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24 september 2016 

Hermien.Miltenburg@wur.nl, oudervoorlichter 

mailto:Hermien.Miltenburg@wur.nl


Presentaties en activiteiten 

 

● Meer over Wageningen University&Research(10.05) 

● Welkom in de stad Wageningen 

● Do’s & don’ts in het 1e studiejaar (11.15 en 13.30) 

● Als het ietsje minder gaat (14.45) 

● Werken na Wageningen (15.30) 

● Rondwandelingen Campus (hoofdingang Forum) 

● 12.30 en 13.30 begeleid 

● Binnenstadprogramma 

● Stadswandeling, lunch, film, ijsje 
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 Presentaties: 

 www.wur.nl/ouders 

 Meer weten 

● www.wur.nl/ouders 

● Blog: www.studiekeuzekind 

Webinar (meekijken met presentatie) over studiesucces, 
26 oktober 
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Wageningen University 

Wageningen, 24 September 2016 

Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 

 



Het begon in 1918… 

… 2016 



Waarom Wageningen? 

Binnenveld 

Uiterwaarden Wageningse berg 

Veluwe 



Wageningen University & Research 

Wageningen University 
Medewerkers: 2,600 

studenten:> 10,000 

 

Wageningen Research 
Medewerkers: 2,700 

 
 



WUR in de wereld 



PhD 

MSc 

BSc 

Onderwijs: internationale research university 

  Internationale studenten 

PhD 

MSc 

BSc 

 

 

6 Post-graduate schools 
   (4 jaar) 
 
 
 
29 master programma’s 
     (2 jaar) 
 
 
 
 
20 Bachelor programma’s 
     (3 jaar) 

Normaal profiel 
university 

60% 

> 40% 

10% 



61% 

16% 

15% 

4% 3% 1% 

PhD-studenten 

Internationale gemeenschap 

NL EU Azië Afrika 

Latijns Amerika Overig 

MSc-studenten 
Total: 4.400  

Totaal: 1.900 



Ups & downs: totaal studenten (BSc+MSc) 

2016: 10,800 

1988: 7,000 



Wageningse onderwijsvisie 

 Relevant voor maatschappij en economie 

 Internationale context en omgeving 

 Integratie van wetenschappelijke 

disciplines 

 

 Individuele leerwegen => keuzevrijheid 

 Kleine groepen => persoonlijke aandacht 

 Hoog studierendement 

 Studenten praten mee over opleiding en 

universiteit 



Geen oogkleppen: T-shaped skills 

Generalist 

S
p
e
c
ia

lis
t 

 Kennis 
 Houding 
 Vaardigheden 



Wageningen Education Ecosystem 
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Wageningen Campus…. 



…met prachtige sportvoorzieningen… 



..in een levendige studentenstad 



Ons domein: gezonde voeding en leefomgeving 

Natural resources  
and living 

environment 

Food and 
biobased 

production 

Society and well-being 



Werken aan wereldwijde uitdagingen 

Food & nutrition 
Security 

Climate Change 

Bio-based  
Economy 

Biodiversity 

Liveable cities 



Technologische innovaties Sociale innovaties 

Socio-technical innovaties 

Transdisciplinaire 
innovaties 

• Voedel systemen 
• Energie systemen 
• Urbane systemen 
• Ecologische 

systemen 
• Water systemen 
• Informatie systemen 
• ..... 

...in samenwerking met burgers, consumenten, 
bedrijven, beleidsmakers 

Bedenken, analyseren en ontwerpen van 

innovaties 



1. Bioraffinage: alles gebruiken 

 
Bijproducten,  

afvalopwerking, 
compostering en vergisting 

(energie) 
 

 
CO2 

H2O 
Mineralen 

Voedsel 
en voer 

Reststromen en 
mest 

Duurzame producten: 
-materialen 

-chemie 
- energie 

Biomassa    

Reststromen 

Fotosynthese 



Nieuwe duurzame energie 

 Energie uit algen 

 

 

 

 Energie uit planten 

 

