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MEDEWERKER RICHT TUSSENJAAR-FONDS OP
Studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt maar die niet weten wat ze wél
willen, kunnen een tussenjaarprogramma volgen. Alleen kan niet iedereen zo’n programma
betalen. Daarom heeft WUR-voorlichter Hermien Miltenburg het Tussenjaarfonds opgericht.

RIJKE OUDERS
Een tussenjaarprogramma is prijzig. Miltenburg: ‘Voor kinderen van rijke ouders is dat niet
zo erg, maar er zijn ook jongeren die zich dit niet
kunnen veroorloven. Het Tussenjaarfonds kan
deze groep helpen om tóch een tussenjaarprogramma te volgen. Voor hen heb ik het fonds opgericht.’ Om aanspraak te maken op het fonds,
moeten studenten recht hebben op een aanvullende beurs. Het fonds vergoedt vervolgens de
helft van het programma. De andere helft moet
de student zelf regelen. ‘Maar de meeste pro-

Welk pensioen?
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‘Ik zie dat de kansenongelijkheid in Nederland
weer toeneemt. Onderwijs is bedoeld om dat te
verkleinen. Maar dan moet je wel weten wat je
wilt studeren’, zegt Hermien Miltenburg, die
over een paar maanden met pensioen gaat.
‘Meerdere universiteiten en hogescholen bieden
tussenjaarprogramma’s aan’, zegt Miltenburg.
‘Deelnemers gaan twee tot drie dagen per week
intensief aan de slag om te ontdekken welke studie of beroep bij ze past. Het is goed dat die programma’s er zijn, want 20 procent van de studenten stopt in hun eerste studiejaar. Als je vervolgens niet weet wat je wilt, heb je een probleem.’

 Studiekiezers en ouders bezoeken een open dag

gramma’s zijn twee of drie dagen per week, dus
je kan er gewoon bij werken’, zegt Miltenburg.
Het fonds wordt momenteel voornamelijk door
Miltenburg zelf gefinancierd. ‘Ik heb wat geld
verdiend door decanentrainingen te verzorgen.
Dat is genoeg om twee á drie studiekiezers te
sponsoren. Daarnaast ben ik medeorganisator
van de Tussenjaarbeurs op 26 maart. Het entreegeld hiervan gaat naar het fonds.’
FINANCIERING
Miltenburg wil op termijn ook kijken naar andere vormen van financiering, zoals crowdfunding.
‘Misschien is DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, red.) ook wel geïnteresseerd. Uiteindelijk is
iedereen erbij gebaat dat mensen op de juiste
plek terechtkomen. De student, de ouders, maar
ook de maatschappij. Gemotiveerde studenten
lopen minder studievertraging op en maken
minder gebruik van de subsidie die er op studeren is. Later worden zij gemotiveerde hoogopgeleide professionals. Dat heeft BV Nederland hard
nodig.’ LZ

VERKOOP AULA VOOR DE RECHTER
De Noordereng Groep wil voor de rechter
afdwingen dat WUR de verkoop van de Aula
aan concurrent BOEi/Van Swaay heroverweegt. De beoordeling zou niet objectief zijn
verlopen.
Dat zegt woordvoerder Gerben Kuipers van de
Noordereng Groep. Kuipers is boos omdat het
volgens hem niet duidelijk is waarom zijn plan
voor de Aula is afgewezen. Noordereng en BOEi/
Van Swaay waren beide in de race om de Aula
aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen te
kopen en het pand met het omliggende terrein
te herontwikkelen. Aanvankelijk sprak WUR de
voorkeur uit voor het plan van Noordereng om
van de Aula een debatcentrum te maken, maar
draaide bij nadat beide partijen de plannen aanpasten.
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Dat deden zij omdat het Wageningse college van
burgemeester en wethouders voorkeur had voor
het plan van BOEi/Van Swaay om van de Aula
een bioscoop te maken. BOEi/Van Swaay kwam
daarop met een sterk aangepast plan op de proppen en won de prijsvraag. Het is Kuipers niet
duidelijk waarom zij de strijd verloren.
AFDWINGEN
Op vragen om een toelichting kwam voor Kuipers geen bevredigend antwoord en hij wil nu
dat de rechter die antwoorden afdwingt. In het
uiterste geval kan dat volgens Kuipers betekenen
dat er een herbeoordeling van de plannen komt.
WUR-woordvoerder Simon Vink zegt dat toegestuurde stukken worden bestudeerd. ’We zullen
richting Noordereng Groep en hun raadsman te
zijner tijd reageren.’ RK

Iedereen die bij de universiteit werkt, bouwt
daarmee automatisch pensioen op bij het ABP.
Ik heb laatst eens gekeken en al mijn stortingen tot nu toe beloven een riante 200 euro netto
per maand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Af gelopen november kwam minister Wouter
Koolmees van Sociale Zaken met verlossende
woorden voor pensioengerechtigden: de hersteltermijn van de pensioenfondsen werd wederom verlengd (de zoveelste keer dat een minister dit doet). Vlag uit bij de vakbonden en gepensioneerden, ondanks de actuele dekkingsgraad van het ABP van ongeveer 94 procent.

‘Mijn generatiegenoten
zijn te druk om zich er
druk over te maken’
Van mijn generatie is er bijna niemand die zich
hier druk over maakt, veel te druk met carrière,
kinderen en huishouden. Daardoor hoor je ze
nooit, niet bij nieuws over deze dekkingsgraad
of bij uitstel van de hersteltermijn. Maar het is
de pensioenzekerheid van jongere werknemers
die steeds wordt opgeofferd omdat het politiek
niet zo goed uitkomt om te korten.
Kunnen we daar dan niets tegen doen? De
meest logische route lijkt het verantwoordingsorgaan van het ABP, want dat adviseert
het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Weet je wie daar inzitten? Maar 18 van de 48 leden zitten daar namens werknemers (de rest vanuit werkgevers
en gepensioneerden). Van die 18 zijn er maar
5 leden die er niet namens een vakbond zitten.
Diezelfde vakbonden die nooit willen korten
omdat hun achterban gemiddeld 55+ is. Geen
wonder dat er nooit gekort wordt.
Ik hoop dat er over 30 jaar voor mij nog iets
van de 200 euro over is.

Guido Camps (36) is
dierenarts en postdoc bij
Humane Voeding. Hij houdt
van bakken, bijen houden
en bijzondere dieren.
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