OPINIE

‘Ik koos Wageningen
omdat ik de wereld
wil verbeteren’
Wageningen University houdt zich bezig met klimaatverandering, biodiversiteit,
voeding, gezondheid en andere mondiale vraagstukken. Kiezen studenten
daarom vooral voor Wageningen, omdat ze de wereld willen verbeteren? Of is
dat geen overweging? Resource vroeg het de eerstejaars tijdens de AID.

Resource

02•09•2021 PAGINA 26

Door Willem Andrée, Luuk Zegers en Aarzoo Kohra

Kamiel (19)
bachelorstudent Bos- en
Natuurbeheer

Bas (18)
bachelorstudent Soil, Water,
Atmosphere

‘Drie redenen voor mij om Wageningen
te kiezen. Dit is de enige plek waar ik
deze studie kan doen. Ik heb alle vergelijkbare studies opgezocht en bekeken
en deze was ‘m voor mij. Ten tweede wil
ik weg uit Amsterdam, waar ik vandaan
kom. Ik wil naar een plek waar het groen
is, rustig en waar weinig toeristen zijn.
Tot slot ben ik heel mijn leven al met de
natuur bezig. Vogels tellen in de polder,
lange wandelingen maken in het bos en
als bijbaantje leg ik tuinen aan. Trouwens, ik wilde ook echt een studie doen
die ik leuk vind, waar mijn hart ligt. Ik
ben niet iemand die voor baangarantie
gaat of zo. Dat zien we later wel, ik wil
met plezier mijn studie afmaken.’

‘Vroeger wilde ik geneeskunde studeren, maar uiteindelijk heb ik gekozen
voor een meer praktische studie. Soil,
Water, Atmosphere, spreekt me heel
erg aan. Je kan er later nog alle kanten
mee op, maar je weet dat wat jij gaat
studeren, van belang is. Het onderwerp
is heel relevant, dus met deze opleiding
kun je echt iets bijdragen aan een betere toekomst. Ik heb voor Wageningen
gekozen omdat deze studie nergens
anders wordt gegeven.’

Kaya (18)
bachelorstudent Moleculaire
Levenswetenschappen
‘Ik voel mij van jongs af aan verbonden
met de wereld om mij heen. Er is zoveel
leed en verdriet, dat trek ik mij aan. Ik
was bijvoorbeeld lid van het Wereldnatuurfonds. Hoe de ijsberen steeds minder
leefruimte hebben, dat raakt mij. Soms
probeer ik mij ervoor af te sluiten, maar
dat lukt niet altijd. Op de middelbare
school las ik over een onderzoek naar het
aanpassen van enzymen om plastic beter
af te breken. Dat was een eye-opener,
toen wist ik dat ik ook zulk onderzoek
zou willen doen. Ik wil bijdragen aan het
verbeteren van het milieu en de situatie
waarin de wereld verkeert.’

‘Ik wil bijdragen aan
het verbeteren van
het milieu’
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Floris (19)
bachelorstudent Moleculaire
Levenswetenschappen
‘Eerlijk gezegd heb ik niet voor deze
studie gekozen vanwege een verheven
morele reden. Dit is de studie die ik
graag wil doen. Punt. Ik heb wél specifiek
voor de Wageningen Universiteit gekozen. Ik zocht een groene en duurzame
universiteit. Alle uni’s die deze studie
bieden, heb ik bekeken en Wageningen
kwam er het beste uit voor mij. Gezellig,
kleinschalig en groen. Nog een reden
trouwens: ik ben echt een technische-bètastudent en ik wil interactie met alle
bètavakken. Bij technische natuurkunde
op een andere universiteit heb je alleen
wis- en natuurkunde en niet ook scheikunde en biologie. En hopelijk kan ik
met mijn kennis de wereld verbeteren,
maar dat is dus niet de hoofdreden.’

Fredrick (31)
masterstudent Animal Sciences
‘Ik heb een bachelor in Animal Sciences
gedaan en ik wil verder in dezelfde richting. Ik heb voor WUR gekozen omdat
het de beste landbouwuniversiteit is. De
goede reputatie van de universiteit is de
hoofdreden. Het voederen van dieren in
de veehouderij is in deze tijd een echte
uitdaging. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van goedkoper voer van goede
kwaliteit.’

Jorian (24)
masterstudent Forest and
Nature Conservation
‘Ik heb twintig jaar in India gewoond, in
Bangalore om precies te zijn. Daar ben
ik begonnen aan een bacheloropleiding.
Sinds ik klein was, ben ik al geïnteresseerd in het regenwoud, dus voor mijn
scriptie vertrok ik naar het regenwoud
in Indonesië, waar ik drie maanden
verbleef. Toen ik daar was, groeide mijn
interesse in bosecologie. Al internettend
stuitte ik op de Wageningen University.
Dit schijnt een van de beste universiteiten te zijn op het gebied van ecologie.
Dus nu ben ik hier.’

Michelle (24)
masterstudent Nutrition and
Health
‘Ik heb een bachelor in Voeding en Dieet
afgerond en wilde verder studeren in
dezelfde richting. WUR is de enige universiteit waar je Voeding en Gezondheid
kan combineren met een specialisatie in
datawetenschap. Het is ook een beroemde universiteit, dat maakt het interessanter om hier een master te doen. Ook
schijnen er goede carrièremogelijkheden
te zijn na een studie hier.’

‘De goede reputatie van de
universiteit is de hoofdreden’