 

 Energie uit zout-zoet 
water overgang 



Centrale in de afsluitdijk: 200 MW 

IJsselmeer Waddenzee 

Fryslân 

Noord-Holland 



2. 2050: 75% wereldbevolking woont in delta 

Beschikbaarheid water 
 

Waterkwaliteit: chemicaliën 
 

Nutriënten: Terugwinnen P, N & K 
 

kimo.vandijk@wur.nl / oene.oenema@wur.nl / Twitter: @kimovandijk    

X 

mailto:kimo.vandijk@wur.nl
mailto:oene.oenema@wur.nl
https://twitter.com/kimovandijk
https://twitter.com/kimovandijk
https://twitter.com/kimovandijk


3. Complexe systemen: omslagpunten  



Rusinga island, 

Victoriameer 

4. Gezondheid en ontwikkeling 



100 

50 

0 

% Energie 

Vlees 

Kip 

Eieren 

Vis 

Fruit 

Groenten (wortels) 

Noten 

Honing 

100 

50 

0 

% Energie 

Fruit 

Groenten 

Bonen 

Vlees 

Kip 

Vis 

Graan 

Melk 

Koolhydraten 

Vet/Olie 

Alcohol 

1.200.000 Generaties  

op grens van honger 

Paleolithisch tijd 

2-3 Generaties 

voedsel in overvloed 

Moderne tijden 

 5. Van voedseltekort naar -overvloed 



Voedselkeuze en lifestyle 



Voedselkeuze en lifestyle (1981-2013) 



Top universiteit 2016 

 #1 Food & Agri wereldwijd (all lists) 

 #2, 3, 4 Milieuwetenschappen wereldwijd (QS, Taiwan) 

 #47 University Time Higher Education (#1 NL) 

 #1 in EU projecten in NL, #10 Europa 

 #1 in Gids Hoger Onderwijs NL (11x) 

 #1 volgens internationale studenten NL 

 #1 duurzame universiteit in NL (3x) 

 #1 universiteit voor gehandicapten (in NL) 

 



“To explore the 
potential of 
nature to 

improve the 
quality of life” 

 



Welkom in Wageningen 

 Geert van Rumund, 
Burgemeester van Wageningen 
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Do’s en dont’s in het eerste studiejaar 

Hermien Miltenburg en studenten 

11.15 en 13.30 



Het studentenpanel 

 Rick Brinks, Int. Land- en Waterbeheer (2) 

 Vera van de Scheur, Int. Ontwikkelingsstudies (2) 

 Vera Klootwijk, Levensmiddelentechnologie 

 Iris van Dijk, Bos- en Natuurbeheer (3) 

 Nicolas Ayala, Biologie (2) 

 Martin Colee, Geo-Information Science 

 Iris Pelgrim, Voeding en Gezondheid  
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Studeren... 

 Doe je samen 

 Doe je met je hoofd  

 ...en je hart 

 Doe je de rest van je leven 

 Is leuk (meestal) 

 En leerzaam 
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Onze studenten (Mee eens?) 

 Hechte gemeenschap 

 Enthousiast, kritisch, open 

 People, planet, profit 

 Leergierig 

 



Beginnen aan de studie 

 Kamer 

● Wel of niet in eerste jaar? (reistijd) 

● Panel: Woon je op kamers? 

● Hoe ging dat in het begin? En nu? 
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Beginnen aan de studie 

 Beginperiode 

● Kennismaken met studenten, opleiding, instituut 

● Belangrijk: sociale contacten (controle) 

● Sociaal netwerk is belangrijk voor latere carrière 

 



Wie, wat, waar in het eerste jaar 

● E-mail adressen studieadviseurs 

 

 Informatie voor huidige studenten (en ouders) 
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-
Studenten.htm 
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Organisatie van de opleiding 

 6 periodes college, dan tentamen 

 Ieder tentamen 2x per jaar herkansen 

 30-40 uur per week ‘aan de slag’ liefst op de campus 
(social sciences minder contacturen) 

 Vakken volgen  

● Leerstoelgroepen 

● College, practicum, project, individueel 



Bachelor Master 

 



 Elk jaar 60 studiepunten 

 Studiepunten, wat zijn dat? 

