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Wageningen University heeft vorig
jaar 33 procent meer masterdiploma’s uitgereikt dan het jaar daarvoor. Aan het eind van het jaar

stond de teller op 1386. Nooit eerder werden er zoveel masterdiploma’s in één jaar uitgereikt.
De stijging volgt drie jaar nadat
het aantal masterstudenten over
de hele linie in Nederland ﬂink
toenam. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten veronderstelde destijds dat die ontwikkeling te
maken had met de economische
crisis. Ook het aantal bachelorstudenten nam toe. Nog altijd ligt het

niveau van beide categorieën veel
hoger dan vijf jaar geleden.
Daarnaast was 2012 het jaar van
de langstudeerboete. Wie meer
dan een jaar langer over de studie
deed dan was toegestaan, hing een
ﬂinke verhoging van het collegegeld boven het hoofd. Dat heeft
veel studenten ertoe aangezet om
via een extra eindspurt de studie af
te ronden vóór het begin van het
nieuwe collegejaar. De langstu-

deerboete werd door het nieuwe
kabinet overigens weer teruggedraaid.
Hoewel er meer masters op de
arbeidsmarkt kwamen, heeft dat
maar weinig gevolgen gehad voor
het percentage Wageningse afstudeerders dat direct een baan kreeg.
Wel moesten meer afstudeerders
een baan onder hun niveau accepRG
teren. Zie ook pagina 12.
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>> ISRIC-DIRECTEUR VERTREKT
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Prem Bindraban, directeur van het bodeminstituut Isric, vertrekt per 15 juni. Hij
wordt directeur van het Virtual Fertilizer
Research Center in Washington. Dat is
een initiatief uit 2010 dat een nieuwe
generatie meststoﬀen en -technieken wil
ontwikkelen. Productie-ecoloog Bindraban studeerde en werkte de laatste twee
decennia in Wageningen. Als een van de
eersten wees hij erop dat teelt van biobrandstoﬀen ten koste kan gaan van
voedselproductie. Sinds 2009 is Bindraban directeur van Isric, een wereldwijd
referentiecentrum voor bodemkundigen.
Deze zomer krijgt Isric een nieuw gebouw tussen Gaia en Lumen. *Y&

>> SOCIOLOGIE & ANTROPOLOGIE
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Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire
Hulp en Wederopbouw, is vertrokken bij

de sectie Sociologie en Antropologie van
Ontwikkeling van de universiteit. Ze
werkt de komende vier jaar met haar
promovendi bij een andere kenniseenheid en zal daarna uit Wageningen vertrekken. Dat maakte Hilhorst eind vorige
week bekend. ‘Vorig jaar is mijn geliefde
rampenstudies gefuseerd met rurale ontwikkelingsstudies. Ik kan niet goed aarden in de nieuwe groep’, verklaart Hilhorst haar vertrek uit de Leeuwenborch.
Ze is begin deze week naar Radix verhuisd met projectstaf en promovendi.
Daar rondt ze de komende jaren haar onderzoeksprogramma af. AS
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Vergeet bestuurswerk, buitenlandse stages en andere nevenactiviteiten. Het zijn
vooral hoge cijfers die in het bedrijfsleven tot een beter salaris leiden. ‘Het was
voor mij ook een eyeopener’, zegt Monique Bijker, die deze week promoveert
aan de Open Universiteit. Ze deed een
arbeidsmarktonderzoek onder vierduizend jonge economen en bedrijfskundigen. Daarnaast interviewde ze twintig
grote werkgevers. Wat blijkt? Anderhalf
jaar na afstuderen hebben degenen met
het hoogste gemiddelde eindcijfer ook
het hoogste startsalaris. ‘Per half studiepunt komt er maandelijks tussen de zestig en de zeventig euro bij’, zegt Bijker.
Een bestuursjaar lijkt zelfs negatief uit te
pakken. ‘Dat verbaasde mij zeer’, aldus
Bijker. ‘Maar die uitkomst is niet signiﬁcant, dus daarover kan ik nog geen harde
HOP
uitspraken doen.’
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Als kind ging ik met mijn vader graag mee naar ‘het land’.
Mijn vader had een kleine aanhanger achter zijn ﬁets, en
daar mocht ik dan in zitten. Op de terugweg zat ik tussen
de oogst, afhankelijk van het seizoen. Winterpenen, kolen
in alle kleuren, sperziebonen, aardappelen, dat was een
machtig gevoel. Het meest genoot ik van het rooien van
aardappelen. Tussen de omgewoelde grond zocht ik naar
krieltjes, die we ’s avonds in slaolie bakten.
De voorbije weken stonden de kranten bol van voedselfraude. Paardenvlees in plaats van rundvlees, dolﬁjn in
blikjes tonijn. Kankerverwekkende stoffen komen via het
veevoer in de melk, halal vlees waarin varken verwerkt
blijkt te zijn, gewone eieren (hoezo gewoon) die als bio-eieren worden verkocht. Er worden zelfs stoffen aan vlees
toegevoegd alleen om het zwaarder te maken. En dit alles
is nog maar het topje van de ijsberg, aldus consumentenorganisatie Foodwatch. Hét probleem is de lange keten
van producent naar consument, dus van akker en stal tot
uiteindelijk je bord op tafel, aldus staatssecretaris Sharon
Dijksma.
Ik moet denken aan het fascinerende boek van Christien
Meindertsma, Pig 05049, waarin ze laat zien welke omzwervingen een varken na zijn dood nog maakt. En ik
moet denken aan vroeger, toen de lijntjes kort waren en
we precies wisten wat we aten. Nou ja, precies. Vrijwel alles werd bespoten, bij voorkeur met parathion. De ﬂes
stond in de schuur, tussen een boel ander vergif. De paarsbruine vloeistof rook onaangenaam, dat wel. Als de verdunning gemaakt was, voegde mijn vader altijd nog een
ﬂinke scheut extra toe, voor de zekerheid. -RRS6FKDPLQ«H
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