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WAGENINGEN KRIJGT HOGE WAARDERING VAN STUDENTEN
ð 9RRUDOGRFHQWHQHQLQKRXG
VFRUHQJRHG
ð 2RNLQWHUQDWLRQDOHVWXGHQWHQ
WHYUHGHQ

Wageningse studenten zijn zeer tevreden over hun instelling. In de
Nationale Student Enquête 2012
beoordelen ze de universiteit met
4,2 op een schaal van vijf. Alleen
vier kleine instellingen met een le-
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Evelien Dekkers, masterstudent Food
Technology, is zondag 17 juni Nederlands kampioen speerwerpen geworden. Haar winnende worp (53,43 meter) in het Olympisch Stadion in Amsterdam was een meter minder ver
dan haar seizoensbeste, maar stemde
haar toch tevreden. ‘Dit goud geeft
een goed gevoel na twee jaar zonder
wedstrijden. En ik ben vooral blij dat
mijn worpen een stijgende lijn laten
zien’, vertelt Dekkers. Door een blessure aan haar rechterschouder – haar
werparm – ontbrak ze twee jaar bij
wedstrijden. Ze moet daarom ook verstek laten gaan in Londen. Wel gaat ze
toewerken naar de Olympische Spelen
van 2016 in Brazilië. <G+

vensbeschouwelijke grondslag en
de Open Universiteit scoren hoger.
Een blik op de achterliggende
cijfers onthult geen opvallende
trends. De Wageningse cijfers stijgen licht of blijven stabiel. Hoge
waardering is er voor docenten en
opleidingsinhoud, die rond de 4
scoren. Lager scoren huisvesting
en loopbaanvoorbereiding met
een ruime 3. Ook internationale
studenten zijn relatief tevreden
over hun behandeling door de uni-

versiteit. Al drie jaar strijdt Wageningen UR op dit vlak met de Open
Universiteit om de hoogste waardering in Nederland. Vorig jaar
scoorde Wageningen het hoogst,
maar dit jaar werd ze nipt verslagen door de OU: 3,8 om 3,9.
Bij de hbo-instellingen eindigt
hogeschool Van Hall Larenstein in
de middenmoot. Zij krijgt een
waardering van 3,7, binnen een
bandbreedte van 3,4 tot 4,4.
De laagste cijfers geven studen-

ten op het gebied van studieroosters en betrokkenheid. Studenten
waarderen kernzaken als onderwijsinhoud en docenten hoger.
De Nationale Studie Enquête
wordt betaald door het ministerie
van Onderwijs. Zo’n 650 duizend
studenten kregen een e-mail, waarvan een derde ook daadwerkelijk
de enquête invulde. RR
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De bestuurlijke perikelen bij Van Hall Larenstein hebben geen invloed op het ziekteverzuim. Integendeel, blijkt uit het jaarverslag van Wageningen UR van 2011. Het
ziekteverzuim bij VHL daalde van 6,1 procent in 2010 naar 4,9 procent in 2011.
Daarmee ligt het verzuim nog wel hoger
dan bij de universiteit en DLO, die vorig
jaar een verzuim van 3,6 en 3,4 procent
noteerden. Verzuim ontstaat door ziekte
of conﬂict. In het laatste geval is een
goede verzuimbegeleiding belangrijk,
stelt het jaarverslag. Vorig jaar werd negen keer mediation ingezet bij een arbeidsconﬂict. In alle gevallen werd deze
bemiddeling succesvol afgerond. AS
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Om tegenwicht te geven aan het in hun
ogen eenzijdige verhaal van het college
van bestuur, heeft een groepje van zo’n
zes studenten en medewerkers van Van
Hall Larenstein in Velp een website gebouwd. Op https://sites.google.com/site/bezorgdvhl/ staat volgens hen ‘het
verhaal dat niet wordt verteld door de
WUR en de directie van Van Hall Larenstein’. Volgens de VHL’ers, die anoniem
willen blijven, schetsen het CvB en de directie van VHL een te rooskleurig beeld
van de samenwerking tussen universiteit, DLO en hogeschool. De groep zegt
zich zorgen te maken om de toekomst
van de school. ‘De bedoeling is dat dit
platform nu het andere verhaal vertelt,
maar in de toekomst wordt uitgebreid
met alle misstanden binnen VHL’, aldus
een van de Larensteiners. /YG1
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Henk Bleker heeft aangekondigd de politiek te zullen verlaten, na bijna twee jaar de scepter te hebben gezwaaid
over de natuur in ons land. De petjes met ‘Eerlijk, helder,
Henk’ kunnen voorgoed in de kast. Bij afscheid nemen
hoort een feestje, maar ik weet nog niet wat voor feestje
dat zal worden. Ik vermoed dat op veel plaatsen het glas
wordt geheven en vlaggetjes worden opgehangen.
De geschiedschrijvers zullen over een tijdje hun oordeel
vellen: heeft Bleker alleen maar braaf invulling gegeven
aan het gedoogakkoord en had hij eigenlijk een heel ander beleid willen voeren, zoals diverse boys and girls from
the band intussen hebben uitgesproken? Of we het antwoord op deze vraag ooit zullen kennen? Voorlopig moeten we het doen met een paar feiten. De onderwerpen die
voortdurend de pers hebben gehaald – de nieuwe Natuurwet, de Ecologische Hoofdstructuur met haar robuuste
verbindingen en de Hedwigepolder – zullen niet conform
de wens van de gevallen staatssecretaris worden uitgevoerd, de bovenmaatse bezuinigingen op natuur zijn
deels teruggedraaid, en misschien wel het allerbelangrijkste: het woord natuur wordt in de politiek weer uitgesproken zonder vieze smaak in de mond. De bakens zijn verzet, dat wel, en een nieuw evenwicht zal moeten worden
gevonden, maar de natuur doet er weer toe, en daar ben ik
blij om.
En Henk Bleker? Over hem maak ik me eerlijk gezegd weinig zorgen. Ongetwijfeld geniet hij thuis van de natuur om
hem heen. Een schuw ree dat vroeg in de ochtend zijn erf
bezoekt, een fazant die plotseling omhoog ﬂaddert uit een
bietenveld. Ik kijk uit naar zijn opvolger. -RRS6FKDPLQ«H
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