 Bindend studieadvies (BSA) 

● 36 punten in het eerste jaar 

● Waarschuwing na tweede en vijfde periode 

● Waarom een BSA? 
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Organisatie van de studie 

 Onderwijsblokken,  

 Vast studieprogramma, maar later meer vrijheid 

● Minor, waarom en wat is dat? 

 Tentamens en hertentamens. Harde knip 

 Studieadvies? Praat met je studieadviseur!!!!!! 

● Als het goed gaat én als het niet zo goed gaat 
(14.45). 
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Twijfel? 

 Een goede studiekeuze heeft te maken met de juiste 
combinatie persoon x opleiding 

 Is er een click? 

● Met de inhoud 

● Met je medestudenten 

● Met deze mensen en dit instituut 

 Tip: praat met studieadviseur, praat met ouderejaars 

44 



Begeleiding 

 Docent-student ratio 1:7 

 Studieadviseur 

● Ook als het goed gaat 

 Studentendecaan  

 Studentenpsycholoog 

 www.wur.nl/ouders 

● begeleiding 

 

http://www.wur.nl/ouders
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4JB9E5AGMOk8bM&tbnid=_Y5wx90MPsJvhM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fanpop.com/clubs/walt-disney-characters/images/36768506/title/wallpapers-finding-nemo-wallpaper&ei=ZlUpVOiGC8u9ygPvr4HgDg&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNFrRPwXgm6NVDV7vIPT1p3RgAJw-g&ust=1412077815102973


Lukt het niet: stop op tijd (in overleg) 

 Uitval in tweede of derde jaar is erger 

 Studieadviseur: Gesprek met de student 

● Student: Gesprek met de ouders 

Wat ging er wél goed, zoek gezamenlijk naar een 
alternatief. 

● Inhoud? 

● Niveau? 

 De uitval in Wageningen  
is het laagste van heel Nederland 
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Vrije tijd in Wageningen (panel)  

 Sport 

 Cultuur 

 Uitgaan/stappen 

 Studievereniging 

● Wat is dat? 

 Studentenvereniging 

● Wat is dat? 

 Anders 



Toekomst 

Wageningen University & Research 

● gezonde voeding en leefomgeving, kwaliteit van 
leven 

● alumni netwerk 

 

 Instituten op de Campus  

 Ultra plus, startlife 

● Bedrijven + afgestudeerden 



Toekomst 

 Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld 

Wageningen levert belangrijke bijdragen aan ons 
nationale ‘huishoudboekje’ 

 Het onderzoek van Wageningen is wekelijks in het 
nieuws  

 Baankansen 

● Algemeen: goed 
maar er zijn verschillen 

● Grijp je kansen 

● 15.30 meer over arbeidsmarkt 



Uw kind is volwassen 

 Geen ‘rapporten’ meer, maar iedere student heeft inzicht 
in de cijfers (zitten blijven kan niet) 

 Ouder: Geen contact met studieadviseur (tenzij student 
dat wil) 

 Geen inzage in studieschuld 

 Focus op goed contact tussen ouders en student 

 Vertrouw op elkaar 



Geniet als student 

 Volg gedisciplineerd de colleges, maak de opdrachten 
doe de tentamens 

 Focus op studie, niet teveel bijbaantjes, geen 
bestuurswerk in eerste jaar 

 Geniet van het leven 

 Doe er iets naast 

 Niet alles hoeft  
meteen goed te gaan 



Geniet als ouder 

 Uw zoon/dochter heeft een mooi diploma gehaald en zet 
een volgende stap 

 Ben trots op uw kind  
en laat dat zien 

 Geniet mee op afstand 



Werk aan de winkel.. 

