
Welkom bij Voeding en Gezondheid !!! 

Jill van der Mark-Idzinga, studieadviseur 

AID studiedag 19 augustus 2013 



Programma 

 Intro door opleidingsdirecteur Rolf Marteijn 
 Kennismaken buurvrouw of –man 
 Presentatie studieadviseur Jill van der Mark-Idzinga 

● Opleiding 
● Onderwijsorganisatie 
● Begeleiding  

 Presentatie (bijna) 2e jaars student Amber Krukkeland 
 Lunch & middagprogramma studievereniging Di-et-Tri 

 

Hoe & wat op ma 2 sept ? 



Wie is wie? 

5 min. duo-gesprek met buurman of –vrouw 
Wie ben je? 
Waar kom je vandaan? 
 Belangrijkste overweging om Voeding en gezondheid te 

gaan studeren 
 Je indruk van Wageningen tot nu toe 



De opleiding Voeding en Gezondheid 

1(12) 2(12) 3 (6)    4 (6) 5 (12) 6 (12) Periode (ECTS) 

BSc-2 

BSc-1 

BSc-3 Minor en/of VK (48 ECTS) + BSc-afstudeervak (12 ECTS) 

MSc Nutrition & Health of anders 

1 jaar = 60 ECTS 

o
m 

o 
m 

MSc 



 
 

Opbouw BVG 

 
 
 

 
Minor en/of VK (48 ECTS) + BSc thesis (12 ECTS) 

 

- verdiepend  
- veel in Engels 

Fase 

RO = keuzevak 

NB: Er is een BSc Honours Programme voor wie extra uitdaging zoekt! 
(zie Wie, wat, waar in het 1e jaar, p. 12) 



1e jaar BVG (B1 fase) – 1e helft 

 Periode 1 
● PCC-12803 General Chemistry for the LS (wk 1-3) 
● MAT-15303 Statistics1 (wk 4-6) 
● HNE-10306 Nutrition and Health I (VG1) 

 Periode 2 
● CBI-10306 Cell Biology 
● HNE-10806 Nutrition and Health II 

 Periode 3 
● HAP-10306 Principles of Human Physiology 

 



1e jaar BVG (B1 fase) – 2e helft 

 
 Periode 4 

● ORC-13803 Bio-Organic Chemistry for the LS 
● MAT-15403 Statistics2 

 Periode 5 
● HNE-20806 Metabolic Aspects of Nutrition  
● MCB-10806 Social Psychology 

 Periode 6 
● HNE-11306 N&H III: Knowledge on Foods 
● MIB-10306 Microbiology and Biochemistry for N&H 

 



2e/3e jaar 

 2e jaar = verdieping en verbreding 
● Vakken i/h Engels 
● 1 Keuzevak  

 
 3e jaar = keuzevrijheid !! 

● Vrije keuze vakken, vaak een minor 
● BSc-thesis (scriptie) van 12 ECTS (8 weken) 

 



Vragen m.b.t. maandag 2 september 

Welke vakken? 
Waar? Hoe laat? 
 Hoorcollege of werkcollege?  
 Practicum? En zo ja, in welke groep? 
 Voorbereiding? 
 Boeken kopen? 



Wegwijs in de (elektronische) info-bronnen 

 Opstarthulp “Wie, wat, waar in het 1e jaar”  
 Online studiegids, rooster, planningsboekje 
 Studentenstatuut 
 MyPortal = portal tot alle onderwijs- en vakinfo 
 Student Service Centre (SSC) voor administratieve 

zaken, zoals 
● Afhalen WUR-card (neem BVI mee) 
● Vragen als ‘Collegegeld betalen lukt niet, wat te doen’  



Website Wageningen Universiteit (I) 

Via Wageningen UR (www.wageningenur.nl) naar 
Onderwijs & Opleidingen → Huidige studenten 

http://www.wageningenur.nl/


Website Wageningen Universiteit (II) 

 
Links naar o.a. 
 Vak aanmelden (deadlines) 
 Studiegids & rooster 
 Agenda & kalender academisch jaar 
 Veel bekeken onderwerpen, bv. Harde Knip 
 Studentenbegeleiding (psycholoog, decaan, arts) 



Vakken incl. rooster 1e periode 

1. Study Handbook 2013/2014 
2. Opleidingen: Bachelor 
3. Nutrition and Health (BVG) 
4. Periode 1:  

● PCC-12803 (mo, wk 1-3) 
● MAT-15303 (mo, wk 4-6) 
● HNE-10306 (mi) 

 
Leerstoelgroep 

Niveau 
Aantal ECTS 
(studiepunten) 

https://ssc.wur.nl/Studiegids


Rooster maandag 2 september 

 8.30-10.15u 1e college General Chemistry (PCC-12803) 
 C64 = collegezaal BG Leeuwenborch (gebouw 201) 

