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Even voorstellen

 Presentatie

● René Hoogendam, studieadviseur MLW

● Ayleen Lascaris/Isa Sanders, student MLW

 Meer MLW

● Wilko van Loon, opleidingsdirecteur MLW

● Studieadviseurs:

● Dirk Heering

● Randy Möwes

● Joan Wellink

● Informatiemarkt



Wat is Moleculaire Levenswetenschappen?

Moleculaire Levenswetenschappen

Werking van biomoleculen:
• Eiwitten
• Enzymen
• DNA
• Suikers en andere 

koolhydraten
• Lipiden

En hun toepassingen

Maar fundamenten komen eerst:

eerst goed uitzoeken, dan pas 

toepassen.



Wat is Moleculaire Levenswetenschappen?

Moleculaire Levens-

Wetenschappen

willen kunnen

•Wat is de efficiëntste 
manier om een medicijn 
te produceren?

•Wat zijn de beste 
grondstoffen?

willen weten

•Welke molecuulgroepen
nodig voor een werkzaam 
medicijn?

•Hoe is de oriëntatie van 
groepen t.o.v. elkaar?

Wetenschappers willen 

ontdekken
Technologen willen 

ontwikkelen

Technologie



Wageningen of ……?

natuurkundige 
vakken

medische en 
biologische vakken

Scheikundige 
Technologie

Scheikunde

MLW Wageningen

Biomedische 
Wetenschappen

Life Science Techn. 

Molecular Science Techn. 

MLW Nijmegen, 
Utrecht



Moleculaire Levenswetenschappen in Nederland? 



Moleculaire Levenswetenschappen in Nederland? 

Diploma MLW

Wageningen: Fysica

Nijmegen: Fysica –
Farma geneeskunde

Specialisatie MLW

Utrecht: Farmacie



Opbouw van de opleiding
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100% verplichte vakken, inleiding

100% verplichte vakken, verbreding & verdieping

keuzejaar: vrije keuze + BSc-thesis (=afstudeeropdracht)

MSc (2 jaar)



Verdeling verplichte vakken in BSc jaar 1

Klik hier voor de webversie.

https://ssc.wur.nl/Studiegids/Opleiding/BML


Verdeling verplichte vakken in BSc jaar 1

scheikunde 25%
natuurkunde / 
wiskunde 30%

algemene 
vaardigheden
5%

Moleculaire
Levenswetenschappen 10%

biologie /
biochemie
30%



Hoe studeer je?

Hoorcolleges: 

• Groepen 90-360 studenten

• Vooral kennisoverdracht

Werkcolleges: 
• Eén begeleider per 30 studenten
• Oefenen met de stof

Werkcolleges: 
• Eén begeleider per 30 studenten
• Oefenen met de stof



Hoe studeer je?

Werkcolleges: 
• Eén begeleider per 30 studenten
• Oefenen met de stof

Practica: 
• Eén begeleider per tien 

studenten
• experimentele vaardigheden, 

resultaten leren analyseren

Projectwerk: 
• Samenwerken aan een 

probleem
• In groepen van 3-6 studenten



Opbouw van de opleiding
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Minoren: half jaar ‘andere’ vakken

 Minor: druk je eigen stempel op je BSc

 Samenhangende groep vakken

 Aan WU of een andere (buitenlandse) universiteit

 Kan moleculair getint zijn (bv   
bio-nanotechnologie)

 Of misschien liever filosofisch

 Of om leraar te worden

 Of over entrepreneurschap

 In Wageningen > 50 keuzes



Opbouw van de opleiding
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BSc-thesis

Klein halfjaar werken aan een eigen onderwerp

 Superkleine sensoren

 Slimme medicijnen 



Welke profielen nodig (VWO)?

 Toelatingseisen Moleculaire Levenswetenschappen: 

 Combinatie van N&T + N&G het beste

Wiskunde B is altijd een pré 

Profiel
Natuur & 
Techniek Natuur & Gezondheid

Eisen
Direct 

toelaatbaar

Natuurkunde 
of 

Wiskunde B + NLT



Welke propadeuses (HBO)?

 Relevante propedeuse

● Scheikunde

● Biotechnologie

x

 Toelating altijd via toelatingscommissie

● Bevat het genoeg wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde?   

● Vergelijkbaar met VWO niveau

● Ook voor buitenlandse diploma’s



Moleculaire Levenswetenschappen: de juiste 

keuze? - Matching

 Eerst bezoek aan de campus   √

 Voor 1 mei aanmelden Studielink online motivatietest

 Mail met link vragenlijst

● Binnen 2 weken advies: groen/oranje/rood

 Indien oranje/rood: (ca 10%)

● e-mail met de reden

● Gesprek via telefoon of op de campus met 
studieadviseur

 Matchingsdag juni 2019 

www.wageningenuniversity.nl/matching

http://www.wageningenuniversity.nl/matching


Moleculaire Levenswetenschappen: de juiste 

keuze? - Bindend Studieadvies

Doel: voorkom studieuitval in latere jaren

 Je moet minstens 36 van de 60 studiepunten halen

Meerdere checks per jaar: bij onvoldoende 

resultaat gesprek studieadviseur

● Cursus studievaardigheden

Na herexamens augustus te weinig studiepunten: 

stoppen met studie 

● Negatief Bindend Studieadvies:

10% Moleculairen



Wat bieden wij?

