
Welkom ouder(s) / familie / studenten  

 

Hermien Miltenburg, Martin Colee 

 

 
 

ouders@wur.nl, hermien.miltenburg@wur.nl 

 

www.studiekeuzekind.nl (artikelen voor ouders) 

 

www.wur.nl/ouders 
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U bent (en blijft) belangrijk 

 

‘Ouders belangrijkste adviseur’ bij studiekeuze en tijdens 

de studie, zegt 55% 1e jaars 

 

● Do’s en dont’s 1e jaar...ouderdag 30-9-2017 

● Blog www.studiekeuzekind.nl 

● Nieuwsbrief voor ouders 

● www.wur.nl/ouders 

 

http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.wur.nl/ouders


Ben kritisch 



Boer zoekt vrouw 

 

 



Topsectoren 

logistiek)  

 

 

 

 

 

Sectoren waar NL bedrijfsleven + onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. 6 

topsectoren zijn typisch ‘Wagenings’ (tuinbouw, life sciences, chemie, agri&food, 

water, logistiek)  

 



Organisatie, Campus, samenwerking met 

het bedrijfsleven 

  



leefomgeving 

Het domein vMulti-disciplinair voeding en 

leefomgeving 

voeding en  
voedselproductie 

gezondheid, leefstijl 
en levensomstandigheden 

 Duurzame landbouw 

 Voeding en gezondheid 

 Duurzame visserij 

 Biomassa 

 Ketens 

 

 Management van mariene 

bronnen 

 Landschap en landgebruik 

 Natuur & biodiversiteit 

 Watermanagement 

 Tegenstrijdige belangen 

 Gedrag en perceptie 

 Voedselveiligheid 

 Instellingen 

 Klant 

 Burger 

 



Waarom Wageningen University & 

Research? 

• Enthousiaste studenten en docenten  

• 12x beste voltijd universiteit van Nederland (Keuzegids) 

• Beste universiteit van Nederland (Elsevier) 

• Uitstekende (internationale) reputatie 

• Universiteit én bedrijfsleven, samenwerking hbo 



Waarom nummer 1 in Keuzegids? 

• Boeiende studieprogramma’s  

• (17 topopleidingen in W. 60 in NL) 

• Intensieve begeleiding en prima faciliteiten  

• Kleinschaligheid van de opleidingen  

• Onderzoeksinstituten van wereldfaam  

• Masteropleidingen met studenten uit de hele wereld  

 



Ons onderwijs 

 
• Contacturen: veel aanwezig 

 
• Begeleiding: studieadviseur 

 
• Sfeer: persoonlijk en kleinschalig 

 
• Docent ratio: 1 docent op 7 studenten 

 
• Uitval: laagste van Nederland, 10% 

 
• Problemen: decanaat 

 



hbo-wo 

 



Opbouw studie 

• Bindend studieadvies: 36 van de 60 studiepunten. 
Waarschuwing na periode 2 en 5  

 

• Eerste studiejaar, vakken volgen: wie, wat waar 1e jaar 

 

• Later: vrije keuze, specialiseren 

 

• Daarna: master opleiding  
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Studiecheck en aanmelding 

 

• Aanmelden opleiding: www.Studielink.nl voor 1 mei in 

eindexamenjaar 

 

• Matching: Open Dag / meeloopdag (vooral één op één 

meelopen) + online studiecheck 

 

• -Advies van opleiding  

-Motivatie is het belangrijkste  

-Wie wil: gesprek 

 

 

 

 

 

http://www.studielink.nl/


Selectie 

 

• -Voeding en Gezondheid 

• -Biotechnologie 

• -Moleculaire Levenswetenschappen 

 

 Inschrijven voor 15 januari 

 



Kiezen hoort bij het leven 

 

16 



Wat kost studeren? (+/-) (Nibud) 

€ 366,- huur (Wageningen gemiddeld €275,-) 

€ 163,- collegegeld  

€ 161,- boodschappen 

€ 144,- ontspanning, uitgaan en sport 

€  97,- zorgverzekering 

€  57,-  studieboeken (gemiddeld) 

€  55,-  vervoer (naast de OV-kaart) 

€  47,-  kleding en schoenen 

€  26,-  telefoon 

Ongeveer 900-1000 euro per maand voor 
uitwonende student. Schat uitgaven goed in! 

 



Inkomsten? 

 

 

 Bijbaantje (gemiddeld €332 pm.) 

 Zorgtoeslag 

 Ouderbijdrage (gemiddeld €179 pm.) 

 Studielening 

 Blog 
meer over financiën 



Studiefinanciering 

 Basisbeurs afgeschaft 

 Aanvullende beurs max €387 pm. 

 Totaal leenbedrag max €1033 pm.  

 OV reisproduct  

 Lang tijd om af te lossen (35 jaar) 

 Geen/weinig inkomsten, geen/weinig aflossen 

 Rente blijft laag 

 www.duo.nl rekenhulp 

 ) 

 

http://www.duo.nl/


Inschrijven kamer  

 

 

 Inschrijven (vanaf 1 januari) www.idealis.nl 

● Huurprijzen: € 220 - € 400 inclusief 

 Ook andere mogelijkheden (site, kamers), er is kamernood. 

 Dorpen in de omgeving 

 Tijdelijke kamer   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealis.nl/
http://www.wur.nl/nl/show/Op-kamers.htm


Beginnen met de studie 

 Introductie, beginperiode (algemene introductiedagen) 

● Kennismaken met studenten, opleiding, instituut 

● Basis sociale netwerk  

● Belangrijk voor latere carrière 

● Echt niet missen 

● Introductiedag voor ouders 30-9 

 

 



Wat kunnen ouders doen? 

 Toon interesse 

● Welke vakken zijn er in het eerste jaar? (site) 

● Hoe studeer je? Bevalt dat? 

● Vraag naar resultaten 

 Vraag naar welzijn   

● Medestudenten 

● Kamer 

 Op bezoek gaan  

 (wel bellen) 

 



Uw kind is volwassen 

 Geen ‘rapporten’ meer, maar iedere student heeft inzicht in de 

cijfers 

 Ouder heeft geen contact met studieadviseur (tenzij student 

dat wil) 

 Focus op goed contact  

 



Blog 

 www.studiekeuzekind.nl 

 

● Studiepunten, hoe werkt dat? 

● Artikelen studiesucces 

● Artikelen tips voor studiekeuze 

● Kwaliteit onderwijs 

● Tussenjaar, tien tips 

http://www.studiekeuzekind.nl/


Oudervoorlichter Hermien Miltenburg 

 Blog: www.studiekeuzekind.nl 

 Nieuwsbrief (4x pj) 

 Weblezingen 

 Mailen: ouders@wur.nl 

 Hermien.Miltenburg@wur.nl 

 0317-484455 

 Ouderdag 30-9-2017 
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