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Beste lezer,

“Sommige dingen zijn te groot om in woorden uit te
drukken....
en zodra het in woorden wordt gegoten, heeft het zijn kracht
verloren…” (T. Hermans)

Zo ook voor een jaar als raadslid van een centraal
medezeggenschapsorgaan. Uiteraard heb ik het dan niet
over de vele nota’s die de Studentenraad (SR) heeft
geschreven, de goede discussies die zij heeft gevoerd met
het College van Bestuur en de besluiten die daarop genomen
zijn, maar over de ervaring van 12 studenten die zich een
jaar lang keihard hebben ingezet om van onze universiteit
een nóg mooiere en betere te maken. Het is voor de
raadsleden een intensief jaar geweest en zoals u in dit
jaarverslag kunt lezen, zijn vele onderwerpen de revue
gepasseerd. Zo zijn er het afgelopen jaar nogal wat zaken
aan de orde geweest  die een grote invloed hebben op
onze universiteit. Hierbij valt te denken aan de invoering
van het BaMa-stelsel, de verdere uitwerking van de
kenniseenheden en de nieuwbouw op de Born. Maar ook
onderwerpen als de regeling bestuursforfait en vele zaken
rondom ICT in het onderwijs hebben veel aandacht
gekregen. Daarnaast is het heel interessant geweest om
op centraal niveau te ontdekken hoe de universiteit (en

geheel Wageningen UR) georganiseerd is en hoe de
medezeggenschap functioneert. Een leerzaam en belangrijk
vormend jaar dus! Je leert hoe communicatie verloopt, het
presenteren van standpunten met goed onderbouwde
argumenten en te onderhandelen. De SR heeft een
belangrijke stem bij het tot stand komen van beleid van de
universiteit. Als raadslid bekleed je dus een
verantwoordelijke positie.

In dit jaarverslag legt de Studentenraad verantwoording af
van de activiteiten die zij heeft ondernomen en de positie
die zij afgelopen jaar heeft ingenomen. Voor de student is
het goed om eens inzicht te krijgen in wat er  allemaal
speelt op onze universiteit en om je te bewegen zelf ook
actief te worden voor je studie, kenniseenheid of universiteit.
Daarnaast is de SR ook geïnteresseerd in uw mening als
medewerker, want een goede universiteit is immers in het
belang van ons allen!

Met vriendelijke groet,

Lorens Habing
Voorzitter Studentenraad
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1 Inleiding

1.1 Wat is de studentenraad?
De Studentenraad (SR) is de studentenvertegenwoordiging
van Wageningen Universiteit die overlegt met het College
van Bestuur (CvB)van Wageningen Universiteit. Niet meer
en niet minder. Deze raad bestaat uit twaalf enthousiaste
studenten die de belangen van alle studenten in Wageningen
vertegenwoordigen. Natuurlijk zul je wel eens gehoord
hebben van CSF, PSF en VeSte. Deze drie fracties vormen
namelijk samen de studentenraad. Ze zijn alledrie bekend
door hun eigen werkwijze, maar uiteindelijk komen ze
meestal tot een gezamenlijk standpunt. Voor hun activiteiten
in de studentenraad krijgen de leden een jaar bestuursbeurs
en een hoop ervaring.

1.2 Wat doet de studentenraad?
De studentenraad heeft inspraak op en controleert het
beleid van Wageningen Universiteit. Samen met de
ondernemingsraad (OR) vormen zij de
medezeggenschapsorganen van de universiteit. De
studentenraad houdt zich voornamelijk bezig met zaken
die te maken hebben met studenten en onderwijs. De raad
heeft drie manieren om hierop invloed uit te oefenen: het
adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht.
Adviesrecht betekent dat het College van Bestuur aan de
studentenraad over bepaalde zaken advies moet vragen.
De studentenraad mag natuurlijk ook ongevraagd advies
geven. Het College moet dan zeer goede redenen hebben
om dit niet ter harte te nemen. Instemmingsrecht betekent
dat de studentenraad met een bepaald besluit moet
instemmen voordat de plannen uitgevoerd mogen worden.

Het initiatiefrecht wil zeggen dat de studentenraad ideeën
mag aandragen, waarop het College serieus moet reageren.
Door al deze activiteiten probeert de studentenraad
Wageningen Universiteit te ontwikkelen tot de beste plaats
om te studeren.
De studentenraad werkt met cycli van zes weken. Beginnend
met allerlei voorbereidende vergaderingen en met als slot
de vergadering met het College van Bestuur. In deze laatste
vergadering vindt de definitieve discussie en besluitvorming
plaats. Om dit hele proces soepel te laten verlopen worden
veel onderwerpen in commissies voorbereid.
Om een goed inzicht te hebben wat er allemaal in
Wageningen leeft, onderhoudt de studentenraad actief
contact met allerlei studentengroepen, zoals de WSO, de
studentenverenigingen en  de decentrale
medezeggenschap.