 Crisis in klimaat 

 Crisis bevolkingsgroei 

 Crisis verdeling welvaart 

 Crisis verdeling grondstoffen 

 Crisis natuur 

 Crisis in gezondheid 

 Crisis in beschikbaarheid van gezonde voeding 

 Crisis ... 

 

 



Topsectoren 

De negen Topsectoren zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven 
en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. 6 topsectoren zijn typisch 
‘Wagenings’ (tuinbouw, life sciences, chemie, agri&food, water, logistiek)  



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

 € 163,- collegegeld  

 € 366,- huur  

 € 161,- boodschappen 

 €  57,-  studieboeken (gemiddeld) 

 €  55,-  vervoer (naast de OV-kaart) 

 € 144,- ontspanning, uitgaan en sport 

 €  47,-  kleding en schoenen 

 €  97,- zorgverzekering 

 €  26,-  telefoon 

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

 



Inkomsten? 

 Bijbaantje (gemiddeld €332 pm.) 

 Zorgtoeslag 

 Ouderbijdrage (2014 +/- €179 pm) 

● Budgetteren! 

 Studielening 

 Blog www.studiekeuzekind.nl  
meer over financiën 

http://www.studiekeuzekind.nl/


Studiefinanciering 

 Basisbeurs afgeschaft 

 Aanvullende beurs wordt hoger (max €378 pm.)  

 Totaal leenbedrag max €1016 pm.  

 OV reisproduct blijft 

 Langer tijd om af te lossen (35 jaar) 

 Geen/weinig inkomsten, geen/weinig aflossen 

 Rente blijft laag 

 Maar ook: 

● Meer verdienen 

● Betere baankansen 

  

 



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) 

 



10 tips voor studiesucces,  

Hoe kunnen ouders hun kind helpen? Webinar 26 oktober  

1: Begin op tijd met studiekeuze 

 Kiezen blijft ook op de uni nog belangrijk 

   

2. Schakel de netwerken in 
 Wie kan mij helpen? 

 

3. Praat met studenten 

 Informeel contact zoeken 
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10 tips voor studiesucces 

 

4. Introductie, beginfase 

 Eerste professionele netwerk,  
 binding, sociale controle 
 

5. Focus op studie 

 Vooral tijdens het eerste jaar 
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10 tips voor studiesucces 

6. Iets naast de studie 

 Activiteiten maar ook baantje (niet teveel) 

 

7. Niet alles hoeft meteen goed te gaan 

 (Falen.. Jammer maar waarom faalde je dan?) 

 

8. Studieadviseur is vraagbaak 

 (Ook als het hartstikke goed gaat) 
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10 tips voor studiesucces 

9. Planning 

 Ook: vrije tijd plannen, geld plannen, leefwijze 

 

10. Bent u nu overbodig? 

 Een vraag aan panel 
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Wie is de belangrijkste adviseur? 

 55% eerstejaars zegt.. 

 Mijn ouder 
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Keuzevaardigheden 

Wie ben ik? 

Wat kan ik? 

Wat wil ik? 

Wat hoort bij mij? 

Wie kan me hierbij helpen? 

 

 

 Kiezen hoort bij het hele leven 

● En daar heb je een spiegel bij nodig 
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Wat kan ik voor u doen? 

 

Hermien Miltenburg 

 

 

 

www.studiekeuzekind.nl 

Nieuwsbrief 
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 Als het ietsje minder gaat... 

Studiepunten en begeleiding 

24-9-2016, Rolf Marteijn en studenten 



 Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur 

 Jarinka Heijink 

 Eveline van den Brink 

 Martin Colee 

 Seth de Vlieger 

 Robin Baas 
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Studiepunten halen 

 Studiepunten halen, het doet er écht toe 

 Eigen verantwoordelijkheid van de student 

● Zelf regie nemen op de opleiding is belangrijk 

● Veel mogelijkheden 

● En: ... Er zijn ‘hulptroepen’ 

● www.wur.nl/ouders ‘begeleiding’ 
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Wat doet de studieadviseur 

Wat kan de studieadviseur doen? 

● Als de studie misschien niet helemaal de juiste is? 

