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Nieuwe masteropleiding leidt
studenten op voor biobased economy
Wageningen University & Research ontwikkelt een nieuwe
masteropleiding: Biobased Sciences. Hiermee komt er
één MSc-opleiding voor toekomstige professionals in
de biobased economy. Gerlinde van Vilsteren en Harry
Bitter lichten de plannen toe.

Vilsteren: ‘Nederland heeft alles in huis
om een leidende rol te spelen in de
biobased economy. We hebben een
sterke agrofood- en chemische sector
en ook met logistiek lopen we voorop.
Om die leidende rol te blijven spelen,
moeten we goede mensen opleiden.
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