1.3 Wat is nu de invloed van de SR?
De studentenraad heeft zeker invloed op de ontwikkelingen
aan de universiteit. Kort samengevat kunnen we zeggen
dat de studentenraad het afgelopen jaar het volgende heeft
bereikt:
- Behoud van studenteninspraak binnen de

kenniseenheden
- Inrichten van de roosterbare pc-zalen met RSI-

preventieve meubels
- Controle van het Engels taalniveau van docenten en

eventuele bijscholing
- Aandacht voor een goede begeleidingsstructuur zoals

studiebegeleiding, studentendecanen en
vertrouwenspersonen
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- Starten van het werkplek-prive-project, dus RSI-
preventieve meubels voor studenten thuis

- Aandacht voor goede en voldoende
afstudeerwerkplekken bij nieuwbouw projecten

- Richtlijnen voor verantwoord ICT gebruik in het
onderwijs

- Participatie van studenten in Europese
samenwerkingsverbanden

- Starten van onderhandelingen voor ADSL aansluitingen
voor studentenhuizen

- En nog veel meer…

1.4 De Gezamenlijke Vergadering (GV)
De studentenraadsleden zitten evenals de leden van de
ondernemingsraad in de Gezamenlijke Vergadering.
Wettelijk is vastgelegd dat de GV minimaal twee keer per
jaar met het CvB moet overleggen over de stand van zaken
op de universiteit. Het College is verplicht om de GV haar
plannen over minimaal drie onderwerpen ter instemming
voor te leggen. Deze punten zijn het instellingsplan, de
vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg en het
bestuurs- en beheersreglement (BBR). In het BBR worden
alle verantwoordelijkheden en taken binnen de universiteit
juridisch vastgelegd.
Er is een prettige samenwerking tot stand gekomen
afgelopen jaar. Discussies werden niet vermeden en de SR
maakte vooral in de eerste helft van het jaar gebruik van

de door de jaren heen opgedane ervaring van de OR-leden.
Daarnaast werden de studenten volkomen serieus genomen
door het personeel. Dit alles droeg bij aan een lgeslaagd
GV-jaar.
Dit jaar is de GV o.a. betrokken geweest bij de
nieuwbouwplannen, de invoering van de Bachelor/Master
structuur en bij de totstandkoming van het Strategisch Plan.

1.5 Kortom
De studentenraad is in staat om voor studenten invloed uit
te oefenen en om zo goed mogelijke regelingen te treffen
voor, tijdens en naast de studie door het contact met het
College van Bestuur. De studentenraad maakt zich sterk
voor een uitdagend en kwalitatief goed onderwijsklimaat.
In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op
datgene wat de Studentenraad dit jaar allemaal gedaan
heeft.
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2 Behandelde onderwerpen in de SR

2.1 RSI en preventie
In september is het verslag van de afdeling AMD over de
beeldschermwerkplekken van Wageningen UR besproken.
Hieruit bleek dat het triest gesteld was met de werkplekken
vooral de studentwerkplekken haalden niet  het niveau
“voldoende”. Het college besloot hierop eenmalig bijna 2
miljoen gulden te investeren in de roosterbare PC- en PGO-
zalen. Aangezien het hier om studentenvoorzieningen ging
heeft de studentenraad toen het plan van aanpak van deze
operatie ter goedkeuring gevraagd.
Verder is afgesproken met het college dat overige
werkplekken op de universiteit binnen een jaar op niveau

2.2 Gedragscode vreemde talen
De WHW stelt in artikel 7.2 dat onderwijs en examens in
het Nederlands gegeven moeten worden. Hiervan kan
worden afgeweken als de instelling een gedragscode
hiervoor opstelt. Aan het eind van 2000-2001 had de
toenmalige studentenraad al grotendeels overeenstemming
bereikt met het college, alleen op het gebied van evaluaties
en cursussen nog niet. Vandaar dat de studentenraad in
de overlegvergadering in september 2001 hier nogmaals
met het college over van gedachten wisselde. De
studentenraad heeft toen wel ingestemd met de
gedragscode met de volgende toezeggingen van het
college.
De beheersing van het Engels door de docent zou in de
evaluaties standaard worden geëvalueerd met meerdere

“voldoende” moeten worden gebracht en binnen vier jaar
op het niveau “goed”. De studentenraad heeft hierbinnen
om extra aandacht voor de afstudeerwerkplekken gevraagd,
aangezien studenten hier tijdens het studeren het intensiefst
met computers in aanraking komen. Het bleek niet mogelijk
en wenselijk de verantwoordelijkheid voor deze werkplekken
naar centraal te halen, dus blijft de verantwoordelijkheid
hierover bij decentraal liggen. Helaas moet de
studentenraad aan het eind van het jaar concluderen dat
het verbeteren van de werkplekken decentraal niet opschiet
en te weinig prioriteit ligt bij de afstudeerwerkplekken. Dit
blijft een aandachtspunt in het volgende jaar.
De studentenraad heeft aangedrongen op betere
informatieverstrekking naar studenten en AMD geadviseerd
Workpace aan studenten en medewerkers ook via CD-ROM
te verstrekken.
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vragen. Als hieruit een onvoldoende beheersing blijkt moet
dit doorgesproken worden op een eerder tijdstip dan het
jaarlijks functioneringsgesprek. Ook wordt er een snelle en
gerichte actie van het OWI op dit punt verwacht en mag dit
traject niet langer duren dan een halfjaar.
Docenten zullen een test moeten afleggen die uitwijst of zij
een cursus Engels moeten volgen of niet. De
hoofdcomponent van die cursus zal bestaan uit een
spreekvaardigheidtest

