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‘WE ZIJN CONSTANT AAN HET RENNEN’

De landelijke protestbeweging
WOinactie wil de werkdruk aan
Nederlandse universiteiten verlagen, zodat studenten beter onderwijs krijgen. De beweging eist dat
de doelmatigheidskorting, een bezuiniging van 183 miljoen euro,
wordt geschrapt, en dat de overheidsbijdrage wordt hersteld naar
het niveau van 2000 (jaarlijks 1,15
miljard euro extra).
Universitair docent Sociologie
Verschoor rende uit protest met
zijn studenten een rondje om enkele onderwijsgebouwen. ‘We
hebben altijd haast, we zijn constant aan het rennen’, zei hij tegen
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In heel Nederland werd vorige
week geprotesteerd tegen de
stijgende werkdruk op universiteiten. Ook in Wageningen
waren acties in het kader van de
WOinActie-week. ‘We doen dubbel zo veel werk met hetzelfde
aantal mensen als tien jaar geleden’, zei actievoerend docent
Gerard Verschoor.

 U
 niversitair docent Sociologie Gemma van der Haar geeft een buitencollege als
ludiek protest tegen de werkdruk.

de studenten. ‘Jullie willen goed
onderwijs, maar het wordt voor
ons steeds moeilijker om dat te leveren.’ Eigenlijk bezwijken de
WUR-docenten onder hun eigen
succes, zegt Verschoor. ‘In de afgelopen tien jaar hebben we bijna
een verdubbeling van het aantal
studenten gehad bij de masters

Forest and Nature Conservation,
International Development en Development and Rural Innovation.
In onze leerstoelgroep doen we
dubbel zo veel werk met hetzelfde
aantal mensen als tien jaar geleden. Het onderwijs lijdt daaronder.’
‘De laatste twintig, dertig jaar is

er in Nederland constant bezuinigd op hoger onderwijs, terwijl
steeds meer mensen gaan studeren’, zegt hoogleraar Sociologie
van Ontwikkeling en Verandering
Bram Büscher. Hij en zijn collega’s komen amper aan hun vrije
dagen toe, omdat ze hun werk dan
niet afkrijgen. ‘Natuurlijk draait
wetenschap ook veel om de liefde
voor het vak, maar in het huidige
systeem is steeds minder tijd voor
echte verdieping.’ Ook voor het organiseren van protesten was eigenlijk geen tijd. ‘Vakbond FNV is
ons te hulp geschoten. Zij hebben
coördinatie uit handen genomen’,
aldus Büscher.
‘Op alle Nederlandse universiteiten staat het water iedereen aan
de lippen’, vervolgt de hoogleraar.
‘Daar willen wij aandacht voor vragen met acties. Dit is daar een eerste stap in. Maar als het niets oplevert, gaat WOinActie zich op andere vormen van actie richten. Dan
moet je bijvoorbeeld aan staken
gaan denken.’ LZ

VIERHONDERD BEZOEKERS OP EERSTE COMPANY DAY
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Inspiratie opdoen. Dat was de belangrijkste
reden voor de circa vierhonderd bezoekers om
naar de eerste WUR Company Day te komen
die op 27 september werd gehouden.

Managers, innovators en ontwikkelaars van kleine en grote bedrijven werden in themasessies
bijgepraat over de mogelijke toepassingen en
impact van big data, blockchain, klimaatslimme en circulaire voedselproductie, CRISPR-Cas, fotosynthese en precisielandbouw.
Rudi Cartuyvels van het
Belgische onderzoeksinstituut Imec trapte af met een
keynote over de relevantie
van nano-electronica voor
de landbouw-, voedsel- en
gezondheidssectoren. Afgelopen maand werd bekend dat Imec aanstuurt
op een gezamenlijk onderzoekscentrum met WUR

en RadboudMC. De provincie Gelderland is gevraagd om een injectie van 65 miljoen euro. Gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) betrad na
Cartuyvels het podium en stak de loftrompet
over het innovatie- en startersklimaat in de provincie. Uitsluitsel over de toekenning van dit bedrag kon hij echter niet geven.
Dat er een tweede editie van de Company Day
komt, is bijna zeker, aldus organisator Sebastiaan Berendse, directeur waardecreatie. Wellicht
wordt dan niet alleen op bedrijven gemikt, maar
ook op overheidsorganisaties, zodat de dag
meer het karakter van een customer day krijgt.
Opvallend vond Berendse dat de sessie met de
minste voorinschrijvingen, de presentatie over
fotosynthese, toch veel enthousiaste reacties opriep. Berendse: ‘Het is een zeer uitdagend onderzoeksveld waar veel kansen liggen voor samenwerking met bedrijven.’ AvE

