239

255

254

Het aantal promoties aan de Landbouwuniversiteit bedroeg dit
jaar 77;naast 52 medewerkers van de universiteit promoveerden
25 personen van buiten. Bovendien promoveerden 4 medewerkers elders.
Kr werden 1803wetenschappelijke publikaties uitgebracht, 547
abstracts en 730 vakpublikaties.
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Maatschappelijke
dienstverlening
4.1
Kennisoverdracht
4.2
Onderwijskundige dienstverlening
4.3
Ontwikkelingssamenwerking

4.1

derde geldstroom

K e n n i s o v e r d r a c h t Derde geldstroomactiviteiten zijn gemeengoed geworden bij de
Landbouwuniversiteit. De verwerving en uitvoering ervan is
een zaak van alle vakgroepen. De derde geldstroom nam in het
verslagjaar verder toe, maar niet zo onstuimig als enkele jaren
geleden. De vakgroepen zijn kritischer dan voorheen bij de werving ervan. Dit geldt vooral voor vakgroepen met veel contractresearch. Criteria bij de selectie van derdegeldstroomactiviteiten
zijn vooral de wetenschappelijke waarde en de mogelijkheid van
voldoende ondersteuning en management. De verbreding van
het interne draagvlak van de derde geldstroom heeft dan ook
niet tot een sterke groei geleid.
Via contract-onderzoek wordt de noodzakelijke basis van de
rijksbijdrage versterkt en kwalitatief op peil gehouden. Tegelijk
wordt zo een uitbreiding van werkgelegenheid met enkele honderden hoogwaardige arbeidsplaatsen tot stand gebracht; om
precies te zijn: 434 full-time equivalenten in 1989.
De verbreding van het externe draagvlak ofwel de diversificaties
van de bronnen van de derde geldstroom gaat minder snel. Nog
steeds domineren nationale overheidsinstanties de financiering
van de derde geldstroom, maar het aandeel van het bedrijfsleven
neemt langzaam toe. Steeds meer ondernemingen tonen belangstelling voor de expertise en het kennispotentieel van de Landbouwuniversiteit, met name voor biotechnologie en milieutechnologie. Op deze terreinen worden de meeste projecten uitgevoerd met grote bedrijven.
Samenwerking met middelgrote en kleine bedrijven blijft
moeilijk vanwege het toegepaste karakter van hun kennisbehoefte en het ontbreken van doordachte vraagstellingen van
de kant van de bedrijven. Lokale en regionale initiatieven voor
inpassing van kennis en expertise in bedrijven met het oog op
innovatie of het op gang helpen van nieuwe bedrijvigheid worden daarom van harte door de Landbouwuniversiteit gesteund.
Ren omvangrijk derdegeldstroomproject kost relatief minder
management dan enkele kleinere projecten samen. Grote projecten zijn echter vaak zo complex dat nogal wat centrale afstemming nodig is. Dit geldt met name voor de nationale en internationale programma's, zoals de innovatiegerichte onderzoeksprogramma's (IOP) en EG-programma's. Twee andere redenen maken dat projecten meer investeringen in tijd en geld gaan vragen,
•
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zowel van de vakgroepen als centraal. De eerste reden is dat de
concurrentie groter wordt nu universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen meer en professionele projectvoorstellen indienen. Ln in de tweede plaats worden de eisen van deze
programma's aangescherpt, bijvoorbeeld in de richting van verplichte samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen en met bedrijven. Dit betekent dat in een vroeg stadium voordat een programma opengesteld wordt voor inschrijving naar partners en vormen van samenwerking gezocht moet worden.
De deelname aan LG-programma's nam dit jaar verder toe. De
Landbouwuniversiteit heeft nu door Brussel gefinancierde projecten op het gebied van landbouw, rurale ontwikkeling, milieu
en biotechnologie.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met de ontwikkeling en
stimulering van langere cursussen in opdracht van bedrijven.
onderzoek voor minder-draagkrachtige organisaties

Dit jaar benaderden minder-draagkrachtige organisaties de
Landbouwuniversiteit via de wetenschapswinkel met vijftig vragen. Van deze vragen bleken er acht te kunnen w-orden beantwoord met nieuw onderzoek. De vragen hadden betrekking op
de volgende thema's: milieuproblematiek, kinderopvang, laagdrempelig onderwijs, gezondheid van agrarische vrouwen, problemen van jongeren in de agrarische sector met bedrijfsbeëindiging en imago-verbetering van een organisatie van agrarische
jongeren. Belangstelling voor F.G-vraagstukken is als nieuwe
tendens aan te geven.
De wetenschapswinkel kon zelf twaalf vragen beantwoorden.
De in de loop der jaren opgeslagen kennis blijkt de wetenschapswinkel hierbij een goede dienst te bewijzen.
Van de andere vraagstellende personen en instanties zijn er 26
met advies doorverwezen naar het juiste adres. Vier vragen zijn
door de wetenschapswinkel niet in behandeling genomen omdat
ze niet voldeden aan de criteria.
In het verslagjaar zijn zeven publikaties verschenen van afgerond onderzoek. Het aantal opgestarte en/of lopende onderzoeken bedraagt acht.
Voor het eerst isgewerkt met de door het college van bestuur
vastgestelde regeling volgens welke vakgroepen een vergoeding
krijgen voor begeleidingskosten van door de wetenschapswinkel bemiddeld onderzoek. Knelpunt in de realisering van plaatsing van onderzoek bij vakgroepen blijkt de geringe aantrekkingskracht van dit onderzoek bij studenten. Werving van studenten iseen hoge prioriteit voor de nabije toekomst geworden.
Voorts zijn voorbereidingen getroffen om via de wetenschapswinkel langerlopende onderzoeken bij vakgroepen te plaatsen.
Deze zogenaamde achtergrondstudies beogen antwoorden te
vinden op vragen waar klantgroepen in doorgaans kortdurende
onderzoeken achter het net vissen.
Halverwege het verslagjaar is de Stichting Werkgroep Milieuen Arbeidsomstandigheden (WF.MAG) bij de wetenschapswinkel ondergebracht. Voor de hiermee gepaard gaande uitbreiding
van werkterrein iseen nieuwe beleidsmedewerkster bemiddelingswerk aangesteld. Sindsdien bemiddelt de wetenschapswinkel ook bij vragen op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden.
Op landelijk niveau wordt door de wetenschapswinkels samengewerkt om onderling tot een goede taakverdeling te komen in
wisselwerking met andere dienstverlenende instanties waar minder-draagkrachtigen vragen kunnen stellen. De eerste stappen in
het tot stand brengen van geautomatiseerde dataverzameling en
-uitwisseling zijn in dit verband gerealiseerd.
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4.2 De dienstverlening van de Landbouwuniversiteit aan het overig
O n d e r w i j s k u n d i g e landbouwonderwijs wordt door geoormerkte middelen gefinand i e n s t v e r l e n i n g cierd. De omvang van deze middelen bedraagt één procent van
de personele' middelen (1,5 miljoen gulden).
Circa eenderde deel van de middelen is besteed aan projecten op
het terrein van de agrarische onderwijskunde. ()p advies van de
vakgroep agrarische onderwijskunde en in samenspraak met de
STOAS en het ministerie iseen aantal nieuwe projecten gestart.
Deze betroffen de kwaliteitsbewaking van middelbaar en lager
landbouwonderwijs en een evaluatie van de invoering van informatica in de beroepsgerichte vakken in het agrarisch onderwijs.
Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de start van het
project-BOVO (Bedrijfsleven, Onderwijs, Voorlichting, Onderzoek), dat beoogt een beeld te geven van de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt en onderwijsvoorlichting in historisch perspectief, dit met het oog op de nieuwe ontwikkelingen op het
terrein van de voorlichting en het onderwijs.
Hen ander deel van de 1 % -middelenis besteed aan samenwerkingsprojecten tussen Landbouwuniversiteit en Hoger Agrarisch Onderwijs. Daarbij namen de toegepaste informatica-projecten een belangrijke plaats in. Nieuw in dit verband zijn het
Auto-Cad-project, gericht op het leren technisch tekenen en
technisch ontwerpen van landbouwbedrijfsgebouwen en het
QUHFTS-project (Quantitative Evaluation of the Fertilitv of
Tropical Soils), waarin een rekenmodel wordt ontwikkeld waarmee de chemische vruchtbaarheid van tropische gronden kwantitatief kan worden beoordeeld. Ten slotte is subsidie gegeven
voor de ondersteuning van het auteursteam voor de produktie
van een leerboek Inleiding agrarische economie.
Tijdens een evaluatie aan het eind van het verslagjaar van de lopende 1"^-projecten, is afgesproken dat de honorering van nieuwe samenwerkingsprojecten in relatie zal staan met het in het
voorjaar van 1990 vast te stellen beleidskader voor de toekomstige samenwerking.
4.3 In het verslagjaar heeft de Landbouwuniveristeit wederom een
O n t w i k k e l i n g s s a m e n - aanzienlijk deel van haar capaciteit ten dienste van de ontwikkew e r k i n g lingssamenwerking ingezet conform het hiertoe in voorgaande
jaren ontwikkelde beleid. De Landbouwuniversiteit wenst zowel een bijdrage te leveren aan de opbouw en versterking van
onderwijs en onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden
(maatschappelijke dienstverlening) als ten behoeve van haar eigen onderwijs en onderzoek haar kennis met betrekking tot de
tropische landbouw en de rurale ontwikkeling te vergroten (ontwikkelingsrelevant onderwijs en onderzoek). De door de Landbouwuniversiteit in ontwikkelingslanden ondernomen activiteiten omvatten vaak beide aspecten: kennisoverdracht en -ontwikkeling.
[n dit hoofdstuk zal met name op de dienstverlenende activiteiten worden ingegaan.
beleid

