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ENGELSTALIG ONDERWIJS GEEFT GROEI
• Universiteiten met meer Engelse
bachelors trekken meer studenten
• WUR wil wel internationalisering,
maar geen verdere groei

De invoering van Engelstalige bacheloropleidingen zorgt voor een grotere toestroom van
studenten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van
de vereniging van universiteiten VSNU.
Landelijk steeg het aantal eerstejaars bachelorstudenten dit academisch jaar met 8
procent. Dat komt mede doordat er meer internationale studenten voor een bachelor naar
Nederland komen. Zo trekt de Universiteit
Twente (UT) dit jaar 20 procent meer eerstejaars. Dat is vooral te danken aan het toegenomen Engelstalige onderwijsaanbod, zegt een

woordvoerder in universiteitsmagazine UTnieuws. Dit jaar biedt de instelling twaalf Engelstalige bachelors aan, tegen zes vorig jaar.
De Universiteit van Amsterdam (UvA) trok
ruim 18 procent meer eerstejaars. Het aantal
internationale instromers nam toe met 95 procent.
Ook Wageningen University & Research
heeft plannen voor de invoering van internationale bachelors. Vanaf september 2018 zouden 7 van de 19 opleidingen geheel in het Engels moeten worden aangeboden; andere geïnteresseerde bachelors volgen later.
Groei is in Wageningen nadrukkelijk geen
doel, stellen de auteurs van het Adviesrapport
internationale bachelors. Al bleek tekende Resource eerder op dat individuele opleidingsdirecteuren groei bij hun opleiding wel degelijk
als wenselijk zien. RR
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>> DUURZAME LANDBOUW

Onderzoeksgeld weg
De bezuinigingen op het landbouwkundig onderzoek in Nederland zijn niet alleen nadelig
voor Wageningen Research, maar ook voor het
ministerie van Economische Zaken. Er is geen
geld meer voor bijvoorbeeld de ontwikkeling
van duurzame stallen en nieuwe teeltsystemen.
Dat blijkt uit de analyse Dun IJs van WUR. In
2009 ontving Wageningen Research (voorheen
DLO) bijna 100 miljoen euro voor programmaonderzoek, in 2016 nog bijna 75 miljoen. Van
dat bedrag is krap 20 miljoen beschikbaar voor
beleidsondersteunend onderzoek en krap 10
miljoen voor funderend kennisbasis-onderzoek. WUR heeft nu voor het ministerie in kaart
gebracht welke onderzoeksthema’s door het ijs
zakken door de kortingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om duurzame productieketens en
systeeminnovatie. Bovendien is er veel minder
geld voor onderzoek op het gebied van dierenwelzijn, plantgezondheid, mest en mineralen,
natuur, bodem, water en klimaat. AS

>> UNILEVERPRIJS

Ontwikkelingsonderzoek Congo
Paul Hofman, masterstudent Internationale
Ontwikkelingsstudies, wint dit jaar de Unilever
Research Prijs voor zijn afstudeerscriptie over
de verspreiding en adoptie van landbouwtechnologie in de Democratische Republiek Congo.
De R&D-afdeling van Unilever reikt jaarlijks
dertien prijzen uit voor onderzoek aan alle Nederlandse universiteiten. Per universiteit

wordt één student in het zonnetje gezet. De
prijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 2500 euro. AS

>> KUNST

Scala Natura
In het gras voor Forum staat tijdelijk een nieuw
kunstwerk. Het werk – Scala Natura – hoort
evenals een expositie in het gebouw, bij het
nieuwe boek van Gerard Jagers op Akkerhuis,
Evolution and transitions in complexity. De ecoloog en denker borduurt hierin samen met
twaalf mede-auteurs voort op zijn queeste naar
een nieuwe ordening in de natuur. Scala Natura
verwijst naar
de gelijknamige ‘ladder van
het leven’ die
de Griekse
denker Aristoteles bedacht
om de natuur
in te delen.
Het kunstwerk
mag tot volgend jaar zomer blijven
staan, als het
materiaal de
winter overleeft. RK
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Drankprobleem
Veel mensen gaan minder
drinken zodra hun studie
voorbij is. Ik kan dat niet
zeggen. Afdelingsborrel,
PhD’ers-borrel, onderzoeksschoolborrel. Sinds
ik aan mijn PhD – ja dat is
ook werk – begon, is mijn
alcoholconsumptie elk
jaar toegenomen met ongeveer twee glazen per
week. Ik ben nu vierdejaars.
Het is niet dat ik buitensporig veel drink, ik
drink vooral te vaak. Soms elke avond wel. Vorige maand besloot ik dat ik beter een tijdje
kon stoppen. Ik had verwacht dat het moeilijk
zou zijn. Dat je dan anderen met een heerlijk
speciaalbiertje ziet zitten en dat vervolgens de
jaloezie toeslaat.
Ik weet nu: dat is inderdaad moeilijk, maar
het is niks vergeleken met de sociale druk.
De eerste week bezweek ik al. Ik ging op bezoek bij Marta in Berlijn. Marta: ‘Hoe kun je
naar Berlijn gaan zonder te drinken?’ Ik: ‘Ja,
daar zit wat in.’ Hoezo, daar zit wat in? Hoe
dan ook, ik dronk dus wel. Inclusief Berliner
Luft. Voor de onwetende: dat is dus helemaal
niet lekker, Mexicana ook niet trouwens.
De tweede week hield ik wel stand, maar leuk
was het niet. ‘Jij drinkt niet? Wat ongezellig!’
‘Hoezo? Zijn wij niet leuk genoeg dan?’ ‘Wat
erg! Is er iets met je gezondheid?’
Volgens een bevriende postdoc mag ik dan
nog van geluk spreken dat ik geen vrouw ben.
‘Als ik één keer niet drink, denkt iedereen dat
ik zwanger ben.’
Om vragen te voorkomen, houd ik me nu preventief verscholen op feestjes. Mocht de vraag
toch weer komen – en dat is nog steeds vaak –
dan lukt het me niet langer om mijn irritatie
te bedwingen.
Ik begrijp nu precies waarom mensen die niet
drinken altijd zo ongezellig zijn.

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