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Studenten met een goedgekeurd
vakkenpakket kunnen vanaf
komend collegejaar elke dag
afstuderen. De universiteit heeft
procedures en software aangepast
zodat studenten kunnen
afstuderen zodra hun laatste

studieresultaten verwerkt zijn.
‘Tot nu konden studenten een
keer per maand afstuderen,’ vertelt
Jos Kroonenburg van het Student
Service Center. ‘Ze moesten zich
daarvoor binnen een bepaalde termijn aanmelden, daarna gingen
wij controleren of ze inderdaad alle vakken hadden gehaald en als er
nog wat open stond, navragen
waarom dat zo was. Dat hele circus
hoeven we nu niet meer te doen.

Het systeem haalt straks dagelijks
naar boven welke studenten alle
vakken hebben gehaald. Die krijgen een mailtje: “Wil je misschien
afstuderen?”’
De maatregel is gunstig voor
studenten die met de langstudeerboete te maken krijgen, hoewel dat
niet de aanleiding was, zegt Kroonenburg. ‘We zijn al anderhalf jaar
bezig om een koppeling te maken
tussen vakkenpakket en resulta-

tenoverzicht. Andere universiteiten doen het al langer zo, wat dat
betreft hadden wij een afwijkend
patroon. Nu lopen we weer redelijk
mee met de rest.’
De diplomaceremonie verloopt
komend jaar nog wel volgens een
vast stramien: twee keer per jaar
voor bachelorstudenten en vijf
keer per jaar voor masterstudenten. /YG1
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Tien studenten hebben begin augustus
tijdelijk hun woning aan de Hoogstraat
moeten verlaten omdat er mogelijk asbest was gevonden in het winkelpand
waar ze boven woonden. Tijdens verbouwings- en saneringswerkzaamheden
bij The Phone House werd verdacht materiaal aangetroﬀen. Toen bleek dat er
geen gevaar was voor de gezondheid,
konden de studenten weer terug. De aannemer heeft de gaten tussen het plafond
van de winkel en het woonhuis dicht gemaakt. /YG1
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Op het dak van wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam komt een Wageningse
‘algenkwekerij’. Hier is tussen 7 september en 7 oktober zien hoe je algen teelt
voor duurzame energiewinning, biobased materialen en voeding. Het hoort allemaal bij de tweedaagse conferentie
Transnatural. Deze bespreekt duurzame
technologieën die de natuur niet uitbuiten, maar ‘volgens haar regels spelen’.
Voor eenieder die meer wil weten over
dit onderwerp: Op 17 september vertelt
René Wijﬀels, hoogleraar bioprocestechnologie bij Wageningen UR, over algen

als duurzame bron van onder andere
grondstoﬀen. Wageningers kunnen via
Transnatural nog enkele goedkope kaarten bemachtigen. *Y&
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Emeritus hoogleraar Jan Carel Zadoks
heeft een prestigieuze onderscheiding
ontvangen voor zijn verdiensten als gewasbeschermingsdeskundige. Hij is benoemd tot erelid van de International
Association for Plant Protection Sciences
(IAPPS). Zadoks was tussen 1980 en
1994 hoogleraar Ecologische fytopathologie in Wageningen, waar hij onder
meer een systeem voor milieuvriendelijke beheersing van ziekten en plagen ontwikkelde. Ook schreef hij een standaardwerk over gewasbescherming en adviseerde hij vele internationale landbouworganisaties. Samen met hoogleraar
Lawrence Apple is Zadoks de eerste persoon die tot honorary life member van de
IAPPS is benoemd. $6
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Studentenvakbond Pulse houdt op te bestaan. Twee van de vier nieuwe bestuursleden zijn alsnog afgehaakt. De huidige
bestuursleden van Pulse gaan de vakbond nu ontmantelen. Dat Wageningen
straks geen studentenvakbond meer
heeft, is volgens hen een groot gemis.
‘Zeker in deze tijden, met de aanhoudende druk op studentenhuisvesting en de
op handen zijnde overheidsmaatregelen.
‘ Pulse was een fusie tussen studentenraadsfractie PSF en studentenvakbond
WSO. /YG1
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Na het faliekant mislukte EK (het lijkt alweer een eeuwigheid geleden) en de zeperd van de Tour de France brak
voor Nederland deze sportzomer dan toch nog de zon
door tijdens de Olympische Spelen in Londen. Met zes
gouden medailles eindigde ons land als nummer dertien
op de medaillespiegel. Wat mij het meest zal bijblijven is
hoe onze atleten hun doel hebben weten te bereiken.
Door te focussen, door alles opzij te zetten voor dat ene
moment. Weten dat het uiteindelijk gaat om één oefening, één eindsprint, één ﬁnale race, één geslaagde sleeppush, een fractie van een seconde eerder aantikken dan
alle anderen.
Marianne Vos liet de wedstrijden op de baan schieten om
zich volledig te richten op die ene wedstrijd op de weg. Ranomi Kromowidjojo wist te herstellen van een zware hersenvliesontsteking. Focus, gericht zijn, dat geldt in de
sport, maar ook daarbuiten. Het publiceren van een artikel in Nature of Science, het vinden van een kamer in een
goed studentenhuis, het sluiten van een convenant met
het ministerie over de extra te besteden gelden voor natuur of het op een vriendelijke manier ontvangen van een
gast bij de receptie.
Een foto van Klaas Jan van der Weij in de Volkskrant laat
zien hoe Epke Zonderland zijn gouden medaille bekijkt,
een klein boeketje bloemen losjes in de hand, staand op
het hoogste podium. Ik vind het een prachtig beeld. Je ziet
hem denken: ‘Ja, het is gelukt, ik heb er in geloofd, en ja,
het is me gelukt.’ Wilskracht, focus, geloof in eigen kunnen. Laten we met dit beeld het nieuwe academisch jaar
ingaan. -RRS6FKDPLQ«H
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