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WUR STRAKS AANGESTUURD
DOOR TWEE MINISTERIES
• ‘Groen onderwijs kan
vallen onder
onderwijsministerie’
• Wageningen Research blijft
bij EZ

Er zijn geen bezwaren tegen
overheveling van Wageningen
University en ander groen onderwijs van het ministerie van
Economische Zaken (EZ) naar
het onderwijsministerie
(OCW). Dat concludeert een
ambtelijke commissie in het
rapport ‘Groen onderwijs in be-

weging’. Alleen moeten EZ en
OCW dan wel samen de bestuurders en toezichthouders
van WUR gaan benoemen.
Een Kamermeerderheid
stemde in november 2015 voor
de overgang van het groene onderwijs naar OCW, maar vond
dat ‘de verworvenheden van
het groen onderwijs’ behouden
moesten blijven. De ambtelijke
commissie ging na of die in gevaar komen en concludeert nu
van niet. De hechte samenwerking met onderzoeksinstellingen en EZ kan gewoon doorgaan. Ook qua ﬁnanciering ver-

andert er weinig. Zo wordt de
Wageningse universiteit al geﬁnancierd volgens het bekostigingsmodel van het onderwijsministerie. Enige uitzondering
is de 2-procent-maatregel, die
ervoor zorgt dat het budget van
de universiteit jaarlijks met
maximaal 2 procent groeit of
daalt. Die regeling kan worden
opgeheven, stelt de commissie.
Wageningen Research gaat
niet mee in de overheveling.
Daardoor krijgt WUR straks
twee ﬁnanciers: OCW voor de
universiteit en EZ voor de onderzoeksinstituten. AS

kort
>> NUMERUS FIXUS

Drie studies met studentenstop
Wageningen telt volgend studiejaar
drie bacheloropleidingen met een studentenstop. De aanvragen voor een
numerus ﬁxus bij Biotechnologie en
Moleculaire levenswetenschappen zijn
door minister Jet Bussemaker van Onderwijs gehonoreerd. Voeding en gezondheid heeft al een numerus ﬁxus.
Voor Biotechnologie is de limiet voor
volgend academisch jaar vastgesteld op 120 eerstejaars, 11 minder dan het aantal van dit jaar. Bij
Moleculaire levenswetenschappen ligt de grens
volgend jaar op 100 studenten. Dit jaar trok de studie 85 eerstejaars. Bij Voeding en gezondheid is de
limiet voor volgend jaar op 160 studenten gesteld.
Dit jaar werden er 149 toegelaten, maar dat hadden er op basis van het aantal aanmeldingen bijna
twee keer zoveel kunnen zijn. RK

>> COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

Naamswijziging goedgekeurd
De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen is positief beoordeeld door de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Ook mag
de opleiding haar naam veranderen in Communicatie en life sciences. Het is een nieuwe opsteker
voor de opleiding. Drie jaar geleden was het voortbestaan nog onzeker, aangezien structureel te weinig studenten werden getrokken. Maar afgelopen
september begonnen er 24 studenten, zodat de studie weer boven de ondergrens van 20 studenten
staat. RR

>> ONDERWIJSINFORMATIESYSTEEM

WISE van de baan
Wageningen University & Research gaat het nieuwe
onderwijsinformatiesysteem WISE niet invoeren.
De eerder dit jaar geconstateerde problemen blijken niet op korte termijn op te lossen. De huidige
systemen AIR, SPA en STARS blijven nog minimaal
drie jaar in gebruik. Wageningen University & Research wil geen mededelingen doen over de gemaakte kosten door de afgeblazen invoering van
WISE. Afgelopen juni startte de WUR-council een
onderzoek naar het – toen nog – uitstel van WISE.
Het schrappen maakt dit onderzoek ‘nog belangrijker’, reageert voorzitter Marian Stuiver. TvdS en
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Zakkenvullers
Een boycot durfde ik niet aan, maar mijn applaus voor organisator Elsevier was mat. Een
soort beleefdheidslach, maar dan in klapvorm. Het was niet dat de uitgever een beroerde conferentie had georganiseerd. Beslist niet;
alles was tot in de puntjes geregeld. Ik heb gewoon een hekel aan Elsevier. Ik vind het zakkenvullers die zich verrijken met publiek geld.
WUR betaalt jaarlijks maar liefst 2,9 miljoen
euro aan uitgevers voor de toegang tot wetenschappelijke literatuur. In de wandelgangen
hoor ik dat Elsevier het ergste is. Controleren
kan ik dat niet; de uitkomst van de onderhandelingen is namelijk geheim.
Inderdaad: geheim. Zo ongeveer elk wissewasje moet in Nederland openbaar worden aanbesteed. Hoeveel geld er in mijn onderzoek omgaat, is op internet precies terug te vinden.
Achter de schermen moest ik laatst speciﬁceren waar ik een rolletje tape precies voor nodig
had, maar de uitkomst van deze miljoenenonderhandelingen blijft dus geheim. Het enige
wat ik kan vertellen is dat RELX, het moederbedrijf van Elsevier, afgelopen jaar een nettowinst van bijna 1,4 miljard euro boekte. Ondertussen haalt het beleid van uitgevers het
slechtste in wetenschappers (publication bias,
signiﬁcance hunting, etc.) naar boven, omdat
hun carrière afhangt van publicaties in topjournals.
Na een hypocriet reclamepraatje op de conferentie hield ik het niet meer. Ik stelde plenair
een cynische vraag: waarom moet je bij Elsevier wél betalen voor het hergebruik van plaatjes? Heel eventjes waren ze stil, die Elseviermensen. Daarna ging alles verder alsof er niets
was gebeurd.
Zelf ga ik proberen mijn volgende manuscript
in een Elseviertijdschrift te publiceren. Tja, ik
heb toch publicaties voor mijn proefschrift
nodig.
Het verdienmodel van Elsevier is nog wel even
veilig.
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Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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