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Gescheiden
werelden
Waarom ben je in september overgestapt
van universiteit naar hogeschool?

Je zit nog in hetzelfde gebouw als toen je
universiteit deed, niet?

Ik verwachtte op de universiteit dat ik alles wel
zou krijgen: business, marketing en technologie.
Het eerste jaar ging niet zo goed, in het tweede
jaar heb ik het deels opnieuw gedaan en begon ik
ook met vakken voor het tweede jaar. Maar mijn
conclusie was dat het toch heel theoretisch bleef.
Ik heb toen met iemand van VHL gesproken en
de overstap in gang gezet.

Ja, maar de sfeer is heel anders, de groepen zijn
kleiner en de manier van lesgeven wijkt af. Je krijgt
meer aandacht en je kunt ook meer vragen stellen. Ik
kende niemand op één persoon na die ook de
overstap had gemaakt. Maar het ging heel goed in
de groep, de overstap was heel soepel.

Hoe gaat het bij Van Hall Larenstein?
Goed, het is veel praktijkgerichter. Je proeft meer
aan die praktijk, je loopt meer stage en je ziet zo
wat je later voor werk gaat doen. Je hebt ook veel
meer projecten. We hebben net een project van een
half jaar afgesloten waarin we aan ons eigen
bedrijfje werkten.

Wat heb je gedaan met je bedrijfje?
Iedereen van het groepje werkte aan verslag en
productontwikkeling, en verder hadden we taken
verdeeld: ik was verantwoordelijk voor de financiën. In april presenteerden we onze businessplannen aan de Rabobank. We hebben een
ontbijtvervanger ontworpen, een reep en een
smoothie. Eén portie, 500 kcal, is voldoende voor
de gemiddelde Nederlander. We hebben veel
positieve reacties gehad en we willen nog kijken of
we het kunnen overdragen. Ik vond dit project een
hoogtepunt in de opleiding, samen met mijn stage
bij Mead Johnson, een bedrijf in babyvoeding.
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Waarom heb je voor voeding gekozen?
Ik was niet speciaal met voeding bezig, maar ik vond
het altijd wel erg interessant. Wageningen was de
enige stad waar je er universitair iets mee kon. Dat
wilde ik graag proberen, maar uiteindelijk is VHL
precies wat ik zoek.

Hoe gaat het met de lessen in Engels?
Heel vanzelf. Bij de universiteit beginnen de lessen
in het Engels in het tweede jaar en bij VHL direct al.
We hebben één buitenlandse student in de groep en
bijvoorbeeld ook een Roemeense lerares. Nee, het
gaat niet ten koste van de diepgang, de boeken zijn
ook allemaal in het Engels.

Vandaag, 18 juni, wat doe je?
We hadden net practicum food safety: bacteriën
geteld op geïnfecteerde paté. En vanmiddag ga ik
studeren. We hebben nog twee examens, waaronder
een mondeling over het project.

Hoe bevalt Wageningen?
Ik ben hier geboren en mijn ouders wonen er.

Ik zit op kamers, samen met drie meiden en een
jongen. Erg leuk: ik heb geluk gehad met mijn
huisgenoten. Ik ben ook lid van een studentenvereniging, want ik wist dat er in Wageningen vrij
weinig is voor studenten. Tijdens de introductie in
2011 heb ik op gevoel besloten bij Ceres te gaan: daar
voelde ik me het gemakkelijkste. Op maandag
hebben we onze jaarclub, maar ook andere avonden
kom ik er wel. Het zijn twee verschillende werelden:
die van de Wageningers, de mensen die hier wonen,
en die van de studenten.

Wat doe je na de studie?
Over twee jaar wil ik gaan werken, liefst ergens waar
ik marketing en technologie kan combineren. Maar
je kunt zoveel kanten op. Dat is ook het leuke, er is
voortdurend verandering en innovatie want consumenten vragen daar om. De vraag is dan: hoe kun je
je producten gezonder en beter maken?

Wat doe je op langere termijn?
Ik wil mezelf verder ontwikkelen en stappen zetten
naar een leidinggevende positie. Maar ik denk dat je
als manager verschillende kanten van de sector
moet kennen: zuivel, verse producten, kant-enklaar. Ik zie mezelf dan als manager bij FrieslandCampina, Unilever, Nutricia of een van de kleinere
voedingsbedrijven.

Volg je de rest van de wereld, wat pik je
daaruit op?
Wat me raakt, zijn bijvoorbeeld die meisjes die
ontvoerd zijn in Nigeria door een terreurgroep die
niet wil dat ze naar school gaan. Ik denk, net als de
Pakistaanse Malala bijvoorbeeld, dat iedereen recht
heeft op onderwijs. Met goed onderwijs kun je jezelf
ontwikkelen en vooruit komen. Gelijkheid van
vrouwen is nog steeds een issue, dat is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Het is niet iets waar ik
actief voor strijd, maar ik zie het bijvoorbeeld als het
in het nieuws is.

En verder, wie is Sara?
Ik ben iemand die hard werkt en het beste in mezelf
naar boven wil halen. Ja, ik ben wel ambitieus: ik wil
graag iets bereiken.

Ben je zelf anders gaan eten door je studie?
Nee, je leert misschien wel wat goed en slecht is,
maar ik eet nog ongeveer hetzelfde als bij mijn
ouders. ■

SARA GERRITS (21)
Wageningen
School
Van Hall Larenstein Wageningen

Opleiding
Food Innovation Management (in juni nog tweedejaars)

Hiervoor
Vwo (in Ede) en twee jaar Levensmiddelentechnologie,
Wageningen University

Bijbaantje
Oproepkracht Opella (huishoudelijke hulp
voor ouderen)

Hobby’s
Wielrennen, muziek luisteren, uitjes met vriendinnen,
stijldansen

Favorieten
Artiest: Ilse en Waylon; film: Bridget Jones’s Diary;
schrijver: Jane Austen; eten: Italiaans;
tv-programma: Suits (advocatenserie)

Karakter
Sociaal, hardwerkend, spontaan, kritisch, soms
perfectionistisch, vriendelijk en vrolijk
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