Het in de voorgaande jaren geformuleerde beleid isin het verslagjaar verder in uitvoering genomen.
De implementatiecommissie 'tweede spoor' begon in het verslagjaar haar werkzaamheden met het concreet uitwerken van
het vastgestelde beleid met betrekking tot activiteiten in ontwikkelingslanden.
Tevens stelde het college van bestuur de werkgroep Tropenonderzoek in. De werkgroep kreeg de opdracht de tropenprogramma's van de vakgroepen te beoordelen om aan de hand daarvan
duidelijke criteria voor de bepaling van de kwaliteit van tropenonderzoek te ontwikkelen. Gedurende het verslagjaar bracht
de werkgroep haar eerste rapport uit.
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Chinees Meishanvarken.

W e t e n s c h a p p e r s w e r k e n aan
nieuw varkensras

Een cadeau van de volksrepubliek
China aan de Franseregering vormt
wellicht het begin van de ontwikkeling van een heel nieuw varkensras in Nederland. Bij de vakgroep
veefokkerij van de Landbouwuniversiteit Wageningen wordt met
een populatie van38zeugen en36
beren van het Chinese Meishanvarkensras gewerkt aan de totstandkoming van dat ras.De Meishanvarkens, diegekruist gaan worden
met in Nederland populaire varkensrassen, zijn uit Frankrijk afkomstig en afstammelingen van
twee beren en drie zeugen die de
Fransen ooit kregen van de Chinezen.
De Meishanvarkens staan vooral
bekend om hun grote vruchtbaarheid.Zij werpen niet alleen grote
tomen van veertien tot zeventien
biggen, maar zijn ook algeslachtsrijp op eenleeftijd van drie
maanden. De grote vruchtbaarheid
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zou onder nu-cr te d a n k e n zijn aan

dan liet N e d e r l a n d s e varken.

Brascanip heeft echter voor zo'n on-

een lagere e m b r y o n a l e sterfte (10

'Als z o d a n i g is het M e i s h a m arken

derzoek de m i d d e l e n niet. Ken der-

procent, tegen N e d e r l a n d s e var-

dan ook volledig o n b r u i k b a a r ' zegt

gelijk onderzoek zou bovendien,

kens 30 procent). De varkens zijn

professor dr.ir. K.W, Brascanip. Hij

benadrukt hij, alleen in internatio-

b o v e n d i e n rustiger van aard, wat er

leidt samen met ing. P . N . de Groot

naal verband uitgevoerd k u n n e n

d e oorzaak van is dat zij m i n d e r

de proeven die de k o m e n d e vier

\\orden. De speurtocht naar het g e n

b i g g e n tijdens liet werpen en in de

jaar met de M e i s h a n v a r k e n s gedaan

zou echter ook dan nog twintig jaar

zoogperiode d o o d l i g g e n .

worden. Men gaat proberen een

k u n n e n gaan duren. 'Je moet je

Het feit dat zij een langer m a a g -

k r u i s i n g tot stand te brengen tussen

voorstellen dat je zoekt naar iets dat

d a r m k a n a a l h e b b e n dan N e d e r -

M e i s h a m arkens en N e d e r l a n d s e

ligt in een huis, ergens op de weg

landse varkens tenslotte, zon op een

rassen, die de positieve e i g e n s c h a p -

tussen A r n h e m en Utrecht. Je moet

betere voederconversie k u n n e n dui-

pen van beide rassen g e m e e n heeft.

elk huis af om te vragen of het daar

den, waardoor ze m i n d e r h o o g -

ïlv staat de w e t e n s c h a p p e r s in prin-

misschien is. F.n alles wat je te ho-

waardig krachtvoer n o d i g h e b b e n .

cipe ook n o g een a n d e r e dan de

ren krijgt is: hier niet'.

T o c h m a k e n vooral de eerste twee

klassieke m e t h o d e ter b e s c h i k k i n g

e i g e n s c h a p p e n de varkens al zeer

om een varken te krijgen dat de po-

interessant voor de N e d e r l a n d s e

sitieve e i g e n s c h a p p e n van beide

varkensfokker.

rassen in zich heeft: genetische ma-

Het Meishanras heeft echter ook

nipulatie. De onderzoekers zouden

een groot en vooralsnog o n o v e r k o -

op zoek k u n n e n gaan naar het gen

melijk nadeel voor diezelfde fok-

dat, aldus Brascanip, 'een oorza-

kers: de varkens h e b b e n b e d u i d e n d

kelijk overheersende invloed op de

meer vet dan de N e d e r l a n d s e ras-

v r u c h t b a a r h e i d ' heeft. Wanneer dat

sen. De kwaliteit van het vlees van

gen h e r k e n d en geïsoleerd zou k u n -

de varkens is niet m i n d e r d a n dat

n e n w o r d e n , zou het i n g e b r a c h t

van andere, maar ze v o r m e n ge-

k u n n e n worden in N e d e r l a n d s e

woon 15 procent m i n d e r vlees dan

varkens.

de N e d e r l a n d s e varkens. H e t Mcish a n v a r k e n groeit ook l a n g z a m e r
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financiering

Voor de financiering van ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten kreeg de Landbouwuniversiteit wederom de beschikking
over een hiervoor geoormerkt bedrag (de zogenaamde 3"/0-regeling, dat wil zeggen drie procent van de personele begroting)
beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw en Visserij en met name bestemd voor de inzet van personeel in ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. Dit bedrag werd in het
verslagjaar onder andere besteed aan:
— financiering van het MSc-onderwijs
— voorbereiding van nieuwe MSc-cursussen
—ondersteuning van het PhD-onderwijs (beurzen)
—ondersteuning van korte cursussen
— medefinanciering en voorbereiding van extern gefinancierde
projecten.
Met het eerder vastgestelde beleid om de vakgroepen die een bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten leveren hiervoor middels toekenning van financiële middelen direct te belonen, is in het verslagjaar een aanvang gemaakt.
Het merendeel van de ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten
wordt gefinancierd uit externe fondsen. Voornaamste financier
is het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
(DGIS). De Landbouwuniversiteit ontvangt met name financiering voor projecten die vallen onder het sectorprogramma Training, Onderwijs en Onderzoek van het DGIS, maar ook uit het
sectorprogramma Plattelandsontwikkeling.
Een tweede belangrijke financier is de EG welke met name onderzoeksprojecten in het kader van het programma Science and
Technology for Development II (STD-II) financiert. In mindere
mate vindt financiering plaats in het kader van het Europees
Ontwikkelingsfonds van de EG.
Daarnaast vindt op meer incidentele basis nog financiering
plaats via FAO, Worldbank en Unesco.
In het verslagjaar werd aan het beleid met betrekking tot acquisitie van projecten verder gestalte gegeven. Er werden drie tenders uitgebracht in samenwerking met andere instituten respectievelijk voor projecten in Indonesië (in samenwerking met Haskoning en het Internationaal Agrarisch Centrum, Botswana en
Nigeria, beide in samenwerking met de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. Het project in Nigeria, dat samenwerking behelst met de University of Sokoto, is in principe toegewezen. Het project in Indonesië werd echter aan een andere
tender-groep gegund.
projecten

