
Jaarverslag studentenraad 2002-2003 
 
JAARLIJKS TERUGKEREND IN DE STUDENTENRAAD 
 
Verkiezingen 
Van 28 mei t/m 5 juni vonden de studentenraadverkiezingen plaats. Dit jaar kon er voor het eerst elektronisch worden gestemd. Door in te 
loggen op de CSA-site kon elke student eenmalig zijn stem uitbrengen op de kandidaat van zijn keuze. Met een percentage van 43,7 was 
de opkomst in Wageningen dit jaar het hoogst van de studentensteden waar verkiezingen werden gehouden. Dit is tevens een stijging van 
een kleine 10% ten opzichte van de vorige verkiezingen, waarmee we kunnen zeggen dat het elektronisch maken van de verkiezingen 
succes heeft gehad. 
Deze verkiezingen hebben we gemerkt dat studenten na de peildatum voor het vaststellen van het kiesregister zich nog  met terugwerkende 
kracht  (dus te effectueren voor de peildatum) kunnen uitschrijven. Ook zijn er studenten die zich na de peildatum met terugwerkende kracht 
inschrijven. Beide categorieën studenten zijn dit jaar door de verkiezingscommissie als niet kiesgerechtigd behandeld. Zij mochten dan ook 
niet stemmen voor de verkiezing van de SR 2003/2004. Voor volgend jaar zal gekeken worden of onduidelijkheden over de kiesgerechtigde 
status van deze studenten kunnen worden vermeden door de periode tussen het vaststellen van het kiesregister en het stemmen in te 
korten. 
 
Onderwijs- en ExamenReglement (OER) 
Dit jaar werden OER-BSc en OER-MSc weer bijgesteld. Het college deed enkele voorstellen tot wijziging, die door de SR niet allemaal 
met gejuich werden ontvangen. Zo wilde het college de geldigheidsduur van BSc-tentamens beperken tot 6, en van MSc-tentamens tot 4 
jaar. De SR wilde liever onbeperkte geldigheid. Afgesproken is nu, dat de geldigheidsduur voor zowel BSc- als MSc-tentamens 6 jaar is. 
In bijzondere gevallen (bij goede argumentatie van de student en / of studiebegeleider) kan hiervan door de examencommissie worden 
afgeweken.  
Een ander punt waarvoor de SR zich heeft ingezet, is de mogelijkheid om reeds met MSc-vakken te kunnen beginnen, wanneer nog niet 
alle punten uit de BSc zijn gehaald. Volgens het OER kan dit, op voorwaarde dat minimaal 105 punten uit de BSc-fase al wel behaald 
zijn. De SR heeft gepoogd dit aantal terug te brengen naar 84, maar de regel is alleen bedoeld voor studenten die slechts een fractie 
achterlopen op schema en die alleen maar meer vertraging zouden oplopen wanneer zij niet alvast met MSc-vakken zouden kunnen 
beginnen. Daarom hield het college vast aan 105 punten. Wel is ook hierbij de opmerking gemaakt, dat in specifieke gevallen van deze 
regel kan worden afgeweken. 
 
Contacten 
Binnen de SR hield de commissie contacten het overzicht over de contacten met de diverse studentenorganisaties en de decentrale 
medezeggenschapsorganen. Per OR en OWI werden toehoorders vanuit de SR aangesteld die de vergaderingen bijwoonden. Punten 
die hier speelden, en waar op centraal niveau ook over gesproken werd, werden meegenomen. Bepaalde onderwerpen werden 
doorgeschoven naar de betreffende GV- of SR-commissie (bv. internationalisering, financiën) en  zijn daar behandeld. 
Dit jaar is er eenmaal een overleg georganiseerd tussen de studenten uit de OR'en en de SR, waarin de gang van zaken binnen de OR 
besproken werd en de rol van de studenten hierin. Daarnaast werden de WSO-studentenoverleggen bezocht door commissie contacten. 
Ook werd het overleg van de studieverenigingen bezocht door deze commissie, hier werden mededelingen gedaan vanuit de SR en 
vragen beantwoord van de studieverenigingen. 
 
