DE NETWERKEN VAN KLV
Onder de paraplu van KLV opereren achttien zelfstandige studiekringen en netwerken van professionals uit
wetenschap en praktijk. Van vroeger uit rond een vakinhoudelijk thema, later ook speciaal voor vrouwen,
of rond een vaardigheid als debatteren.
Saskia de Boer – coördinator studiekringen: “De studiekringen zijn in principe zelfstandig. Vanuit KLV2020
overweegt KLV om in de toekomst intensiever met de studiekringen te gaan werken, want naast een
administratief ondersteunende rol heeft KLV ook een belangrijke rol als makelaar. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen
Aalt Dijkhuizen bij de opening van het academisch jaar een paar stevige uitspraken deed over voedselzekerheid en
de rol van intensieve veehouderij. Naar aanleiding daarvan wilden zowel de Nederlandse Zoötechnische Vereniging
(NZV) als de Studiekring Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV) iets met dat onderwerp doen; twee heel verschillende
werelden, met eigen besturen en een andere invalshoek. Wij hebben ze aan elkaar gekoppeld, met als resultaat een
gezamenlijk debat over voedselzekerheid (zie de coverfoto). Ook heeft KLV vorig jaar een actieve rol gespeeld
bij de oprichting van Wageningen Debating. Op die manier voegen we graag iets toe.”
Een overzicht van alle KLV-netwerken en studiekringen vindt u op klv.nl/studiekringen

Studiekring
Plantenveredeling
Sinds 1944 – 338 leden
Kennisuitwisseling en
verstevigen van contacten
tussen bedrijfsleven en
onderzoekswereld

Studiekring
Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV)
Sinds 1977 – 125 leden
Levert bijdrage aan het
vormen en verspreiden van
visies op het gebied van de
ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd

• Vereniging voor Informatici in de Agrarische
Sector (VIAS)
• Studiekring voor Landbouweconomie (SLE)
• Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (VLG)
• Kennisnetwerk Milieu (KNM)

Vrouwennetwerk
Wageningse Ingenieurs
(VWI)
Sinds 1989 – 420 leden
Dé supportersclub voor
vrouwen met ambitie

KLV

NZV
(Dierwetenschappen)
Sinds 1930 – 560 leden
Hét platform voor vraagstukken op het terrein van dier,
mens en omgeving

• Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)
• Studiekring Plantenteelt zonder Aarde
• Vereniging Tropische Bossen (VTB)
• Studiekring Voeding en Voedsel in
Ontwikkelingslanden (SVVO)
• Nederlandse Vereniging voor Weide- en

Netwerk Land &
Water
Sinds 1951 - 370 leden
Verbindt vakgenoten die
zich inzetten voor een
duurzame groen-blauwe
leefomgeving

Wageningen
Debating
Sinds 2013
– Facebook community
Voor ontwikkeling van de
debatcultuur bij
Wageningen UR

Voederbouw
• Zuivelaars Reünistenvereniging
• Kring Bedrijfskunde en Marktkunde Wageningen
(KBMW)
• Blooming
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