Tijdens het verslagjaar zijn de meeste lopende projecten voortgezet.
De projecten gefinancierd uit het Programma Samenwerkingsverbanden ondervonden tijdens het verslagjaar veel hinder van
het ontbreken van een definitieve regeling van procedures en
verantwoordelijkheden binnen dit programma. De geldende
procedures hebben geleid tot het veelvuldig bijstellen van projectvoorstellen en het overlappen van beoordelingen. Dit heeft
onder meer tot gevolg gehad dat besluitvorming over verlengingsvoorstellen voor lopende projecten en enkele nieuwe voorstellen aanzienlijk vertraagd werd. Om de projectuitvoering niet
in gevaar te brengen heeft de Landbouwuniversiteit in een aantal
gevallen besloten de projecten hangende de externe besluitvorming voor te financieren.
In het kader van het Programma Samenwerkingsverbanden
worden projecten uitgevoerd in Indonesië, Vietnam, Bénin, Mozambique, Nicaragua en Costa Rica. E^r zijn projecten in voorbereiding in Zimbabwe en Bolivia, terwijl de voorbereidingen
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voor een project in Bangladesh op het advies van het ministerie
van Buitenlandse Zaken werden gestaakt.
In het kader van de samenwerking met de Brawijava-universiteit
in Malang, Indonesië, werd in het verslagjaar begonnen met het
INRES-project. Dit project beoogt het uitvoeren van gezamenlijk interdisciplinair onderzoek op het gebied van farming
svstems in Oost-Java.
E.r is verder een voorstel geformuleerd voor de afronding van
een viertal projecten binnen dit samenwerkingsverband. Tevens
zijn vervolgvoorstellen ingediend voor het veeteelt- en het visteelt-project binnen dit samenwerkingsverband.
Eennieuw project voor de ondersteuning van de faculteit der
basiswetenschappen is in voorbereiding genomen.
In het kader van het samenwerkingsverband met de Gadjah
Mada Universiteit, Yogyakarta, iseen afrondingsvoorstel voor
het project bosbouw en natuurbeheer ingediend. Binnen het
samenwerkingsverband met de universiteit van Can Tho, Vietnam, iseen afrondingsvoorstel voor het katteklei-project (zure
sulfaatgronden in de Mekong-delta) ingediend.
Het samenwerkingsverband met de Université National du Bénin is geëvalueerd. Ondanks de slechte economische situatie en
het hierdoor vrijwel ontbreken van een counter-partbijdrage is
door de evaluatoren geadviseerd de samenwerking voort te zetten in een derde fase. De politieke situatie in Bénin leidde tot
een sluiting van de universiteit voor het grootste deel van het
jaar.
In Costa Rica isbegonnen met de uitvoering van het aquacultuur-project binnen het samenwerkingsverband met de Universidad Nacional (UNA) te Heredia, nadat definitieve goedkeuring van DGIS was verkregen.
Het in 1988 ingediende projectvoorstel voor een nematologiecursus bij het CAT1E in Costa Rica werd in eerste instantie door
DGIS afgewezen. Een bijgesteld voorstel waarin een duidelijker
bijdrage van het CATIE is opgenomen isinmiddels ingediend.
De uitvoering van het in 1988geformuleerde samenwerkingsproject op het gebied van irrigatie en waterbeheer met de Universidad San Simon te Cochabamba, Bolivia, kon door trage externe besluitvorming nog niet beginnen.
In het verslagjaar werden een aantal projecten, gefinancierd uit
het Programma Onderzoek en Technologie van DGIS, goedgekeurd.
Binnen het project 'Duurzame resistentie ten behoeve van ontwikkelingslanden' zijn de volgende deelprojecten goedgekeurd:
- Duurzame resistentie voor gele roest in tarwe (Kenia)
- Duurzame resistentie voor gele roest en stengelroest in tarwe
(Mexico)
- Coördinatie-project (Nederland, Landbouwuniversiteit)
Binnen dit project zijn verder in het verslagjaar nog drie deelprojecten ter goedkeuring bij DGIS ingediend (Kenia, India,
Syrie).
Een van de twee reeds lopende deelprojecten binnen dit project
bij het IRRI, Fillipijnen is gedurende het verslagjaar afgerond.
Het reeds in 1987geformuleerde visteeltproject in Niger State,
Nigeria is na een langdurige beoordelingsprocedure in het verslagjaar goedgekeurd. Het project voorziet in de stationering
van vier deskundigen in Nigeria.
Het TTMLproject (Traditional Techniques for Microclimate
Improvement), waarbij vanuit Wageningen een aantal PhD-kandidaten van lokale universiteiten in Oost-Afrika wordt begeleid,
is door DGIS geëvalueerd en zeer positief bevonden. Mogelijkheden voor een vervolgproject of uitbreiding worden onderzocht.
In het kader van het PROSEA-project (Plant Resources of
South-East Asia) is in het voorjaar een internationaal sympo-
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sium gehouden in Jakarta, waaraan een groot aantal medewerkers van de Landbouwuniversiteit deelnam. Tijdens het symposium zijn de eerste resultaten van het project gepresenteerd en
iseen planning voor de toekomst gemaakt. Met name de verdere
financiering van het project, is nog een punt van zorg. Tijdens
het symposium bleek dat er grote behoefte bestaat aan het door
PROSEA uit te geven standaardwerk over Zuidoost-aziatische
planten.
In oktober werd een symposium in het kader van de samenwerking tussen de Landbouwuniversiteit en de University of Guelph (Integrated Rural Development Network) in Guelph gehouden. Voor deze conferentie was een groot aantal partners uit
ontwikkelingslanden van de beide universiteiten uitgenodigd.
Tijdens het symposium werd als voornaamste resultaat van de
inmiddels ruim vijfjarige samenwerking een boek gepresenteerd
getiteld 'South-north partnership in strengthening higher education in agriculture'. Op het symposium is besloten het IRD-network nog drie jaar voort te zetten op basis van financiering door
Guelph en de Landbouwuniversiteit.
In het kader van het STD-II programma van de EG werden de
volgende projecten goedgekeurd:
- Microbiologie (stikstoffixatie) in Indonesië
- Agroforestry in Kameroen
- Bodemkundige en microbiologische aspecten van zure sulfaatgronden in Vietnam
- Biologische bestrijding in Cowpea in de Westafrikaanse regio.

steunpunten

De in het verslagjaar voorziene evaluatie van de steunpunten in
Costa Rica, Ivoorkust en het Sahel-programma werd uitgesteld
naar 1990 mede in verband met de nadere defininiëring van criteria voor het tropenonderzoek.
Het onderzoek in Costa Rica isvolgens de in 1988 vastgestelde
lijnen voortgezet. In het voorjaar iseen seminar over dit onderzoek georganiseerd in Wageningen. Gedurende het verslagjaar
iseen onderzoeksvoorstel geformuleerd in het kader van de
voorwaardelijke financiering getiteld 'Sustainable land use in the
Atlantic Zone of Costa Rica'. Het voorstel betreft de kern van
het onderzoekprogramma dat in het steunpunt Costa Rica wordt
uitgevoerd.
Met de directie van het CATIE iszowel in Wageningen als in
Costa Rica intensief overleg gepleegd over verdere verdieping
van de samenwerking, ook op het gebied van onderwijs.
Evenals voorgaande jaren bracht weer een groot aantal studenten (+ 30) depraktijktijd door of deed doctoraalonderzoek bij
dit steunpunt.
Het steunpunt Ivoorkust is gevestigd in Adiopodoumé bij het
IIRSDA (voorheen ORSTOM). In het verslagjaar is met name
het lopende onderzoek voortgezet. Twee projecten in de Taïregio, medegefinancierd door de Stichting Tropenbos, zijn in
het verslagjaar afgerond. Met de Stichting Tropenbos zijn afspraken gemaakt voor toekomstige samenwerking in Ivoorkust.
Een twintigtal studenten bracht gedurende het verslagjaar in het
steunpunt de praktijk door of deed doctoraalonderzoek.
Het Sahel-coördinatieprogramma, dat is opgezet om het onderzoek van de Landbouwuniversiteit in de Sahel-regio gecoördineerd uit te voeren en dat isgericht op het zoeken naar structurele oplossingen voor het voedselprobleem in de regio is tijdens
het verslagjaar met een aantal activiteiten uitgebreid. Zo is door
DGIS het reeds bestaande project 'Kleine Irrigatie- Perimeters'
(KIP) in Senegal aan de Landbouwuniversiteit uitbesteed.
In het najaar is een workshop georganiseerd in Wageningen
waar de vier bij het Sahel-programma betrokken werkgroepen
een presentatie gaven van de bereikte resultaten en de planning
voor de toekomst.
De beide in de Sahel gestationeerde coördinatoren hebben hun
werkzaamheden voortgezet. Ook de ondersteuning van de
SNV-bosbouwprojecten in de Sahel isin het verslagjaar voortgezet.

In het a r b o r e t u m stonden gedurende de z o m e r m a a n d e n 120 beelden
opgesteld van kunstenaars uit het
Z i m b a b w a a n s e steenhouwersdorp
Tengenenge. De t e n t o o n s t e l l i n g
' Z i m b a b w e op de Berg' was georganiseerd d o o r de stichting Beelden op
de Berg. De beelden w a r e n t e koop
en de L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t kocht
d e ' H e r e b o e r ' g e m a a k t door H e n r y
Munyaradzi.

