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Inhoudsopgave

§ Opbouw MSc



Opbouw MSc: de basis

Twee jaar (min 120 ECTS), vier onderdelen:
§Vakken
§ACT / MOS (samen 12 ECTS) OF 

Research Master Cluster (12 ECTS)
§Major MSc-thesis (36 ECTS)
§ Internship of minor MSc-thesis (24 ECTS)

Keuze leerstoelgroep  
major thesis is 
startpunt planning 
master en specialisatie



Opbouw MSc: de basis

§Individuele invulling en planning
Minder vakken en meer thesis / internship kan ook

§Internship en thesis: min 24 max 39 ects
Stapgrootte van 3 ECTS

§Maak voor de start van je MSc je planning en laat deze 
checken door je studieadviseur!

Bv MPB verplicht onderdeel Current Topics is 
een vak dat in periode 1AF gevolgd moet worden.



Opbouw MSc: de basis

§ Let op CS/RO code
CS = Compulsory
RO= Restricted Optional

§ Lees de instructies boven de vakopsomming goed door!

§ Bijvoorbeeld
https://ssc.wur.nl/Studiegids/Opleiding/MPB

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


§ Vakken naar keuze in Wageningen
Keuze uit (bijna) alle vakken uit de studiegids 
Handige Excel sheet te downloaden met álle 
vakken onder ‘Course Planning’ (rechterzijde 
site)

Capita Selecta: Vrije keuze vak bij bijna 
iedere leerstoelgroep. 
Individueel project (1-6 ECTS) onder 
begeleiding van leerstoelgroep.

Geef MSc niveau aan! 

MSc Individuele Planning

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Current-Students/Schedule-Study-Handbook.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Talentontwikkeling.htm
https://ssc.wur.nl/Studiegids/Leerstoelgroep


Opbouw vakcodes

bijvoorbeeld NEM-10306

NEM-10306

afkorting 
leerstoelgroep 

NB vakcodes
beginnend met Z 
geven geen ECTS, 
maar zijn opfris of 
extra curriculaire 
vakken

NEM-10306

niveau of 
type vak

1 introductory (BSc)
2 continuing (BSc/MSc)
3 deepening (MSc)
5 minor course, capita 
selecta or (partly 
financed) free choice 
6 Academic Master            
Cluster
7 internship
8  thesis
9 course by endowed 
chair

NEM-10306

volgnummer
van het vak
in de serie

NEM-10306
aantal ECTS



Indicatie niveau vak (BSc of MSc)

Voorbeeld bij GEN-20806 Plant Biotechnology

8

Wanneer een vak onderdeel is van een MSc 
opleiding geeft dit de indicatie MSc niveau

https://ssc.wur.nl/Studiegids/Vak/GEN-20806


Vakken/specialisatie

Specialisatievakken
1-2 thesis-voorbereidende vakken
Vrije keuze vakken

Wil je 2 specialisaties doen:
Aan bovenstaande eis voldoen
2 Major theses doen
1 internship met aspecten van 
beide specialisaties



Vakken/specialisatie

Wil je 2 Masters doen:
Aan alle eisen voldoen
Minimaal 180 ects totaal 
Minimaal 60 ects per Master
Maximaal 60 ects overlap (incl. internship)
Internship onderwerp moet passen bij 
beide masters



§MSc programma: thesis-georiënteerd
§MSc-thesis is de kern van het programma

Bij start MSc al nadenken over een onderwerp 
Vakken zijn gericht op en voorbereidend voor 
thesis

§ Database met onderwerpen tip.wur.nl
§Websites van de leerstoelgroepen

Rol van de MSc thesis in de opleiding

https://tip.wur.nl/
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups.htm


Welke MSc bij welke leerstoelgroep

12

Zoek in studiegids op leerstoelgroep >
Kijk bij MSc thesis van 36 ects
(code eindigend op ...-80436)

Je ziet onderaan alle MSc programma’s 
waarbinnen je met deze leerstoelgroep 
terecht kan

https://ssc.wur.nl/Studiegids/Leerstoelgroep


De MSc thesis & de internship

MSc thesis en internship: meestal begeleid en beoordeeld 
door dezelfde leerstoelgroep, hoeft niet

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü



Thesis- en internship
contract & beurs

• Thesis- en internship contract
• Standaard formulier
• Sommige leerstoelgroepen hebben formulieren 

aangepast, check daarom website leerstoelgroep

• Er zijn Erasmus+ beurzen voor thesis en internship
in Europa beschikbaar

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Show-ssc/Formulieren-Student-Service-Centre-1.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups.htm
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Study-Abroad-and-Exchange-Students/Outgoing-from-Wageningen-University/Erasmus-grants-for-internship-thesis.htm


