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Van Hall Larenstein betaalt een te
hoge concernhefﬁng aan Wageningen UR. Dat concludeert de werkgroep die de geldstromen tussen
Wageningen UR en hogeschool onderzocht. Net als de kenniseenheden betaalt VHL aan Wageningen UR
voor centrale diensten als ICT, be-

stuur en communicatie. Voor VHL
bedraagt deze concernhefﬁng bijna negen ton, terwijl de werkgroep
daar maar 527.000 euro van kan
herleiden naar geleverde diensten.
De werkgroep adviseert de concernhefﬁng op te heffen zodat VHL
de afzonderlijke diensten in kan
kopen. VHL is immers geen kenniseenheid van Wageningen UR,
maar een aparte stichting met een
eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Ook de huur van Forum is relatief
hoog, in vergelijking met andere
onderwijsgebouwen betaalt VHL
bijna een kwart miljoen euro meer.
De hoge tarieven die Wageningen UR rekent is een van de pijnpunten die een verdere samenwerking in de weg staat. Tijdens een
medewerkersbijeenkomst in januari kwamen nog drie obstakels boven tafel: de beperkte onderwijssamenwerking, een gebrek aan autonomie en de onbevredigende posi-

tie van de opleidingsdirecteuren.
Vier werkgroepen hebben de
bezwaren in kaart gebracht, deze
en volgende week informeren ze
het VHL-personeel in Wageningen,
Leeuwarden en Velp. Op 20 juni zal
het personeel zich vervolgens uitspreken over het al dan niet voortzetten van de samenwerking binnen Wageningen UR. $6
Zie ook pagina 14: Samen verder,
maar niet tegen elke prijs
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Inspiratie is het woord dat vaak valt op
ideeënconferentie TEDx, op 30 mei in
Wageningen. 170 Studenten, wetenschappers en belangstellenden luisterden er naar de inspirerende verhalen van
ruim twintig sprekers met wilde ideeën
over een duurzame toekomst. Vanuit de
zaal klinkt enkel gejoel - geen kritische
vragen over haalbaarheid of zwakke punten. ‘Ik vond het echt super interessant,’
zegt Reinout Huisma, eerstejaars Milieuwetenschappen. ‘Het geeft moed dat zoveel slimme mensen hiermee bezig zijn.’
‘Bij algemene lezingen merk ik nog
steeds dat mensen niet accepteren dat
onze luxe levensstijl ten einde komt’,
zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Klimaatontwerp en duurzaamheid
aan de TU Delft, die over ‘weerbare steden’ sprak. ‘Als je dit goed doet, gaat het
misschien de hele wereld over en anders
kijkt er misschien nooit meer iemand
naar.’ RR

Wageningse bachelorstudenten kunnen komend collegejaar waarschijnlijk
gewoon aan een masteropleiding beginnen, ook al moeten ze nog een paar
bachelorvakken halen. Dit heeft
staatssecretaris Halbe Zijlstra gezegd,
na een advies van de Inspectie van
het Onderwijs. Onderwijsdirecteur
Pim Brascamp verwacht een jaar uitstel te krijgen om de overgang naar
een harde knip goed te regelen. ‘In
Wageningen kunnen studenten in hun
bachelorperiode mastervakken volgen, en die punten gebruiken om hun
bachelordiploma te halen. Daarin is
Wageningen volstrekt uniek.’ Omdat
het tijd kost dit systeem om te zetten
is de universiteit niet in staat om op
korte termijn de harde knip goed in te
voeren. ‘Komend jaar een halfzachte
harde knip, dat is ongewenst.’ /YG1
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Ze noemen mij een geboren optimist, maar dit keer bekruipt mij toch wel enige twijfel. Om maar gelijk met de
deur in huis te vallen: ik denk niet dat we Europees kampioen worden. De poule weten we nog wel te overleven
(toch nog een beetje optimisme), maar in de halve ﬁnale
vliegen we eruit. En mijn onrustige voorgevoelens gaan
verder. Wat als Robert Gesink hard met zijn ﬁets onderuit
gaat tijdens de afdeling van de Tourmalet en wat als Ankie van Grunsvens paard steigert tijdens de dressuurﬁnale in Londen, na een iets te ver doorgevoerde pirouette?
Het gevoel van ‘net niet’ heeft mij de afgelopen maanden
vaker parten gespeeld. Met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen schreven we een prachtig
NWO-voorstel, waarmee we glansrijk door de eerste ronde kwamen maar uiteindelijk toch buiten de boot vielen
wat betreft de ﬁnanciering. Het is een harde competitie,
de strijd om geld. Al enige tijd proberen we een project in
de wacht te slepen voor onderzoek aan de vegetatie in Europa, maar telkens weer krijgen we nul op het rekest. Het
voelt alsof we van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Net niet. Dat geldt zo vaak, voor sporters én voor wetenschappers. Boven mijn bureau hangt een poster van de
Olympische spelen uit 1928, gehouden in Amsterdam.
Een in smetteloos wit geklede atleet draaft met verbeten
gezicht, de vuisten gebald... Ach, als we verliezen, zijn er
altijd nog de wijze woorden van Pierre De Goubertin, die
ik hier niet wil herhalen... want ik baal als een stekker, op
voorhand. -RRS6FKDPLQ«H
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