2.3 Begroting studentenvoorzieningen

Deze begroting moet goedgekeurd worden door de
Studentenraad. Steeds meer posten op deze begroting
worden als ‘p.m.’ weergegeven, wat betekent dat ze op
een andere begroting staan en hier dus niet aan de orde
komen. Omdat op deze manier er steeds meer zaken buiten
het blikveld van de SR gebeuren, een aantal posten
onduidelijk waren, er geen enkele post aangepast was aan
de inflatie en de hoogte van de bedragen niet te volgen
waren in de tijd, heeft het lang geduurd voordat de SR
heeft ingestemd. Uiteindelijk  heeft de SR dit wel gedaan
met de afspraak dat komend jaar ruim van tevoren zal
worden overlegd met mensen van de afdeling financiële
zaken, zodat er minder onduidelijkheid is. Ook wordt er
gekeken naar de inflatiecorrectie (studentenorganisaties
moeten dit zelf aangeven in hun ingediende begroting) en
zal er voortaan de afrekening van de voorgaande jaren
worden bijgeleverd.

2.4 Klachtenregeling ongewenste
omgangsvormen
In het najaar 2001 heeft de SR de klachtenregeling
ongewenste omgangsvormen behandeld. De
klachtenregeling is bedoeld om werknemers en studenten
te beschermen tegen (seksuele) intimidatie, discriminatie,
agressie, pesten en geweld. De klachtenregeling is
aangepast in het kader van het één-worden van Wageningen
UR, dit betekent dat de klachtenregeling van DLO en de
klachtenregeling van WU samengevoegd zijn tot één
regeling. De studentenraad heeft in de behandeling van dit
stuk gewezen op het belang van de aanwezigheid van zowel
een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon. Het
CvB heeft dit standpunt overgenomen en bepaald dat
studenten en medewerkers zowel bij een mannelijke als
vrouwelijke vertrouwenspersoon  terecht moeten kunnen
met hun problemen.

2.5 Begroting WU

Samen met de Ondernemingsraad (OR) heeft de SR zich
hard gemaakt voor een duidelijke begroting en afrekening.
Op het moment is het heel moeilijk om het (financiële) beleid
van de universiteit te volgen. Het is een werk in uitvoering;
de taak is nu het College van Bestuur te overtuigen van het
nut van een door de medezeggenschap goed te begrijpen
(financiële) verslaglegging.
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2.6 Herijking  positionering vertrouwenspersonen
In maart 2002 kwam het CvB met de nota positionering
vertrouwenspersonen. In de nota werd voorgesteld om een
minimum aantal vertrouwenspersonen per
organisatieonderdeel aan te stellen; een onderdeel kan dus
meer vertrouwenspersonen aanstellen, mocht dit nodig zijn.
In deze nota werd ook de mogelijkheid gegeven dat de
klager ten allen tijd van een vertrouwenspersoon van een
andere organisatie-eenheid gebruik kan maken. Dit voorstel
werd door de SR toegejuicht. Op deze manier is er dus de
mogelijkheid voor studenten om zich tot iemand van de
eigen sekse te wenden. Wel had de SR nog kritische vragen
bij de besteding van het budget ter bekendmaking van de
vertrouwenspersonen.

2.7 Onderwijs en examenreglement (OER)
Vanwege de invoering van het Bachelor-Master systeem
moest het OER ook behoorlijk worden aangepast. Er is nu
een OER voor de Bachelorfase en een OER voor de
Masterfase. Naast veel tekstuele aanpassingen en
onduidelijkheden was er één groot knelpunt voor de SR
wat is aangepast. In eerste instantie was er een artikel
waarin stond dat een student in het eerste jaar van zijn
Master 21 stp.gehaald zou moeten hebben voordat hij aan
de thesis zou mogen beginnen. De studentenraad was van
mening dat dit te veel beperkingen van de studieplanning
met zich mee zou brengen voor een student. Dit artikel is
geschrapt na een technisch overleg,waarna de
studentenraad  uiteindelijk heeft ingestemd met het OER.

2.8 Onderwijskaders
De onderwijskaders zijn de voorschriften waaraan elke
opleiding moet voldoen. Omdat er nieuwe opleidingen
komen (bachelor- en master-opleidingen) moest dit
document herzien worden. De master is vraaggestuurd en
gaat uit van competenties die in de bachelor gehaald
moeten worden. In zowel de bachelor- als master-opleiding
staan academische vaardigheden explicieter centraal.
Nieuwe onderdelen in de kaders waren onder andere de
minor in de bachelor, het studie contract in de master en
het COP model. Dit houdt in dat vakken ofwel
Competentierealiserend zijn, ofwel Ondersteunend of
Profilerend. Aanvankelijk waren er onduidelijkheden maar
na diverse overleggen kon de studentenraad de kaders
goedkeuren. Enkele voorbeelden uit de kaders die
veranderd zijn na de overleggen; Een student kan ten eerste
nu een minoraantekening behalen in zijn bachelor, als hij
een aantal samenhangende vakken volgt, samen voor
minimaal 10 punten. Ten tweede wilde de SR de vrije keuze
op 20 studiepunten in de bachelor gehandhaafd zien.
Uiteindelijk is overeengekomen dat OWI’s 3 jaar de tijd
krijgen dit in te voeren.

