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WUR WEER BESTE LANDBOUWUNIVERSITEIT
Wageningen University & Research staat
opnieuw aan kop van de QS-ranking op het
gebied van de landbouwwetenschappen. In
de milieuwetenschappen daalt WUR twee
plekken, naar plaats 6.
Op het gebied van de landbouw- en bosbouwwetenschappen haalt WUR dit jaar
96,5 van de 100 punten, een half puntje
meer dan vorig jaar. Opnieuw troeft WUR
daarmee de Amerikaanse universiteiten
UC Davis en Cornell University af. Op het gebied van de milieuwetenschappen krijgt
Wageningen 93,6 punten, een tiende punt
lager dan vorig jaar.
Wageningen behaalt een 15de plaats op
het gebied van de veterinaire wetenschap-
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pen (met 85,3 punten) en een 13de plaats op
het gebied van ontwikkelingsstudies (met
82,1 punten). QS publiceerde nog geen nieuwe totaalranking – die komt later dit jaar.
De makers van de QS-ranking beoordeelden ruim vierduizend universiteiten. Ze analyseerden miljoenen wetenschappelijke artikelen en citaties, beoordeelden de onderwijsprogramma’s en vroegen het oordeel van
duizenden academici. Voorheen maakte QS
de ranglijst voor het gerenommeerde Britse
tijdschrift Times Higher Education (THE),
maar hun wegen scheidden in 2010. THE
wilde minder belang hechten aan subjectieve oordelen. QS ging op eigen houtje verder.
De QS-ranglijst is voor veertig procent gebaseerd op de reputatie van instellingen. AS

Steun aan rechts

kort
23 topopleidingen

Van de 27 Wageningse masteropleidingen hebben er 23 het predicaat ‘topopleiding’ gekregen
in de eind februari verschenen Keuzegids Masters 2017. Dat zijn er 7 meer dan vorig jaar. Deze
opleidingen hebben een score van 76 punten of
meer. Drie van de topopleidingen staan tevens in
de top 20 van ‘allerbeste masteropleidingen’:
Plant sciences (92), International land and water
management (90) en Geo-information science
(90). De Wageningse masters die niet het predicaat topopleiding kregen, zijn Environmental sciences, Aquaculture and marine resource management, Applied communication science en
Landscape architecure and planning. De laatste
opleiding scoort het laagst, maar zit na een
koerswijziging in de lift. De opleiding krijgt nu
64 punten, tegen 60 vorig jaar en 58 in 2015. De
scores in de Keuzegids zijn gebaseerd op de studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête en de expertoordelen van de landelijke visitatiecommissie NVAO.
LvdN

de van oorsprong Britse competitie. Naast Vreeburg en Le Hesran was er een eervolle vermelding voor Marloes Groenenboom. Promovendus
Vreeburg (Laboratorium voor Erfelijkheidsleer)
overtuigde met een vlot verteld verhaal over
termieten en hun paddenstoelentuintjes.
Sophie le Hesran (Entomologie) vertelde over
haar promotieonderzoek naar biologische
bestrijding met behulp van mijten. Beiden
deden mee omdat ze het belangrijk vinden dat
je als wetenschappers goed kunt vertellen over
RK
je werk.
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>>FAMELAB

In heel mijn leven ben ik op de universiteit
nog nooit een echt natuur-kritisch ecoloog
tegengekomen. Waar ik ook kijk: iedereen is
vóór extra biodiversiteit en meer natuurbescherming. Soms vraag ik mij wel eens af: is
het niet raar dat juist wij onderzoeken hoe
belangrijk biodiversiteit precies is?
Tuurlijk, we doen wel dingen met data en zo,
maar 100 procent objectief kun je ons beslist
niet noemen. Als iemand bijvoorbeeld een
geval ontdekt waarbij biodiversiteit totaal onbelangrijk blijkt te zijn, klinkt onmiddellijk
het commentaar dat de manier van meten
fout was.
Ook op andere vlakken zijn wij homogeen. In
onze wereld wordt GroenLinks volgende
week waarschijnlijk de grootste partij, gevolgd door D66 en de Partij voor de Dieren.
Nu zijn Wageningers natuurlijk lang niet allemaal ecoloog, maar veel gevarieerder wordt
het ook niet. In 2012 haalde de PVV in Wageningen nog geen vijf procent van de stemmen. Links greep hier maar net naast een Kamermeerderheid. Voor de duidelijkheid: D66
heb ik niet eens als links gerekend.
Dus, laat ik maar gewoon toegeven: die VVDpoliticus die vermoedde dat de wetenschap
een (té) links bastion is, heeft gewoon gelijk.
Wij wetenschappers zijn gekleurd, wij hebben een scheef wereldbeeld en ons wereldbeeld beïnvloedt onze aanbevelingen.
Dat is een probleem en ik vind dat we daar
iets aan moeten doen. Diversiteit is belangrijk. En als we meer vrouwen en culturele diversiteit in de wetenschap willen, waarom
dan niet meer politieke voorkeuren? Nu is alleen de vraag: hoe kunnen we rechts tot een
academische carrière verleiden?
Welnu, ik denk dat ik het weet: met geld, veel
geld. Daarom, politiek, stel ik voor om de salarissen van ons wetenschappers fors te verhogen. Nee, het is niet voor onszelf. Het is
voor de emancipatie van rechts.

Wageningse winnaars
Sabine Vreeburg en Sophie le Hesran vertegenwoordigen Wageningen op de landelijke finale van FameLab op 3 mei in Utrecht. Zij wonnen
vrijdagmiddag 24 februari de lokale voorronde
in Impuls. Achttien jonge Wageningse wetenschappers presenteerden daar hun onderzoek
in drie minuten zo begrijpelijk en gloedvol
mogelijk aan een publiek van niet-ingewijden.
Wageningen doet voor de vierde keer mee aan

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

Anneloes Groenenboom, Sophie le Hesran en
Sabine Vreeburg (vlnr).
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