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Inhoud lezing 

 Ontwikkelingen in en om Wageningen UR 

 Belang van onderwijs voor duurzame 
landbouwontwikkeling: een ketenbenadering 

 Opbouw onderwijssysteem 

 Lessen die geleerd zijn en mogelijk van belang voor 
Suriname 

 

 



Ontwikkelingen in en om Wageningen UR 

Wageningen heeft zich ontwikkeld van een 
landbouwuniversiteit naar een university of life sciences 

● Aandacht voor verwerking, consumptie, 
leefomgeving 



living 
environment 

The Wageningen UR domain: 

healthy food and living environment 

food and food 
production 

health, lifestyle 
and livelihood 

 Sustainable agriculture 

 Nutrition and health 

 Sustainable fishery 

 Biomass 

 Chains 

 

 Marine resource 

management 

 Landscape and land 

use 

 Nature & Biodiversity 

 Water management 

 Competing claims 

 Behaviour and perception 

 Food security 

 Institutions 

 Consumer 

 Citizen 

 



Ontwikkelingen in en om Wageningen UR 

Wageningen heeft zich ontwikkeld van een 
landbouwuniversiteit naar een university of life sciences 

● Aandacht voor verwerking, consumptie, 
leefomgeving 

 Er is een fusie gekomen met onderzoeksinstituten van 
het (toenmalige) Ministerie van Landbouw en Visserij 

● Koppeling van fundamenteel en toegepast 
onderzoek 

 De studentenaantallen zijn fors gestegen waaronder veel 
buitenlandse studenten: internationalisering 



Ontwikkelingen in en om Wageningen UR 

 Globale problemen en uitdagingen vereisen een 
interdisciplinaire benadering 



Global challenges 

Food and health 

Food security 

Biobased Economy 

Biodiversity 

Climate change 

Agro-food 

http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=39514&hl=en


Ontwikkelingen in en om Wageningen UR 

 Globale problemen en uitdagingen hangen samen en 
vereisen een interdisciplinaire benadering 

 De maatschappij vraagt om wetenschap die toegepast 
kan worden om maatschappelijke problemen aan te 
pakken 

 Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en 
overheid heeft toegevoegde waarde 

 Verschillende schaalniveaus worden verbonden 

● Moleculair – organismen – ecosystemen 

● Individuen – huishoudens – maatschappijen 

 Het gaat om technische zowel als sociale innovaties 



Education, research and innovation 

Research 

Education 

Business 

Policy Co-Innovation 



Hoe in te spelen op ontwikkelingen? 

 Jonge mensen inspireren met probleemstellingen en 
actief betrekken bij mogelijke oplossingen 

 Onderwijs en onderzoek van toegepast tot fundamenteel 

 Samenwerking tussen stakeholders stimuleren  

 Vraag gestuurd werken 

 Onderwijs koppelen aan wetenschappelijk onderzoek 

 Niet alleen kennis ontwikkelen maar ook competenties 

 Moderne onderwijsmethoden inzetten 

 



Jonge mensen inspireren 

 Blended learning – 
verschillende 
onderwijsvormen, 
dynamisch en flexibel 

 Inhoud – aansluiting bij 
wetenschappelijk 
onderzoek, globale context, 

 Internationaal en 
intercultureel 

 Persoonlijke aandacht, 
intensief contact met 
wetenschappelijke staf 

 Talent opsporen en uitdagen 

 



Onderwijs van toegepast tot fundamenteel 

PhD  
(4 jaar) 

60% 
internationaal 

 

BSc Universitair 
(3 jaar) 

 

HBO BSc (4 jaar) 
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MSc (2 jaar) 
45% internationaal 



Competenties: T-shaped skills  

 Kennis (methodologie, 

      vakgebied) 

 Academische houding 

 Vaardigheden (“soft skills”) 

Generalist 
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Wageningen ambition: educational ecosystem 



Mogelijke lessen: 

 Geintegreerde aanpak: studenten leren om te gaan met 
de complexiteit van problemen, mix van sociale en 
natuurwetenschappen 

 Studenten uitdagen en mee laten denken als actieve 
deelnemer; gebruik van moderne media (on-line 
learning) 

 Geintegreerde aanpak: ketenbenadering! Duurzame 
landbouw is onderdeel van de voedselproductie keten. 
Kennis moet gedeeld worden, samenhang laten zien en 
ervaren 

 Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstelling: formuleren van gezamenlijke doelen en 
middelen: waarde creatie! 

 



Mogelijke lessen 

 Combineren van pre-competitief en competitief 
onderzoek, samen in de triple helix de 
onderzoeksagenda bepalen 

● Bilaterale projecten 

● Projecten zoals in STW (Stichting Technische 
Wetenschappen) 

● EU projecten 

● Topsectoren beleid (NL voorbeelden: topinstituut 
Groene Genetica, Centre for Biosystems Genomics 
CBSG) 

● Studentenprojecten (Academic consultancy 
training, afstudeerprojecten 



Conclusie 

 Voor ontwikkeling duurzame landbouw is onderwijs en 
kennisoverdracht essentieel  

 Lokale situatie/infrastructuur is bepalend voor hoe dat 
het beste kan 

 Geïntegreerde aanpak noodzakelijk, in het op elkaar 
afstemmen van onderwijssystemen, van 
onderwijsprogramma’s, van het betrekken van alle 
betrokken stakeholders 

 Vraaggestuurd onderwijs leidt tot kennisoverdracht! 



Innovatie is erg nodig! 

MORE 

LESS 

BETTER 



Meer weten? www.wageningenUR.nl 



Dank voor uw 

aandacht! 


