
Studeren aan Wageningen University  
& Research

Upgrade je HBO diploma – Universitaire masters

Donderdag 30 April 2020: Wouter Idserda & Jort Bos

Deze presentatie gaat over de algemene doorstroming van HBO naar Wageningen University. Voor specifieke vragen over de masters kunnen de studenten naar de online opleidingsinformatie en voor persoonlijke vragen over je toelating kun je het beste contact opnemen met het Studie Service Center van 
Wageningen University of de studieadviseur. Verder verwijzen wij je voor specifieke vragen over doorstuderen graag naar de chatbox.  

In de presentatie zie je twee studenten: Wouter en Jort. Zij laten zien op welke Hogeschool zij hebben gezeten en welke master (en specialisatie) ze nu volgen aan Wageningen University. Voor meer informatie over Wouter en Jort, verwijzen wij jullie graag naar hun persoonlijke filmpjes op deze pagina. In 
deze filmpjes vertellen zij ook waarom zij specifiek voor Wageningen University hebben gekozen. 



Inhoud

▪ Waarom een master aan Wageningen University? 

▪ Verschil tussen HBO en WO 

▪ Masters 

▪ Voorbeeld studieprogramma 

▪ Doorstroommogelijkheden 

▪ Toelating en aanmelding 

▪ Wageningen studentenstad 

▪ Vragen
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Van HAS hogeschool Den Bosch naar WUR 
– Wouter Idserda

▪ Sporten (roeien), agrarische achtergrond 

▪ HBO Voedingsmiddelentechnologie 

● Food Technology & production 

● Zuiveltechnologie  

▪ MFT Food Technology  

● Sustainable process engineering 

● Transfer processes 

● product and process design
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Overgang VHL naar WUR
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Van Van Hall Larenstein naar Wageningen 
University - Jort Bos

▪ HBO Voedingsmiddelentechnologie 

● Food technology 

● Dairy technology 

▪ MFT Food Technology  

● Specialisation: Product design 

● Food structuring 

● Ingredient functionality 

● Product properties and consumer wishes 

▪ Sporten (squashen, hardlopen en sportschool) en naar feestjes gaan op 
donderdag.
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Waarom een master aan Wageningen 
University?

▪ Kwaliteit onderwijs 

▪ Een specialist worden (‘op maat pakket’) 

▪ Kritische wetenschappelijke houding ontwikkelen 

▪ Eigen onderzoek opzetten en uitvoeren 

▪ Praktijkgericht en zeer actueel onderwijs 

▪ Persoonlijk contact en informele omgang 

▪ Tweejarig en Engelstalig
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Living 
environment

Food and food 
production

Health, lifestyle 
and livelihood

Hoge kwaliteit onderwijs: 
- Opleidingen van WUR behoren tot de wereldtop (Topopleidingen) 
- Feedback van studenten wordt zeer serieus genomen 

Specialist worden ‘op maat pakket’: 
- Veel bachelor studenten hebben specifieke interesses. 
- Bij WUR heb je de kans om je verder te verdiepen in je interesses en omdat je twee jarige masters hebt, is er vaak ruimte om een paar keuzevakken te volgen die je zelf interessant vindt (behalve met een schakelprogramma).  
- Zo word je specialist in een bepaald vakgebied. 

Kritisch wetenschappelijke houding ontwikkelen: 
- Het ontwikkelen van deze houding is een erg belangrijke eigenschap binnen het onderzoek. 

Praktijkgericht: 
- Opleidingen van WUR zijn heel praktijkgericht voor een universiteit. Je hebt dus ook veel contacturen. 
- Veel practica, oefenen om je eigen onderzoek op te zetten, excursies. 
- Je eigen wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren. 

Actueel onderwijs: 
- Vrijwel alle docenten doen ook onderzoek; je krijgt les van professoren, postdocs, onderzoekers en soms ook gastcolleges van mensen uit het werkveld. 
- Je krijgt les over de nieuwste ontwikkelingen die spelen binnen jou vakgebied en interesses.  
  
