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Emotioneel slot aan bsa debat
Een schisma tussen ‘slimme’ 
opleidingen zonder en ‘dom-
me’ opleidingen met bsa moest 
worden voorkomen. Frans 
Zwarts riep dit schrikbeeld op 
om de universiteitsraad tot een 
compromis te bewegen.  

Even deed rector magnificus Frans 
Zwarts denken aan premier Balke-
nende. “Er is een discrepantie tus-
sen regelgeving enerzijds en reali-
teit anderzijds.”

Zwarts legde vorige week aan de 
u-raad uit waarom het universiteits-
bestuur bereid is opnieuw af te wij-
ken van de eerder afgesproken 27 
randvoorwaarden voor invoering 
van bindend studieadvies. 

De politieke crux: de medische fa-
culteit en de bètafaculteit hebben 
moeite met een vroege afronding 
van alle onderwijsverplichtingen 
op 15 juli. Deze datumgrens was 
eerder dit jaar afgesproken. Die zo-
merweken zijn nodig om studenten 
tijdig een bsa te kunnen geven plus 
tijd voor een eventueel bezwaar.

Het hardnekkig verzet van de fa-
culteiten tegen die datumgrens riep 
een scenario op waarin de hele RUG 
vanaf september 2010 een bindend 
studieadvies zou hebben behalve de 
twee faculteiten die  het meeste on-
derzoek herbergen. Frans  Zwarts 
lanceerde een overgangsregeling: 
konden die faculteiten niet volgend 
jaar extra tijd krijgen en het jaar 

daarna alsnog meedoen?
Ook had Zwarts een waarschu-

wing.  “Er dreigt een schisma met 
de alfa en gamma opleidingen. En 
dan luidt het in de beeldvorming 
dat bsa een instrument is voor de 
domme alfa en gamma opleidingen, 
dat de slimme opleidingen bij bèta 
en medisch niet nodig hebben.” 

Woedende reacties volgden. Op de 
publieke tribune sprong voorzitter 
Jan Visser van de faculteitsraad van 
Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen bijkans uit zijn vel, omdat zijn 
faculteit als elitair werd weggezet. 

Studentenpartijen in de raad had-
den geen trek in nieuwe compro-
missen. “We zijn het stadium voor-
bij waarin we iedereen op zijn 

blauwe ogen geloven”, aldus Sandor 
Schokker van de SOG. 

Thomas Wagenaar van de GSb 
vindt dat er een bindend bestuur-
dersadvies moet komen voor de be-
stuurders van de betreffende facul-
teiten als zij de overgangsregeling 
niet gebruiken om ook echt mee te 
gaan doen. “Als ze dan nog dezelfde 
houding vertonen, moeten ze mis-
schien een andere baan gaan zoe-
ken.”

Het eind van dit lied was deson-
danks een compromis. De dwars-
liggende faculteiten krijgen een 
overgangsregeling. Voor vier bèta-
opleidingen met weinig contactu-
ren volgt in april een laatste beslis-
sing van de raad. [ JAN BlAAUW ]

Het nieuwe Life Sciences gebouw Foto Elmer Spaargaren

Verhuizing Biologie uitgesteld

‘Wally’ wil zelfs promoveren met Forward

Egyptologie 
ter ziele 
De Faculteit Godgeleerdheid 
en Godsdienstwetenschappen 
wil stoppen met het onderwijs 
in Egyptische hiërogliefen. 
Daarmee lijkt een eind te ko-
men aan het vakgebied egypto-
logie in Groningen. 

Volgens theologiedecaan Geurt 
Henk van Kooten buigt de facul-
teit zich op dit moment over de 
vraag hoe egyptologie in de toe-
komst vorm moet krijgen. Volgens 
egyptoloog Jaap van Dijk is het ech-
ter onmogelijk zijn vak te doceren 
zonder taalcolleges. “Je gooit de 
wortels van het vak op de schroot-
hoop.” Volgens Van Dijk dreigt het 
vakgebied daardoor na bijna hon-
derd jaar uit Groningen te verdwij-
nen. “Daarmee raak je het contact 
kwijt met een van de oudste cultu-
ren die aan de basis van onze eigen 
cultuur staan.”