2.9 Regeling Bestuursforfait
De regeling Bestuursforfait maakt deel uit van de regeling
Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Afgelopen jaar
is deze regeling vernieuwd, voornamelijk omdat de oude
regeling historisch was gegroeid en niet meer daadwerkelijk
op criteria was gebaseerd. Onder andere om de nieuwe
regeling met de regelingen van andere universiteiten te
vergelijken heeft het College van Bestuur advies gevraagd
aan een externe commissie, waarin o.a. twee studenten
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zitting hadden  en de decaan van Utrecht, die ervaring heeft
op dit gebied.
Na het opstellen van een voorstel voor de nieuwe regeling
waarin het advies van de externe commissie duidelijk naar
voren is gekomen is het stuk aan de studentenraad
voorgelegd.
De grootste knelpunten voor de studentenraad waren het
terugbrengen van de fulltime bestuursbeurzen van 12 naar
10 maanden, het stellen van een strakke begroting en de
toegankelijkheid voor internationale
studenten. Na overleg met het College
is overeengekomen dat de fulltime
beurzen op 12 maanden gehandhaafd
blijven, dat de begroting niet een
eerlijke regeling in de weg mag staan
en dat ook voor internationale
studenten de regeling toegankelijk
moet zijn. Bij dit laatste wordt nog
gekeken naar de hoogte van het
compensatietarief. Komend jaar gaat
de studentenraad met het College van
Bestuur overleggen over de

hoeveelheid geld die voor bestuursbeurzen uitgetrokken
gaat worden. In de verdere toekomst zal er eventueel een
systeem ingevoerd worden waarbij boven op een
basisbedrag meer steun gegeven zal worden op basis van
georganiseerde activiteiten.
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3 Behandelde onderwerpen in GV & SR

3.1 Bachelor/Master
De invoering van het Bachelor/Master-systeem heeft voor
heel wat discussie gezorgd, ook al waren de opleidingen
twee jaar geleden al in een soort BSc/MSc-structuur
gegoten. Voordat de wet over het Ba/Ma-systeem in de
Tweede Kamer was aangenomen, moesten er binnen de
universiteit al veel beslissingen genomen worden.
Eén punt van discussie was de hoeveelheid en welke
bachelors en masters het zouden worden. Waar veel
universiteiten er voor hebben gekozen om simpelweg een
knip in elke opleiding te zetten, koos Wageningen ervoor
om voor bepaalde afstudeerrichtingen binnen een studie
een aparte master in te stellen. De GV zag hiervan de
voordelen in, maar had ook haar twijfels bij de
uitvoerbaarheid, o.a. in verband met hoge kosten om alle
opleidingen te laten accrediteren (goedkeuren).
Voor alle opleidingen moeten nu ‘competenties’ en
eindtermen opgesteld worden. De SR is uitgenodigd om
actief mee te werken bij het opstellenvan de vereiste
academische vaardigheden binnen het Wageningse
onderwijs.
In februari kreeg de GV van het College van Bestuur het
voorstel voorgelegd om in 2003 drie brede bachelors aan
te bieden. Omdat er op korte termijn besloten moest worden
en er geen uitgewerkt plan lag, heeft de GV ingestemd met
de aanmelding van de drie opleidingen bij het ‘Centraal
Register Opleidingen Hoger Onderwijs’ (CROHO). De GV
heeft haar instemming op de daadwerkelijke uitvoering

behouden en het college een aantal criteria gegeven waarop
zij het voorstel zou gaan toetsen. In september zal de GV
de drie brede bachelors inhoudelijk ter instemming
voorgelegd krijgen.

3.2 Strategisch Plan
Het Strategisch plan 2002-2003 is de basis voor het
instellingsplan voor Wageningen Universiteit en het
ondernemingsplan voor de DLO-tak van Wageningen UR.
Het geeft in grote lijnen richting aan de komende 4 jaar en
legt strategische keuzes vast die gemaakt gaan worden
op bijvoorbeeld het gebied van onderwijsontwikkeling en
internationalisering en bij aandachtsvelden voor het
onderzoek.
De discussies die hebben plaatsgevonden naar aanleiding
van het concept Strategisch Plan hadden voornamelijk
betrekking op de positie van de student en het onderwijs
hierin, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een
universiteit en internationalisering. Hierbij is door het College
van Bestuur gezegd dat de positie van de student juist van
essentieel belang is en dat internationalsering veel kansen
biedt, maar dat daarbij altijd een inschatting gemaakt moet
worden van de risico’s.
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4 Behandelde onderwerpen in de GV