● Als de studie te makkelijk is... (verbreden? 
verzwaren?) 

● Als er zaken tegenvallen... 

● Studievaardigheden 

● http://bit.ly/studieadviseurwur 
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Studieadviseur...Wanneer inschakelen? 

Wanneer spreek je je studieadviseur? 

Wat zijn de rechten van de student? 

Wat zijn de plichten van de student? 

 

Wat kan de student doen? 

Wat kunnen ouders doen?  
(webinar 26 oktober) 
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Studentendecaan...wanneer inschakelen? 

Wat doet de studentendecaan? 

● Studeren met functiebeperking  

● Studievertraging door bijzondere omstandigheden  

● Regelingen / voorzieningen (bv. aanpassingen)  

● Tijdelijk uitschrijven, stoppen / andere studie  

● Bemiddeling, klachten, bezwaarprocedures 

● Inloop, afspraak, e-mail 

● http://bit.ly/studentendecaanwur 
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Studentenpsycholoog 

Wat doet de studentenpsycholoog 

● Persoonlijke problemen (heimwee, aanpassen) 

● Studiemoeilijkheden (faalangst) 

● Inloop, afspraak, e-mail 

● Eventueel doorverwijzen 

● http://bit.ly/studentenpsycholoogwur 
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Tenslotte......  

Wat doet de vertrouwenspersoon? 

● Ongewenst gedrag studie, onderwijs, wonen 

 

 

 Huisarts 

● Op kamers: Zelf huisarts in Wageningen zoeken 

● Student Medical Center 
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Werken na ‘Wageningen’ 

Meer over de arbeidsmarkt, Nu al?  

Silvia Blok, alumni/studenten panel 



 Janny Bosscher 

 Hilde de Laat 

 Rick Briks 

 Jan Fongers 

 Guusje Koorneef 

 Silvia Blok 
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Je opleiding vormgeven 

 

 Studiekeuze blijft 
 

 Eerste jaar, vast programma, later meer vrijheid 

● Vakken kiezen 

 Masterfase, eigen profiel  

● Steeds meer specialiseren 
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Niet alleen de opleiding, ook... 

 Vaardigheden (presenteren, organiseren etc.) 

 Ervaring met een baan (tje) 

 Bv. op eigen hbo of universiteit 

 Internationale ervaring 

 Commissie, bestuurswerk sportvereniging, 
studentenvereniging etc. 
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Switchen.. 50 jaar werken 

 De meeste professionals veranderen van baan  

 De meeste banen veranderen 

Weinigen plannen bewust 

 Thema/aandachtsgebied versus beroep 

78 



Baankansen 

 Kwaliteit 

 Op richten? Glazen bol? 

 

 Beroep van de toekomst? 

● Robotisering 

● Topsectoren 
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Topsectoren 

De negen Topsectoren zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven 
en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. 6 topsectoren zijn typisch 
‘Wagenings’ (tuinbouw, life sciences, chemie, agri&food, water, logistiek)  



Wat weten we wél? (Hermien Miltenburg, reacties van alumni) 

 Een universitair geschoolde laat zien dat hij/zij een 
academisch niveau heeft bereikt 

 Een brede opleiding geeft meer mogelijkheden en 
flexibiliteit. Maar ook... Je specialiseren maakt je cv 
interessant 

 Naast kennis zijn competenties 
/vaardigheden belangrijk.  
Gericht  aandacht hiervoor  
binnen WUR 
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Wageningen Campus 

 Onderwijs én bedrijfsleven 

● Wageningen UR + andere organisaties 

 

 Plus Ultra: bedrijfsverzamelgebouw inclusief 
technohal/labortorium. Startende, en kennisintensieve 
technologische bedrijven 

 

 Toegang faciliteiten 
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Zo plande ik mijn studie en mijn werk 

 Afgestudeerden en studenten  
aan het woord 

 Namen & studies 
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Arbeidsmarkt Alumni Wageningen University,  

 