Promotie 
Op het gebied van de algemene SR promotie zijn er dit jaar vijf  activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er regelmatig een column in het 
Wb geplaatst.  
In november is er een algemene SR-folder verschenen, met informatie over wat de SR doet en waar we ons dit jaar mee bezig gaan 
houden en een stukje per fractie. De folder was tweetalig, en werd verspreid over de studentenhuizen en afdelingen van studentenflats. 
Begin januari is de traditionele SR-nieuwjaarsborrel gehouden, dit jaar in de Aula. Naast een praatje van de SR-voorzitter en dhr. 
Speelman waren er drie Engelstalige cabaretiers. Het evenement was wederom goed bezocht zodat de locatie eigenlijk te klein was. 
Bij het nieuwe studentenstatuut hadden we een prijsvraag gemaakt, met als prijs een reischeque. De deelname aan deze prijsvraag was 
goed. 
In maart is er de actie "Broodje Studentenraad" geweest. Drie dagen lang was een speciaal voor ons gemaakt broodje te verkrijgen in 
vier kantines. Er is gepromoot met posters en de SR-leden hebben op de betreffende kantines gepromoot. Bij deze actie werd ook het 
nieuwe logo geïntroduceerd: een hondenhok als teken van de wakende studentenraad. 
Voor de promotie van de verkiezingen is er een verkiezingsfolder gemaakt, met daarin uitleg over hoe men moest stemmen en wat we 
dit jaar gedaan hebben. Verder zijn er pepermuntrolletjes als gadgets uitgedeeld. Een keer is er gezamenlijk opgetreden als SR, aan de 
vooravond van de verkiezingen. 



Financiële Ondersteuning Studenten 
In september is de nieuwe FOS-regeling door de studentenraad goedgekeurd. De FOS commissie van de SR is dit jaar vooral bezig 
geweest met het goed laten verlopen van de implementatie van deze nieuwe regeling. Zo hebben we meegedacht over hoe je de 
afweging kan maken voor de verdeling van de FOS maanden. Ook hebben we gezorgd voor de twee student-leden in de commissie die 
de maanden gingen verdelen, zoals van tevoren was afgesproken. We hebben gekozen voor twee studenten die bij vele organisaties 
actief zijn. Komend jaar zal de nieuwe FOS regeling geëvalueerd moeten worden. Het was namelijk wel veel werk voor studenten om de 
aanvraag in te vullen, en ook voor de universiteit was het veel werk om de aanvragen te beoordelen. 
Verder hebben we dit jaar een aantal wijzigingen in de FOS-regeling aangebracht. Deze kan je vinden in de bijlagen van het 
studentenstatuut. Er is bijvoorbeeld voor gezorgd dat nu iedere student recht heeft op FOS, ook buitenlandse studenten, doorstromers 
en mensen die al een aantal jaar geld lenen bij het IBG. Daarnaast is de maximum grens voor mensen die 
medezeggenschapsactiviteiten hebben gedaan, opgehoogd naar 20 maanden. 
 
 
WAT ER DIT JAAR HEEFT GESPEELD IN DE STUDENTENRAAD 
 
Nieuwbouw 
De SR heeft afgelopen jaar een actieve inbreng gehad in de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen  doordeelname in de werkgroep 
onderwijsvoorzieningen Forumgebouw en de werkgroep restauratieve voorzieningen Forumgebouw en  door deelname in de  
medezeggenschapsbrede commissie Huisvesting en Milieu De SR heeft hierbij vooral gelet op de kwalitatieve en kwantitatieve planning 
voor onderwijsvoorzieningen (zoals afstudeerwerkplekken, kwaliteit van PGO-ruimten, bibliotheek etc.) en studentenfaciliteiten (Dienst 
Studentenbegeleiding, plekken voor studieverenigingen e.d.) en bijgestuurd in de procesgang. Zo was de interne communicatie 
minimaal en slecht geregeld en waren niet alle plannen even realistisch en uitvoerbaar.  
Om dit te bereiken heeft zij intensief en goed contact gehad met verschillende studentenorganisaties, betrokken medewerkers en 
relevante organen.  
 
