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Voedingsopleiding volgt ontwikkelingen in 
de wetenschap

Joop van Raaij, Rolf Marteijn, Fré Pepping
Wageningen Universiteit

Veertig jaar wetenschappelijk 
voedingsonderwijs in Wageningen! 
Voor een student aan het begin van 
de universitaire opleiding Voeding en 
Gezondheid moet dit als lang geleden 
klinken. In veertig jaar is er veel gebeurd, 
zo is het curriculum inhoudelijk verder 
ontwikkeld, is de structuur van de 
opleiding regelmatig omgegooid, en zijn de 
mogelijkheden voor studenten om zich na 
de opleiding te verdiepen in het vakgebied 
uitgebreid. 

Het ontstaan van de wetenschappelijke op-
leiding tot voedingskundige in Wageningen 
staat niet los van ontwikkelingen in voe-
dingswetenschap en maatschappij. Vanaf het 
midden van de vorige eeuw werd de behoefte 
aan academisch geschoolde voedingskundi-
gen steeds sterker gevoeld. Met het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog kreeg men ook 
in Nederland te maken met daadwerkelijke 
voedseltekorten en moest men leren hoe hier 
zo verantwoord mogelijk op te reageren. De 
overheid ging zich concentreren op voedsel-
rantsoenering en het veiligstellen van een 
adequate voeding voor de bevolking. Ook 
na de oorlog bleef het besef groeien dat het 
belangrijk is een op voedingsbehoeften ge-
baseerde voedselvoorziening te garanderen. 
De overheid besloot dat er in ieder geval één 
academische opleiding tot voedingskundige 
moest komen. Nadat duidelijk werd dat geen 
van de medische faculteiten belangstelling 
had om een voedingsopleiding onder hun 
hoede te nemen, werd in 1968 besloten de 

opleiding bij de Landbouwhogeschool in Wa-
geningen onder te brengen. Vanaf 1954 werd 
aan de Landbouwhogeschool door prof. Cees 
den Hartog op deeltijdbasis al voedingson-
derwijs verzorgd voor studenten Huishoud-
kunde, maar vanaf 1969 veranderde dat in 
een voltijdleerstoel bij de nieuwe opleiding 
Voeding. 

Ontwikkeling curriculum De voe-
dingskundige basis van het eerste curriculum 
was sterk gericht op gebreksziekten en het 
voorkomen van deze ziekten. Begin 20e eeuw 

de student kon zich 

vanaf het begin in 

een natuur- en in 

een sociaalweten-

schappelijke rich-

ting specialiseren.

waren  de structuren en functies van veel voe-
dingsstoffen opgehelderd, waren methoden 
ontwikkeld om gehaltes aan voedingstoffen 
te kunnen analyseren, en waren methoden 
en technieken beschikbaar gekomen om van 
voedingsstoffen de behoefte vast te stellen. 
De eerste referentiewaarden voor de in-
neming van voedingsstoffen waren beschik-
baar. Vanaf het begin van de opleiding werd 
onderkend dat men niet alleen de medische, 
voedingsfysiologische en voedingsbiochemi-
sche aspecten moest doceren, maar ook de 
sociale en gedragswetenschappelijke aspec-
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ten van voedingsgewoonten. De student kon 
zich vanaf het begin in een natuur- en in een 
sociaalwetenschappelijke richting speciali-
seren.
In tweede helft van de 20e eeuw wordt de 
voedselvoorziening in de geïndustrialiseerde 
landen steeds beter, zelfs overvloedig. De 
focus van de voedingswetenschap verschuift; 
van ziekten veroorzaakt door honger en 
ondervoeding, naar ziekten veroorzaakt door 
overconsumptie en obesitas. De toenemende 
duidelijkheid over de relaties tussen voe-
dingspatronen en chronische ziekten werd 
vertaald in aanbevelingen voor voedings-
patronen, voedingsmiddelen en voedings-
stoffen. De opleiding haakte daarop in door 
naast de al aanwezige aandacht voor stati-
sche methodieken aandacht te besteden aan 
epidemiologische methoden en technieken.

Public HealtH Tegen het eind van de 
20e eeuw werd algemeen geaccepteerd dat 
voedingsinterventies zich  niet alleen moeten 

richten op de preventie van chronische ziek-
ten bij bepaalde kwetsbare groepen, maar dat 
bij de oorsprong van het leven gestart moet 
worden met een langetermijn-gezondheids-
bevordering. Men ging meer en meer over tot 
het formuleren van voedingsdoelstellingen 
voor de bevolking of bevolkingsgroepen en 
om dit te realiseren tot het opstellen van 
Richtlijnen Goede Voeding. In de opleiding 

Structuur opleiding

de structuur van de opleiding voeding en gezondheid is in de loop van veertig jaar 
regelmatig veranderd, afbeelding 1. vanaf  2001 is de opleiding ingedeeld in een 
driejarig bsc-programma en een tweejarig msc-programma. het derde jaar van 
het bsc-programma en het msc-programma wordt in het engels verzorgd. de in-
troductie van het bsc/msc model heeft het msc-programma interessant gemaakt 
voor diverse categorieën van instromers van ‘buiten’. de wageningse msc-oplei-
ding nutrition and health is na veertig jaar nog steeds een unieke universitaire 
opleiding, niet alleen voor nederland, maar wellicht ook voor europa.