4.1 Huisvestingsnota en Duurzaamheid
In het begin van afgelopen collegejaar heeft het College
van Bestuur aan de Gezamenlijke Vergadering de
Strategische Huisvestingsnota gepresenteerd. In deze nota
worden de kaders voor de nieuwbouwplannen van
Wageningen UR weergegeven. Naast de
oppervlaktenormering en het afstoot-beleid voor de
komende jaren zijn ook de plannen voor de nieuwbouw van
een Aula en een nieuw overkoepelend onderwijsgebouw in
deze nota naar voren gebracht.
Felle discussies over, in de ogen van de GV, te lage
normering voor de ruimtebehoefte leidden tot een uitstel
van het verlenen van de instemming. Na overleg tussen
het College van Bestuur en de decentrale
organisatieonderdelen en een hieruit voortvloeiende
oprekking van de ruimtebehoefte heeft de GV alsnog haar
instemming verleend. Op aanraden van de GV heeft het
CvB naar aanleiding van de bouwnota het Visiedocument
Duurzaam Huisvesten gepresenteerd. De GV was erg
tevreden met de uitkomsten hiervan en na enige
opmerkingen m.b.t. het ambitieniveau dat misschien wel
erg hoog is en het feit dat bewustwording van gebruikers
een essentieel onderdeel moet zijn van duurzaam bouwen,
is ook deze nota in werking getreden.

3.3 Medezeggenschap van studenten op
decentraal niveau
Dit jaar is het functioneren van studenten in Onderdeels
Commissie’s (OC) geëvalueerd Naar aanleiding van deze
evaluatie heeft de studentenraad flink gediscussieerd over
de plaats en functie van de aanwezige studenten. Na enkele
vergaderingen kwamen we gezamenlijk tot het besluit om
de studenten in de OC’s te benoemen tot algemeen adviseur
met gekwalificeerd adviesrecht. Dit houdt in dat de mening
van studenten, in het geval dat deze anders is dan de
overigen, apart en duidelijk wordt aangegeven bij het besluit.
Daarnaast heeft de studentenraad, na vragen vanuit de GV
en na overleg met de OC-studenten zelf, besloten dat de
studenten in de OC in principe voor hun eigen opvolging
zorgen. Deze opvolger moet wel officieel worden benoemd
door de studentenraad. Dit om het contact tussen de OC-
studenten en de SR niet te verliezen en zelfs te intensiveren.
Als laatste heeft de studentenraad zich intensief bezig
gehouden met de vorming van de nieuwe
medezeggenschapsstructuur binnen Wageningen UR.
Binnen deze discussie heeft ze de medezeggenschap van
studenten voor de komende periode goed gewaarborgd
en heeft ze meegewerkt aan de vorming van de nieuwe
structuur.
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4.2 Mismatch: discrepantie tussen taken en
middelen voor onderwijs
Doordat er door de overgangsregeling verschillende
studieprogramma’s naast elkaar worden gegeven, hebben
docenten het extra druk. Aan WU wordt het systeem
gehanteerd waarbij de leerstoelgroepen betaald zouden
moeten worden naar de hoeveelheid werk (het matrixmodel).
Omdat dit systeem/model niet goed werkt was het onderwijs
anders verdeeld over de departementen dan het geld. Het
heeft de SR, samen met de OR, veel moeite gekost het
CvB ervan te overtuigen dat er daadwerkelijk een groot
probleem was. Er zijn intussen “pleisters” geplakt op de
“zere wonden” dat wil zeggen dat de departementen waar
meer werk terecht was gekomen enigszins gecompenseerd
zijn.

4.3 Bezinning op de MUB
In maart 1997 is de wet Modernisering Universitaire
Bestuursorganisatie (MUB) ingevoerd. Hiermee werd het
medebesturen vervangen door een
medezeggenschapsstelsel. Het ministerie vond het nog te
vroeg voor een echte evaluatie van de MUB en heeft daarom
alle universiteiten gevraagd een ‘bezinning’ te houden in de
vorm van een zelfanalyse.
Omdat Wageningen Universiteit sterk verschilt van de
andere universiteiten en afgelopen jaar de Directieraden
van de Kenniseenheden zijn aangesteld, heeft de GV ervoor

gekozen het nationale rapport van de bezinning als
aanknopingspunt te gebruiken om een aantal punten met
het College van Bestuur te bespreken. De GV heeft gevraagd
om een evaluatie van het functioneren van de
matrixstructuur en de Directieraden en een evaluatie van
de positie van de opleidingscommissies. Ook de
aandachtspunten van de zelfanalyse zijn besproken met
het college.