Engelstalig onderwijs 
Op het gebied van Engelstalig onderwijs speelden dit jaar twee zaken.  
Het vak wetenschappelijk Engels 
Wetenschappelijke artikelen, geschreven door Nederlandse studenten, voldoen vaak niet aan de eisen die in Europa worden gesteld. Zo 
verschillen opbouw en lay-out aanzienlijk van artikelen die vakgenoten schrijven. Om die reden streeft de SR er al enkele jaren naar, 
een vak ‘scientific English in te voeren. Dit jaar is de toezegging gekomen van het College van Bestuur, dat er ruimte zal komen voor 
een dergelijk vak. Vanaf september 2003 zal het vak elke tweede en vierde periode worden aangeboden. 
Beheersing van de Engelse taal door studenten 
De kwaliteit van het onderwijs heeft te lijden onder het feit dat een deel van de (vooral van extern instromende) MSc-studenten de 
Engelse taal niet goed beheersen. De SR was niet de enige die dit probleem wilde aanpakken, dus is het afgelopen jaar in een 
universiteitsbrede werkgroep bekeken wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen. Gekeken is naar de mogelijkheid om 
studenten die niet goed Engels spreken, terug te sturen naar hun land maar dit blijkt  niet mogelijk  te zijn. Het probleem is dus nog niet 
opgelost en de SR vindt dat de werkgroep door moet gaan met het zoeken naar een oplossing. 
 
Kantines 
Eind 2002 zijn vier kantines gesloten. De Studentenraad was niet gehoord in het besluit om kantines te sluiten. Het college heeft 
hiervoor haar excuses aangeboden, maar was van mening dat de SR geen instemmingsrecht had op dit besluit en dat het besluit dus 
rechtsgeldig was. De SR vond dat zij op grond van haar reglement dit besluit ter instemming had moeten krijgen. Omdat het College en 
de SR het niet eens konden worden, heeft het College toen voorgesteld dat beide partijen een jurist zouden aanwijzen die samen een 
richtinggevend voorstel betreffende de rechten van de raad zouden opstellen. De uitkomst van het  voorstel geeft aan dat de raad 
instemmingsrecht heeft betreffende het kantinebeleid. De raad is van mening dat er een duidelijke visie moet bestaan voor het 
kantinebeleid. Volgens de raad was dat niet aanwezig en was het ondoorzichtig op welke argumenten de kantines gesloten zijn. Wat 
betreft de kantine aan de Nieuwlanden denkt de raad dat deze niet gesloten had mogen worden, omdat de loopafstand van de werkplek 
tot de dichtstbijzijnde kantine te groot is. Op dit moment is het nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor het kantinebeleid. 
 
Verschoolsing 
Als gevolg van de invoering van de BaMa-structuur is er in Wageningen veel veranderd in het onderwijs. Veel vakken zijn opgenomen in 
grotere vierpunts-vakken. Kleinere vakken zijn verdwenen en veel PGO onderdelen zijn in de vakken opgenomen. Dit heeft geresulteerd 
in een kleinere vrijheid voor de student. Die kleinere vrijheid wordt ook wel aangeduid met verschoolsing. Dat dit thema onder studenten 
leeft, is wel duidelijk. Iedere fractie van de studentenraad heeft hierover in zijn verkiezingsprogramma geschreven. In het afgelopen jaar 
heeft de studentenraad gewezen op het belang van kleinere vakken. Door het College van Bestuur is dan ook toegezegd om tweepunts-
vakken  te ontwikkelen. Ook is de studentenraad in discussie gegaan met de Rector Magnificus  en andere ambtenaren van Onderwijs & 
Studentenaangelegenheden over het thema verschoolsing. Gesproken is over een goede invulling van PGO, rol van de docent in het 
onderwijs en academische vaardigheden. De discussie zal volgend jaar vervolgd worden door de nieuwe studentenraad. Een goede 
invulling van het onderwijs blijft een aandachtspunt. 
 
Internationalisering 
Dit jaar was er in de SR voor het eerst een commissie internationalisering, bestaande uit de SR-leden van de ELSA en het ISP. De 
commissie heeft zich gebogen over het internationaliseren van de opleidingscommissies, het SPI-rapport en een deel van de 
Nederlandse delegatie op de Global Village Day. 



Op het gebied van internationalisering zijn er dit jaar veel gesprekken gevoerd met studentenorganisaties die wilden internationaliseren, 
en is er gelobbyd bij het bestuurscentrum om hiervoor geld los te krijgen. Bereikt is dat statuten kunnen worden vertaald, actieve 
buitenlandse studenten krijgen een certificaat en voor goede initiatieven op het gebied van internationalisering kan een plan van aanpak 
en begroting worden ingediend. Verder is er een vaste contactpersoon voor internationalisering van studentenorganisaties bij de 
universiteit aangesteld. 
Daarnaast zijn de ISP en FSCG vergaderingen bezocht door SR-leden, zodat beide groepen op de hoogte waren wat er bij elkaar en op 
de universiteit gebeurd. 
 
