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Op 29 oktober is de motie 30400 VIII, nr. 52 (van Van Meenen en Dik-Faber)
voorgesteld waarbij wordt voorgesteld het groen onderwijs te verschuiven van het
ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW). Wageningen University & Research centre (Wageningen UR)
is geen voorstander van deze verschuiving en is bang dat het groene kennissysteem
wordt verzwakt. Hieronder treft u onze kanttekeningen bij deze motie.
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De betrokken bewindspersonen van OCW en EZ hebben n.a.v. de motie 34 000 XIII,
nr. 75 (Van Veldhoven/Lodders) door ADB Top Consult een verkenning laten
uitvoeren waarin in kaart is gebracht wat de voor- en nadelen zijn van de situatie
waarin het groen onderwijs deel uitmaakt van de begroting van EZ, terwijl de rest
van het onderwijs op de OCW-begroting staat. Ook is onderzocht op welke wijze het
onderwijs in de toekomst het best in de begroting kan worden ondergebracht.
De bewindspersonen onderschrijven de conclusies van het rapport. Omdat er binnen
het huidige stelsel voldoende verbetermogelijkheden zijn, achten zij een
stelselwijziging niet noodzakelijk.
Ook Wageningen UR onderschrijft de conclusies van ADB Top Consult en beleidslijn
van de regering volledig. Het huidige stelsel biedt de beste uitgangspunten voor het
verder optimaliseren van het groene onderwijs en onderzoek. Wageningen UR wil
zich in samenspraak met de groen onderwijskolom en de betrokken Ministeries ten
volle hiervoor inzetten.
Het groen onderwijs, waar Wageningen University deel van uitmaakt, is onderdeel
van het groene kennissysteem dat zich uitstrekt van voedselveiligheid en
voedselzekerheid tot energie, water, klimaat en ecologie. De kracht van het
internationaal bekende groene kennissysteem is de verticale verbondenheid tussen
de verschillende onderwijsniveaus (wo, hbo, mbo en praktijkgericht vmbo) én de
hechte verbinding met het onderzoek en de bedrijfspraktijk. Er is daarom ook een
groeiende belangstelling van studenten voor het groen onderwijs.
Een systeemwijziging waarbij het groen onderwijs naar het ministerie van OCW
wordt overgeplaatst heeft ons inziens als grote nadelen dat:




een stelselwijziging op zich het huidige probleem van bekostigingsverschillen tussen onderwijsinstellingen niet oplost. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
problematiek van de 2%-afbuffering zoals die geldt voor Wageningen
University. Onder meer als gevolg van sterk stijgende studentenaantallen
loopt WU door de afbuffering in de periode 2014 t/m 2016 al €25 mln. aan
basisbekostiging mis. Ook in 2017 en verder blijft het afbufferingsprobleem
bestaan. Er is op dit punt geen level playing field met de vergelijkbare
technische universiteiten die onder OCW vallen: de tu’s kennen geen
financierings-plafond zoals dat er voor Wageningen University wel is;
er op het ministerie van OCW veel minder inhoudelijke kennis aanwezig is
van het groen kenniscomplex dan traditioneel bij het ministerie van EZ. In
alle Europese landen waar het landbouwonderwijs is geïntegreerd in brede
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universiteiten onder toezicht van ministeries voor wetenschap is de kwaliteit
van het landbouwonderwijs minder ondanks vaak hogere budgetten (zie
Duitsland, Frankrijk, UK), en is doorstroming van kennis naar het
bedrijfsleven minder;
er sprake is van hoge transactiekosten door omzetting van systemen,
procedures, etc. Deze omzetting vereist niet alleen een investering van geld
en tijd bij de ministeries maar ook bij het groen onderwijs zelf. Geld en tijd
die meer rendement opleveren als ze worden geïnvesteerd in onderwijs en
innovatie.

Specifiek voor Wageningen UR betekent een verplaatsing dat er een wig wordt
geslagen in de huidige samenhang tussen academisch onderwijs (WU) en toegepast
onderzoek (DLO).
Deze samenwerking heeft nu juist een aantal succesrijke gevolgen gehad:

Wageningen UR heeft een belangrijke rol in het versterken van de
innovatiekracht en economische waarde van de agri-food sector, die met 83
miljard aan export (2014) de tweede voedselexporteur wereldwijd is, een
bijdrage van circa 9% aan het BNP levert en 8,8% van de nationale
werkgelegenheid verzorgt. Voor een sterke agri-food sector zijn innovatie,
toponderzoek en toponderwijs essentieel;

na een eerste plaats dit jaar in drie toonaangevende internationale
universitaire rankings, is Wageningen University in 2015 wederom als beste
universiteit van Nederland uit de bus gekomen in de nationale
studentenkeuzegids. Daarbij zijn bovendien 15 (van de 19) opleidingen van
Wageningen University beoordeeld als topopleiding. Wageningen University
wordt dus nationaal en internationaal erkend als een topuniversiteit;

Wageningen UR is in de combinatie Wageningen University & DLO binnen
Nederland de grootste beneficiant in de Europese fondsen voor onderzoek,
zoals het zevende framework programma en zijn opvolger Horizon 2020.
Wageningen UR is daarmee ook een belangrijke speler in het vermeerderen
van nationale onderzoeksmiddelen die voor cofinanciering in de Europese
onderzoeksprogrammering worden ingezet.
Bovenstaande punten overziend is het onze overtuiging dat de kracht van het groen
onderwijs en specifiek Wageningen University & Research centre het best tot zijn
recht komt binnen de huidige constellatie. Derhalve vragen we om uw steun om het
groen onderwijs en Wageningen University binnen het ministerie van EZ te behouden
en zo optimaal te laten bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.
Hoogachtend,
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