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Esther Stam is de eerste student
die de bacheloropleiding Biologie
met de minor Educatie met succes
afrondt. Zij heeft hiermee haar twee-

degraads lesbevoegdheid voor het
vak Biologie op zak en kan direct
aan de slag als leraar op het vmbo-t
en de onderbouw van havo en vwo.
De Wageningse lerarenopleiding is hiermee weer helemaal terug van weggeweest. ‘In de jaren
’60 is in Wageningen voor het eerst
een lerarenopleiding gestart, maar
door gebrek aan belangstelling is
die in de jaren ’80 weer opgehe-

ven’, zegt Martin Mulder, hoogleraar Educatie- en competentiestudies. ‘Het is tijd om de opleiding
weer terug te halen gezien het lerarentekort en de belangstelling die
er voor de studie is.’
De minor werd in september
2009 gestart en momenteel volgen
zeventien studenten de opleiding.
Op dit moment kun je met een BSc
in Biologie, Moleculaire Levenswe-

tenschappen of Economie en Beleid lesgeven in de verwante
schoolvakken biologie, scheikunde en economie. Mulder wil dit uitbouwen naar aardrijkskunde, natuurkunde en maatschappijleer.
De hoogleraar wil ook toe naar een
opleiding voor een eerstegraads
bevoegdheid. ‘We hopen daarmee
in september 2012 te kunnen starten.’ HW
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Voor het eerst wordt er een introductieweek, of winter AID, georganiseerd voor de
65 buitenlandse studenten die in februari
naar Wageningen komen. Van 30 januari
tot 6 februari kunnen zij de stad en het studentenleven leren kennen. De introductie
is zowel bedoeld voor masterstudenten als
uitwisselingsstudenten. Tot nu toe waren
deze studenten min of meer op zichzelf
aangewezen. ‘Maar ook studenten die later
beginnen, hebben behoefte aan een goede
introductie’, vindt Liesbeth van der Linden
van Education & Research. Ze organiseert
de week, maar studentenverenigingen
ISOW en IxESN vullen het avondprogramma. NM

niet. Dat was de teneur van de hoorzitting die de provincie maandagavond in
Forum hield over de campusroute van de
bus. Ruim vijftig bezwaarschriften heeft
het plan opgeleverd. Tot nu toe vergeefs,
de provincie geeft geen millimeter toe.
De laatste hoop van de bezwaarmakers is
daarom gericht op Provinciale Staten,
die op 16 februari de knoop doorhakt. De
bezwaren richten zich met name op het
ongemak dat ontstaat door het verleggen
van de busroute van de Nijenoordallee
naar de campus. RK
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De HOV-buslijn over de campus is een onding waar niemand beter van wordt: studenten niet, Wageningers niet en de bewoners langs de Nijnenoordallee al helemaal

Op 26 januari ondertekenen Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR, directeur Ellen Markus van
Van Hall Larenstein, de Friese gedeputeerde Hans Konst (PvdA) en de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone (PvdA)
in Leeuwarden de overeenkomst voor
een Dairy Campus bij Leeuwarden. Die
moet het internationale centrum worden
van onderzoek, innovatie en educatie op
het gebied van de melkveehouderij. Er is
een investering mee gemoeid van 20
miljoen euro. .G0

and on the four and ﬁve-year secondary
school programme.

walls of Rutte’s tower tumbling down?

WALLS OF JERICHO

:DJHQLQJHQéVQHZEXVURXWH!! seems
popular with no one.
1HZIRUHLJQVWXGHQWV!! to get own intro
week in February.
'DLU\FDPSXV!! in Leeuwarden to go
ahead.
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The professors’ procession in the Hague to
protest against higher education puts Joop
Schaminee him in mind of Joshua leading
the Israelites around the walls of Jericho.
Will the professors be able to bring the
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Op bevel van God leidde Jozua het volk op de zevende dag zeven maal rondom Jericho, waarna de dikke
muren van de stad als peperkoek verkruimelden.
Met deze Bijbelse boodschap in gedachte trokken
afgelopen vrijdag ruim duizend professoren getooid
in toga in een indrukwekkende stoet zeven maal om
de Hofvijver in Den Haag. Om te protesteren tegen
de bezuinigingen van de regering op het hoger onderwijs. De studenten, meer dan vijftienduizend in
getal, stonden op het Malieveld tegenover staatssecretaris Zijlstra. Terwijl de een zijn blote billen toonde, stak een ander boos een spandoek in de lucht
met de tekst dat hij vanaf nu alleen nog zijn eigen
lul zou kunnen aftrekken.
Je mag de helft langer doen over je bachelor en
evenveel langer over je master, daarna moet je extra
collegegeld betalen. Op het eerste gezicht lijkt deze
maatregel redelijk, maar er zitten gemene adders
onder het gras. De regeling gaat per direct in en veel
studenten zijn daarvan de dupe. En ook de universiteiten moeten voor de tijdsoverschrijding van de
studenten boeten, drieduizend euro per student per
jaar. Dat betekent het verlies van meer dan tweeduizend banen, is berekend. Halverwege de wedstrijd
de spelregels veranderen, dat is ongehoord.
Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op
handen en voeten, dichtte Ida Gerhardt in een van de
mooiste gedichten van de Nederlandse taal. De hoogleraren liepen slechts om de Hofvijver en niet op handen en voeten, maar ook zij hoopten op een wonder.
Zouden na het zevende rondje de muren van het torentje van Rutte verbrokkelen? -RRS6FKDPLQ«H
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