WAT WE GEZAMENLIJK MET DE ONDERNEMINGSRAAD WU HEBBEN BEHANDELD 
 
Nieuwe medezeggenschap 
Vanaf 1-1-2003 zijn de medezeggenschapsorganen van de Universiteit en van Stichting DLO samengegaan. De decentrale 
medezeggenschap (OR), op het niveau van kenniseenheid, vaardigt een aantal mensen af naar de centrale medezeggenschap (COR).  
Omdat alleen universiteitsmensen het universitaire beleid mogen bepalen is er gekozen om een stelsel te hanteren waarbij de 
universiteitsmedewerkers vanuit de COR samen met de Studentenraad beslissen over de algemene universitaire zaken in de 
Gezamenlijke Vergadering (GV). Omdat hierbij het aantal universitaire medewerkers te weinig is en het voor bv. AIO’s onmogelijk is om 
zowel in de OR, de COR als de GV te zitten, zijn er universitaire mensen direct gekozen vanuit de organisatie.  
Voor de studentenraad had deze wijziging vooral tot gevolg het opnieuw bepalen waar welke zaken besproken  dienen te worden. 
Bovendien zitten de meeste medewerkers door de wijziging in verschillende medezeggenschapsorganen  en hebben ze daardoor 
minder tijd, zodat de Studentenraad zich iets meer op de algemene universitaire zaken is gaan richten. 
 
Toetreding van Hall– Larenstein 
De bestuurlijke samenwerking tussen Wageningen UR en van Hall- Larenstein willen beide instellingen 1 januari 2004 tot stand laten 
komen. De vraag is hoever de samenwerking mag gaan om beide instellingen hun eigen identiteit te laten behouden. De SR is van 
mening dat beide instellingen een niveau en cultuurverschil hebben, zodat er heel kritisch gekeken moet worden naar pogingen van het 
bestuur tot gezamenlijk onderwijs. Op het gebied van onderwijsondersteuning kan deze samenwerking juist haar vruchten afwerpen 
door schaalvergroting en marktherkenbaarheid. Te denken valt aan bibliotheekfunctie, kantines, gebruik van collegezalen en laboratoria. 
De samenwerking is nu nog in haar beginfase zodat de raad ermee begonnen is om haar visie te ontwikkelen op de mogelijkheden en 
grenzen van deze samenwerking. De daadwerkelijke beslissingen zullen door de volgende raad genomen worden. 
 
Instellings- / Ondernemingsplan WUR 
In het afgelopen jaar heeft de studentenraad zich samen met de andere leden van de GV intensief beziggehouden met het 
Instellingsplan van Wageningen Universiteit. Belangrijk onderdeel van het IPOP is, hoe kan het ook anders, het onderwijs. De vele 
facetten van dit onderwerp maakten de discussie met het College van Bestuur erg interessant. Laatstgenoemde liet een 
streefpercentage voor Probleem Gestuurd Onderwijs(PGO) in de tekst opnemen: 30%. Dit riep hevige weerstand op bij de leden van de 
SR. Uiteindelijk realiseerde ook het College zich, dat dit percentage niet reëel was en vervolgens verdween het uit de tekst. Hieraan 
gekoppeld was de vraag wat verstaan wordt onder een ideale mix van onderwijsvormen. Deinvulling per opleiding is erg specifiek; er 
werd gepleit voor  behoud van waardevolle elementen in opleidingen zoals practica en excursies.  Ook het leerstoelenplan was een punt 
van discussie: hoe worden de criteria voor waardering van leerstoelen door het CvB gehanteerd? De GV heeft met succes gevraagd of 
in dit proces meer transparantie zou kunnen worden gehanteerd. Door middel van een jaarlijkse rapportage zal in de toekomst een beter 
zicht op de kwaliteit van leerstoelen verkregen kunnen worden. Zo kan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan Wageningen 
Universiteit behouden c.q. verbeterd worden!    
De studentenraad constateerde op basis van het vorige IP (1999-2003), dat een kritische evaluatie van de matrixstructuur nodig zou zijn. 
Macht en middelen liggen nog teveel aan de aanbodzijde (de kenniseenheden), terwijl het onderwijs- en onderzoeksaanbod volgens de 
SR juist gestuurd zou moeten worden door de vraag (OWI’s – OZI’s). De SR stelde zich dan ook tot doel dat de taken van 
bovengenoemde organen zoals vastgesteld binnen de matrixstructuur expliciet vermeld zouden worden in IP2003-2007.  
Verder stelde de SR tevoren dat een voldoende waardering van OWI’s en Opcies noodzakelijk zou zijn om de matrixstructuur goed te 
laten werken. In het beleid worden zij vooralsnog ondergewaardeerd. Naast de reglementaire invulling zou er een duidelijke praktische 
invulling van het takenpakket van OWI’s en Opcies moeten komen.  
Daarnaast plaatste de SR haar vraagtekens bij de in IP 1999-2003 gehanteerde besturingsfilosofie ‘decentraal, tenzij…’. De 
taakverdeling zou, aldus de SR, af moeten hangen van de mate van efficiëntie.  
 