Personeel
5.1
Personeelsbeleid
5.2
Personeelsbestand

5.1 Het jaar 1989 stond in het kader van een ingrijpende externe en
P e r s o n e e l s b e l e i d interne ontwikkeling; beide zijn overigens gevolgen van eenzelfde proces, van decentralisatie. Rxtern is hiermee een begin gemaakt doordat de overheid een gedeelte van de arbeidsvoorwaarden voortaan op instellingsniveau laat vaststellen. Hoewel
het nu nog slechts ging om een klein bedrag, betekent de
werkwijze als zodanig toch een doorbraak in de manier van werken tot dat moment.
Intern isdit jaar een begin gemaakt met de uitwerking van een
verregaande decentralisatie van het personeelswerk naar de sectorbureaus.
Tussen het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de
ambtenarenbonden iseen raamovereenkomst gesloten, waarin
een kader werd aangegeven voor de besteding van de decentrale
gelden. Voor de Landbouwuniversiteit ging het dit jaar om
f470.000,—. Over de besteding van dit bedrag moest overeenstemming bereikt worden met de plaatselijke bonden. Na besprekingen in het Overleg Personeels Aangelegenheden Landbouwuniversiteit (OPAL) werd men het eens over de besteding.
Het grootste deel van het bedrag werd bestemd voor een verbeterde ouderschapsverlofregeling, gecombineerd met een vervangingsmogelijkheid. Ook kwam er een vervangingsmogelijkheid bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast is een
bedrag gereserveerd voor kinderopvang en tot slot was er
f 25.000,—voor werkgelegenheidsprojecten van pas-afgestudeerden in het buitenland. Aangezien een deel van de besteding betrekking heeft op een open-eindregeling wordt na een jaar bezien of de regeling bijgesteld moet worden.
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Daar er per instelling onderhandeld moest worden over de besteding betekent dit dat er per universiteit verschillende arbeidsvoorwaarden kunnen ontstaan; een volstrekt nieuwe ontwikkeling.
De beslissing tot invoering van een middenstructuur (zie 1.2)
betekent een omvangrijke reorganisatie van het personeelsbeleid. Fxn speciale werkgroep inventariseerde welke taken gedecentraliseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden dit
dan dient te geschieden. Het door de werkgroep geproduceerde
rapport diende als inbreng bij het onderzoek van het adviesbureau dat tot taak kreeg voorstellen te doen voor de inrichting
van de beheersorganisatie van de Landbouwuniversiteit.
voortgang SKG

In het verslagjaar isvoortgegaan met de uitvoering van de afspraken die met vakgroepen en bureauafdelingen gemaakt waren ten aanzien van de krimp en groei van personeelsplaatsen
in het kader van de operatie SKG (Selectieve Krimp en Groei).
Deze operatie loopt nog tot 1september 1991.
Aan het eind van dit jaar was er een krimp gerealiseerd van 141
plaatsen,waar weer een uitbreiding van 64plaatsen tegenover
stond. Dit wil niet zeggen dat het personeelsbestand netto met
77 plaatsen verminderd is: naast de SKG-operatie gebeurt er
meer in het kader van het aanstellingsbeleid. De herinvulling
vond voornamelijk plaats bij het wetenschappelijk personeel,
namelijk een groei van 53plaatsen, tegenover een krimp van 66.
Voor het ondersteunend en beheerspersoneel bedroegen de aantallen respectievelijk 11en 75 personen. De cijfers geven ook aan
dat er 23 vrouwen vertrokken zijn, terwijl er slechts 13 voor
teruggekomen zijn. Geen positief beeld, omdat het beleid erop
gericht ishet aantal vrouwen binnen de organisatie te laten toenemen. Het vertrek van de personeelsleden vond voornamelijk
plaats via de regeling voor vervroegde uittreding (VUT) en via
ontslag met garantie. Dit laatste houdt in dat er een garantie gegeven isover de hoogte van de wachtgelduitkering. Het aantal
personeelsleden dat van de VUT-regeling gebruik maakte bedroeg 33.
De Landbouwuniversiteit heeft als beleid formatieplaatsen vrij
te maken om de financiële tekorten terug te draaien en ruimte
te krijgen voor investeringen in apparatuur. Dit beleid gaat echter niet zover dat de universiteit dit zou willen realiseren door
gedwongen ontslagen.
opleidingsbeleid

Het opleidingsbeleid kende in het verslagjaar een aantal veranderingen. Voor het eerst isgewerkt met opleidingsplannen per
vakgroep/afdeling en met bugetten, gebaseerd op die plannen.
Aan het eind van het jaar bleek dat de gevolgde opleidingen
slechts voor een deel in de opleidingsplannen terug te vinden
waren. Eerder was algebleken dat het maken van opleidingsplannen zonder een duidelijk kader en een goede begeleiding
vrijwel niet haalbaar was. Ten slotte bleken er aan de veranderde
financiële adminstratie meer haken en ogen te zitten dan verwacht. In 1990zal hier dan ook de nodige aandacht aan besteed
dienen te worden.
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Op 19september lichtte hetadviesbureauAlonsenPartners deuniversiteitsraad inover devoorgestelde
deconcentratie vanbeheerstaken.
Directeur Alonswordt geflankeerd
door zijn partners Krijger (links) en
Benninga.

personeel

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sinds een aantal jaren een speciaal fonds vanwaaruit opleidingen voor personen die
weinig kans op de arbeidsmarkt maken gefinancierd kunnen
worden (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de
Overheid). In 1989 heeft de Landbouwuniversiteit via dit fonds
een viertal projecten gefinancierd te weten de cursussen 'Vrouwen en management', 'Vrouwen in gekozen organen', 'Sollicitatietraining voor vrouwen' en een subsidie t.b.v. kinderopvang.
Deze laatste subsidie is doorgesluisd naar de gemeente, waardoor er een uitbreiding van de gemeentelijke kinderopvang
heeft kunnen plaatsvinden. Het totaal aan subsidie bedroeg
f38.000,-.
aio-beleid

Dit jaar kon slechts een geringe uitbreiding worden gegeven aan
het aantal assistenten in opleiding (AIO). De beperkte toename
is vooral te vinden in de door derden gefinancierde plaatsen. Dit
aantal nam toe van 29in 1988tot 49plaatsen aan het eind van
1989. Hiervan werden weer 12plaatsen gefinancierd door de instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).
Wel was er een forse toename in het aantal plaatsen dat betaald
wordt door N W O (zogenaamde tweede geldstroom): 50 plaatsen.
Een knelpunt blijft de financiering van allerlei faciliteiten, benodigd voor het functioneren van een AIO. Hoewel hier wel maatregelen voor getroffen zijn - zo is er in de budgetten voor vakgroepen rekening gehouden met het aantal aanwezige AIO's en
isper AIO een bedrag van f 3000,—beschikbaar voor opleidingen - blijven deze onvoldoende.

5.2
Personeelsbestand

bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is in september met een
tijdelijke part-timekracht uitgebreid, zodat beter het hoofd geboden kon worden aan de toenemende vraag naar hulp. Daarnaast kon ook meer aandacht besteed worden aan een betere begeleiding van de langdurig zieken, hetgeen hopelijk een positief
effect zal hebben op het ziekteverzuim.
Dankzij een nauwere samenwerking met de Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst kon eerder en effectiever hulp geboden worden bij depsycho-sociale problematiek
van medewerkers.
Duidelijk is, dat een minder goede communicatie tussen medewerkers onderling vaak oorzaak isvan veel stress, een onderwerp dat in de toekomst zeker speciale aandacht zal opeisen.
Naast de individuele hulpverlening vond er zowel binnen als
buiten de Landbouwuniversiteit veel overleg plaats met het oog
op structurele problemen. Onder meer werd deelgenomen aan
de werkgroep voorzieningen gehandicapten, de werkgroep
langdurig zieken, het interuniversitaire en regionale bedrijfsmaatschappelijk werkoverleg, het Sociaal Contact Wageningen
en de werkgroep incest Wageningen.

toelichting opde tabel en de diagrammen

De tabel geeft een overzicht van het totaal aantal personeelsleden, uitgedrukt in volledige arbeidsplaatsen, die per 31-12-1989
bij de Landbouwuniversiteit in dienst waren. Het betreft dus een
momentopname en niet gemiddelde getallen.
Met personeel voor reguliere taken wordt personeel bedoeld,
dat gefinancierd wordt uit niet geoormerkte gelden. Het huishoudelijke en restauratieve personeel behoort hier ook toe, maar
deze groep is vanwege de informatieve waarde apart vermeld.
Vergeleken met het jaar 1988is het aantal personeelsleden, gefinancierd uit de eerste geldstroom afgenomen en wel met 38 personen. Uit de derde geldstroom echter worden nu 434 fte's gefinancierd, terwijl dit er vorig jaar 288waren. Het personeelsbestand, gefinancierd door derden isdus flink toegenomen. Dit
klopt ook met het gegeven, dat het aantal personeelsleden in
tijdelijke dienst met 82personen istoegenomen: immers voor
derdegeldstroomprojecten wordt veel tijdelijk personeel ingeschakeld. Wel moet met dit gegeven voorzichtig omgegaan
worden, omdat ook de toegenomen aantallen AIO's het aantal
personeelsleden in tijdelijke dienst doet toenemen. Uit hetzelfde
diagram (nummer 2) is afte lezen, dat het personeel in vaste
dienst terugloopt en wel met twintig personen, vergeleken met
het vorige jaar. Hiermee wordt de tendens vanaf 1987 dus voortgezet.
Uit diagram nummer 1kan afgeleid worden dat het aantal deeltijdaanstellingen toegenomen is,terwijl het aantal voltijdse aanstellingen afnam. De beide gegevens uit diagram 1en 2 gecombineerd geven aanleiding tot de conclusie dat er een verschui28
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ving plaatsvindt ten gunste van een groter aantal arbeidsplaatsen, waarmee de universiteit flexibeler kan inspelen op een aantal
ontwikkelingen.
Voor het overige geeft het personeelsbestand ten opzichte van
1988 weinig verandering te zien.
De aantallen personeelsleden, die vermeld staan onder de diagrammen kunnen niet zonder meer met elkaar vergeleken worden, omdat het niet altijd over dezelfde personen gaat. Zo wordt
in diagram 2het personeel op basis van arbeidsovereenkomst
niet meegerekend, terwijl dit bijvoorbeeld wel het geval is in
diagram 1.

