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Scholieren maken de keuze voor
hun studie steeds vaker samen
met hun ouders. Dat blijkt uit de
massale aanwezigheid van papa’s
en mama’s tijdens de open dag van
17 november, die overigens een re-

cordaantal bezoekers trok. Vorig
jaar was het aantal ouders dat met
hun kroost mee kwam naar de
open dag al opvallend, zegt marketingmedewerker Hermien Miltenburg, en die trend zet dit jaar door.
Trend nummer twee: ouders informeren vooral naar de ﬁnanciële
kant van studeren. ‘Dat was een
paar jaar geleden echt wel anders’,
aldus Miltenburg. ‘Toen ging het
vooral over studiebegeleiding en
hoe je aan een kamer komt. Nu

zijn ouders heel bezorgd over de
toenemende kosten voor een studie. Ze willen dat hun zoon of
dochter happy is, maar ook dat zij
het geld dat ze in die studie steken
later kunnen terug verdienen met
een goede baan.’
Door toenemende ouderbetrokkenheid zet Wageningen – ‘meer
dan andere universiteiten’– in de
voorlichting vooral in op ouders,
vertelt Miltenburg. ‘Ik geef jaarlijks
aan drieduizend ouders voorlich-

ting over studeren. Uit eigen analyses blijkt dat van iedere duizend
nieuwe studenten, zo’n 250 zich
door hun ouders op het Wageningse
spoor hebben laten zetten. Daarmee spelen ouders een belangrijkere
rol dan websites, decanen en presentaties op middelbare scholen.’
Gezien de opkomst bij de open
dag, maakt Miltenburg zich geen
zorgen over het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten. ‘Wij re/YG1
kenen weer op groei.’
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Het is een paar keer uitgesteld maar nu
lijkt het er toch van te komen: het debat
tussen studenten en ondermeer Aalt
Dijkhuizen over intensieve landbouw. In
september hield Aalt Dijkhuizen in
Trouw een pleidooi voor landbouwintensivering. Dat leverde protest op: wetenschappers reageerden in nationale media en studenten demonstreerden in Forum. Dit debat komt daaruit voort. Ook
de rol van de universiteit in het maatschappelijk debat zal aan bod komen. Op
dinsdag 11 december van 17 -19 uur in
Forum, ook met rector Martin Kropﬀ en
hoogleraren Edith Lammerts van Bueren
en Lijbert Brussaard. ED
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Rond de Wageningse universiteit duikt
steeds de schijn op van belangenverstrengeling, dat stelde Marianne Thieme
van de Partij voor de Dieren in een Kamerdebat naar aanleiding van het re-

geerakkoord. Daarom moet de universiteit volgens haar niet onder het ministerie van Economische zaken maar
onder Onderwijs vallen, zoals andere
universiteiten. Premier Mark Rutte
wees haar suggestie echter resoluut
van de hand: van belangenverstrengeling is volgens hem geen sprake. Hij
wees op de waardevolle directe verbinding tussen wetenschap en praktijk
in de agrarische sector. ED
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Het duurt nog minstens zeven maanden voordat duidelijk wordt op welke
manier het kabinet de basisbeurs afschaft en de aanvullende beurs inperkt. Dat blijkt uit antwoorden van
minister Jet Bussemaker op vragen uit
de Tweede Kamer. Pas “in de tweede
helft van 2013” stuurt het kabinet de
wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer, terwijl het nieuwe systeem al in
september 2014 van start zou moeten
gaan.
Mocht de Tweede Kamer ermee instemmen, dan is het de vraag of het
leenstelsel door de Eerste Kamer komt.
Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de senaat en vrijwel de hele
oppositie is tegen. De kans bestaat
daarom dat de invoering van het leenstelsel vertraging oploopt. Zie ook pagina 12: oud-studenten over hun studieschuld. +23

6&+$0,1(ǉǉ
2YHUVWHNHQGZLOG
Dat we in ons land een Partij voor de Dieren hebben met
twee zetels in het parlement krijg ik in het buitenland met
enige moeite nog wel uitgelegd, zeker als ik daarbij aangeef dat het de volgelingen echt wel om meer gaat dan het
verbieden van de jacht of de sportvisserij. Natuurontwikkeling is eveneens een moeilijk onderwerp, waarbij ik toevlucht moet zoeken in woorden als new nature en nature
development. In veel gevallen gaat het feitelijk om herstel
van natuur, voeg ik toe, nature restoration, een begrip
waarmee men meer vertrouwd is. Echt lastig wordt het als
ik vertel dat we in Nederland voor tientallen miljoenen viaducten bouwen om onze dieren veilig over de autosnelwegen te leiden, ecoducten. Is dat niet erg veel geld, wordt
vaak gevraagd, maar ik krijg het wel verklaard.
Tot voor kort althans, nu blijkt dat niet alle dieren vrije
doorgang krijgen. Zo moet camerabewaking ervoor zorgen dat er bij Hulshorst niet meer dan tien edelherten de
A28 oversteken. Voor het elfde hert wacht het vuurpeloton. Ook wilde zwijnen zijn lang niet overal welkom en
voor moeﬂons geldt evenmin een generaal pardon. Buiten
het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn het exoten, en die
moeten worden geweerd. Je kunt beter hazelworm, vos of
das zijn: zij mogen vrij bewegen.
Even nog meende ik dat het allemaal één grote grap betrof
of een motie van de PVV, maar het gaat om een serieus debat. Ik moet denken aan George Orwells klassieke roman
Animal Farm uit 1945: All animals are equal, but some animals are more equal than others. -RRS6FKDPLQ«H
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