Het aantal ingeschreven studenten aan
Nederlandse universiteiten is dit collegejaar
met ruim 13.000 of 4 procent gegroeid ten
opzichte van vorig collegejaar. Het totale
aantal studenten in Nederland komt daarmee op 340.346.
WUR’s studentenpopulatie is vanwege een
dalende bachelorinstroom minder gegroeid,
met 1,2 procent, naar 13.056 WUR-studenten. Een mooi aantal, zegt onderwijsdecaan
Arnold Bregt. ‘Ons beleid is dat we mikken
op ongeveer 13.000 studenten. We hebben
dus geen ambitie om verder te groeien,
maar ook niet om te krimpen.’
Universiteiten van Nederland (UNL,
voorheen VSNU) publiceerde de cijfers
op maandag 7 februari. Het gaat om de
inschrijvingscijfers op peildatum 1 oktober.
Omdat die cijfers eerst worden gecontroleerd, duurt het een paar maanden voordat
ze worden bekendgemaakt. hop/lz

Microben moeten ook samenwerken
De mens gebruikt van oudsher micro-organismen. Om bier of kaas te maken bijvoorbeeld. Maar daarbij gaat het vaak om één soort bacterie of schimmel die tot productie
wordt aangezet. Wat als verschillende soorten micro-organismen samenwerken?
Die gedachte staat centraal in het
WUR-aandeel in het nieuwe Centre
for Living Technologies Het (papieren)
centrum is een samenwerking van WUR,
TU/e, UU en het MC Utrecht. Wetenschappers van die vier instellingen slaan
de handen ineen om ‘nieuwe functies
in levende (multi)cellulaire systemen te
introduceren’.

Eencellig

‘Alle deelnemers werken met levende
cellen’, zegt Diana Machado de Sousa.
Zij vertegenwoordigt WUR in het bestuur
van het centrum. ‘Humane cellen zijn
natuurlijk heel anders dan microben.
Microben zijn eencellig, mensen meercellig. Maar microben in gemeenschappen
kunnen ook als een soort meercellig

organisme functioneren. Samen kunnen
ze andere dingen doen dan alleen.’
Machado de Sousa wil die samenwerking
aanjagen door micro-organismen aan
te zetten
‘Samen kunnen
tot teammicroben andere
work. ‘Het
dingen doen dan
gaat om het
alleen’
creëren van
meerwaarde
door de juiste samenstelling te maken
van microben, bijvoorbeeld doordat ze
stofwisselingsproducten uitwisselen en
van elkaar gebruiken. In de natuur is dat
gebruikelijk, maar het concept om controleerbare microbiële katalysatoren te
ontwerpen is tamelijk nieuw in de biotechnologie.’
Het nieuwe centrum is onderdeel van

Deze gistmicrobe Saccharomyces cerevisiae wordt
gebruikt om bier te brouwen  Foto Shutterstock

Kennis-Alliantie, een bredere samenwerking tussen de vier deelnemende partijen. Het heeft voor vier jaar een budget
van 6 miljoen euro. De eerste online
workshop over synthetische microbiële-gemeenschappen is op 17 maart. rk
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Zoveel ‘pechstudenten’ protesteerden
afgelopen zaterdag in Amsterdam. Zij
eisen een eerlijke compensatie voor
het mislopen van de basisbeurs. De
boodschap: 1 miljard euro compensatie
– omgerekend zo’n 1000 euro per
leenstelselstudent – is veel te weinig.
Een uitwonende ‘pechstudent’ loopt
minstens 14.000 euro mis vergeleken
met studenten die de basisbeurs krijgen.
Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf
liet weten begrip te hebben voor de
studenten, maar geen geld te hebben
voor meer compensatie. lz
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