Op zoek naar een aansluitende
masteropleiding na je bachelor Bètagamma of Future Planet Studies?
Wageningen University biedt een brede
range aan masteropleidingen. Met name
in het domein Environmental Sciences
en het domein Social Sciences bieden we
opleidingen aan die goed aansluiten.”

Alle masteropleidingen: www.wageningenuniversity.nl/master
Minoren: www.wageningenuniversity.nl/minors
Open dagen: www.wageningenuniversity.nl/opendagmaster

Deze studenten gingen je voor!
Bart Grobben
Student Management, Economics and Consumer Studies, Wageningen University
Vooropleiding: Bèta-gamma, Universiteit van Amsterdam
Mijn al bestaande interesse voor duurzaamheid is tijdens mijn bachelor toegenomen en omdat ik graag een baan wil vinden in het
private domein, kwam ik bij de master Management, Economics
and Consumer Studies uit. Het tweejarige programma in combinatie met de stage, die je kennis leert maken met de praktijk,
waren doorslaggevend om voor deze master te kiezen. Ook de
goede naam van Wageningen University en de toepassing op de
agri-sector binnen de studie spraken mij aan. De faciliteiten en
de organisatie zijn prima in orde. De relatief kleine groepen studenten in colleges en
werkgroepen zijn prettig en houden me beter bij de les. Kortom: de master bevalt
me goed!

Anna Goede
Studente Urban Environmental Management, Wageningen University
Vooropleiding: Future Planet Studies, Universiteit van Amsterdam
Tijdens mijn bachelor richtte ik me al op milieuvraagstukken in de
stedelijke omgeving en leerde ik over klimaatverandering en de
druk op voedsel, water en energievoorziening. Urban Environmental Management is een logisch vervolg daarop, omdat de master
oplossingsgericht op deze onderwerpen ingaat. Ik wilde meer weten over de (nieuwe) technologieën die de mensen in de stad van
energie, water en voedsel voorzien. De master Urban Environmental Management sluit goed aan op mijn vooropleiding. Wat de
master toevoegt is meer diepgang en kennis over de technologische oplossingen. Er
zijn in Wageningen en ook in mijn master veel internationale studenten. Het is interessant om samen te werken met studenten met verschillende achtergrond!
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