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• Minister Ritzen heeft een 
internationale commissie in- 
gesteld die de werkwi jze 
van NWO moetevalueren. 
Eén van de aandachtspun- 

ten is het afstemmen van de 
vraag en aanbod van ken- 
nis • Het ministerie van on- 
derwijs stelt jaarliiks een 
miljoen gulden subsidie be- 
schikbaar voor het midden- 
en kleinbedriif. Bedrijven 
kunnen de helft van de kos- 
ten vergoed kriigen als zij 
een promovendus of een 
ontwerper in dienst nemen. 
Deze regeling geldt de kö- 

rnende vier jaar • Na een 
succesvolle proef is het de 
bedoeling dat vanaf 1998 
alle Studenten in het bezit 
zijn van een chipkaart. 
Deze multifunctionele kaart 
biedt de mogelijkheid om te 
reizen, te telefoneren en in 
kantines te betalen. Voor- 
lopig is het gebruik beperkt. 
De kaart vervangt de colle- 
gekaarten bibliotheekpas 

• Uit onderzoek aan de UU 
blijkt dat de aansluitings- 
problemen van het VWO 
op de propaedeuse slechts 
ten dele het gevolg zijn van 
de hoge eisen van het uni- 
versitaironderwijs. Studen- 
ten worden bij tentamens 
vaak niet genoeg uitge- 
daagd waardoor de moti- 
vatie om te studeren sterk 
afneemt • Meisjes van der- 

tien vinden exact iets voor 
sukkels. Dat is het resultaat 
van een onderzoek onder 
de Amerikaanse jeugd. 
Meisjes zijn er al vroeg van 
overtuigd dat ze geen exac- 
te vakken nodig hebben 
voor hun latere loopbaan. 
Er wordt niets ondernomen 
om deze houding te ont- 
moedigen • Het college van 
bestuur van de RUG wil toe- 

komstige promovendi een 
tweejarige opleiding laten 
volgen voordat zij AIO kun- 
nen worden. De AlO's zou- 
den dan slechts 3 jaar krij- 
gen om hun onderzoek te 
voltooien. Het AlO-overleg 
ziet niets in de plannen • 
JSC 

Correspondenten 

UvA Amsterdam 
Marcel Bartels 
thuis 020-641 9559 

VU Amsterdam 020-444 75 03 
drs Arne Mast 

TU Delft 015-2785 006 
spreekuurwo. 15.30-17 uur, k 0.424 
E-mail: 
Chemisch-Weekblad@stm.tudelft.nl 
Isold Heemstra 
thuis 015-212 65 91 
Joris Kleinveld 
thuis 070-39 08 533 
ir. Vincent van Eekhout 
stage 026-366 38 47 

Hogeschool Enschede 053-487 13 97 
ing. Matthijs Hammer 

RU Groningen 050-363 41 63 
Gaston Heimeriks 
Monique Schoondorp 
TheoJurriens 
050-3637387 

RU Leiden 
Martijn van Nierop 
thuis 071-517 59 67 

KU Nijmegen 024-361 42 62 
Emile van den Hoogen 

Open Universiteit 045-576 25 41 
dr. Evert Middelbeek 

Hogeschool Rotterdam & Omstreken 
015-261 0031 (fax:2625507) 
Jaap Bes 

U Twente 053-489 30 29 
spreekuur: ma 13-15 uur, k 31.58 
ir. Emil Groeneveld, 
thuis 053-430 16 34 

U Utrecht 030-253 37 93 
(fax 253 3072) 
ir. Marga van Zundert 

LU Wageninaen 
dr. RicharaMensink 
thuis 0317-417 430 
Martine Segers 
thuis 421 626 
E-mail: 
Martine.Segers@foto.mf.wau.nl 

