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VERDEELDHEID OVER ENGELSE BACHELORS
De WUR Council is sterk verdeeld over de
invoering van Engelstalige BSc-programma’s. Het personeel is overwegend tegen,
de meeste studenten zijn voor, bleek op
3 mei.
De personeelsleden in de WUR Council denken dat volledig Engelstalig onderwijs in Wageningen leidt tot meer werkdruk en lagere
onderwijskwaliteit. Wellicht vergroot het Engelstalige onderwijs de kansen op de internationale arbeidsmarkt en de Engelse taalvaardigheid, maar het effect op de Nederlandse arbeidsmarkt en taalvaardigheid is negatief, menen ze. Ze hebben een principiële vraag voor
het bestuur: is WUR een Nederlandse universiteit met internationale studenten of een internationale universiteit gevestigd in Nederland?

Ze kiezen voor het eerste antwoord.
De meeste studenten in de WUR Council
zien dat anders. WUR richt zich op mondiale
problemen en moet vraagstukken dus vanuit
een mondiaal perspectief kunnen bekijken.
Daarom moeten alle Wageningse bacheloropleidingen Engelstalig worden met een international classroom, stelden ze.
De studenten zien wel praktische problemen bij de invoering, zoals verhoogde werkdruk en extra instroom van internationale studenten. Daarom gaat de WUR Council sowieso pleiten voor uitstel. Het bestuur wil vijf Engelstalige bachelors invoeren per september
2018, de medezeggenschap wil eerst een grondige effectrapportage. AS
Lees ook Opinie op p. 22.

kort
>>OPVOLGER VAN ARENDONK

Toch Martien Groenen

Martien Groenen was de gedoodverfde opvolger van hoogleraar Fokkerij en genetica Johan
van Arendonk, toen die anderhalf jaar geleden vertrok als leerstoelhouder. Maar hij solliciteerde in eerste instantie niet. Na een
vruchteloze internationale zoektocht is hij nu
toch benoemd tot leerstoelhouder. Groenen is
al vijftien jaar persoonlijk hoogleraar bij de
groep Fokkerij en genetica. Hij geniet internationaal groot wetenschappelijk aanzien als
geneticus, hij bracht bijvoorbeeld het genoom van het varken en de kip in kaart met
internationale collega’s. ‘Ik ben vooral inhoudelijk gedreven; het management trok me
minder’, legt hij uit. Toen de internationale
zoektocht van de benoemingsadviescommissie niet tot een benoeming leidde, besloot
Groenen toch te solliciteren. ‘Er is duidelijkheid nodig en er liggen wetenschappelijke
uitdagingen.’ AS

>>NIEUWE KNAW-LEDEN

Bulte en Van der Oost

De Wageningse hoogleraren John van der
Oost en Erwin Bulte zijn benoemd tot lid van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
(KNAW). Dat is een select genootschap van
wetenschappers dat de overheid adviseert.
Van der Oost, persoonlijk hoogleraar Microbiologie, heeft naam gemaakt met zijn onderzoek aan Crispr-Cas, een afweersysteem van
bacteriën dat wordt toegepast als gereedschap voor genetische modificatie. Bulte is
hoogleraar Ontwikkelingseconomie. Hij doet
onderzoek naar de machtsverhoudingen in

Martien Groenen

Afrikaanse dorpen en het succes van ontwikkelingsprojecten. VK

>>RUBICON-BEURS

Nico Claassens

Microbioloog Nico Claassens heeft een Rubicon-beurs van de NWO gekregen. Hij gaat aan
het Max Planck Institute for Molecular Plant
Fysiology in Potsdam bacteriën nieuwe trucjes leren. Hij wil nieuwe routes inbouwen
waarlangs de bacterie Cupriavidus necator
waterstof en kooldioxide efficiënt kan omzetten in allerlei chemisch interessante producten. Claassens is een van de 22 gelukkigen
die deze ronde een Rubicon kregen. RK

Lees meer over deze onderwerpen
op resource-online.nl
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Mineraalwater
Elegant beweegt ze haar handen door haar
haar. Ik observeer het schuim dat langzaam van haar schouders glijdt. Even staar
ik haar aan, om vervolgens de badkamer in
mij op te nemen. Ik zie vrij gewone dingen:
wat flesjes, een stuk zeep, een douchegordijn. Alleen een fles Spa Blauw kan ik niet
plaatsen.
Welke shampoo ze gebruikt, ben ik vergeten; ik onthoud dat soort dingen niet. Wel
herinner ik me dat ze het product met zorg
heeft uitgezocht. Zo is ze: bij alles wat ze
doet, denkt ze eerst goed na. Ik bewonder
dat.
Uren kan ik met haar praten, over wetenschap, ons promotieonderzoek, het leven.
Steeds verrast ze me met nieuwe perspectieven. Maar ja, ze is dan ook veel slimmer
dan ik, veel wetenschappelijker.
Tevreden bekijk ik haar gesloten ogen. Met
een zachte straal water spoelt ze het
schuim weg. Ze opent haar ogen en kijkt
me stralend aan. ‘Kun je mij die fles aangeven?’ Ze wijst in de richting van de fles Spa
Blauw. Mijn mond valt open.
‘Ik vind het water hier te hard, dus...’, zegt
ze aarzelend. Ik val haar in de rede. ‘Dus je
vindt dat het water te veel mineralen bevat
en daarom koop je mineraalwater?’, zeg ik
pestend en tegelijkertijd verbaasd over
haar volstrekt onwetenschappelijke handelen.
Schuldbewust kijkt ze me aan. Om mijn gesar niet al te pijnlijk te maken, kus ik haar
schouder. ‘Tja, ik ben niet zo rationeel in
dit soort dingen’, zegt ze zachtjes. ‘Ik wilde
mijn haar gewoon wat mooier maken.
Maar het was inderdaad dom.’ Grijnzend
vergeef ik haar.
Dat ik zojuist ontdekt heb dat Spa veel calcium-armer en dus zachter is dan Wagenings kraanwater, ga ik haar voorlopig nog
niet vertellen.

Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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