Van Kooten zegt dat hij het be-
treurt als egyptologie verdwijnt, 
maar wijst verantwoordelijkheid 
van de hand. “Het vak is tien jaar 
geleden wegbezuinigd bij letteren. 
Wij hebben het in de tussentijd naar 
vermogen geprobeerd een plaats te 
bieden.” [ ERNST ARBOUW ]

Nieuwe trap 
voor Albertus  
Gezelligheidsvereniging Alber-
tus wil dit voorjaar het trap-
penhuis van haar monumen-
tale pand aan de Brugstraat 
vervangen. Het wachten is 
alleen nog op de bouwvergun-
ning.  

“De trappen zijn levensgevaarlijk”, 
aldus vicepreses Anne-Marie No-
ten. “Ze zijn steil en  verouderd en 
er vallen regelmatig mensen naar 
beneden. Niet alleen wanneer ie-
mand een borrel op heeft, meest-
al juist overdag.” De aannemer kan 
de trap in een week vervangen. De 
leeszaal en mensa op de eerste en 
tweede verdieping gaan dan dicht. 
“Maar we plannen het om festivitei-
ten heen. Met Koninginnedag bij-
voorbeeld willen we wel de volledige 
capaciteit van het gebouw kunnen 
benutten.” De verbouwing hoort 
bij een grote onderhoudsbeurt. Zo 
krijgt het gebouw een likje verf en 
komt er na het nieuwe trappenhuis 
een nieuw koelsysteem. Noten: “In 
het kader van de voorjaarsschoon-
maak zullen we maar zeggen.” 
[ NIcOlE BESSElINK ]

Vindicat verliest 
bestuursbeurzen 
Vindicat krijgt volgend jaar 
voor vijf maanden minder be-
stuursvergoeding van de RUG. 
De studentenvereniging moest 
2000 studentnummers aan 
subsidieverstrekker CUOS 
van de RUG overleggen. Er wa-
ren er vijftig te weinig. 

Volgens de vereniging kwam 
dit door de problemen met Stu-
dieLink. Ook wilde de admini-
stratie van de RUG nauwelijks 
meewerken. De vereniging 
mag het volgend jaar weer pro-
beren. Formeel zou die kans 
pas over drie jaar komen. 

Veracles raakt 
succestrio kwijt
Marc Afman stopt na acht sei-
zoenen en vier promoties als 
hoofdtrainer van het eerste da-
mesteam van studentenvolley-
balvereniging Veracles. Zijn 
recente vaderschap hielp bij 
die beslissing. Maar: “Ik zeg 
geen nee als er onverhoopt iets 
moois op mijn pad komt.” Dat 
moois zou de A-League kun-
nen zijn, maar die stap vindt 
de coach nu erg groot. Met Af-
man stoppen ook assistent Pe-
ter Scharenborg en teammana-
ger Nynke van der Zwaag. 

Drie prijzen voor 
slimme scholieren
Getalenteerde scholieren  heb-
ben vorig week een prijs  van 
200 euro gewonnen voor het 
beste profielwerkstuk. Zoë 
Zernitz uit Zwolle won de Al-
fasteunpuntprijs voor haar 
werkstuk over Oedipus. Lide-
wij Bergsma van het Dracht-
ster Lyceum won de Jan Pen-
prijs voor een documentaire 
over de genocide in Rwanda. 
De bètaprijs ging naar Floor 
Osseweijer en teamgenoten 
Yvonne van Senten en Esther 
de Zeeuw voor hun werkstuk 
over  de invloed van vrouwelij-
ke hormonen op organismen.  

Geen plek voor 
kantine bèta’s
De bètafaculteit verwacht gro-
te problemen met de kanti-
nevoorziening als de biolo-
gen  dit najaar naar het nieuwe 
Life Sciences gebouw verhui-
zen. Dat gebouw heeft geen 
volledige kantine. Idee is, dat 
de bewoners hun broodjes in 
de Bernoulliborg halen, maar 
daar is geen plek voor de on-
geveer 400 medewerkers. Het 
faculteitsbestuur heeft het 
probleem voorgelegd aan het 
college van bestuur. Dat heeft 
nu opdracht gegeven te komen 
tot een ‘masterplan’ voor de 
hele restauratieve voorziening 
van de RUG.