In het IP 2003-2007 zoals in juni dit jaar is vastgesteld, worden kleine nuances aangebracht in de verdeling van macht. De middelen 
blijven bij de kenniseenheden, maar de strategie die zij bepalen, moet tot stand komen in nauw overleg met de OWI’s en OZI’s. Hoewel 
dit niet helemaal is wat de SR voor ogen stond, is het al een verbetering van de situatie zoals die was. Verder wordt in het IP behalve 
een organogram ook een figuur van de werkrelaties binnen de matrixstructuur weergegeven. Ook is er meer aandacht gekomen voor de 
taken van OWI’s en Opcies: hier worden enkele krachtige, duidelijke zinnen aan gewijd in het IP. 
Voor een analyse van de besturingsfilosofie heeft de Raad van Bestuur het VIVREproject ‘Eenduidig Besturingsmodel’ opgezet, waaruit 
adviezen voor verbetering zouden moeten komen. Al met al kan de SR concluderen dat haar punten ten aanzien van de organisatie in 
dit IP goed zijn overgenomen.  
 
Financiën 
Financiële onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest waren onder meer de financiële paragraaf van het IP/OP, de Ba/Ma-
bekostigingen de rekensystematiek van Brascamp. Met name over het kaderstellende budget voor onderwijs in het IP, wat ook in de 
rekensystematiek terugkomt, is veel discussie geweest. De toezegging is verkregen dat mocht het kader ontoereikend zijn en 



daarbinnen niet geschoven kan worden, er meer geld zal komen. De rekenregels van Brascamp zijn onder de loep genomen en overleg 
hierover is op dit moment nog bezig. De studenten hebben vooral gekeken naar de strategische keuzes die worden gemaakt in de 
verschillende stukken, ondermeer met betrekking tot het onderwijs en de ondersteuning daarvan. 
Daarnaast is het langlopende project van de commissie financiën over kengetallen bijna afgerond. Hiermee kunnen financiële 
parameters in de gaten worden gehouden en over de jaren heen beter met elkaar vergeleken worden. Verder zijn de jaarlijkse punten 
als de universiteitsbegroting en begroting studentenvoorzieningen behandeld.  
 
Nieuwe Bachelors 
Een van de grote onderwerpen dit jaar was de instemming met drie nieuwe Bachelor-opleidingen en een nieuwe Master, te weten BSc 
Toegepaste Communicatiewetenschappen, BSc Economie en Beleid, BSc Gezondheid en Maatschappij en MSc Communication 
Science.  
Om een goed beeld van deze nieuwe opleidingen te krijgen zijn veel gesprekken gevoerd met de Taakgroep Nieuwe Bachelors, 
betrokken docenten en studenten van aanpalende studies. Er waren twijfels over de aantrekkelijkheid van de nieuwe opleidingen voor 
scholieren, de financiering, de voorlichting, de concurrentie met reeds bestaande opleidingen en de doorstroom naar relevante MSc's. 
Voor de BSc Gezondheid en Maatschappij ontbrak er ook een dragende leerstoel op het gebied van gezondheid, wat de GV zorgen 
baarde. 
Uiteindelijk is op de OVGV van 17 april ingestemd met de vier opleidingen, met als voorwaarde dat er nog gekeken wordt naar het 
oprichten van een (kern-)leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij, en dat de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een MSc als 
vervolg op de BSc Gezondheid en Maatschappij bekeken wordt. Daarnaast is toegezegd dat de opstartkosten buiten het reguliere 
budget van onderwijs zullen vallen en uit een apart potje gefinancierd zullen worden. 