 Laatste jaren ongeveer 60 tot 90 eerstejaars 

 Korte lijntjes naar docenten

 Goede studiebegeleiding

 Heel veel contacturen: 

Uur/ 
week

Sep-
okt

Nov-
dec

Jan-
feb

Mrt-
apr

Mei-
jun 

1e jaar 26 25 26 29 31

2e jaar 28 23 26 25 33



BSc Honours Programma 

• + 30 ECTS Naast regulier BSc 

• Kennis verdiepen

• Kennis verbreden

Ieder jaar ± 50 studenten uit alle (19) Wageningse 
BSc opleidingen: ±5 zijn BML!

Meer doen?



Wat vinden studenten? 

Keuzegids Universiteiten 2018
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Wat vinden studenten? 

Keuzegids Universiteiten 2018



Het resultaat 

 Twee derde haalt BSc diploma Moleculaire 

Wetenschappen (gemiddeld voor technische opleiding)

● 15-25% uitval eerste jaar (ook overstap andere 

studie)

● Minder dan 10% uitval latere jaren

 Een op zes haalt ander BSc diploma in Wageningen

 Een op zes vertrekt naar buiten Wageningen

 Na BSc haalt 75% MSc diploma in Wageningen.

● 25% switchen naar MSc andere universiteit



Het resultaat 

 80% heeft BSc na 4 jaar

Waarom geen 100%? 

● Nieuw leven opbouwen/ op kamers

● Wennen aan ander onderwijs

● Nevenactiviteiten: sport/ bestuur etc.

● Voor het eerst echt moeten werken aan studie



Het resultaat 

 Grotere kans om BSc diploma te halen met:

● eindexamencijfer wiskunde-B 7 of meer

● eindexamencijfer scheikunde 7 of meer

● eindexamencijfer natuurkunde 7 of meer

● met N&T of N&T/N&G profiel

● Voor N&G: eindexamen wiskunde-A 8 of meer

• Vrouwelijk geslacht

● of 6-en zonder ervoor te werken, maar .....



Je hebt je BSc. En dan?

Na drie studiejaar heb je je BSc. Daarna kun je:

 gaan werken (uitzondering)

● bv als leraar scheikunde in onderbouw, als je 

educatie minor hebt gedaan

 doorstuderen voor je MSc

● buiten Wageningen

● binnen Wageningen (75%)



Doorstuderen in Wageningen (MSc, Engels)

Directe aansluiting 

 MSc Moleculaire Levenswetenschappen (75%)

 Bioinformatica

 Biotechnologie

 Biobased Sciences

Via toelatingscommissie aansluiting op:

 Milieuwetenschappen 

 Levensmiddelentechnologie

 Plantenwetenschappen/plantenbiotechnologie



MSc Moleculaire Levenswetenschappen

Vier specialisaties:

Physical

Biology
Biological

Chemistry

Physical

Chemistry
Biomedical

Research

Voorbereiden op vier werkvelden (ruwweg):

Klik hier voor de MSc website van MLW.

https://ssc.wur.nl/Studiegids/Opleiding/MML


Abeidsmarkt

Keuzegids Universiteiten 2018



Abeidsmarkt

Keuzegids Universiteiten 2018



Na je MSc; 70% gaat eerst promoveren...

Gepromoveerd onderzoeker met 5 jaar werkervaring: 
€ 4000,- (salarisonderzoek KNCV).

Promotie

 Grote kans op baan

 Laag aanvangssalaris: € 2100,-

 In vierde jaar al € 2750,-

Na de promotie: 

 1/3 universiteit of UMC

 1/3 niet commerciële 
dienstverlening

 1/3 bedrijfsleven



Het woord is aan Ayleen

Ayleen Lascaris

22 jaar

Vierdejaars student

Moleculaire 
Levenswetenschappen



Hoe kwam ik op Moleculaire 

Levenswetenschappen?

 “iets” met scheikunde

 Gesprek met decaan

 Oriëntatie binnen 
Wageningen: opendagen 
en meeloopdagen

 Knus en ‘niet-stads’

 1op1-contact

En waarom Wageningen Universiteit?



Het studentenleven in Wageningen

 Op kamers

 Huisgenoten

 Veel nieuwe mensen

 Fulltime studie

 Veel practica



Naast Studeren

Sporten
Hardlopen

Studievereniging

M.S.V. Alchimica

 Momenteel: 
Commissiewerk en 
extra vakken



Open dag Wageningen 2018

Door Isa Sanders Tweedejaars student

Moleculaire 
Levenswetenschappen



Studiekeuzetraject

 Combinatie biologie, 
natuurkunde en scheikunde

 Goed onderwijs

 Heel erg praktijkgericht

 Leuke sfeer!



Studeren in Wageningen

 Op kamers

 Veel contacturen (24-30 per week)

 Veel practica en werkcolleges



…en ernaast!

 Studievereniging M.S.V. Alchimica

 Studentenvereniging SSR-W

 Afspreken vrienden 

 Commissies 



Meer studievoorlichting

• Individuele gesprekken met studenten

• Docenten

• Proefjes (neem je shakegel mee!)

• Rondleiding over practicumzalen

• Meeloopdag 15 november (zie website)

Vragen??