Relaxte sfeer: 
- Docenten staan altijd open voor vragen. 
- Wageningen is een kleinere universiteit en dus ken je snel verschillende mensen en is er altijd wel iemand die je tegenkomt of iemand die met je koffie wilt drinken.  

Persoonlijk contact: 
- De ratio docenten/studenten is vaak erg hoog, dit betekent dat er relatief veel docenten voor de hoeveelheid studenten zijn. 
- Vakken worden ook gegeven als zich maar 30 studenten hebben ingeschreven.  

Tweejarige Master en Engels: 
- Tweejarig en Engelstalig voor een optimale specialisatie en internationale stage en baan kansen. 



Verschillen tussen HBO en WO 
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HBO 
▪ Praktisch   

▪ Toepassen van  
wetenschappelijke concepten  

▪ ‘Hoe’-vraag 

▪ Samenwerken centraal  

▪ Minder hoog tempo  

▪ Nederlands / Engels 

WO 
▪ Theoretisch   

▪ Ontwikkelen van  
wetenschappelijke concepten  

▪ ‘Waarom’-vraag 

▪ Kennisoverdracht individueel 

▪ Hoog tempo  

▪ Engels 

In de presentatie staan de verschillen tussen HBO en WO opgesomd. Over het algemeen is het WO pittiger en harder werken, maar met inzet heb je grote kans van slagen. Wouter en Jort vertellen in hun video over hun eigen ervaring met de overstap van HBO naar WO. 
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Beeldvullende foto met titel

Dit is een van de bibliotheken van WUR, in het gebouw Forum. Hier is het vaak erg stil. Honderden studenten zitten muisstil te werken. Het enige wat je hoort is getik op een toetsenbord en pagina’s die omgeslagen worden. Iedereen is geconcentreerd aan het studeren. 

In hetzelfde gebouw zit een grand cafe, waar je het studeren mooi af kan wisselen met een kopje koffie of een biertje! 



Masters

▪ Binnen je master kies je vaak direct voor een specialisatie 

▪ Verplichte vakken en keuzevakken 

▪ 120 credits in twee jaar: 

● Het eerste jaar vakken 

● Het tweede jaar stage en thesis 

▪ Voornamelijk Engels
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Binnen je Master kies je vaak direct een specialisatie. Uit hoeveel specialisaties je kan kiezen, verschilt per master. Sommige masters, zoals Food Safety, hebben binnen een specialisatie (Supply Chain Safety) nog weer andere specialisaties. Je hebt verplichte vakken en keuzevakken. Soms kun je ook 
keuzevakken van andere masterprogramma’s toevoegen aan je pakket. Dit alles zorgt voor een optimaal ‘op maat’ pakket afgestemd op je interesses. 

Je haalt 120 studiepunten in twee jaar. De vakken zijn voornamelijk in het Engels (tenzij je sommige eerstejaars bachelor vakken moet volgen om bepaalde kennis in te halen).  

Vakken bereiden je over het algemeen voor op je thesis onderzoek en je stage.  



Voorbeeld studieprogramma
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Het studiejaar bestaat uit verschillende periodes: Lange periodes en korte periodes.  
Lange periodes (p1, p2, p5 en p6) bestaan uit 8 weken waarvan 6 weken onderwijs, 1 leerweek en 1 tentamenweek. Dit is erg prettig want je hebt dan een complete week om te studeren voor je tentamens. In deze lange periodes volg je 2 vakken.  
De korte periodes (p3 en p4) bestaan uit 4 weken waarvan 3 weken onderwijs en 1 tentamenweek. In de korte periodes volg je 1 vak.  