 O
 rganisator Sebastiaan Berendse (links) en keynotespreker
Rudi Cartuyvels tijdens de Company Day.
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TAALLES IN RUIL VOOR VRIJWILLIGERSWERK
Door gratis taalles te koppelen
aan vrijwilligerswerk wil de nieuwe Taalclub Wageningen de kloof
tussen Wageningers en internationale studenten en promovendi
te lijf gaan. Er zijn al tachtig aanmeldingen.
Het idee is van student Anne Walther. Het valt haar op dat de doorsnee internationale student of
PhD’ er nauwelijks contacten heeft
met de Wageningse bevolking. ‘Ik
vind het jammer om te zien dat
mensen hier een paar jaar komen
studeren of werken, vervolgens vertrekken en nog nooit een Wageninger hebben gesproken.’
Studenten leven in een bubbel,
en internationale studenten in een
dubbele bubbel, zegt Walther. ‘Wageningen is een kleine, boeiende
stad. Hoe kunnen we samen een
community bouwen?’ Al filosofe-

rend over die vraag met Machteld
Speets van het Vrijwilligers Centrum Wageningen ontstond het
idee voor de Taalclub. Taal is een
belangrijke barrière voor contact
tussen buitenlanders en Wageningers, maar taalles is vaak duur,
zegt Walther. Door gratis taalles te
koppelen aan vrijwilligerswerk,
snijdt het mes aan twee kanten.
De interesse is groot; een eerste
post op Student Plaza leverde Walther tachtig aanmeldingen op. Onder hen veel internationale studenten, maar ook promovendi en
asielzoekers. De animo levert meteen al een luxeprobleem op. ‘Zo
veel geschikt vrijwilligerswerk is er
niet’, zegt Walther. ‘Voor de meeste vrijwilligershulp is al enige kennis van de Nederlandse taal nodig.’
Maar ze ziet wel een oplossing. ‘Als
iemand bijvoorbeeld goed kan koken, kan hij of zij misschien in

ZES NWO-BEURZEN VOOR
INTERNATIONAAL ONDERZOEK
Zes Wageningse onderzoekers
hebben een beurs gekregen van
NWO om meer tijd te besteden
aan hun onderzoek binnen CGIAR
(de Consultative Group of International Agricultural Research), een
wereldwijd onderzoeksplatform
voor voedselzekerheid.
Het gaat om Marrit van den Berg,
Inge Brouwer, Erwin Bulte, Ruerd
Ruben, Jeroen Groot en Marc Verdegem. NWO deelde zeven beurzen
uit, waarvan er zes naar WUR-onderzoekers gaan. Ook de zevende
onderzoeker heeft Wageningse
roots: Anton Vrieling, nu universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente, deed twee masters en
een PhD aan WUR.
De onderzoekers ontvangen een
premie van ruim anderhalve ton
om drie jaar lang meer samen te
werken met de agrarische onderzoeksinstituten van CGIAR. De onderzoeksvoorstellen zijn gericht op

armoedebestrijding, verbetering
van voedsel- en voedingszekerheid,
en het verbeteren van toegang tot
natuurlijke hulpbronnen.
Jeroen Groot, onderzoeker bij Farming Systems Ecology, krijgt een
subsidie van NWO om de agro-ecologische modellen van verschillende CGIAR-instituten te beoordelen
en harmoniseren. Om die reden financieren ook de CGIAR-instituten
een deel van het onderzoek van
Groot, waardoor hij zich de komende drie jaar volledig op dit project
kan richten. Groot begeleidt nog
wel enkele Wageningse MSc- en
PhD-studenten.
Marc Verdegem van Aquacultuur en
Visserij kan de komende drie jaar
40 procent van zijn tijd besteden
aan samenwerking met CGIAR op
het gebied van de ecologische intensivering van visteelt. Dit is een
lopend onderzoek van Verdegem in
samenwerking met WorldFish, een
van de instituten van CGIAR. AS
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Docenten protesteren tegen hoge werkdruk

 A
 nne Walther: ‘Het jammer als mensen hier na een paar jaar vertrekken en nog nooit
een Wageninger hebben gesproken.’

wijkcentra kookles geven.’
De taallessen gaat Walther vanaf komende week zelf verzorgen
met behulp van Go Dutch!, een gratis online taalmodule voor studenten. De leerlingen vormen kleine

groepjes, die zelf hun tempo bepalen. Eens per week is er een contactuurtje met Walther. De lessen
worden gegeven in wijkcentrum de
Pomhorst en eetcafé Vreemde Streken. RK
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