Academic Consultancy Training & 
Modular Skills Training  

§ Academic Consultancy Training (9 ECTS)

• Real-life case study, met multidisciplinair team
• Teams met studenten van verschillende MSc’s
• Opdrachten van bedrijven, onderzoeksinstituten etc.
• Kan op ieder moment in MSc, mits je aan 

vakken gehaald hebt op moment van inschrijving
• Op tijd aanmelden i.v.m. eerdere deadline!

https://ssc.wur.nl/Studiegids/Vak/YMC-60809
https://actregistration.wur.nl/default.aspx


Academic Consultancy Training & Modular 
Skills Training 

§MOS Modular Skills Training (3 ECTS)
Zelf modules van totaal 3 ects kiezen

Training in bv: project management, opzet en planning, 
(interculturele) communicatie, onderhandelen, actief 
vergaderen, etc.



Research Master Cluster: 
Academic Research Proposal Training

§ Is mogelijk bij MPB, bespreekbaar voor MPS/ MOA
§ Doelgroep: MSc-studenten die verder willen met 

onderzoek/ PhD
§ Doel: Voorstel schrijven voor een onderzoeksproject
§ Je schrijft zelfstandig een voorstel en krijgt scholing 

t.a.v. relevante onderwerpen.
§ Kan alleen ná je thesis



Keuze MSc

Het domein Plant Sciences omvat drie 
master’s:

§
§
§



Doorstromen van WU-BSc naar WU-MSc

MOA

MPB

MPS

19

Directe doorstroommogelijkheden:

In andere gevallen:

Gebruik je vrije keuze ruimte voor een

goede aansluiting!



Keuze MSc

Masters binnen Plant Sciences domein

§

§

§



MSc Plant Sciences:

§ Richt zich op voedselproductie, productie van biobased
grondstoffen voor (farmaceutische) industrie, sierteelt, en 
duurzame ontwikkeling van landbouw.

§ Je leert in te spelen op klimaatverandering en groei van de 
wereldbevolking (bv. ontwikkeling nieuwe plantenrassen,  
tegengaan van plantenziektes die de oogst bedreigen, 
ontwikkeling van innovatieve, duurzame teeltsystemen).

§ Vraagt interdisciplinaire aanpak waarbij je kennis uit vakgebieden 
als plantenfysiologie, (agro-) ecologie, genetica en genomics
combineert. Naast technologie ook aandacht voor kwaliteit, 
gezondheid en sociaaleconomische factoren.



MSc Plant Sciences: Specialisaties 

§ A - Crop Science (FSE, CSA, PPS)

§ B - Greenhouse Horticulture (HPP, PPH)

§ C - Natural Resource Management (FSE, CSA, PPS, SBL)

§ D - Plant Breeding and Genetic Resources (PBR, GEN, BIS)

§ E - Plant Pathology and Entomology 
(CSA, ENT, NEM, PHP, PPH, VIR)

§ F – (Plant Breeding Distance Learning)

Focus: Toegepast academisch onderzoek



MPS- Crop Science

Met deze specialisatie richt je je op werk in het agro-
bedrijfsleven, beleid, onderzoek of de voorlichting. Voor de 
verdieping tijdens de master kun je het analyseniveau 
kiezen dat het best past bij je latere beroepskeuze, zoals 
gewasfysiologie, gewasecologie, teelttechnologie, 
regionale of internationale landbouwontwikkeling.

Major thesis bij: Farming Systems Ecology (FSE), Crop Systems 
Analysis (CSA) of Plant Production Systems (PPS)



MPS- Greenhouse Horticulture

Glastuinbouw staat centraal in deze specialisatie. Daarin 
zijn zowel abiotische factoren (grond, water en licht) als 
biotische factoren (onkruiden, schadelijke insecten, 
schimmels en virussen) uitstekend beheersbaar. In de 
master doe je kennis en inzicht op van dit teeltsysteem, 
en van de bedrijfseconomische aspecten. De kwaliteit van 
producten staat daarbij voorop, daarnaast is opbrengst 
ook belangrijk.
Major thesis bij: Horticulture and Product Physiology (HPP) of 
Plant Physiology (PPH)