4.4 De Interfaculteit
Afgelopen jaar is er gewerkt aan een
samenwerkingsverband tussen de faculteit
diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de
Kenniseenheid Dier van WUR: de interfaculteit. Deze is
uiteindelijk niet doorgegaan, omdat het College van Bestuur
niet overtuigd was dat de voordelen van deze interfaculteit
op zouden wegen tegen de nadelen. Beide universiteiten
blijven wel samenwerken.
De SR was bezorgd over de onafhankelijkheid van de
Wageningse studies en de gevolgen van de interfaculteit
voor de andere opleidingen met name biologie. Wel  zagen
wij de toegevoegde waarde die de diergeneeskundige
kennis van Utrecht onze universiteit zou kunnen bieden. De
SR heeft de keuze tussen deze twee punten niet hoeven
maken, maar we hopen dat de samenwerking nog wel kan
(blijven) doorgaan. Daarover zal de komende jaren meer
duidelijkheid moeten komen.
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5 Initiatieven van de SR

5.1 PC-privé en lease regeling voor studenten
De studentenraad heeft bij het College van Bestuur een
initiatiefnota ingediend voor een PC-Privé en -Lease regeling.
Met deze nota wil de studentenraad er op aandringen dat
een regeling wordt gestart voor  zowel Nederlandse als
buitenlandse studenten om op een goedkope manier een
PC te kunnen  kopen of leasen van de universiteit.
Om goed gebruik van het ICT in het onderwijs te maken
vindt de SR dat iedere student gebruik moet kunnen maken
van een goede pc. De pc’s in de computerruimtes zijn op
dit moment ontoereikend om aan o.a. deze flexibiliteit te
voldoen.
Het College van Bestuur heeft nog niet gereageerd op deze
nota, maar heeft al wel te kennen gegeven er goed over na
te willen denken.

5.2 Hotel de Wereld
Gedurende dit jaar vernam de SR dat het CvB een andere
bestemming wil geven aan ‘Hotel de Wereld’. Een belangrijke
functie van hotel ‘de Wereld’ nu is huisvesting bieden aan
DSB (Dienst Studenten Begeleiding). DSB zal binnenkort
verhuizen naar locaties in en rondom het Bestuurscentrum.
Theater “’t Hemeltje” en filmhuis “Movie W” zijn nu echter
ook in hotel ‘de Wereld’ gehuisvest. Om meer duidelijkheid
te krijgen over de plannen die het CvB met hen heeft, heeft
de studentenraad afgelopen jaar een initiatiefnota hierover
aan het CvB gestuurd. Het CvB is nu in overleg met Movie
W en ‘t Hemeltje over een nieuwe locatie. Studium Generale
kan wel gebruik blijven maken van de publieke ruimte in ‘de
Wereld’.

5.3 Buiten-curriculaire vakken/ Vierpuntsvakken
/ verschoolsing
Deze initiatief nota van de Studentenraad ging over het feit
dat studenten weinig mogelijkheden hebben om hun vrije
keuze ruimte in te vullen. Alleen vakken die in andere
opleidingen gegeven worden kunnen gekozen worden. Veel
vakken met specialistische vaardigheden of verdiepende
kennis zijn verdwenen. Juist die vakken werden vaak
gekozen in de vrije keuze ruimte en maakten het interessant
voor de student. In een informeel overleg met de rector is
dit probleem aan de kaak gesteld. Volgens de rector zullen
de leerstoelen binnen kort weer “buiten-curriculaire vakken”
aanbieden, als ze niet meer oude en nieuwe programma’s
tegelijk hoeven te draaien. Er komt dan weer ruimte (lees:
geld) vrij voor dergelijke vakken.
In een ander informeel overleg hebben we gesproken over
verschoolsing van het onderwijs en de vierpuntsvakken.
De studentenraad heeft gehoord dat jongerejaars veel
verplichte colleges en werkgroepjes hebben. Daar komt
bij dat door het systeem van vierpuntsvakken een student
het zich nauwelijks kan veroorloven om een vak te missen,
dan mis je ineens 4 studiepunten! Op die manier komen
studenten nauwelijks toe aan extra activiteiten. De
vierpuntsvakken zelf zijn vaak ook samengeraapt, en in feite
nog twee (of zelfs drie) losse vakjes. In een nota hebben
we deze overwegingen, samen met nog andere argumenten
aan de rector voorgelegd. In het overleg meende de rector
dat het systeem van vierpuntsvakken tijd nodig heeft om
uit te kristalliseren. Op den duur zullen er mooie, goed
afgeronde vakken ontstaan. Het probleem van veel
verplichte onderdelen was hem nog niet bekend, maar vond
hij een kwalijke zaak. Hij zou er bij de OWI’s op aandringen
dat dit aan een universiteit niet al te veel mag voorkomen.
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5.4 Werkplek-privé - regeling

In november 2001 is de SR begonnen met het ontwikkelen
van een werkplek-privé regeling. Deze regeling houdt in
dat studenten ergonomisch goed kantoormeubilair, zoals
stoelen, tafels en laptophouders, voor een lagere prijs dan
in de gewone winkels kunnen bestellen. De universiteit sluit
hiervoor een contract af met de leverancier die ook de
meubels voor de roosterbare pc-zalen heeft geleverd. Dit
project start per september 2002.

5.5 ICT-richtlijnen

Na klachten van studenten over het gebruik van ICT in het
onderwijs heeft de SR in januari 2002 besloten om hier
richtlijnen voor op te stellen. Deze richtlijnen stellen
bijvoorbeeld dat het gebruik van ICT een didactisch
toegevoegde waarde moet hebben. De opzet voor deze
richtlijnen is met mensen van verschillende onderdelen van
de universiteit besproken en zal n.a.v. deze gesprekken
nog aangepast worden.

