Wagenings
onderwijs
gaat over
maatschappij
“We willen niet alleen de beste blijven”,
zegt Arthur Mol, rector magnificus van
Wageningen University, “maar ook
blijven bijdragen aan oplossingen voor
maatschappelijke problemen zoals
het klimaat.” Hij vertelt over grote
betrokkenheid daarbij van studenten en
docenten.
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voedsel- en verdelingsvraagstuk in de wereld