Door: Silvia Blok,  

Medewerker Arbeidsmarkt UFW (Wageningen 
UR/KLV) 

www.klv.nl 

http://twitter.com/klvnetwork?utm_source=Leden+(NL)+-+KLV+Wageningen+Alumni+Netwerk&utm_campaign=02156fbaf1-KLV_125_Members_Mei_2011_5&utm_medium=email
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1840424&utm_source=Leden+(NL)+-+KLV+Wageningen+Alumni+Netwerk&utm_campaign=02156fbaf1-KLV_125_Members_Mei_2011_5&utm_medium=email
http://www.youtube.com/user/KLVNetwork?utm_source=Leden+(NL)+-+KLV+Wageningen+Alumni+Netwerk&utm_campaign=02156fbaf1-KLV_125_Members_Mei_2011_5&utm_medium=email
http://www.facebook.com/klvnetwork?utm_source=Leden+(NL)+-+KLV+Wageningen+Alumni+Netwerk&utm_campaign=02156fbaf1-KLV_125_Members_Mei_2011_5&utm_medium=email
http://www.klv.nl/


Wat doen we met arbeidsmarktinformatie?  

 

 

 Monitoring: Bijhouden statistieken (sinds 1973). 

 Verstrekken aan opleidingen, eventueel advies of overleg. 

 Individuele bemiddeling, advies. 

 Aan de hand van resultaten relevante 

workshops/bijeenkomsten organiseren voor studenten of 

afgestudeerden.  

 

 



Hoe bereidt WUR studenten voor op de 

arbeidsmarkt? 
 

 

 Wageningen University & Research: veel 

verantwoordelijkheid bij student bij keuzes en samenstelling 

cursussen en profielen. 

 

 Student staat niet alleen! In de Bachelor en in de Master  

aandacht voor arbeidsmarkt. In en buiten het 

lesprogramma.  

    

 

 



Hoe lang duurde het voordat een 

afgestudeerde een baan vond 

 

 De meeste studenten vinden baan, soms duurt dat wel even.  

● Gemiddeld duurt het ongeveer drie maanden om een 

baan te vinden 

● Soms niet in directe werkveld maar vergelijkbaar. 

● Niveau van de functie is vaak op academisch niveau 

(70%). 

● Veel onderzoeksfuncties (40% v/s 20% afgestudeerden 

andere NL universiteiten) 
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Situatie een jaar na afstuderen 

 Gemiddeld 90%  

afgestudeerden baan  

jaar na afstuderen 

 

 Per sector verschillen de kansen 

op een passende baan 
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Arbeidsmarkt voor Wageningers in 2016 

 Wageningse thema’s zijn populair 

 Groeiende studentenaantallen/meer afgestudeerden/meer 

concurrentie 

 Internationalisering 

 Wageningse competenties zijn een pré op de arbeidsmarkt  

 Wageningen werkt actief samen met overheid en 

bedrijfsleven 

 

 

 

 

  

 



Groeiende studentenaantallen/meer 

afgestudeerden 



Internationalisering 



Internationale afgestudeerden werken... 

92 

62% 
16% 

22% 

Terug naar huis

In Nederland

Ergens anders



Wageningse competenties zijn een pré op de 

arbeidsmarkt 

  

Pas afgestudeerde Wageningers scoren hoog op: 

 

● Kennis van eigen vakgebied 

● Internationale oriëntatie/talen 

● Vakkennis in de praktijk toepassen 

● Nieuwe dingen leren 

● Productief met anderen samenwerken (ook andere 

disciplines!) 

● Capaciteiten van anderen aanspreken 
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Samenwerking  

Wageningen University werkt actief samen met overheid en 

bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. 

 

Wageningen University onderhoudt heel actief contact met haar 

afgestudeerden (carrièreondersteuning & mogelijke 

werkgevers). 
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Ouders 

Wat kunt u als ouder doen? 

 Meeleven 

 Talentontwikkeling 

 Motiveren 

 Netwerken  

 Steunen  

 Geduld hebben 
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