Voorbeeld studieprogramma
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Doorstroommogelijkheden – HBO naar WO

1. Direct toelaatbaar tot master 

2. Schakelprogramma van 30 ECTS 

3. Minor gevolgd tijdens je HBO 

● Tijdwinst door schakelvakken 

● ‘Kan ik het niveau op de universiteit aan?’
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Voor mensen met een HBO achtergrond zijn er drie opties: 
1. Je bent direct na het afronden van je HBO toelaatbaar tot de master. Dit betrof Wouter. 
2. Maar vaak moet je een schakelprogramma volgen om toegelaten te kunnen worden tot de master van je keuze. Dit zijn 30 studiepunten aan verplichte vakken met kennis die je niet direct hebt meegekregen vanuit je HBO maar nodig hebt voor de master naar keuze.  
3. Als je tijdens je HBO een minor hebt gevolgd aan de WUR is de kans groot dat je een verkort schakelprogramma moet volgen of dat je direct toelaatbaar bent. Dit verschilt erg per studie en het vakkenpakket dat je hebt gevolgd (een minor vakkenpakket stel je vaak zelf samen en omvat niet persé de 

verplichte vakken die je nodig hebt voor een master), dus neem hiervoor altijd eerst contact op met de studie coördinator van de master aan de WUR.  



Toelating en aanmelding 

▪Toelatingseisen 
    Relevante Bachelor opleiding 
    GPA van 70% 
    Vloeiend geschreven en gesproken Engels  
 (Engelse test) 
    Motivatiebrief + CV 

 
     Deadlines aanmelden  
   Start september 2020: 1 juli 2020  
   Start februari 2021: 1 December 2020 

▪ Financiën 
Wettelijk collegegeld
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‘Wanneer je je aanmeldt 
voor een master, bepaalt 
een toelatingscommissie 
of jij met jouw 
vooropleiding 
toelaatbaar bent en of je 
nog een pre-master moet 
volgen’

Op deze dia vind je de algemene toelatingseisen. Belangrijk om te onthouden is dat je met een GPA van 70% niet meteen bent toegelaten tot de master maar dat er ook andere eisen zijn, zoals een relevante bachelor opleiding. 
Een toelatingscommissie bepaalt of jij met je vooropleiding toelaatbaar bent en of je nog een pre-master (schakelprogramma) moet volgen.  
Wel kun je van te voren al informatie vinden over of jouw bachelor waarschijnlijk aansluit op de masteropleiding. Deze informatie kun je vinden op de site van de doorstroommatrix: https://doorstroommatrix.nl/.  
Let op: de doorstroommatrix wordt niet door Wageningen University beheerd en is geen garantie maar een indicatie.  

Neem dus voor definitief advies altijd contact op met de studieadviseur van desbetreffende master (contactgegevens vind je op de opleidingspagina op de WUR website) of het Study Service Center van Wageningen University. 



Toelatingseisen Engels

▪ Toelatingseisen voor Engels 
verschillen per opleiding 

▪ Meer informatie over de 
Engelse test op wur.nl 
onder Master’s ! English 
language proficiency (NL) 

▪ BSc geheel in het Engels? 
Vrijstelling van Engelse test
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Toelatingseisen voor het niveau van je Engels verschillen per opleiding. In de tabel op deze slide zie je voor welke opleidingen je een Level 1 niveau of een Level 2 niveau Engels nodig hebt. Toelating is gebaseerd op je cijfers van de middelbare school. 
Als je de cijfers niet hebt, zijn er voldoende testen waarbij je kunt bewijzen dat je voldoende Engelse kennis hebt. Check hiervoor de volgende website: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/Admission-requirements-Master/English-language-proficiency-NL-1.htm 
Hier kun je informatie vinden over de verschillende Engelse testen en ook of je toelaatbaar bent als je al eerder een Engelse test hebt gemaakt. 



Wageningen studentenstad

Huisvesting 

▪ Idealis en Room 

▪ Kamernet 

▪ Facebook (Wageningen Student 
Plaza)

Sportfaciliteiten 
▪ Groot sportcentrum  
‘Sports Centre de Bongerd’ 

▪ Meer dan 60 verschillende 
sporten 

▪ Sportverenigingen
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Je hebt verschillende huisvestigingsorganisaties binnen Wageningen (Idealis en Room) maar ook zijn er veel studenten die een kamer vinden via Kamernet of via Facebook. Idealis is de woningcorporatie voor studenten en is maandelijks opzegbaar. Vanaf 1 januari kun je je inschrijven. Via Facebook en 
Kamernet worden particuliere huizen aangeboden. Je kunt dan reageren op een advertentie van een huis dat je leuk lijkt en je wordt dan uitgenodigd om te komen hospiteren om te kijken of er een klik is tussen jou en je huis.  
Verder zijn de kamers in Wageningen niet extreem duur. Voor 250-330 euro heb je vaak al een goede kamer. Verder is wonen in Wageningen ideaal want je hoeft maximaal 10 minuten te fietsen naar de Uni en naar de andere kant van de stad.  