‘Universiteit’ 
straks beschermd
Staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt wil de namen ‘uni-
versiteit’ en ‘hogeschool’ be-
ter beschermen. Volgens Van 
Bijsterveldt noemen aanbie-
ders van hoger onderwijs zich 
steeds vaker universiteit of uni-
versity. Er zouden in Nederland 
bovendien dertig diploma mills 
actief zijn, die nepdiploma’s 
uitschrijven. Van Bijsterveldt 
wil ingeburgerde namen als 
Volksuniversiteit uitzonderen.  
[ HOP ]

De Groningse biologen verhui-
zen pas na de zomer naar het 
Life Sciencesgebouw op het 
Zernikecomplex. “Zo voorko-
men we dat we dezelfde situ-
atie krijgen als bij de Bernoul-
liborg”, zegt bestuurder Jan 
Poutsma van de bètafaculteit. 

De nieuwe bewoners van de Ber-
noulliborg hadden forse overlast 
toen bouwers na de verhuizing nog 
aan het werk waren. “Ik heb toen 
gezegd: dat was eens maar nooit 
weer.” Het life Sciencesgebouw 
is op zich klaar, maar de inspec-
tie voorafgaand aan de oplevering 

loopt nog. “We hebben dertig pro-
cent bekeken, daarbij zaten bij de 
dierenverblijven de grootste pro-
blemen. De afwerking van de wan-
den is niet in overeenstemming met 
de eisen. Er is nu een andere aan-
nemer ingeschakeld om dat recht 
te zetten.” Verder zijn de buitenver-
blijven voor dieren pas in augustus 
of september klaar. 

Voor het bestuur was dit aanlei-
ding het college van bestuur te vra-
gen om uitstel van de verhuizing, 
die tussen 1 juni en 1 september 
stond gepland. De biologen vertrek-
ken nu tussen 1 september en 1 de-
cember uit Haren. “Dat doen we op 
basis van de faciliteiten. Dus groe-

pen die de spoelkeuken of het iso-
topenlab nodig hebben, gaan pas 
wanneer die faciliteit er is.”

Volgens Ruurd de Jong van de af-
deling Vastgoed en Investerings-
projecten had de verhuizing door 
kunnen gaan. “Het gebouw is klaar, 
maar de faculteit vond het om haar 
moverende redenen beter de ver-
huizing uit te stellen. Het college 
heeft daarmee ingestemd.” Hij ont-
kent dat er iets is misgegaan met de 
wanden van de dierverblijven. “Die 
problemen waren voorzien, het is 
onderdeel van de afbouw. Er komt 
een andere wandbekleding op.” De 
Jong stelt dat alles met de gebrui-
kers is afgestemd. [ RENé FRANSEN ]

Hooibalen op het veld bij een 
ontmoeting met Trynwalden.  
Studentenvoetbalvereniging 
Forward wilde laten zien dat 
de wedstrijd de laatste stro-
halm was. Maar het tij lijkt ge-
keerd. Nieuwe trainer Walter 
Waalderbos wil promoveren.

Twee weken geleden dreigde degra-
datie naar de derde klasse. Het eer-
ste team had in vijftien wedstrijden 
slechts acht punten gewonnen. De 
laatste overwinning dateerde van 7 
december tegen VV Drachten. Maar 
twee weken geleden wonnen de stu-

denten een belangrijke wedstrijd 
van middenmoter Trynwalden. Vo-
rige week werd hekkesluiter Frane-
ker verpulverd met 4-2 en kwam er 
een nieuwe hoofdsponsor. Met een 
nieuwe trainer wordt die lijn hope-
lijk vastgehouden. 

Waalderbos zelf probeert de over-
gang stilletjes te laten verlopen. Hij 
is net als Drent oud-speler van Fc 
Groningen. Na zijn afscheid ging 
hij aan de slag als trainer bij ama-
teurteams. Bij Drachten trainde hij 
in de hoofdklasse. Maar na de dood 
van zijn vrouw nam hij ontslag en 
Drachten degradeerde.  

Kees Joustra, secretaris voor 

Drachten, kan zich ‘Wally’ goed 
herinneren. “Het is een perfecti-
onist. Een driftig en emotioneel 
mens. Geen stille trainer in zijn 
hokje. En hij leeft enorm mee met 
de wedstrijd.” Pikant detail: tegen-
woordig komt Drachten in dezelfde 
competitie uit als Forward.  En juist 
de enige overwinning die Forward 
vorig kalenderjaar boekte, was te-
gen Drachten: 7-2.

Met de recente overwinningen 
lijkt het zeker dat Forward 1 vol-
gend seizoen opnieuw in de tweede 
klasse uitkomt. Voorzitter Jip lie-
verse: “De ommekeer is ingezet.”  
[ STIJN ROElOFS ]




