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Korte kennismaking met publiek

1.Ben je ondernemer?

2.Wil je samenwerken met studenten?

3.Heb je een academische en/of 
verkennende vraag en ... sta je open voor 
kritische meedenkers?



Wat is het Onderwijsloket?

Education for and with society

MAATSCHAPPIJ

UNIVERSITEIT
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Het Onderwijsloket: Education for and with society

+- 550

Leads 

(2017-2018)

161 X ACT

45 X  

vakken

Real-life 
Onderwijs
Projecten

Matching vraagstukken
met het BSc- en MSc 
onderwijs



Werkwijze Onderwijsloket

1. Vak:
Academic 

Consultancy 
Training

2. Student 
Career 

Services



 Grootste MSc vak: + 1000 studenten, 160 projecten, 5x 
per jaar

 5-7 studenten per project, 8 weken (3 parttime | 5 
fulltime)

 Multidisciplinaire adviesgerichte opdracht 

 Voertaal vak: Engels - internationale groep studenten

Academic Consultancy Training (ACT)
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ACT engages you as Academic team 

in a “real life” Consultancy project 

for an external societal organization through this Training

Organisaties
uit de 

maatschappij =  
Opdrachtgevers

Team van 
studenten

Maatschappij

Real-life 
vraagstuk

universiteit

Advies

- Academische
begeleiders
- Coaches
- Docenten

http://similesmiles.com/spiral


 Voeding & Gezondheid

 Dierwetenschappen

 Management & 

consumentengedrag

 Biobased sciences

 Plantwetenschappen

 Milieuwetenschappen

 Bos- en natuurbeheer

 Communicatie

Studenten expertises

8

19 deelnemende MSc opleidingen, waaronder:



 Hoe om te gaan met voedselverspilling? Kunnen voedselresten 

omgezet worden naar hoogwaardige diervoeding? 

 Kan blockchain technologie ingezet worden om hoogwaardig gebruik 

van organische reststromen mogelijk te maken? 

 Hoe geven we verpakkingsmateriaal een tweede kans?
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Voorbeeld projecten circulaire economie



(S-ACT) Exploring a transition for Tiny houses and bio based building 

design in ‘De Dreijen’, Wageningen 

Vragen:

 Huidige status van Biobased en Circulair bouwen in Nederland met 

focus op Tiny houses. 

 Wat zijn potentiele biobased bouwmaterialen die gebruikt kunnen

worden? 

 Wat is de bruikbaarheid van deze materialen in relatie tot praktische

toepassing en de gehele keten.
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Voorbeeld projecten circulaire economie



Team Onderwijsloket

Nina Karen Saskia

Hanna Margriet Jelle



Student Career Services is het Career Centre van Wageningen University & 

Research waar studenten verbonden worden met het bedrijfsleven. 

Manager Astrid van den Heuvel en medewerker Mik Paauw

Website:  www.wur.eu/studentcareerservices

Email: studentcareerservices@wur.nl en tel.nr: +31 (0)6-10947713

Locatie: Forum gebouw Wageningen Campus

Student Career Services

http://www.wur.eu/studentcareerservices
mailto:studentcareerservices@wur.nl


 Informatie verstrekken over de WUR opleidingsprogramma’s

 Studenten verbinden aan bedrijf:

● Mondeling promotie van je bedrijf onder Wageningse studenten

● Direct je doelgroep te benaderen

● Via de studieverenigingen & via carrière events

 Het plaatsen van vacatures en stagemogelijkheden via onze 

Facebook (400 kijkers en 1300 volgers) en op onze posterborden 

 Career events mogelijkheden:

● The big Career Days in februari en oktober

● Talk & Toast carrière events in de avonden

● Tailor made carrière events 
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Diensten Student Career Services



 Nieuwe kennis van studenten binnen alle disciplines van 
Wageningen University en over de ontwikkelingen in de 
sector.

 Laagdrempelige kennismaking met de WUR

 Inspiratie, creatieve ideeën en stimulering van het 
debat.

 Ontmoeting van potentiële nieuwe werknemers.

 Ondersteuning bij het onderzoeken van nieuwe 
mogelijkheden en ideeën binnen je bedrijf. 

Wat levert samenwerken met studenten op? 
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Onderwijsloket
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Vragen?

Mail naar: onderwijsloket@wur.nl

Of bekijk onze website:

www.wur.nl/onderwijsloket

Website ACT: www.wur.nl/act

?

mailto:onderwijsloket@wur.nl
http://www.wur.nl/onderwijsloket
http://www.wur.nl/act