TU Eindhoven 
Vacant 

De Landbouwuniver- 
siteit Wageningen 
(LUW) moet de 

missie van het industriëel-ge- 
richte, toegepaste onderzoek 
naast zieh neerleggen en zieh 
gaan richten op het geven van 
goed onderwijs en het doen 
van excellent fundamenteel 
onderzoek. Anders zal een 
universiteit van Tiel, met 
Jomanda voor de toegepaste 
medische snufjes, niet lang op 
zieh laten wachten. Deze 
vrees sprak prof. dr. Cees 
Veeger, emeritus-hoogleraar 
in de biochemie, uit tijdens 
zijn afscheidsrede op 9 febru- 
ari. Het huidige imago van de 
LUW blijkt volgens hem uit 
een kop in De Volkskrant 
van november 1995: ‘ Afwas- 
kwastuniversiteit’. 

Veeger beschuldigt het 
college van bestuur ervan al- 
les te doen om extra geld bin- 
nen te halen. Zonder dat er 
een benoemingscommissie 
voor nodig is, kan de indus- 
trie voor f 30.000 zijn eigen 
hoogleraar aanstellen: een 
zogenaamde 0.0 hoogleraar. 
De LUW wil nu één zo’n 
hoogleraar, volgens Veeger 
een nul, aanstellen per regu- 
liere hoogleraar. Op de LUW 
zijn nu zo’n tachtig hooglera- 
renwerkzaam. 

Ir. Jan Jansen, griffier van 
het college van bestuur, wil 
de uitspraken van Veeger iets 
nuanceren:”De heer Veeger 

WAGENINGEN 

Veeger hekelt beleid 

Landbouwuniversiteit 

kan opwindende verhalen 
verteilen. Het is echter lästig 
om de financiële consequen- 
ties van het aanstellen van 0.0 
hoogleraren in te schatten. 
Het bedrag hangt af van de 
taken die de hoogleraar met 
zieh meebrengt en van de fi- 
nanciers.” 

Overbodig personeel 
Met de vaste wetenschappe- 
lijke staf springt de LUW 
heel anders om: “Noodzake- 
lijke benoemingen, bijvoor- 
beeld het aannemen van een 
deeltijd hoogleraar bio-anor- 
ganische chemie, worden op 
de lange baan geschoven. 
Excellente LUW-hooglera- 
ren nemen een functie aan bij 
een andere universiteit. 
Technisch personeel wordt 
overbodig geacht omdat alle 
onderzoek met behulp van 
auto-analysers kan gebeu- 
ren. Hoe kom je erop?”, al- 
dus Veeger. 

Mr. H.M. van den Hooft- 
Akker, vice-voorzitter van 

Industrie mag 

onderzoek 

niet betalen en 

bepalen 

het door Veeger gehekelde 
college van bestuur, relati- 
veert achteraf Veeger’s aan- 
tijgingen: “Je bent iemand 
die aanzienlijk meer weet van 
wetenschap dan van bestu- 
ren, maar zieh dat niet voort- 
durend bewust is. En hoewel 
je tussen zoveel klungels 
moet werken, ben je hier heel 
veel jaren gebleven en blijf je 
zolang als maar enigszins is 
mogelijk”. 

Boerenboter 
De huidige LUW -missie leidt 
er volgens Veeger toe dat de 
industrie en de toegepaste 
studierichtingen veel recente 

basiskennis ontberen of ge- 
woon weer vergeten. Het 
promoten van dieetmargari- 
ne vindt Veeger een typisch 
voorbeeld. Als het lichaam 
geen cholesterol binnenkrijgt 
via de boter, dan maakt het 
het zelf aan. Bij deze biosyn- 
these ontstaat een tussenpro- 
dukt dat een zeer specifiek ei- 
wit kan verankeren in het 
membraan van de cel. In deze 
vorm is het eiwit in Staat kan- 
ker te induceren. Door cho- 
lesterol wel in je dieet op te 
nemen, rem je de vorming 
van het tussenprodukt. Ken- 
nis over de biosynthese van 
cholesterol wordt dus aan de 
kant geschoven om de ver- 
koopcijfers van dieetmarga- 
rines te stimuleren: een laag 
cholesterolgehalte vermin- 
dert de kans op hart- en vaat- 
ziekten. Volgens Veeger 
hoeven mensen zonder risico 
op een verhoogd cholesterol- 
gehalte de boerenboter dan 
ook niet te laten staan. 

