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Post-covidonderwijs: studenten
minder, docenten meer stress
Startpagina
voor WURwetenschappers
WUR biedt wetenschappers veel informatie
die nuttig is voor het dagelijkse werk als
onderzoeker. Probleem is dat die info lastig
is te vinden. Een nieuwe site, SupHub, geeft
uitkomst. De site gaat komende maandag
de lucht in.
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In welk journal moet je publiceren voor de
meeste impact? Waar kun je een drone vinden om metingen vanuit de lucht te doen?
Die informatie is in principe allemaal te
vinden op een WUR-webpagina. ‘Maar sommige info staat op het intranet, andere ergens
op internet’, zegt Jacquelijn Ringersma,
medewerker Easy Service in Research van de
bibliotheek. ‘Het is een labyrint.’
In opdracht van
onderzoeksdecaan
‘De
Wouter Hendriks
afbakening
heeft zij de SupHub
is dat het
ontwikkeld. In de
over primair
kern is het een soort
onderzoek
startpagina. Ringaat’
gersma: ‘We hebben
een laag over alle
beschikbare diensten gelegd. Die diensten
zijn ondergebracht in tien categorieën en er is
een zoekbox. Als je iets gevonden hebt, word
je doorgelinkt naar de plek waar het staat.’
Support
In totaal zijn 150 diensten geïdentificeerd.
Ringersma: ‘De afbakening is dat het over
primair onderzoek gaat, dat het een research
support service betreft.’ De nieuwe portal
is getest bij onderzoekers. Het adres wordt
suphub.wur.nl. De link komt op intranet
onder applicaties en op de sites van de
bibliotheek en de graduate schools.
Merkwaardig genoeg bestaat er op intranet
al een pagina Onderzoeksupport. Die pagina lijkt in opzet veel op de SupHub. ‘Daar
hebben we mee geworsteld’, zegt Ringersma.
‘Maar SupHub bevat veel meer diensten,
is beter doorzoekbaar en wordt up-to-date
gehouden.’ rk

Wageningse studenten zijn flink gemotiveerder dan
in het eerste coronajaar, toen het onderwijs nog vrij
wel volledig online verliep. Bovendien rapporteren ze
beduidend minder stress dan een jaar geleden.
Bij docenten is het post-coronabeeld diffuser. Hun motivatie nam
behoorlijk toe ten opzichte van
vorig jaar, maar dat geldt ook voor
de gerapporteerde werkdruk en
het stressniveau. De overgang
naar blended onderwijs is blijkbaar
goed voor het moreel, maar levert
wel extra kopzorgen op.

Werkdruk

Dat blijkt uit een recente enquête
die door driehonderd docenten en
vijfhonderd studenten is ingevuld.
WUR hoopt er lessen uit te trekken voor de opzet van toekomstig
Wagenings onderwijs. Onderwijs
decaan Arnold Bregt deelde de

voorlopige resultaten in twee korte
online sessies met geïnteresseerde docenten. Daarin werd hybride
onderwijs geopperd als oorzaak
voor de toegenomen stress bij
docenten. ‘Hybride onderwijs is handig voor studenten, maar betekent
wel extra werkdruk voor docenten.’
Kazem Banihashem, postdoc bij
de leerstoelgroep Onderwijs- en
Leerwetenschappen (ELS) en
coördinator van dit onderzoek,
laat weten dat er binnenkort
een vervolg komt in de vorm van
interviews waarin ook de toegenomen docentenstress aan bod zal
komen. De definitieve rapportage
wordt midden juni verwacht. me

Dekschild terecht
Storm Eunice rukte ruim drie weken geleden een dekschild van kunstwerk Must Leave in de vijver bij Orion. Sindsdien was het ding spoorloos. Een zoekactie in de vijver door hoogleraar Marten Scheffer, de
geestelijk vader van de kever, en een ploeg vrijwilligers was succesvol.
Het schild stak iets verderop onder water schuin in de bodem van de
vijver. Kever en dekschild maken het goed. rk  Foto Ronny Rotbarth