T a b e l 1 : P e r s o n e e l u i t g e d r u k t in v o l l e d i g e a r b e i d s p l a a t s e n
per f i n a n c i e r i n g s b r o n
1989
1821

Personeel vaste formatie

54

Studentenassistenten
Personeel huishoudelijke en

89

restauratieve dienst

40

Personeel uit geoormerkte gelden
Jeugdwerkplan

19

Overig

19

Eerste geldstroom

2042
434

Gefinancierd door derden

Totaal

2476

Kronendakvlotdatgebruikt is
tijdenseenexpeditie naar Frans
Guyanaom hetecosysteem inde
bovenste laagvanhet tropisch
regenwoud teonderzoeken.
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personeel

diagram 1

personeelsbestand, verdeeld naar deeltijd en voltijd

2500 _
2000 _
1500 _
1000 _
500 _

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

deeltijd i

1041

1131

1172

1096

1022

941

1004

voltijd I

1797

1809

1797

1926

1938

2062

2037

diagram 2

personeelsbestand, verdeeld naar aard dienstverband,
exclusief personeel op basis van arbeidsovereenkomst

2000
1500
1000
500
0

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

vaste dienst I

1749

1803

1814

1844

1886

1838

1818

tijdelijke dienst i

516

552

585

622

662

707

789

T a b e l 2: P e r s o n e e l s b e s t a n d n a a r geslacht en l e e f t i j d s g r o e p
1986

1985

m

v

m

v

1987

m

v

1988

m

v

1989

m

V

Leeftijdsgroep

25tot35

103
587

35tot55

1044

tot25jaar

241

55enouder

30

103
350
481
60

103
571
1089

238

86
342
520
68

125
533
1104

219

96
304
519
60

76
577
1129

230

73
322
528
68

73
607
1133

221

70
329
536
72

Studenten
6.1
Studentenbeleid
6.2
Studentenstatistiek

6.1 De ingezette intensivering van de studievoorlichting is in dit
S t u d e n t e n b e l e i d verslagjaar voortgezet.
Ten behoeve van de 14-en 15-jarigen isgekozen voor algemene
informatie over een aantal thema's van de studiegebieden van
de Landbouwuniversiteit Voor 5e-en 6e-klassers van het VWO
worden richtingsbrochures ter beschikking gesteld.
Dit jaar zijn alle richtingsbrochures als gevolg van de nieuwe
ontwikkelingen herzien en opnieuw uitgegeven.
De nieuwe brochures zijn in december aan alle schooldecanen
toegezonden.
Uit een inventarisatie bij de inschrijving van eerstejaarsstudenten is gebleken dat ongeveer 50 % een voorlichtingsdag van de
Landbouwuniversiteit heeft bezocht.
Als andere belangrijke bronnen van informatie zijn genoemd gesprekken met schooldecanen, familieleden en de richtingsbrochures.
In lijn met de ontwikkeling van zogenoemde doorstroomprogramma's voor afgestudeerden van het HBO is in mei een aparte
voorlichtingsdag voor HBO'ers gehouden. De belangstelling
was groot en heeft geleid tot de conclusie dat dergelijke dagen
een vast onderdeel van de studievoorlichting dienen te vormen.
Aan de studieadvisering en -begeleiding ten behoeve van de propaedeusestudenten is opnieuw veel aandacht besteed. Informatie
aan eerstejaarsstudenten en gesprekken tussen studenten en studiecoördinatoren zullen in een vroeg stadium mogelijke oorzaken van studievertraging moeten opsporen, zodat door tijdige
begeleiding en ondersteuning de eventuele studievertraging kan
worden verkleind.
emancipatie

Het emancipatorisch studentenbeleid komt moeizaam tot ontwikkeling. Activiteiten en maatregelen vormen nauwelijks een
samenhangend geheel. Het is soms moeilijk om de- vaak subtielevormen van — discriminatie van studentes via concrete beleidsmaatregelen tegen te gaan. Bovendien vormen de studentes een
grote, heterogene groep met verschillende wensen en problemen. Een duidelijk beeld hiervan ontbreekt.
Eén van de activiteiten die in het verslagjaar georganiseerd zijn,
was een bijeenkomst over het belang voor vrouwen om te promoveren. De bijeenkomst werd door de vele aanwezige studen•
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Studenten

tes als zeer informatief ervaren.
In het voorjaar verscheen een onderzoeksrapport van twee studentes van de Vrije Universiteit te Amsterdam over de positie
van studentes in de sport. Hieruit kwam naar voren dat de Studentensport aan de Landbouwuniversiteit als vrouwvriendelijk
wordt ervaren. Wel bestond zowel bij vrouwen als bij mannen
de wens meer leste krijgen van vrouwelijke sportdocenten.
Studentes van de vakgroep voorlichtingskunde hebben een videoband gemaakt over ongewenste intimiteiten en hoe beheerders deze problematiek op een zorgvuldige manier kunnen hanteren.

om tot enige afstemming in auditorregelingen tussen de universiteiten te komen.
o v e r s t a p n a a r hoger a g r a r i s c h o n d e r w i j s

In het derde trimester van het studiejaar 1986-1987 werd een begin gemaakt met een speciaal onderwijsprogramma, waardoor
het studenten mogelijk werd na het tweede trimester van de propaedeuse een specifiek brugprogramma te volgen, dat aansluiting geeft op het tweede studiejaar van het hoger agrarisch onderwijs.
Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de gewenste horizontaledoorstroming tussen Landbouwuniversiteit en hoger agrarisch onderwijs.
Na evaluatie van het studiejaar 1986-1987 respectievelijk
1987-1988 bleek echter een zeer geringe deelname aan dit programma. Voor het studiejaar 1988-1989 is het brugprogramma
nog gehandhaafd.
Momenteel worden in overleg met het hoger agrarisch onderwijs individuele oplossingen voor belanghebbenden getroffen.

buitenlandse studenten

De groei van het aantal buitenlandse studenten heeft zich in vergelijking met 1988 voortgezet.
Het besluit om vanaf dit jaar een jaarlijkse in plaats van een
tweejaarlijkse instroom van MSc-studenten toe te staan zal een
verdere groei met zich mee brengen.
In dit verslagjaar werd de MSc-graad verleend aan 36 studenten.
Onder hen waren twee Nederlanders.
De organisatie van een speciale introductieweek en de 'Intercultural Workshop' is een vast onderdeel geworden van het programma voor MSc-studenten.

studievoortgang

Voortbouwend op een aantal eerdere nota's met betrekking tot
de studievoortgangs- en studierendementsproblematiek is diepgaand bestudeerd welke maatregelen tot verbetering kunnen leiden. In nauwe samenspraak met studenten hebben de bestuursorganen en de betrokken commissies zich gebogen over een
aantal concrete maatregelen, waarvan invoering niet meer in dit
verslagjaar kon worden gerealiseerd.

studiefinanciering

Het steunpunt studiefinanciering in Wageningen is middels een
contract tussen de Landbouwuniversiteit en het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen verbonden aan de Landbouwuniversiteit, vooralsnog tot 1991. Het steunpunt heeft een regionale
functie; het richt zich niet alleen op studenten van de Landbouwuniversiteit, maar ook op scholieren en hun ouders.
Lr werden dit jaar in totaal 4897 bezoekers te woord gestaan en
6947 telefonische vragen beantwoord.
Halverwege het verslagjaar is het steunpunt studiefinanciering
samen met de studieinfotheek en de algemene studie-informatie
opgegaan in het Studenteninfocentrum.

l i c h a m e l i j k e v o r m i n g en s p o r t

In het verslagjaar is het sportcentrum de Bongerd verbeterd en
uitgebreid met een nieuwe kantine en een sportzaal. Dit was nodig, omdat de sportzaal op Duivendaal niet meer ter beschikking
stond.
De opening van de nieuwe accommodatie vond plaats tegelijk
met de viering van het tienjarig bestaan van het sportcentrum:
drie dagen lang werden er toernooien en demonstraties georganiseerd.
Ondanks de verhoging van de sportkaartprijs van f40,00 naar
f 55,00 is het percentage studenten dat in het bezit isvan een
sportkaart niet teruggelopen. Van alle studenten is62,5 % in het
bezit van een sportkaart. In totaal zijn 4500 sportkaarten verkocht.

