NIEUWS

Birgit Boogaard is docent van het jaar
De Teacher of the Year-verkiezing is dit jaar gewonnen
door Birgit Boogaard, docent
Knowledge Technology &
Innovation.

in Impulse, tegelijk met de
Excellent Education Prizes.
Aangezien deze Resource
op dat moment al naar de
drukker was, konden we geen

In totaal waren 150 docenten
op basis van vakevaluaties
genomineerd voor de prijs.
Daarna konden studenten
stemmen op hun favoriete
docent. Zo ontstond een top
tien, die vervolgens geïnterviewd werd door een studentenjury. Daarna koos de jury
een top vijf en de eindwinnaar.
De prijs werd dinsdagmiddag 11 oktober uitgereikt

‘Ik probeer ons eigen
westerse perspectief
te verbreden’
namen en reacties van winnaars meenemen in het blad
(zie daarvoor
www.resource-online.nl).
Eerder zei Boogaard over
haar nominatie dat ze het zag
als blijk van erkenning voor
twee van haar belangrijkste
vakken: Afrikaanse Filosofie

en Social Justice Technology
and Development. ‘Daarin
probeer ik Afrikaanse perspectieven van filosofen en
wetenschappers in te bren-

Teacher of the Year 2022 Birgit
Boogaard.  Foto Anna Green

gen om ons eigen westerse
perspectief te verbreden.’
Haar manier van lesgeven
omschrijft ze zelf als ‘heel
dialogisch: we creëren samen
een veilige leeromgeving
waarin we van elkaar leren.’
Boogaard gebruikt haar
achtergrond als illustrator
tijdens de les door een illustratie op het bord te tekenen
waarin ze sociologische en
filosofische concepten uitbeeldt. Aan het eind van de
collegereeks ontstaat er één
grote overzichtelijke illustratie. ‘Dat helpt om abstracte
concepten te begrijpen en
onthouden.’ lz

WUR en het Remkes-rapport
Na een zomer lang praten en zoeken naar uitwegen uit de stikstofimpasse
presenteerde ‘stikstofgespreksleider’ Johan Remkes vorige week zijn bevindingen.
Resource bekeek die persconferentie door een WUR-bril.
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Zat WUR afgelopen zomer ook
aan tafel bij Remkes?

Nee, de wetenschap was niet uitgenodigd. Misschien omdat Remkes de
wetenschappelijke status quo voldoende
bekend achtte, in lijn met de hartenkreet in Trouw van 36 wetenschappers
om nou eindelijk eens te stoppen met
twijfel en verdeeldheid zaaien. ‘Er
bestaat meer dan genoeg wetenschappelijke consensus om nu snel in actie te
komen’, schreven ze.

2

Wat hoopte of verwachtte WUR
van dit rapport?

Formeel: niets. WUR’s rol in het stikstofdossier is om feiten, cijfers en scenario’s aan te leveren voor de keuzes van
bestuurders en beleidsmakers. Helder

is wel dat WUR nietsdoen geen optie
vindt; de natuur staat overduidelijk
onder druk. En WUR pleit al een tijdje
voor een gecombineerde aanpak van
stikstof, waterkwaliteit en klimaat.

3

Weerklonk dat pleidooi?

Ja, Remkes constateerde ‘ee`n
grote behoefte aan een integraal verhaal
over waar het heen gaat met het landelijk gebied’. Zowel voor natuurherstel
als voor het toekomstperspectief van
de landbouw acht hij het cruciaal dat
opgaven zoals stikstof, klimaat, water en
dierenwelzijn in samenhang met elkaar
worden aangepakt. Gebiedsgericht, net
zoals de Taskforce Stikstof bepleit, maar
niet zo rigide als het beruchte stikstofkaartje deed vrezen – dat moet van tafel.

4

Biedt Remkes’ verhaal nog andere aanknopingspunten voor
Wagenings onderzoek?
Volop. Hij bekritiseerde bijvoorbeeld
de heiligverklaring van de kritische
depositiewaarden – niet de waarden an
sich – en vindt dat Nederland serieuzer
moet kijken naar alternatieven. Ook
betoogde Remkes ‘de terughoudendheid te laten varen’ rond innovaties; hij
bepleitte een nationaal innovatieprogramma. Daarnaast sprak hij zijn zorgen uit over de groeiende kloof tussen
de Randstad en het platteland, ‘waar
mensen de laatste bushalte en de laatste pinautomaat vrijwel gelijktijdig
zien verdwijnen’ – voer voor ruraal
sociologen dus. me

