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Wageningen besteedt veruit het
meeste geld aan studenten die
door overmacht of een bestuursjaar langer over hun opleiding
doen. Dit blijkt uit een maandag
gepresenteerd onderzoek van de
Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb). De Wageningse universi-

teit heeft bijna twee miljoen euro
in het zogenoemde proﬁleringsfonds. Dat is gemiddeld 302 euro
per student. Ter vergelijking: de
Universiteit Utrecht heeft 33 euro
per student. Dergelijke fondsen
zijn bedoeld voor studenten die
langdurig ziek zijn of een handicap
hebben, maar ook voor studentbestuurders, topsporters en talentvolle studenten van buiten Europa
die het hoge instellingscollegegeld
niet kunnen betalen. Instellingen
mogen zelf weten hoeveel geld ze
in de fondsen steken.

‘Wij vinden het proﬁleringsfonds
erg belangrijk’, zegt Liesbeth van
der Linden, beleidsmedewerker
Education & Research. Wel waarschuwt ze dat de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn. Zo gebruikt Wageningen ongeveer een
kwart van de beschikbare twee miljoen euro voor de bekostiging van
de tweejarige masteropleidingen
van Social Sciences. Ook is er bijna
900.000 euro beschikbaar voor studiebeurzen voor niet-Europese studenten.
Maar ook het FOS-gedeelte, de

ﬁnanciële ondersteuning voor studentbestuurders is relatief hoog.
Van der Linden: ‘Wageningen is
een kleine stad, met een kleine
universiteit. Maar we hebben wel
het hele scala aan studentenorganisaties; studentenverenigingen,
sportclubs, koren, studieverenigingen.’
Uit het onderzoek blijkt ook dat
hogescholen veel minder gul zijn
dan universiteiten. Van Hall Larenstein stond niet in de top tien van
de LSVb. /YG1
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Door het hele land trekken mensen de
straat op om te protesteren tegen het
natuurbeleid van kabinet Rutte. Maar
het is een stil protest. De actie heet
Streep door Natuur, en betekent dat
actievoerders symbolisch de natuur
uit plaats- en straatnamen wegstrepen. Natuurstad Wageningen kan dan
zeker niet achterblijven. Woensdag
30 november was de raaf uit diverse

bordjes aan de Dijkgraaf gestreept.
Dijkg-bewoners wilden niet reageren op het incident. 10
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Hoe zet je een goed wetenschappelijk idee om in een bedrijfje dat de
markt op kan? Over die vraag bogen
achttien jonge onderzoekers zich tijdens een Entrepreneurial Bootcamp
van 11 tot 16 november in Wageningen. Vier groepjes werkten een concreet idee uit, en het team van Marjolein Kruidhof deed dat uiteindelijk het best. Ze heeft met haar vader een proces ontwikkeld om fosfaat én biogas uit varkensmest te
halen. Hun bedrijfje mag €10.000
euro microkrediet aanvragen bij
Dafne Startlife. 10
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De geplande unilocatie van science
group AFSG gaat Helix heten. De
naam verwijst naar de helix, de
schroefstructuur uit biomoleculen
zoals DNA en eiwitten. Deze vormt
een rode draad door het uiteenlopende onderzoek dat de verhuizende groepen doen, vertelt Sacco de
Vries, lid van de voorbereidingscommissie. In het ontwerp krijgt de
helixvorm een prominente plek in
trappen, ornamenten en het centrale atrium. RR
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Mijn dochter vroeg mij deze week of ik voor een opdracht op
school een aantal enquêtes voor haar wilde invullen. Tien
A4’tjes met ieder tien multiple choice vragen over de gevolgen
van de eurocrisis. Zij had weinig zin om ’s avonds in het donker alleen langs de deuren te gaan en ze moest de ingevulde
formulieren de volgende dag inleveren. Ik hoefde daar niet
lang over na te denken... Fraude. Ook heb ik wel eens namens
iemand anders een paraaf gezet onder een onbeduidend formulier waarnaar van zijn lang zal ze leven nooit meer iemand
zal kijken... Fraude. Maar het is ondenkbaar dat ik bij het beschrijven van de samenstelling van een begroeiing een plantensoort zal verzinnen die er niet staat, absoluut ondenkbaar!
Wat heeft Diederik Stapel toch bewogen om jarenlang op grote schaal fraude te plegen, terwijl zijn naam als onderzoeker
allang was gevestigd en hij in brede kring gerespecteerd werd?
Het lukte niet het hoofd te bieden aan de druk te scoren, aan
de druk om steeds beter te moeten zijn, schrijft Stapel in een
open brief. Maar ook schrijft hij in diezelfde brief dat hij diep
zal moeten graven om te achterhalen waarom dit alles gebeurd is.
Ik weet natuurlijk ook niet waarom Diederik gehandeld heeft
zoals hij gehandeld heeft. Ik vind het eigenlijk wel sneu.
Op een website met Sinterklaassurprises zag ik deze dagen
een bijzondere stift. Wat je opschrijft, verdwijnt na enige tijd
weer. Ik zou willen dat iemand die aan Diederik Stapel zou
hebben gegeven en hij daarmee zijn artikelen had geschreven. -RRS6FKDPLQ«H
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