5.6 Wetenschappelijk Engels
Wageningen wordt meer en meer een internationale
universiteit. Een belangrijk onderdeel daarvan is dan ook
dat het niveau van het Engels goed is. Met de invoering
van het Ba/Ma-systeem worden meer vakken dan voorheen
in het Engels gegeven. Docenten moeten Engelse colleges
geven maar ook studenten moeten meer dan nu Engels
spreken en schrijven in hun studie. Het is daarom belangrijk
dat er op de universiteit vakken als wetenschappelijk Engels
en taalvaardigheid Engels aangeboden worden op een hoog
niveau! Wanneer dit niet het geval is, zullen vakken mogelijk
inhoudelijk te lijden hebben, omdat de informatie in het
Engels niet goed overkomt of overgebracht kan worden
door docenten. Afstudeervakkers zullen bovendien na het
volgen van dergelijke vakken minder problemen hebben
hun thesis-verslag duidelijk te schrijven.
De SR heeft dit jaar een initiatiefnota geschreven om dit
onderwerp te bespreken. De eerste reactie van het College
van Bestuur was erg positief en we hopen ten zeerste dat
zij dit initiatief oppakt!
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6 Andere activiteiten: commissies en
werkgroepen

6.1 Commissie Financiën

De commissie Financiën is eigenlijk een GV-commissie; hij
bestaat voor de helft uit SR leden en voor de andere helft
uit leden van de ondernemingsraad. De afgelopen jaren
heeft deze commissie vooral gestreden voor een
duidelijkere manier van besturen binnen de universiteit. Dit
uit zich in discussies over begroting en (jaar)verslagen, en
over wat daar volgens de medezeggenschap precies in
zou moeten staan. Daarbij heeft deze commissie zich door
accountantskantoor KPMG laten bijstaan en heeft waar
mogelijk samengewerkt met de commissie Financiën van
COR-DLO.  Ook houdt de commissie zich bezig met
problemen die ontstaan op de universiteit, zoals een
verkeerde verdeling van gelden voor onderwijs over de
departementen (de “mismatch”), het doen en laten rondom
WURnet en de uitbestedings’hausse’ binnen de universiteit.

6.2 Commisse Public Relations en Promotie
(PR & P)
Deze commissie onderhoudt de contacten met allerlei
groeperingen (studieverenigingen, Opcie, Owi’s en Oc’s)
en studenten die deze universiteit rijk is. Deze commissie
is vooral een «doe»-commissie die op communicatie gericht
is. Ze heeft voor de SR leden een mediatraining verzorgd
en een handboek geschreven. Afgelopen jaar vonden de
SR leden dat er meer en beter contact zou moeten zijn
met studenten bij Owi’s en OC’s. Door het toevoegen van

toehoorders en leden bij Owi’s en Oc’s vanuit de SR zijn de
contacten, kennis- en informatie-uitwisseling verbetert.
Naast deze directe contacten is ook de rest van de
studentenpopulatie geïnformeerd over zaken waar de SR
mee bezig was door de wekelijkse informatie in het Wb.
Naast genoemde initiatieven heeft de commissie ook de
naamsbekendheid van de Studentenraad onder de
studentenpopulatie vergroot door onderstaande acties:

6.2.1 Nieuwjaarsborrel
Na het succes van de vorig jaar gehouden nieuwjaarsborrel
heeft de PR en P commissie op 15 januari 2002 de tweede
nieuwjaarsborrel gehouden voor alle Wageningen UR
studenten. De borrel werd gehouden in de Junushoff.
De buitenlandse stand-up comedian Bob McLaren was
uitgenodigd om een heldere visie te geven op de
Nederlandse gewoontes door de ogen van een buitenlander.
Veel Nederlandse studenten hebben die avond een spiegel
voorgehouden gekregen. De internationale studenten
konden hun visie op Nederland en Wageningen bijwerken.
Naast dit grappige optreden was er ook een serieuze
toespraak door de rector, de heer Speelman en de
voorzitter van de SR, de heer Habing. Er waren ongeveer
600 a 700 studenten aanwezig.

6.2.2 Bert en Wurnie actie
Ondanks dat er dit jaar geen verkiezingen waren heeft de
commissie PR & P de studenten van Wageningen een stem
willen geven. Hiervoor is de SR op 29 mei langs alle
onderwijsgebouwen gegaan om de stem van de studenten
op te nemen. De studenten konden, naast een aantal
concrete verbeterpunten, aangeven hoe tevreden ze waren
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om aan Wageningen Universiteit te studeren. Van deze
opnamen is een cd gemaakt die op 25 juni aan het CvB is
overhandigd. Daarnaast is deze cd onder de hele
studentenmedezeggenschap verspreid.