auditorregeling

In het verslagjaar is de auditorregeling fundamenteel bijgesteld,
teneinde studenten, die door een (gelimiteerd) aantal bijzondere
omstandigheden hun studie niet binnen de inschrijvingsduur
kunnen voltooien, in de gelegenheid te stellen om met financiële
steun van de Landbouwuniversiteit tot een afronding van hun
studie te komen. Ook landelijk zijn pogingen in het werk gesteld

6.2

T a b e l 1:S t u d e n t e n v o l t i j d s o n d e r w i j s n a a r s t u d i e f a s e : o u d e en n i e u w e s t r u c t u u r

Studentenstatistiek

Eerstejaars

Alle

jaar

propaedanten

propaedanten

Kandidaats-A

Kandidaats-B

Doctoraal

Totaal

5808(2411)

1989/1990

1019(450)

1968(859)

0 (0)

0

(0)

3840(1552)

1988/1989

1045 (445)

1984(852)

0 (0)

0

(0)

4112(1598)

6096 (2450)

1987/1988

1051 (433)

2106(899)

3 (1)

0

(0)

4946(1767)

7052 (2666)

1986/1987

1034(407)

2062(817)

3 ( 1)

224 (64)

4733 (1657)

7022 (2539)

1985/1986

1058(424)

1684(656)

29(12)

617(192)

4579(1527)

6909 (2387)

De nieuwe structuur werd ingevoerd per 1september 1982.
De aantallen tussen haakjes betreffen de vrouwelijke studenten,
begrepen in het ervoor geplaatste aantal.
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Driemaal per jaar kunnen studenten
gedurende vier weken hun kennis
testen. Ineenexamenperiode van
vier weken worden ruim vijfhonderd officiële tentamens afgenomen.

T a b e l 2: S t u d e n t e n v o l t i j d s o n d e r w i j s naar studiefase: n i e u w e s t r u c t u u r
Eerstejaars

Alle

jaar

propaedanten

propaedanten

Doctoraal

Totaal

1989/90

1019 (450)

1988/89

1045(445)

1968(859)

3817 (1543)

5785 (2402)

1984(852)

3839(1520)

1987/88

1051 (483)

5823 (2372)

2106(899)

3484 (1302)

5590(2201)

1986/87

1034(407)

2062(817)

2772(1013)

4834(1830)

1985/86

1058(424)

1684(656)

2333 (838)

4017(1494)

T a b e l 3: S t u d e n t e n d e e l t i j d s o n d e r w i j s
Studierichtingen

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

Voeding van de mens

15 (11)

24 (21)

17(15)

16(15)

Agrarische economie

33 (2)

13 (6)

47 (8)

50 (5)

Huishoudwetenschappen

6 ( 5)

21 (16)

10 (8)

9 (7)

T o t a a l deeltijdopleidingen

54(18)

88 (43)

74(31)

75 (27)

T a b e l 4: S t u d e n t e n M S c - o n d e r w i j s
Cursus

1988

1989

Aquaculture

25(10)

15 (4)

Crop Science

8 (1)

25 (6)

Animal Production and

Management of Agricultural
Knowledge Systems

23 (5)

12 (2)

Soil and Water

25 (4)

25 (3)

Tropical Forestry

20 (4)

13 (1)

Totaal

101 (26)

90(16)

Meer tabellen engrafieken betreffende studenten zijn te vinden in het
afzonderlijk verslagover onderwijs enonderzoek. Zie bladzijde2 voor
dewijze waarop dit verkregen kan worden.
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Financiën
7.1
Financieel beleid
7.2
Financiële overzichten

7.1 In de jaren 1985 tot en met 1988 moest de Landbouwuniversiteit
Financieel b e l e i d steeds een tekort boeken tot een totaal van 12,7miljoen gulden
aan het eind van 1988. Door de beleidsmaatregelen die in voorgaande jaren getroffen zijn en waarvan de effecten nu zichtbaar
worden en door een strakke uitgavenbeheersing kon 1989 echter
weer afgesloten worden met een positief saldo van ruim
f150.000,-.
Om de liquiditeitspositie onder controle te houden en optimaal
te benutten is in 1989extra aandacht geschonken aan het cashmanagement. Door een goed liquiditeitsbeheer konden (rente-)
inkomsten verworven worden die een aanmerkelijke bijdrage
hebben geleverd aan de inkomsten van de Landouwuniversiteit.
Het stringente financiële beleid, aangevuld met een afschrijvingsmethodiek op apparatuur, meerjarenafspraken in de
personele sfeer en lump-sum-budgetten in de materiële lastensfeer wordt de komende jaren verder ontwikkeld, zodat het ontstane tekort binnen afzienbare tijd weggewerkt kan zijn.
p e r s o n e l e lasten

De totale personeelslasten bedroegen dit jaar f 162,3 miljoen.
Ten opzichte van 1988 betekende dit een stijging met f 7,3 miljoen gulden. Een verklaring voor deze stijging isgelegen in het
overhevelen van de personeelskosten van het schoonmaak- en
restauratieve-voorzieningenpersoneel van de post overige lasten
naar de personele lasten. In vergelijking met de beschikbare
middelen werd dit onderdeel overschreden met ruim
f 800.000,—. Hiervoor ishoofdzakelijk de post directe personeelslasten verantwoordelijk als gevolg van het feit dat de activiteiten voor de postdoctorale beroepsopleidingen niet met de
aanwezige personele capaciteit volledig uitgevoerd konden worden.
o v e r i g e lasten

De bestedingen in de sfeer van de overige lasten zijn circa 8 ton
lager dan in de begroting was voorzien. Dit positieve saldo
wordt in hoofdzaak verklaard door de post huisvesting, die
f 708.000,- lager uitviel dan voorzien.
investeringen

Aan investeringen is in 1989een bedrag van f 14,0 miljoen uitgegeven.
•
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7.2

Exploitatieoverzichten (bedragen xf miljoen)

Financiële overzichten
middelen

bestedingen

1989

1988

161,5

162,3

huisvestingskosten

18,5

17,8

bureaukosten

4,6

5,0

reis- en verblijfkosten

4,6

4,5

specifieke kosten'

16,4

16,3

algemene kosten 2

2,7

2,8

studentenvoorzieningen

0,5

0,5

restauratieve verzorging

0,1

0,1

apparatuur

24,8

24,6

diversen 3

3,8

3,9

auditorenfonds

0,8

0,8

73,3

72,5

Besteding middelen
(incl. verplichtingen)
Personeelslasten
Overige lasten:

T o t a a l overige lasten
Overboeking budgetsaldi

(0,3)
72,5

Uitkomst
Investeringen

22,0

22,0

Totaal

256,8

256,9

Financiering
Rijksbijdrage

208,2

Overboeking voorg.jaren

27,8

Inschr./collegegelden

10,4

Inkomsten proefbedrijven

2,0

Overige baten

1,1

Verkoop onroerend goed

0,3

Bijdrage contractresearch

6,4

Totaal

257,1

ten gunste van het t e k o r t
voorgaande jaren

0,1

Totaal

256,9
' Specifieke kosten:onderhoud, hulpmiddelen, levende have,
literatuurvoorzieningen, d r u k w e r k .
2

Algemene kosten: representatie, voorlichting, universiteitsblad.

3

Diversen: interuniversitaire instituten, niet-wetenschappelijke tuinen.

Contractonderzoek (bedragen xf miljoen)
Omzet

1989

Binnenland
Buitenland

30
14

Totaal

44
In bovenstaande opstelling zijn alleen dié activiteiten verrekend die door
derden zijn gefinancierd.
In het afzonderlijk gepubliceerde Financieel Jaarverslag 1989is meer
gedetailleerde informatie te vinden over het financiële beleid en de
financiën van de Landbouwuniversiteit; zie blz.2voor dewijze waarop
dit verslag kanworden verkregen.
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Op 27oktober werd het hoogste
punt bereikt vanhet nieuwebestuurscentrum opDuivendaal.

Huisvesting
8.1
Huisvestingsbeleid
8.2
Huisvestingsactiviteiten

8.1
Huisvestingsbeleid

Kvenais voorgaande jaren isin het verslagjaar veel aandacht
geschonken aan de directe en indirecte gevolgen van de veranderingen van het instellingsbeleid op het huisvestingsbeleid. Het
beleid met betrekking tot de middenstructuur bepaalde daarbij
in hoge mate het huisvestingsbeleid.
De wensen ten aanzien van ruimtelijke clustering van vakgroepen en de ruimtelijke wensen en eisen met het oog op een deconcentratie van bestuur en beheer zijn in concrete vorm nader uitgewerkt en vertaald in huisvestings- en bouwprogramma's.
Daarenboven is veel aandacht besteed aan het technisch huisvestingsbeleid waaronder wordt verstaan het optimaliseren van het
ruimtebestand, zowel functioneel als technisch. Gelet op de te
verwachten financiële tekorten begin jaren negentig in de investeringssfeer, zijn extra financiële middelen geworven door verkoop van onroerend goed en het inzetten van inkomsten uit de
derde geldstroom.
In dat verband was het teleurstellend dat aan het begin van het
verslagjaar het ministerie van Financiën liet weten dat in de toekomst slechts 500//°van de inkomsten uit de verkoop van onroerend mocht worden ingezet in bouwprojecten. Rind november
isde nota 'Huisvestingsbeleid en Bouwactiviteiten 1990' uitgebracht, waarin de stand van zaken en het uitvoeringsplan voor
de komende jaren worden vastgelegd, rekening houdend met
een beperkte financiële middelentoekenning.

