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Wageningen neemt na vijf jaar afscheid van Kameleon. Het veelbesproken projectmanagementsysteem zou de administratie van de
DLO-instituten eenvoudiger ma-

ken en het management betere informatie geven. Maar die belofte
werd nooit volledig ingelost. Want
hoewel de naam anders doet vermoeden, bleek Kameleon zich niet
goed aan de WUR-omgeving aan te
passen. Een groot scala aan ‘kinderziekten’ kwam voorbij en lang
niet die problemen konden worden opgelost, zegt Hans Bothe van
Imares, het instituut dat als eerste
– in 2009 – Kameleon invoerde.

Kameleon is te complex geworden, meent Gerard Nieuwenhuis,
projectleider van Kameleon. ICTers van Wageningen UR zijn jarenlang bezig geweest om de applicatie aan te passen aan de WUR-organisatie. Maar toen leverancier
Microsoft vorig jaar met een nieuwe versie kwam kon ICT weer van
voren af aan beginnen. Toen viel
het kwartje: elke update zou veel
tijd vergen om het complexe admi-

nistratiesysteem weer stabiel te
krijgen.
Twee weken geleden besloot de
raad van bestuur daarom een punt
te zetten achter Kameleon. De vijf
instituten die het gebruiken maken dit boekjaar nog af. Daarna
schakelen ze over op Altiplano, het
managementsysteem waar Alterra
al tien jaar mee werkt. ‘Dat is een
keuze voor zekerheid’, zegt Nieuwenhuis. $6
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Twee werkgroepen binnen Van Hall Larenstein die zich momenteel buigen over
de problemen tussen de hogeschool en
de universiteit, gaan hun tussenrapportage toe te lichten. Na de medewerkersdag in januari gingen vijf werkgroepen
aan de slag met de grootste bezwaren
die er onder de VHL’ers leefden. Twee
daarvan, de werkgroep Financiën en de
werkgroep Governance, zullen op 4, 5 en
12 juni hun analyse voorleggen aan de
medewerkers. Op 20 juni vindt er opnieuw een VHL-brede peiling plaats. Op
basis daarvan besluit het CvB of Wageningen en VHL uit elkaar gaan. /YG1
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Zo’n duizend bezoekers, met daarbij veel
gezinnen met kinderen, bezochten op 18
mei de eerste Plantendag bij Wageningen UR. Zo’n veertig onderzoekers gaven
presentaties van lopend onderzoek in de
kassen achter Radix. Kinderen konden
planten schilderen en zakjes zaad verdienen die ze dan thuis mochten uitzaai-

en. ‘We zijn heel tevreden met de opkomst’, zegt mede-organisator Erik Toussaint. De Plantendag was een initiatief
van de Europese Organisatie voor Plantenwetenschappen (EPSO) en vond op
meerdere plekken in Nederland plaats. In
Wageningen was er bijzondere aandacht
voor de leerstoelgroep Plantenveredeling,
die dit jaar 100 jaar bestaat. $6
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Hans Hardus, opleidingsdirecteur Diermanagement en Kust- en Zeestudies in Leeuwarden, vertrekt bij Van Hall Larenstein.
‘Op eigen verzoek’ en ‘in goed overleg’
wordt zijn arbeidscontract op 1 augustus
beëindigd. Hardus wil geen uitleg geven
waarom hij vertrekt. De onderwijsdirecteur kreeg twee jaar geleden naar verluidt
een spreekverbod van algemeen directeur
Ellen Marks, omdat hij zich kritisch uitliet
over de onderwijshervorming VHL Vooruit. Docenten van Diermanagement vinden het jammer dat hij weggaat, maar ‘er
is hier geen opstand uitgebroken’, zegt
een docent. $6
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Gestaag krijgt de Wageningse campus gestalte. Gebouw
na gebouw verrijst op de grote vlakte aan de noordkant
van de stad. Nu weer is het de beurt aan Orion, nadat eerder onder andere Lumen, Gaia en Atlas verschenen. Inderdaad, bescheidenheid is niet het eerste woord waaraan
je denkt bij dit enorme bouwproject. Enorm is ook het
woord dat in me opkwam toen ik voor het eerst het Forumgebouw betrad. Enorm in de zin van bombastisch. Ik
weet niets van de drijfveren van de bouwmeester, maar de
entree van deze onderwijstempel doet mij telkens weer
denken aan de megalomane bouwwerken in het stalinistische Oostblok. Het stenen staketsel voor de ingang, dat de
indruk van een boom moet wekken maar zo uit Tolkiens
Mordor lijkt weggeplukt te zijn, versterkt de sfeer van
‘hoogmoed komt voor de val’.
Maar het kan ook anders, zoals het prachtige en optimistische beeld van De Zaaier laat zien, aan het begin van de
lange opgang (wie heeft dit bedacht?) naar het Atlasgebouw. Het beeld is vervaardigd door de beroemde Nederlandse beeldhouwer August Falise, van wiens hand ook
het beeld van Jeroen Bosch op de Markt van ‘s-Hertogenbosch is en dat van Thomas van Aquino in Nijmegen. De
Zaaier werd in 1926 onthuld en lijkt na wat omzwervingen
zijn uiteindelijke bestemming bereikt te hebben.
Het beeld zit vol beweging. Over zijn linkerschouder
draagt de man een zaadbuidel waaruit hij met zijn rechterhand zojuist een greep heeft gedaan. Wat zal hij zaaien? Ik hoop in ieder geval veel groen en bloemen, als contrast met alle steen en beton. -RRS6FKDPLQ«H
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