6.3 Euro League
De Euro League (EL) is een samenwerkingsverband tussen
zes Europese universiteiten (Hohenheim in Duitsland, KVL
in Denemarken, SLU in Zweden, Wenen in Oostenrijk,
Aberdeen in Engeland en WU in Nederland). In november
2001 vond een conferentie plaats waarbij zoveel mogelijk
verschillende ‘lagen’ van elke universiteit aanwezig waren.
Vanuit de verschillende universiteiten waren ook studenten
uitgenodigd. Voor Wageningen was de studentenraad met

twee vertegenwoordigers aanwezig. De bedoeling van de
studentengroep was om met concrete ideeën voor
activiteiten te komen, zodat studenten ook snel bekend
zouden raken met het fenomeen Euro League. Hiernaast
heeft de studentengroep te kennen gegeven ook in de
toekomst betrokken te willen blijven. Hiervoor hebben wij
gevraagd een student te mogen toevoegen aan de taskforce
(het beslissingnemend orgaan voor de Euro League). Verder
was besloten om nogmaals bij elkaar te komen in de lente
in Wenen.
In Wenen heeft de studentengroep zichzelf gestructureerd
en zich omgedoopt tot de ELSA (Euro League Student
Association). Daarnaast heeft ELSA zich gebogen over
kwaliteit, en een lijst met criteria opgesteld waaraan
onderwijs van hoge kwaliteit zou moeten voldoen. Er is toen
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ook een lijst met doelen opgesteld met verschillende
prioriteiten, waarvan ELSA vindt dat ze gerealiseerd zouden
moeten worden om de Euro League levend te houden.

6.4 AIEC (algemene instellingsgebonden ethische
commissie)
Deze commissie (AIEC) houdt zich bezig met ethiek aan
Wageningen UR. De AIEC heeft dit jaar de uiteindelijke nota
‘ethische richtlijnen’ en een uitvoeringsvoorstel van deze
richtlijnen aangeboden aan het College van Bestuur. Volgend
jaar wil de AIEC zich specifiek richten op het stimuleren
van ‘ethische’ discussies in het werkveld en op ethiek in het
onderwijs.

6.5 Verkiezingen
Afgelopen jaar is de verkiezingscommissie met goede moed
begonnen aan het organiseren van de
Studentenraadsverkiezingen, die eind mei van start gegaan
zouden zijn.
Door onder andere de overgangsregeling en andere
factoren werd langzamerhand duidelijk dat het moeilijk zou
worden om voldoende nieuwe SR-leden te werven. Op de
dag van de deadline bleken 11 kandidaten zich te hebben
aangemeld voor de 3 bestaande fracties. Daarom konden
er helaas geen verkiezingen uitgeschreven worden. Na een
vervolgprocedure om de 12e zetel te vullen is ook hier een
kandidaat voor gevonden. De uiteindelijke zetelverdeling is
daarbij geworden 4 voor VeSte, 4 voor de PSF en 4 voor
de CSF.
Daarnaast is de verkiezingscommissie hard aan het werk

gegaan om na jaren praten over elektronisch stemmen dit
ook eindelijk in te gaan voeren. Na overleg met de
verschillende partijen is een Programma van Eisen en een
Plan van Aanpak goedgekeurd. Inmiddels is de afdeling
ICT bezig met het ontwerp en zal de eerste elektronische
stem in 2003 worden uitgebracht.

6.6 ISP
Het ISP (International student panel) is ook dit jaar weer
bezig geweest de problemen van internationale studenten
op te lossen en hun belangen te vertegenwoordigen.
Daarnaast  organiseerden ze de Global Village Day en
hebben ze ook een conferentie georganiseerd. De
conferentie ging over internationalisering en integratie, een
onderwerp wat niet alleen Nederlandse studenten maar ook
minstens zo zeer internationale studenten bezighoudt.
Verder is huisvesting een punt dat veel aan de orde geweest.
In het begin van het jaar was er het probleem van het
kamertekort, aan het eind van het jaar was het discussiepunt
de huisvesting van Chinese studenten, (wel of niet
geconcentreerd op een sterflat?). Een onderwerp dat
afgerond is dit jaar zijn de openingstijden van computerzalen
in de weekenden. Deze zomer gaat ISP weer actief aan de
slag met infopoint, een plaats waar nieuwkomende
internationale studenten geholpen worden hun weg te vinden
in Wageningen.



1: Eveline Stilma (VeSte)
2: Paulien van Ekeren (PSF)
3: Dave Lammers (VeSte)
4: Marieke Desmense (VeSte)
5: Gerard Ros (CSF)
6: Sylvia Tebbenhoff (VeSte)
7: Richard van Oorschot (PSF)
8: Bart de Koning (PSF)
9: Marije Struijk (CSF)
10: Joris Sprakel (VeSte)
11: Heidi Schalk (PSF)
12: Dieneke Breukink (PSF)

Not on picture:
  Bas van ‘t Erve
  Clarieke Hidden

Members of the Studentcouncil 2002/2003

Hans Admiraal (CSF)
Ronald Kik (CSF)
Marlies van Leeuwen (CSF)
Arend Streng (CSF)

Paulien van Ekeren (PSF)
Ruth Heerdink (PSF)
Mieke Hoezen (PSF)
Heidi Schalk (PSF)

Ruud Broekman (VeSte)
Marije Gordijn (VeSte)
Harry Kager (VeSte)
Maaike Wubs (VeSte)

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