8.2
H uisvestingsactiviteiten

nieuwbouw/ver bouw

In het verslagjaar zijn de volgende projecten tot stand gekomen
en in gebruik genomen: erfelijkheidsleer (tweede fase), de verbouwde laboratoria voor de vakgroepen tuinbouwplantenteelt,
plantenveredeling en natuurbeheer, de uitbreiding van sporthal
de Bongerd, de verbouwde kantoorruimte van het Grafisch Service Centrum, de verbouwde aula, de verbouwde collegedictatenverkoop en de uitbreiding van de kas tuinbouwplantenteelt.
Aan het eind van het verslagjaar is,na een interne verbouwing,
het 'droge' deel van de vakgroep cultuurtechniek overgebracht
naar de Hucht.
Er is begonnen met de bouw van een nieuw Bestuurscentrum
op Duivendaal, waarvoor op 18mei officieel de eerste steen is
gelegd.
In ontwerp zijn genomen de volgende projecten: uitbreiding botanisch laboratorium, nieuwbouw agrotechniek en -fysica, uit36
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breiding landbouwplantenteelt en graslandkunde, nieuwbouw
Binnenhaven, masterplan de Nieuwlanden, renovatie scheikundecplomex, voor de vakgroepen organische chemie, fysische en
kolloïdchemie, bodemkunde en plantevoeding en toxicologie,
verbouwing sportzaaltje Duivendaal ten behoeve van ISRIC en
de verbouwing Grafisch Service Centrum (tweede fase).
Het beleid ten aanzien van de kassen was gericht op sloop of
verbetering van verouderde kassen en vervangende nieuwbouw.
In de periode 1juli 1988 tot 1juli 1989 nam de functioneel netto
vloeroppervlakte toe met 440 m2. Per 1 juli beschikte de Landbouwuniversiteit over 201.840 m 2 functioneel netto vloeroppervlakte.
Binnentienjaarwordt hetbroeikaseffectwaarschijnlijk merkbaarin
hetklimaat.

onderhoud en exploitatievoorzieningen
Het budget voor onderhoud en exploitatievoorzieningen bedroeg in het verslagjaar 9,2 miljoen gulden. Dit bedrag was onvoldoende, zodat wederom grote vervangingen moesten worden uitgesteld. Gezien het beperkte budget, dat voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud kon worden vrijgemaakt, iseen zorgvuldige prioriteitsafweging doorgevoerd.
Daarbij lag het accent op het conserveren van de buitenschil van
de gebouwen en een ongestoorde warmtelevering. Dit had tot
gevolg dat andere bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden langer uitgesteld moesten worden dan op
grond van functionele, visuele, representatieve en comfortoverwegingen wenselijk was.

Binnen tien jaar wordt broeikaseffect waarschijnlijk
merkbaar inhet klimaat
Door de grote hoeveelheden olie,
benzine,gasenkolen die overalin
de wereld verstookt worden, stijgt
het koolzuurgehalte inde atmosfeer
en zalhetinmiddels bekende broeikaseffect onstaan. Dit betekent
stijging van degemiddelde temperatuur endus klimaatsverandering.
Er wordt veel onderzoek gedaan
naar wat onsdan tewachten staat.
Aan deLandbouwuniversiteit Wageningen deed devakgroep Theoretische produktie-ecologie (samen
met hetCentrum voor Agrobiologisch Onderzoek) veldproevenen
ontwikkelde simulatiemodellen
waarmee broeikaseffecten voorde
Nederlandse landbouw in redelijke
mate geschat kunnen wotden.
Een van deonderzoekers,dr.ir.J.
Goudriaan, diealsedert 1977met
desimulatiemodellen werkt, denkt
dat de broeikaseffecten binnen tien

jaar ook werkelijk meetbaar zullen
zijn. Op dit moment isdat nog niet
het geval.Wel isvastgesteld datde
gemiddelde temperatuur indeafgelopen eeuw met een halve graad
isgestegen endat de hoeveelheid
koolzuur (C0 2 ) indeatmosfeer versneld toeneemt: 0,020°" gedurende
delaatste ijstijd, 0,028"/u200jaar geleden en0,035%opditmoment.
C0 2 in deatmosfeer houdt de zonlichtinstraling niet tegen, maarde
warmte-uitstraling vandeaarde
wel,met als gevolg temperatuurstijging.
Voor planten isC0 2 voedsel,zenemen het opengeven zuurstof af.
MeerC0 2 in delucht betekent een
snellere groei.Die groei wordt ook
beïnvloed door eenhogere temperatuur. Stijging van temperatuur
betekent verlenging van het groeiseizoen.Dat heeft uiteenlopende
gevolgen. Suikerbieten en snijmaïs
kunnen bijvoorbeeld later geoogst
worden engeven daardoor een hogere opbrengst. Granen echter worden eerder rijp enmoeten eerder
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geoogst worden, waardoor deopbrengst daalt.Voor eenaantal gewassen wordt misschien zelfs een
tweede oogst mogelijk. Maar hoe
het precies zal uitpakken isniet
duidelijk, want ook neerslag enverdamping zullen toenemen, alleenis
niet duidelijk inwelke mate.
Temperatuur iseen van de belangrijkste groeifactoren. Onder een bepaalde basistemperatuur, die afhankelijk van het gewastype kan liggen tussen 0en 10graden C,is groei
en ontwikkeling van gewassen vrijwel niet meer mogelijk. Komtde
temperatuur boven debasistemperatuur, dan gaat het gewas zich ongeveer everedig met het temperatuuroverschot ontwikkelen.Het
aantal graden dat de temperatuur
telkensper dag boven die basistemperatuur uitkomt kan opgeteld
worden enresulteert ineen temperatuursom per jaar.Elkgewas heeft
een bepaalde temperatuursomnodig omtoteen oogstbaar produktte
komen.

Naast temperatuur isdewaterhuishouding een belangrijek groeifactor.Inonze streken hebben we traditioneel meer last vanteveel vocht
dan vanteveel droogte. De laatste
honderd jaar zijn degewasopbrengsten echter sterk gestegen
(voor tarwe bijvoobeeld van1000
kg per hectare naar soms 9000kg
perha inde Flevopolders). Daardoor zijn degewassen meer water
gaan gebruiken enkomt nuookin
onze streken altijd wel enig watertekort voorgedurende de zomer.
Het spreekt vanzelf dat deze tekorten nog groter zullen worden ineen
warmer klimaat. Goudriaan zegt:
'Alshet broeikaseffect doorzet zal
dewatervoorziening indelandbouw zeker een punt van zorg worden'.

Informatisering en
datacommunicatie
9.1
Netwerkdiensten
9.2
Infrastructuur

9.1 Het op ieder gewenst moment ter beschikking hebben van inforN e t w e r k d i e n s t e n matie,waarter wereld ook aanwezig,zai intoenemende mate
een cruciale rolgaan spelen in dewetenschapsbeoefening. Belangrijk hierbij isdat men weet 'wat' er beschikbaar is,'waar'
Alleendevrouwtjes malariamug
het beschikbaar isen 'hoe' menerbij kan.
voedtzich met bloed.De mannetjes
Op dit moment hebben Landbouwuniversiteit Wageningen en
houdenhetbijnectarvanbloemen.
Dienst Landbouwkundig Onderzoek een gezamenlijk pilot-project 'Netwerk Landbouwtechnologie' waarin deze items voor
een beperkte doelgroep aandeorde komen. Na afloop van dit
project zaleen verbreding plaatsvinden, waardoor meerpersonen van deopgedane kennis kunnen profiteren.
Eén van dedoelstellingen vanInformatisering en Datacommunicatie ishet beschikbaar stellen vantransparante werkplekken.
Het zou te vervoeren om hier integaan op alle technologische
ontwikkelingen die inde komende jaren beschikbaar zullen komen voor het realiseren van dezedoelstelling. Maar tedenken
valt hierbij aan het vereenvoudigen en uniformeren van hetberichtenverkeer (FAX, E-mail).
de stand van z a k e n e i n d 1989