Sportcentrum de Bongerd is aangesloten bij Wageningen University en biedt meer dan 60 verschillende sporten en sportverenigingen voor een zeer goedkope prijs. Verder zijn er natuurlijk ook andere sportscholen zoals ‘Basic Fit’ en ‘Avalon’. Deze laatste twee zijn gesitueerd in het centrum.  



Wageningen studentenstad

Studentenleven - verenigingen 

▪ WSV Ceres 

▪ KSV St. Franciscus Xaverius 

▪ SSR-W 

▪ Unitas 
▪ Internationale verenigingen  
(IxESN, ISOW) 

▪ Verschillende kleine verenigingen  

▪ Studieverenigingen per  
studieprogramma 
▪ Sportverenigingen
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Verder kent Wageningen verschillende studentenverenigingen. Vier studentenverenigingen zijn afwisselend op donderdagavond ook open voor niet-leden van die vereniging en dan wordt er een ‘Open Feest’ gegeven voor alle studenten van Wageningen University.  Ook zijn er studieverenigingen per opleiding 
en verschillende sportverenigingen.  
Het studentenleven in Wageningen is minder massaal en meer intiem dan in bijvoorbeeld Groningen of Utrecht. Uitgaan gebeurt dan ook in door studenten beheerde kroegen, of pittoreske cafeetjes aan de Markt of op de studentenvereniging. Verder worden er soms huisfeesten georganiseerd. 



Algemene Introductie Dagen (AID)

▪ 95% van alle nieuwe studenten doet mee aan de introductieweek 

▪ De universiteit, de stad en de campus leren kennen 

▪ Groepjes van 10-12 personen met 2 ouderejaars 
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Dit is de introductieweek van Wageningen University. Tijdens deze week leer je de stad kennen, het studentenleven kennen en zijn er presentaties van de opleidingen en de verenigingen. Verder is dit de ultieme manier om andere masterstudenten te leren kennen en vrienden te maken. De meeste groepjes 
blijven ook na de AID afspreken. https://www.aidwageningen.nl/



Wat verder?

▪ Contact studiekeuzecoach 

Dit zijn studenten die al je vragen kunnen beantwoorden, van vragen 
over de studie de studie of het studentenleven 

▪ Contact studieadviseur  

Voor vragen over de inhoud (toelating) van de opleiding. 

▪ 1 op 1 meeloopdagen 

Aanmelden via de website onder het kopje ‘Student for a day’
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Dit was de presentatie over doorstuderen van HBO naar WO. Voor meer informatie over de opleidingen kun je terecht bij de studiekeuzecoaches, de studieadviseur en je kunt je altijd inschrijven voor 1 op 1 meeloopdagen. 
Studiekeuzecoaches zijn studenten die al je vragen kunnen beantwoorden; van vragen over de studie tot het studentenleven. Je kunt ze contacten via de opleidingspagina op de website of via de volgende pagina: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Master/Studiekeuzecoach.htm 
De studieadviseur kun je benaderen voor vragen over de inhoud van de opleiding. Deze kun je bereiken via de opleidingspagina op de WUR website. 
Aanmelden voor 1 op 1 meeloopdagen kan via de website onder het kopje ‘Student for a day’ of gebruik de volgende link: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/meet-us/Activities-in-the-Netherlands/Be-a-student-for-a-day-3.htm 



Vragen?

Stel ze vandaag via de 
chat, er zitten 
studenten en 
studieadviseurs klaar 
om je vragen te 
beantwoorden.
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