MPS- Natural Resource Management

Het ontwikkelen van duurzame agro-ecosystemen vergt 
kennis van de complexe relatie tussen bodemgezondheid, 
teeltsystemen en nutriëntenkringlopen. Je gaat je 
verdiepen in (agro-) ecologie en de interactie tussen 
biotische en abiotische factoren in landbouwsystemen. Met 
die kennis kun je vraagstukken helpen oplossen rond 
bulkproductie versus nicheproductie, voedselproductie 
versus biobrandstofproductie, behoud van biodiversiteit en 
klimaatverandering.
Major thesis bij: Farming Systems Ecology (FSE), 
Crop Systems Analysis (CSA), Plant Production
Systems (PPS) of Soil Biology (SBL)



MPS- Plant Breeding and Genetic
Resources

Hierbij richt je je op veredelingsonderzoek bij 
veredelingsbedrijven, universiteiten of 
onderzoeksinstituten. Door veredeling – van moleculair 
niveau tot populatieniveau – worden rassen ontwikkeld die 
voldoen aan actuele behoeftes als opbrengst, smaak en 
kwaliteit, betere ziekteresistentie of hogere zout- en 
droogtetolerantie. Je doet kennis op van de fysiologie en 
genetica van land- en tuinbouwgewassen, en je leert 
moleculaire veredelingstechnieken gebruiken.
Major thesis bij: Plant Breeding (PBR), Genetics (GEN) of 
Biosystematics (BIS)



MPS- Plant Pathology and Entomology

Deze specialisatie bereid je voor op werk in de toegepaste 
biologie gericht op geïntegreerde gewasbescherming. Dit 
kan zowel in het onderzoek zijn, als in de voorlichting of 
het beleid. Je verdiept je in de biologische achtergronden 
van de interacties tussen planten en hun belagers, en 
tussen planten en pathogenen.

Major thesis bij: Crop Systems Analysis (CSA), Nematology (NEM), 
Entomology (ENT), Phytopathology (PHP), Plant Physiology (PPH) 
of Virology (VIR)



MSc Plant Biotechnology

§ Je leert de biologische processen in planten beter te begrijpen. 
Je combineert de nieuwste ontwikkelingen uit de moleculaire 
biologie en biotechnologie met plantenfysiologie en genetica. 

§ Met deze kennis werk je aan de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën op het gebied van genomics, moleculaire biologie 
en bioinformatica die toegepast kunnen worden in de 
plantenveredeling. 

§ Denk hierbij aan planten die gebruikt kunnen worden voor 
gezonde voeding, en als grondstof voor levensmiddelen, 
geneesmiddelen en andere producten. De master 
Plantenbiotechnologie is een echte onderzoeksmaster. 



MSc Plant Biotechnology: Specialisaties

§ A - Functional Plant Genomics 
(GEN, CLB, PPH, MOB, BIF, BIC, BIS) 

§ B - Plants for Human and Animal Health 
(NEM, VIR, ENT, PPH)

§ C - Molecular Plant Breeding and Pathology 
(GEN, PBR, ENT, NEM, PHP, VIR, PPH, MOB)

Focus: 
§ Genomics, moleculaire merker technologie, 

genetische modificatie 
§ Integratie van moleculaire biologie 

en plant sciences
§ Wetenschappelijk onderzoek 



MPB- Functional Plant Genomics

Het jonge vakgebied genomics

revolutie in de plantenwetenschappen. In deze 
specialisatie bestudeer je genexpressie in de plant, met 
behulp van, onder meer, arraytechnologie,. Je verwerft 
kennis over de complexe werking van het transcriptoom
van planten en de interactie tussen genen en 
genproducten. Bio-informatica is hierbij onmisbaar.
Major thesis bij: Genetics (GEN), Cell Biology (CLB), Plant Physiology
(PPH), Molecular Biology (MOB), Bioinformatics (BIF), Biochemistry 
(BIC), Bioinformatics (BIF)



MPB- Plants for Human and Animal
Health

Planten zijn steeds vaker een alternatief voor de productie 
van waardevolle eiwitten en metabolieten voor gebruik in 
voedingssupplementen en farmaceutica. In deze 
specialisatie leer je planten te gebruiken om niet-
planteigen eiwitten en metabolieten te produceren. Tevens 
komen biomedische aspecten aan bod, zoals immunologie 
en voedselallergie, en nutritional genomics en plant 
metabolomics.
Major thesis bij: Nematology (NEM), Virology (VIR), Entomology (ENT) 
of Plant Physiology (PPH)