de toegenomen trend in promoties van 

internationale studenten. vóór 1990 waren 

8 procent van de gepromoveerden uit het 

buitenland afkomstig, vanaf 1990 is dat 25 

procent. 

aantal promoties bij humane voeding in wageningen door de jaren heen.

joop van raaijrolf marteijnfré pepping

leidde dit tot de ontwikkeling van een specia-
lisatie Public Health Nutrition.
Aan het begin van deze eeuw is de voedings-
wetenschap nog lang niet uitgeëvolueerd. 
Vreemd genoeg zien we een ontwikkeling in 
twee tegengestelde richtingen. Aan de ene 
kant zien we de meer reductionistische bena-
dering van de ‘moleculaire voeding’ en aan 
de andere kant zien we een meer holistische 
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benadering. Binnen de huidige opleiding kan 
de student zich in beide richtingen verder 
ontplooien.

VerVOlgOPleiding  Na het behalen 
van het ingenieurs- of doctoraaldiploma (tot 
2000) of het MSc-diploma (vanaf 2000) gaat 
ongeveer 15 procent van de afgestudeerde 
voedingskundigen verder in een promotietra-
ject (zie kader). Zij doen dat vaak binnen de 
onderzoeksschool VLAG (Voeding, Levens-
middelentechnologie, Agro-biotechnologie 
en Gezondheid). Met ingang van 1994 zijn 
onderzoeksscholen opgericht met het doel 
tot een betere bundeling van onderzoek te 
komen en om een betere invulling te kunnen 
geven aan een opleidingstraject van ongeveer 

zes maanden als onderdeel van het promo-
tietraject van vier jaar. De onderzoeksschool 
VLAG is ondergebracht bij Wageningen 
Universiteit en is een samenwerking van 
de universiteiten van Wageningen, Utrecht, 
Nijmegen en Maastricht en van diverse 
onderzoeksinstituten zoals A&F (voorheen 
ATO), RIKILT, NIZO Food Research, TNO 
Kwaliteit van Leven, en RIVM. De AIO (As-
sistent in Opleiding, met een aanstelling bij 
de universiteit) of PhD-fellow  (geen formele 
aanstelling bij de universiteit; meestal bui-
tenlandse studenten), maakt in overleg met 
(co-)promotoren een opleidingsprogramma 
met daarin vakinhoudelijke en algemeen 
vormende cursussen. Voor dit opleidingstra-
ject verzorgt de Afdeling Humane Voeding 

samen met Maastricht Universiteit een aantal 
international advanced courses meestal met 
een duur van vier tot zes dagen die jaarlijks 
of tweejaarlijks worden aangeboden. 

Studentengedrag  De man-vrouw-
verhouding onder voedingsstudenten is in de 
afgelopen decennia nauwelijks veranderd. De 
opleiding is en blijft een opleiding die toch 
vooral vrouwelijke studenten aantrekt. Ook 
de kleine ergernissen bij docenten zijn er nog 
steeds: een student die in de collegezaal zit 
te breien is anno 2008 weliswaar niet meer 
denkbaar, maar nu betreft het SMS’en tijdens 
colleges. Het niet echt wakker of fysiek afwe-
zig zijn op de vroege colleges op vrijdagoch-
tend blijft vermoedelijk van alle tijden. De 
student is in navolging van de maatschappij 
zakelijker geworden. 

european nutrition Leadership Programme 

vanaf 1994 wordt jaarlijks in luxemburg het european nutrition leadership pro-
gramme gehouden. een zeer intensieve cursus van acht dagen voor laatstejaars 
promovendi, beginnende postdocs en mensen met ervaring op het gebied van 
voeding en gezondheid waarin de nadruk ligt op teambuilding, leiderschapskwa-
liteiten en communicatie. strenge selectie is onderdeel van de toelatingsproce-
dure. het programma wordt getrokken vanuit de afdeling humane voeding van 
wageningen universiteit, is opgezet met middelen van de europese commissie, 
en wordt nu ondersteund door onder andere nestlé, unilever, danone, kraft-
foods, dsm  en ‘voedingsuniversiteiten’ in europa. jaarlijks vinden 2-3 promo-
vendi/postdocs van de afdeling humane voeding hun weg naar deze cursus. sinds 
2003 loopt er een equivalent van dit programma in afrika en zuid-oost-azië met 
een sterke betrokkenheid van wageningse alumni.

afbeelding 1: 

structuur van de 

opleiding door de 

jaren heen

propaedeuse

  doctoraal

propaedeuse

 kandidaats

 praktijktijd

doctoraal

propaedeuse

  doctoraal

  BSc

  MSc

rond 1980
~5 jaar

rond 1990
4 jaar

rond 2000
5 jaar

nu
3+2 jaar
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