 
 → Introductie & groepsindeling, dus wees erbij !! 
 → Info over bijspijkercursus scheikunde 

 
 Vanaf 10.30u VRIJ 
 



Rooster dinsdag 3 september 

 1e Practicum General Chemistry 
● In groepen van 8.30-10.15u of 8.30-12.15u 
● Zalen op 4e en 7e verdieping Orion (gebouw 103) 

 
 Intro & 1e college VG1 (HNE-10306) 

● 13.30-15.15u in C2030&1032 
● 15.30-17.15u in C2005&2006  

 

Collegezalen Orion 



Lestijden:  ma t/m vrij 8.30 - 18.00u 

Ochtend: 
 Les 1 = 8.30 - 9.15 
 Les 2 = 9.30 - 10.15 
 Les 3 = 10.30 - 11.15 
 Les 4 = 11.30 - 12.15 
 Les 5  = 12.15 – 13.00 

Middag: 
 Les 6 = 13.30 - 14.15 
 Les 7 = 14.30 - 15.15 
 Les 8 = 15.30 - 16.15 
 Les 9 = 16.30 - 17.15 
 Les 10  = 17.15 – 18.00 

 
Aantal uur studeren: officieel = 42 uur/week 

Gerapporteerd: 37 uur/week (gemiddeld!) 

Waarvan 25 contacturen en 12 uur zelfstudie 

http://www.wau.nl/onderwijsnet/


Plattegrond Wageningen UR 

Zie ‘Wie, Wat, Waar’ 
(p.73&74) 

Tip: 
Zaalnummer >100? 
Naar Forum 
Zaalnummer >1000? 
Naar Orion 



Forum 
• Onderwijs  
• Student Service Centre (SSC) 
• Decanaat 
• Bibliotheek & WUR-shop 

Orion  
Nieuw onderwijsgebouw, 
klaar sinds mei 2013 

Wageningen Campus 



Kalender academisch jaar 2013/14 

2 momenten voor 
herkansingen 

ww.wageningenur.nl → Onderwijs & Opleidingen > Huidige 
Studenten > Agenda en Kalender Academisch Jaar 

Zie ‘Wie, Wat, Waar’ 
(p.68) 



Gebruikersnaam en wachtwoord via privé e-mailadres: 
 
 Nodig om in te loggen op WUR-computer 

● werkplekken in Forum, PC-zalen (binnen vakken) 
 Persoonlijk stukje op WUR-netwerk = M-schijf (1 GB) 
WUR-mail = voornaam.achternaam@wur.nl (1 GB) 

● Alle studiegerelateerde zaken gaan via deze mail 
● Inzien via webmail.wur.nl  
● Check je WUR-mail regelmatig !! 

WUR-account 

Zie ‘Wie, Wat, Waar’ 
(p.17/18) 

mailto:voornaam.achternaam@wur.nl


Deelname aan vakken en tentamens 

 Automatisch aangemeld voor periode 1 
 Voor periode 2 en daarna: ZELF & OP TIJD aanmelden 
 Deadlines, zie WU agenda 
 Aanmelden gaat via MyPortal → Programme 

 
 → Toelichting op woensdag 4 september 

● Studievoorlichting binnen vak VG1 
● Opstart mentorsysteem 

Zie ook ‘Wie, Wat, 
Waar’ (p.14 en 18/19) 



Myportal.wur.nl 

Toegangspoort naar alle onderwijsapplicaties van 
Wageningen University: 

● Algemeen en onderwijsnieuws; 
● Berichten van je docenten; 
● Links naar sites met vakinhoud (Blackboard); 
● Je behaalde cijfers; 
● Lijst met je vakken; 
● Je collegerooster. 



Overzicht 

 

Mededelingen o.a. uit 
blackboard van jouw 
vakken 

Jouw rooster 
(aangemeldde vakken) 

 

Jouw studievoortgang en 
overzicht aanmeldingen 

 

Handig zoeken in 
studiegids en 
planningsboekje 

 



Je collegerooster en je vakken 

Vakcode 
Onderwijsvorm 

Locatie (klikbaar) 

Kies je gewenste tijdsperiode 

Vaknaam (altijd Engels)  

Aantal credits  

Link naar Blackboardsite met vakinformatie   Registered for course for period 1 
Registered for exam for period 1 



Je hele programma, eenvoudig aanmelden 

Klik hier voor je hele programma 

Aanmelden voor het vak  
(en meteen 1e tentamen) 

Aantal behaalde credits 



WU Agenda → eigen agenda !! 