Met zijn afscheid gaf Vee- 

Veeger: "Noodzakelijke benoemingen worden in 
Wageningen op de lange baan geschoven". 

ger het roer officiëel over aan 
prof. dr. ir. Colja Laane. Hij 
ziet de plannen van zijn op- 
volger met bedroefde ogen 
aan. Laane, één van Veeger’s 
oud-promovendi, verliet 
Unilever per 1 September 
1995 voor Wageningse bo- 
dem. Hij wil het algemene 
thema van de vakgroep, re- 
dox-enzymsystemen, hand- 
haven. Maar binnen dit the- 
ma zoekt hij “naar een na- 
tuurlijke manier om meer 
toepassingsgericht onder- 

zoek te gaan doen”. Op 4 
april zal Laane tijdens zijn in- 
augurele rede zijn visie op de 
toekomst van de W ageningse 
biochemie verkondigen. 
Omdat Veeger een kamer 
houdt op de vakgroep, zal 
ook na zijn afscheid het laat- 
ste woord over zijn kruistocht 
versus het LUW-beleid nog 
niet zijn gesproken. • 

Marina Noordegraaf 
CW9/2MAART1996 

EINDHOVEN 

Opzoeknaar 

schone processen in 

Zuid-Afrika 

UTRECHT 

Utrecht wijzigt 

opleiding ingrijpend 

Meer academische vorming, 

minder kennisoverdracht Vierentwintig leden van 
de Technologische Stu- 

dievereniging ‘Jan Pieter 
Minckelers’ vertrekken half 
augustus 1996 voor een stu- 
diereis van vier weken naar 
Zuid-Afrika. Het thema van 
de reis is ‘Chemistry: of natu- 
ral importance’. In dit kader 
zullen Studenten bedrijven, 
instituten en universiteiten 

in Zuid-Afrika bezoeken. 
Centraal staan processen die 
gedurende de boycot zijn 
ontwikkeld, om zelfvoorzie- 
nend te produceren, uit- 
gaande van natuurlijke bron- 
nen zoals steenkool (denk 
hierbij aan het Fischer- 
Tropsch procès). Verder is er 
aandacht voor processen om 
milieuvervuiling te beperken 

of aan te pakken. 
De reis voert längs de Ste- 

den Johannesburg/Pretoria, 
Durban, Port Elizabeth en 
Kaapstad, waarbij een groot 
aantal bedrijven, waaronder 
een aantal multinationals, 
worden bezocht. De deelne- 
mers zullen de reis bekösti- 
gen door het uitvoeren van 
case-studies voor bedrijven. 
Dit zijn literatuuronderzoe- 
ken die de Studenten in 
tweetallen uitvoeren en die 
bij voorkeur gerelateerd zijn 
aan het thema. Drie leden uit 
de wetenschappelijke staf 
van de faculteit begeleiden 
de reis. # 

Erwin Oprins 
CW9/2MAART1996 

De studierichting Schei- 
kunde van de UUtrecht 

krijgt een geheel andere ge- 
zicht. Meer academische vor- 
ming en minder kennisover- 
dracht zijn twee in het oog 
springende kenmerken daar- 
van. De faculteitsraad heeft 
de hoofdlijnen van het nieu- 
we programma goedgekeurd. 