DeVAXen van Informatisering enDatacommunicatie en de
vakgroep informatica inhet Computechnion endeinhet Transitorium opgestelde VAXen zijn aan het Local Area Network
(LAN) op De Dreijen gekoppeld, waardoor op dit moment de
hoogst mogelijke graad van integratie bereiktis.
Terminalszijn indegebouwen Computechnion, Biotechnion,
\X iskundeen Transitorium optimaal aangesloten, terwijl depersonal computers in diegebouwen deelsalsterminal en deelsals
optimaal met het netwerk geïntegreerde werkplekken zijn aangesloten.
Deoverige decentrale micro VAXen zijn met een niet geheeloptimalefunctionaliteit enbeperkte capaciteit gekoppeld aan het
LocalArea Network opDe Dreijen.
In een aantal gevallen zijn rond dezedecentralemicro Vaxen
LAN's aangelegd waardoor daar lokaalvoor de werkplekken
hetzelfde geldt alsopeen deelvan De Dreijen.
Alleoverige werkplekken zijn alsterminals,aldan niet viade
poort-selektor, aangesloten op het LAN op De Dreijen.
•
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9.2
Infrastructuur

Falende bestrijding malaria
vraagt om nieuwe aanpak
In grote delen van detropen zijn
malariamuggen resistent tegen bestrijdingsmiddelen geworden. Bovendien isdeziekmakende parasiet
die door de mug op demens(en
dier) overgebracht wordt ongevoelig geworden voor het meest gebruikte medicijn chloroquine.
Hierom enomdat jaarlijks 200miljoen mensen indetropen lijden aan
malaria, ishetdringend nodig een
nieuwe bestrijdingsmethode teontwikkelen. Dr.ir.W.Takken vande
vakgroep entomologie (insektenkunde) vande Landbouwuniversiteit Wageningen heeft een begin
gemaakt met onderzoek dat een ba-

Netwerk "Wageningen wordteen backbone infrastructuur, gebaseerd op FDDI. FDD1 iseen standaard voor transport van elektronische informatie over glasvezels. De overdrachtsnelheid is
100 Mbit/s. Dit komt overeen met ongeveer twee telefoonboeken per seconde. Op deze backbone worden voor de Landbouwuniversiteit \X*ageningen tien aansluitingen gerealiseerd, verspeid over Wageningen, waarvan een voor toekomstig gebruik
voor telefonie. Vanuit de overige negen aansluitingen worden
LAN's aangelegd naar en in de gebouwen in de directe omgeving.
In de eerste helft van 1990 zullen de eerste vijf aansluitpunten
op de backbone van Netwerk Wageningen gerealiseerd worden.

sis leggen voorzo'n methode.Hij
probeert teachterhalen door welke
menselijke geurstoffen demalariamug wordt aangetrokken.
Bijna nergens inde wereld wordt
onderzoek naar lokstoffen voor
muggen gedaan.Insekten die andere ziekten dan malaria overbrengen
hebben totnutoeveel minder aandacht gekregen. Dr.ir. Takken deed
zelf tien jaaronderzoek voorde
FAO naar de overbrenger vande
slaapziekte,detse-tse-vlieg.De wetenschap die zich met ditonderwerp bezighoud wordt vectorbiologie genoemd enwerd inNederland
tot voor kort vooral beoefend in
Amsterdam, Leiden en Utrecht.
Door bezuinigingen isdaar veel
vanditonderzoek verdwenen. Om-
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dat deLandbouwuniversiteit veel
banden met detropen heeft, over
een grote afdeling entomologie beschikt enveel studenten erinteresse
voor hadden heeft Wageningende
draad weer opgepakt. Erligtnog
een breed werkterrein, want de door
insekten verspreide ziekten breiden
zich wereldwijd sterk uit, vooral
ook omdat veellanden teweinig
middelen hebben om de bestrijding
effectief aan tepakken.
Ook malaria breidt zichuit. Doordat op veelplaatsen de malariaparasiet resistent isgeworden tegen
chloroquine, moet weer gebruik gemaakt worden van kinine. Maar dat
kan alleen onder medische begeleiding toegediend worden enisduurder dan chloroquine. Minder men-

sen kunnen ergebruik van maken.
Daarbij komt dus dat op veel plaatsen demug resistent tegen bestrijdingsmiddelen isgeworden.In
detropen werd vroeger elk huisin
een bedreigd dorp twee keer per
jaarbespoten met insekticide. Dat
werkt niet meer ofwordt om financiële oforganisatorische redenen
niet meer toegepast. Nieuwe bestrijdingsmiddelen zijn teduur
voor ontwikkelings landen enbovendien veelgiftiger. De malariabestrijding zitdus muurvast.
Omdat vermoed werd dat muggen
door menselijke geurstoffen die
door dehuid envia de ademhaling
naar buiten komen, aangetrokken
worden, heeft Takken zijn onderzoek daarop gericht.
Hij heeft een kleine windtunnellaten ontwerpen waardoor gezuiverde
lucht geblazen wordt. Nadat een
mug indetunnel gebracht is worden specifieke geurstoffen inde
luchtstroom gebracht. Gekeken
wordt ofen hoe demug erop reageert. Omdat het insekt alleen
's nachts actiefis, worden degedragingen met een infrarood-camera
vastgesteld. Erworden niet-besmette muggen gebruikt waarvoor
dearm van deonderzoeker als eettafel dient.
Takken isvan plan stelselmatig alle
geurstoffen diedemens produceert
in detunnel los telaten entelkens
het reactiepatroon vast teleggenop
video.Takken heeft goede hoopdat
hij over drie jaar één ofmeerdere
geurstoffen gevonden heeft.Die
stoffen zouden dan gebruikt kunnen worden ommuggen invallen
telokken. Bij debestrijding van
malaria komt het ervooral opaan,
dat het aantal steken terug gebracht
wordt. Daar kunnen lokstoffen een
belangrijke bijdragen aan leveren.
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bijlage 1

Sector Plantaardige produktie

Sector Produkt- en Biotechnologie

Cluster Plantaardige produktie

Cluster Wiskunde, Informatica en Agrotechniek en -fysica

- vakgroep Theoretische produktie ecologie
- vakgroep Landbouwplantenteelt en graslandkunde
•- vakgroep Tropische plantenteelt
- vakgroep Tuinbouwplantenteelt
- vakgroep Plantenveredeling
- werkgroep Alternatieve methoden in land- en tuinbouw

- vakgroep Wiskunde
- vakgroep Informatica
- vakgroep Agrotechniek en -fysica

Cluster Gewasbescherming

-

vakgroep Entomologie
vakgroep Nematologie
vakgroep Fvtopathologie
vakgroep Virologie

Cluster Biomoleculaire Wetenschappen

-

vakgroep Biochemie
vakgroep Microbiologie
vakgroep Moleculaire biologie
vakgroep Erfelijkheidsleer
vakgroep Toxicologie
vakgroep Moleculaire fysica
vakgroep Organische chemie
vakgroep Fysische en kolloïdchemie

Cluster Botanie

-

vakgroep Plantencytologie en -morfologie
vakgroep Plantenfysiologie
vakgroep Plantenfysiologisch onderzoek
vakgroep Plantentaxonomie
vakgroep Vegetatiekunde, plantenoecologie en onkruidkunde

Cluster Bosbouw

Sector Dierlijke produktie
Cluster Zoötechniek en Zoölogie

- vakgroep Experimentele diermorfologie en celbiologie
- vakgroep Fysiologie van mens en dier
- vakgroep Veefokkerij
- vakgroep Veehouderij
- vakgroep Veevoeding
- vakgroep Visteelt en visserij
Sector Landinrichting en Milieu
Cluster Landgebruik

vakgroep Hydrologie, bodemnatuurkunde en hydraulica
vakgroep Grondbewerking
vakgroep Ruimtelijke planvorming
vakgroep Landmeetkunde
vakgroep Tropische cultuurtechniek
vakgroep Meteorologie
vakgroep Bodemkunde en geologie

Cluster Bodemkunde en Milieuhygiëne

-

Sector Landbouw en samenleving
Cluster Economie

- vakgroep Bosbouw

-

Cluster Levensmiddelentechnologie en Voeding

- vakgroep Levensmiddelentechnologie
- vakgroep Humane voeding

vakgroep Bodemkunde en plantevoeding
vakgroep Natuurbeheer
vakgroep Milieutechnologie
vakgroep Luchthygiëne en -verontreiniging
vakgroep Gezondheidsleer
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-

vakgroep Staathuishoudkunde
vakgroep Ontwikkelingseconomie
vakgroep Algemene agrarische economie
vakgroep Agrarische bedrijfseconomie
vakgroep Marktkunde en marktonderzoek
vakgroep Bedrijfskunde
vakgroep Huishoudstudies

Cluster Sociale Wetenschappen

-

vakgroep Sociologie van de westerse gebieden
vakgroep Agrarische sociologie van de niet-westerse gebieden
vakgroep Vrouwenstudies in de landbouw
vakgroep Voorlichtingkunde
vakgroep Agrarische onderwijskunde
vakgroep Agrarisch recht
vakgroep Agrarische geschiedenis
vakgroep Toegepaste filosofie
vakgroep Algemene en regionale landbouwkunde