NB: Dit zijn harde deadlines! 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Agenda-en-Kalender-Academisch-Jaar.-1.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Agenda-en-Kalender-Academisch-Jaar.-1.htm


Overheidsmaatregelen 

 Harde Knip 
● Eerst je BSc afronden, dan je MSc starten 
● Uitzonderingen bij ziekte of bestuur mogelijk 

(hardheidsclausule) 
● Met doorstroommaster (MNH/MFS) kun je elke 

periode starten 
 

 Studentenreisrecht (OV-kaart) verandert... 
 

 En straks voor de MSc een sociaal leenstelsel...? 
      
 



Gevolgen voor jou 

   Géén stress !! 
 
 
Maar wel: 
 Organiseer je studie en nevenactiviteiten goed  
 Bij twijfels, vragen of problemen z.s.m. langskomen 
 Bij vertraging goed plannen i.o.m. studieadviseur 
 

 



Opleidingsteam BVG 

Studieadviseurs BVG  
• Marloes van der Kamp  
• Jill van der Mark-Idzinga 
• Martine Nieboer 

Secretariaat  
• Renée Petiet 
• Margriet Huisman-de Lange 

Opleidingsdirecteur 
• Rolf  Marteijn  

Emailadres = BVG@wur.nl 



Studie-begeleiding  

 Voorlichting tijdens het vak VG1 (HNE-10306) 
 Mentorsysteem m.m.v. 2e jaars BVG studenten 

● Wegwijs door WU en BVG 
● Kennismaken met je studiegenoten 

 Monitoring studievoortgang  
● Bericht met stand van zaken in januari & mei 2013 

 Voorlichting en advies door studieadviseur 
● Groepsgewijs (begin en eind collegejaar) 
● Individueel (spreekuur) 

Meer info in VG1 op 4 september 



Studenten-begeleidingssysteem WU 

 Dienst Studentenbegeleiding (DSB) 
● Decanen  
● Psychologen 
● Studentenarts ~ bedrijfsarts voor studenten 
● Vertrouwenspersoon 

 
 Zélf contact opnemen (binnen 2 maanden!) 
 Doorverwijzing door studieadviseur indien nodig 

Zie ‘Wie, Wat, Waar’ 
(p.25&26) 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten.htm


Handicap, ziekte of topsport? 

 Beperk studievertraging, regel je rechten formeel 
● Handicap# → decanaat 
● Ziekte → studentenarts (evt. via decanaat) 
● Topsport → hoofd Sports Centre de Bongerd 

 Afspraak met studieadviseur voor evt. aanpassing 
studieprogramma 
 

#Studenten met dyslexie die alleen extra tentamentijd nodig hebben en/of 
vergroot lettertype, hoeven niet langs het decanaat. Er is bij de SSC balie en 
online een formulier beschikbaar om de benodigde faciliteiten aan te vragen.  

 

http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Studentenbegeleiding/Studentendecanen/Studenten-met-dyslexie.htm


Voorbereiding voor maandag 2 sept (I) 

Aanschaffen:  
 Boeken en Readers vakken periode 1: 

● General Chemistry (PCC-12803) 
● Statistics 1 (MAT-15303) 
● Nutrition and Health 1 (HNE-10306) 

 
 Let op:   

● Check kopje “Literature” in de elektronische 
studiegids bij overnemen boeken van ouderejaars 

● Koop normaal géén eerdere druk; alleen dit jaar is 
12e druk van het boek van HNE-10306 akkoord, 
want 13e druk blijkt € 100,- duurder te zijn... 

https://ssc.wur.nl/Studiegids
https://ssc.wur.nl/Studiegids


Voorbereiding voor maandag 3 sept (II) 

Hóe aanschaffen? 
 Via elektronisch bestelsysteem, zie mail met informatie 

en deeplink op 23 augustus  
 Selecteer vakken en materialen 
 Gratis verzending! 
 Zelfde prijzen als in WUR-shop (BGG forum) 
 Voordeel t.o.v. WUR-shop: 

● Geen lange wachtrij op 2 sept 
● Boeken niet (tijdelijk) uitverkocht 

 
 



Voorbereiding voor maandag 3 sept (III) 

 Bestuderen: 
● Wie, wat, waar in het 1e jaar: algemeen deel en 

opleidingsgedeelte met info over vakken periode 1 
 Surf op www.wageningenur.nl > Onderwijs & Opleidingen 

> Huidige Studenten, o.a.  
● Studiegids, MyPortal, vakaanmelden 
● Studentenbegeleiding 
● Veel bekeken onderwerpen 

 Doorbladeren readers en boeken 
 

http://www.wageningenur.nl/


Vragen? 



 
 
 
 
  

 

Ervaring als 1e jaars 
 
BVG-student... 



Nalezen deze PPT ??? 

Tijdelijk op www.BVG.wur.nl → Info voor huidige studenten: 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.bvg.wur.nl/
https://portal2.wur.nl/sites/vg/default.aspx


Prettige AID 
studiedag! 
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