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De ondernemingsraad van ESG
staakt het verzet tegen de komst
van het Bestuurscentrum naar Atlas. Het advies van de or over de

plannen blijft onveranderd negatief, maar er worden geen verdere
stappen ondernomen. Dat zegt orvoorzitter Kees van Diepen. ‘De
enige manier zou dan een gang
naar de rechter zijn. Maar dat kost
tijd en zorgt voor verdere vertraging. Die vertraging willen wij niet
voor onze rekening nemen. Procedureel hebben we ook niet zulke
ontzettend sterke punten. De rech-

ter zal dan toch adviseren om er samen uit te komen. Het is niet onze
bedoeling om tijd te rekken; we
willen een beter plan. Er zijn een
aantal knelpunten waar we aandacht voor zullen blijven vragen.
We zijn niet monddood, ook al is
er nu geen ofﬁciële adviespositie
meer.’
Die knelpunten zijn de beschikbare ruimte voor studenten en

gastmedewerkers en het onderkomen van een paar groepen die van
tweepersoonskamers naar kantoortuinen moeten verhuizen. Dat
laatste ligt zwaar op de maag.
‘Vooraf is gesteld dat niemand er
op achteruit zou gaan. Die verwachtingen zijn niet waargeRK
maakt.’
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Eens in de vijf jaar deelt de Warsaw University of Life Sciences een eredoctoraat uit.
Deze keer, op 20 mei, ontving Joop van
Lenteren de onderscheiding voor zijn onderzoek aan biologische bestrijding van
plagen in de tuinbouw. Van Lenteren, emeritus hoogleraar Entomologie van Wageningen Universiteit, werkte ruim vijftig jaar
samen met Poolse entomologen op het gebied van de ecologie van predatoren en parasieten. Ook hielp hij bij de herstructurering van het onderwijs in Warschau en ontwikkelde PdD-programma’s in de communistische tijd. AS

We hadden het de deelnemers aan het
grote lezersonderzoek van Resource beloofd: als je meedoet, maak je kans op
een illustratie van tekenaar Henk Ruitenbeek (Typical Dutch). De drie winnaars
zijn Nicole Wondergem (medewerker),
Mirthe Groothuis (student) en Julius
Manda (student). Ze hebben inmiddels
alledrie hun keuze gemaakt. Ook alle andere 2680 deelnemers uiteraard hartelijk bedankt.. RG
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Als het aan staatsecretaris Zijlstra ligt
hebben alle hbo-docenten in 2020 minimaal een mastertitel. Op dit moment is
dat 63 procent. Het maakt niet uit of docenten een vakinhoudelijke of een lerarenopleiding op masterniveau hebben afgerond. Ook docenten uit de beroepspraktijk moeten aan die eis voldoen, zei
hij in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau. ‘Dat hoeft wat mij
betreft niet meteen bij binnenkomst in
het hbo, maar in vijf jaar kan dat best.
Het is toch gek dat het nu voorkomt dat
iemand met een mbo-diploma lesgeeft
aan hbo’ers?’ HOP

focus on ensuring there is suﬃcient space
for students and guest workers.

RINGING THE CHANGES
The ﬁrst bird was ringed in the Netherlands
on 24 May 1911. A century later, the tracking of fauna can now be done with GPS
trackers. Joop Schaminee wonders whether
they mind...
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HONORARY DOCTORATE >> from Warsaw
for Joop van Lenteren.
TYPICAL DUTCH >> illustrations by Henk
Ruitenbeek went to 3 winners of Resource survey draw.
+%2!! teachers should all have a Master’s degree, says Education secretary Zijlstra.

SCHAMINÉE <<
9RJHOVULQJHQ
Het is precies honderd jaar geleden dat in ons land
de eerste vogel werd geringd. Het was H.H. van Esveld die op 24 mei 1911 een spreeuw een ringetje met
het nummer 1021 om een poot schoof. Sindsdien is
niet zoveel veranderd. De ringcodes zijn misschien
wat ingewikkelder geworden, maar de beste periode
om te ringen is nog steeds de trektijd en een belangrijk doel van het onderzoek is onverminderd het in
kaart brengen van de routes die de vogels aﬂeggen.
Meer dan tien miljoen vogels zijn de voorbije eeuw
van een ring voorzien, dus er wordt heel wat afgeringd. En het blijft niet alleen bij ringen alleen. Ook
Wageningse onderzoekers doen vlijtig mee om het
reilen en zeilen van onze fauna te leren doorgronden. Vlinders worden gemerkt door het aanbrengen
van stippen met een watervaste stift op voor- en achtervleugels. Ganzen krijgen gekleurde ringen om
hun hals. Van kikkers en padden werden in het verleden tenen geknipt. Heel populair in het huidige
onderzoek is het aanbrengen van zenders, een methode die vooral bij grotere dieren wordt toegepast.
Zo worden nauwgezet de bewegingen van de uitgezette otters in Friesland en Overijssel gevolgd.
Ik vraag me wel eens af wat het allemaal betekent
voor deze dieren. In de krant las ik dat vogels wanneer ze worden gevangen om te ringen wel wat
stress hebben, maar niet meer dan tijdens een
achtervolging door een roofvogel. Wie zal het zeggen? Wij voorzien onszelf natuurlijk ook van allerlei
ringen en andere merktekens, al dan niet doorboord. Het grote verschil is dat wij daar zelf voor kiezen. -RRS6FKDPLQ«H
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