Met de nieuwe opleiding 
komt de faculteit tegemoet 
aan de meeste wensen van de 
visitatiecommissie. “Maar 
dat was niet de enige reden 
om de zaak eens kritisch te be- 
zien”, aldusprof. dr. Joop van 
der Maas, voorzitter van de 
curriculumcommissie die het 
programma heeft ontworpen. 
“Ook de landelijke afname 
van het aantal scheikundestu- 
denten, de studieduurverkor- 
ting en de eisen die de minis- 
ter van onderwijs stelt op het 
gebied van studeerbaarheid 
speien een rol. Bovendien 
heeft de faculteit de laatste ja- 
ren veel aandacht gehad voor 
de profilering van het onder- 
zoek en vond het bestuur dat 
nu het onderwijs aan de beurt 
was.” 

Bijspijkeren 
De curriculumcommissie 
vindt het belangrijker dat Stu- 
denten deren leren’, dan dat 
ze zoveel mogelijk kennis ver- 
werven. “Kennis veroudert 
immers snel. Afgestudeerden 
moeten in Staat zijn zichzelf 
voortdurend bij te spijkeren”, 
aldus Van der Maas. De Stu- 
denten die in September be- 
ginnen, leren dan ook om pro- 
bleemgericht, zelfstandig en 
kritisch te werken. Voor een 
nauwe relatie met de actuele 
stand van het onderzoek 
wordt gezorgd. Zo wil de 

commissie dat de Studenten 
een piek krijgen bij de vak- 
groepen. Verder neemt aan- 
dacht voor mondeling en 
schriftelijk presenteren een 
belangerijke plaats in. 

Verdieping 
Nieuw is ook dat de studieja- 
ren in trimesters worden inge- 
deeld. Het aantal contacturen 
in de propaedeuse wordt tot 
25 uur per week beperkt; stu- 
dieruimtes en begeleiding 
moeten de zelfwerkzaamheid 
stimuleren. De scheikunde- 
vakken worden in clusters ge- 
geven en - direct na afloop 
van een trimester - getoetst. 
Zo wordt de samenhang tus- 
sen de vakken duidelijker. 

Het tweede jaar volgen alle 
Studenten nog hetzelfde pro- 
gramma. Nu komen de schei- 
kundevakken wel apart aan 
bod, zodat verdieping plaats 
kan vinden. 

Uiteindelijk strömen ver- 
schillende afgestudeerden 
uit: zij die zieh verder als we- 
tenschappelijk onderzoeker 
willen specialiseren en zij die 
dat niet willen. Het derde en 
vierde jaar bereiden Studen- 
ten zieh zo efficient mogelijk 

op deze uitstroom voor. 
Studievaardigheden en on- 

derwijskundige begeleiding 
moeten de overgang van 
VWO naar WO vergemakke- 
lijken. Docenten moeten 
meer interactief gaan werken 
en computerondersteund on- 
derwijs gaat een grotere rol 
speien. 

Onderwijsdirecteur 
De nieuwe opleiding gaat in 
September 1996 van start. Het 
faculteitsbestuur wil dat er op 
dat moment ook een nieuwe 
onderwijsorganisatie is, ver- 
antwoordelijk voor beleid, 
organisatie, inhoud en uitvoe- 
ring van het onderwijs. Voor- 
uitlopend daarop is Van der 
Maas aangewezen als ad-in- 
terim onderwijsdirecteur. 
“Hoe de organisatie er pre- 
cies uit gaat zien is nog niet be - 
kend.Opditmomentheeftde 
uitwerking van de propae- 
deuse de hoogste prioriteit”, 
aldus de hoogleraar. De pro- 
grammai voor de andere ja- 
ren volgen in de loop van de 
tijd. • 

Maria Mennen 
CW9/2 M AART1996 

De organisatie van de studiereis naar Zuid-Afrika is in handen van: boven (vlnr): Bram 
Klabbers (secretaris), Auke Snijder (penningmeester), Job Verpoorte (coordinator excursies), 
onder: Maurice Kupers (voorzitter), Erwin Oprins (coordinator public-relations), 
Angela Smits (vice-voorzitter), Danny Knoop (coordinator sponsoring). 
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