MPB- Plant Breeding and Pathology

Moleculaire technieken voor de analyse en verandering 
van kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen in 
gewassen staan centraal in deze specialisatie. Je leert over 
het gebruik van moleculaire markers en genomics om 
natuurlijke genetische variatie in kaart te brengen en toe 
te passen in een veredelingsprogramma. Binnen de 
moleculaire fytopathologie verdiep je je in plant-insect-, 
plant-pathogeen- en gewas-onkruidinteracties, en richt je 
je op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor 
geïntegreerd management van plantgezondheid.
Major thesis bij: Genetics (GEN), Plant Breeding (PBR), Entomology
(ENT), Nematology (NEM), Phytopathology (PHP), Virology (VIR), Plant 
Physiology (PPH) of Molecular Biology (MOB) 



MSc Organic Agriculture

§ Richt zich op agro-ecologie, duurzame voedselsystemen en 
biologische landbouw. Biologische producten worden 
zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen geproduceerd, 
via duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
geïntegreerd landgebruik en met aandacht voor gedrag en 
integriteit van dieren. 

§ De opleiding heeft een unieke multidisciplinaire benadering 
van vragen rond duurzame voedselproductie en de 
wereldwijde diversiteit van lokale voedselsystemen. 

§ De master brengt sociale en natuurwetenschappelijke 
aspecten bij elkaar en houdt zich bezig met sociale, 
technische en agrarische ontwikkelingen om vraagstukken 
uit de maatschappij op te lossen. De integratie van 
verschillende wetenschappelijke vakgebieden en input uit 
de praktijk staat centraal in de opleiding.



MSc Organic Agriculture: Specialisaties

§ A – Agroecology (CSA, APS, FSE, ENT, PPS, SBL)

§ B - Sustainable Food Systems 
(BEC, AEP, CPT, ELS, ENP, MCB, SDC, RSO)

§ C - Double Degree Agroecology
(samenwerking met FESIA, ISARA Lyon, France)

§
§

§
§



MOA- : Agroecology

Je richt je op de plantaardige en dierlijke productie 
in de biologische landbouw. Je verdiept je bv. in 
bodemgezondheid, de dynamica van onkruiden en 
de relatie tussen gewassen of landbouwhuisdieren 
en ziekteverwekkers. De multifunctionele 
landbouw (landbouw afgestemd op natuur en 
recreatie) krijgt bijzondere aandacht. 
Major thesis bij: Crop Systems Analysis (CSA), Animal 
Production Systems (APS), Farming Systems Ecology (FSE), 
Entomology (ENT), Plant Production Systems (PPS), 
Soil Biology (SBL)



MOA- : Sustainable Food Systems

Beter begrip van mondiale en lokale agro-food 
netwerken is onmisbaar voor duurzame productie 
van gezond voedsel en hernieuwbare 
grondstoffen. Je richt je op de maatschappelijke 
aspecten van duurzame voedselsystemen. 
Productie, verwerking en afzet van biologische 
producten in toenemende mate beïnvloed door 
(inter-) nationaal beleid en wetgeving. Inzicht 
hierin is van cruciaal belang voor verdere 
ontwikkeling van duurzame voedselproductie.
Major thesis bij: Business Economics (BEC), Agricultural 
Economics and Rural Policy (AEP), Communication Philosophy 
and Technology (CPT), Education and Learning Sciences 
(ELS), Environmental Policy (ENP), Marketing and Consumer 
Behaviour (MCB), Sociology of Development and Change 
(SDC), Rural Sociology (RSO)



MOA- : Double Degree Agroecology

samenwerking met FESIA, ISARA Lyon, France
Een samenwerkingsverband met het Franse 
Institut Supérieur d'Agroalimentaire Rhône-Alpes 
(ISARA-Lyon). De wil zeggen dat je 
bij het afstuderen van zowel Wageningen 
University als van ISARA-Lyon een diploma krijgt. 
Na het afronden van het 1e jaar van deze master 
in Wageningen, verhuis je naar Lyon om daar een 
semester aan vakken te volgen. Het tweede 
semester van het tweede jaar werk je (in Lyon of 
Wageningen) aan je afstudeervak, dat door 
docenten van beide universiteiten wordt begeleid.



§ Chat met studieadviseurs en studenten
§ Check onze FAQ’s over je aanmelding, Wageningen, 

meelopen, corona en meer
§ Maak een virtuele tour met een of meer van onze

studenten

Wat kun je verder doen deze open dag?

§ Bekijk videos met tips over het kiezen van een
studieprogramma, het studentenleven en studie-
ervaringen



Van BSc naar MSc

§
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