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‘Aio’s zijn een wezenlijk onderdeel
van de wetenschappelijke staf. Het
zijn startende onderzoekers, geen
studenten.’ Dat stelt Johan van

Arendonk, dean van de Wageningen Graduate Schools. Hij reageert
op een voorstel van het kabinet dat
universiteiten de mogelijkheid
geeft om aio’s voortaan als ‘bursaal’ een beurs te geven, in plaats
van een salaris. Als het aan Van
Arendonk ligt, gaat dit niet gebeuren in Wageningen.
‘We moeten promovendi een
baan geven als we het aantrekke-
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lijk willen houden voor de kwalitatief goede studenten’, zegt Van
Arendonk. ‘Een promotiebeurs of
salarisverlaging zou ik betreuren.’
Gaat hij dit adviseren aan de raad
van bestuur? ‘Ik heb niet gemerkt
dat de raad van bestuur serieus
naar het kabinetsvoorstel kijkt. Ik
beschouw het als een proefballon
van het kabinet.’ Alle Nederlandse
promovendi in Wageningen hebben

nu een arbeidscontract. Buitenlandse promovendi hebben meestal
wel een beurs, soms in aanvulling
op hun aanstelling in eigen land.
Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) wees het kabinetsplan al eerder af. Promovendi voeren vergelijkbare werkzaamheden
uit als universitair docenten, namelijk onderwijs en onderzoek,
voert het PNN aan. AS

>>POLITIEK
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De raad van bestuur van Wageningen UR
ziet niets in de twee voorstellen van de medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein. De MR wilde voortaan overleggen
met directeur bedrijfsvoering Rien Komen
of met de raad van bestuur (het college van
bestuur van de hogeschool). Zo wilde de
MR de impasse doorbreken die ontstond
toen ze eind januari het vertrouwen in algemeen directeur Ellen Marks opzegde.
Wel vindt er op 4 maart een gesprek plaats
tussen de MR en bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen, waarbij ook de directie van
VHL aanwezig zal zijn. Het reguliere medezeggenschapsoverleg ligt al sinds begin december stil. AB

Het politieke ‘nee’ tegen wonen, uitgaan en
winkelen op de campus lijkt langzaam af te
brokkelen. Komende maand organiseert de
gemeente Wageningen een hoorzitting over
de kwestie. Dat gebeurt op initiatief van de
VVD. De partij haakt daarmee volgens fractieleider Johan Osinga in op ‘signalen’ uit
de samenleving. Sinds jaar en dag is er een
verbod op campusfuncties anders dan onder onderwijs en werken. Maar volgens Osinga zijn de Wageningse ondernemers inmiddels bereid naar verruiming van de mogelijkheden te kijken. Hoogste tijd dus volgens de VVD om de meningen te peilen. De
hoorzitting is op dinsdag 15 maart om
19.30 uur in het gemeentehuis. RK

>> OP DE CAMPUS
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De nieuwe ontmoetingsruimte op de campus heeft een naam gekregen: Impulse. Die
naam vervangt eerdere werktitels als Symposion en Competence Centre. Impulse
krijgt zowel zakelijke als informele ruimtes
en moet een inspirerende ontmoetingsruimte worden voor wetenschap, studenten, overheid en bedrijfsleven. Impulse
komt naast het Restaurant van de Toekomst, de opening is voorzien in januari
volgend jaar. GvC

DID YOU SAY IDEALIST?
Secretary of State for Nature Bleker calls
himself a realistic idealist. In the name of
realism he’s ditching the Ecological Main
Structure and making nature pay the price
for our rampant consumerism. Roll on the
idealism, says Joop Schaminee.
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STALEMATE >> between staﬀ and management at VHL.
RESTRICTIONS >> on commercial activities on campus may be lifted.
IMPULSE >> is to be the name of the new
campus meeting place.

SCHAMINÉE <<
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Tijdens een werkbezoek aan de Baviaanskloof in
Zuid-Afrika vorige week, voor een project in opdracht van het ministerie EL&I, viel in gesprekken
enkele malen de naam Glorix. Het duurde even
voordat ik doorhad dat daarmee onze staatssecretaris voor natuur werd bedoeld. Meestal vind ik dergelijke woordspelingen minder geslaagd, maar deze
blijft hangen. De naam doet denken aan een Germaanse strijder die dapper de wapens opneemt tegen een Romeinse overmacht. Maar ook heeft hij
iets van een wat onhandige stripﬁguur. Stoer en
klunzig tegelijk, een paradox in zes letters.
In een interview afgelopen vrijdag in Trouw over het
naar beneden bijstellen van natuurdoelen, zegt Bleker dat het slechte politiek is als je twintig, dertig
jaar iets nastreeft terwijl je weet dat je de doelen niet
haalt. Hij verwijst daarbij naar de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), die in 1990 in de steigers is
gezet om de verdere achteruitgang van natuur een
halt toe te roepen. Is die conclusie terecht, nog afgezien van de vraag of de doelen wel of niet haalbaar
zijn? Van Maarten Luther is de uitspraak dat hij vandaag een boompje zal planten als hij weet dat morgen de wereld vergaat. In hetzelfde interview noemt
Bleker zichzelf een realistisch idealist. In een tijd
van economische crisis zal ook op natuur bezuinigd
moeten worden, dat is realisme. Maar klopt die gedachte wel? De achteruitgang van de natuur is het
gevolg van ons streven naar meer en meer. Als het
dan even wat minder gaat, moet de natuur er dan
voor opdraaien? Mijn hoop is gevestigd op het idealisme van Bleker. -RRS6FKDPLQ«H
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