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1. Inleiding 

Welkom bij Wageningen University & Research (WUR). Leuk dat je voor Wageningen hebt 
gekozen!  
 
Er komt een hoop op je af als 1e jaars student, alles is nieuw en spannend. Een nieuwe studie 
in een andere omgeving en waarschijnlijk voor het eerst op kamers. Dit boekje is bedoeld om 
je op weg te helpen. Het boekje bevat informatie over allerlei zaken waarmee je te maken 
krijgt tijdens je studie. 
 
Het boekje begint met een algemeen gedeelte. Dit deel bevat informatie over de opleidingen, 
zoals informatie over de studieadviseurs, het Student Service Centre (SSC), informatie over 
het rooster en de studiegids en hoe je aan je boeken komt. Daarnaast bevat het ook 
belangrijke informatie over bijvoorbeeld MyPortal, de WURcard, Sports Centre de Bongerd, 
Wageningen Campus en de WURshop. Achterin zie je een zalenoverzicht en een plattegrond 
met de gebouwen van Wageningen University & Research en vind je een overzicht van je 
vakken in periode 1. 
 
Vanwege de Corona crisis zal de start van je studie anders zijn dan verwacht. WUR geeft 
voorrang aan het zo goed mogelijk faciliteren van on-campus onderwijs voor de 1e jaars 
studenten. De campus is voor het onderwijs ‘anderhalve meter proof’ gemaakt. Het 
onderwijs zal een mix worden van on-campus werkgroepen en practica. De colleges zullen 
deels online zijn. On campus als het kan, online omdat het kan. 
 
De Algemene Introductie Dagen (AID) worden gemengd aangeboden, gedeeltelijk op de 
campus en gedeeltelijk online. Om het aantal deelnemers te kunnen spreiden is besloten om 
twee maal een vierdaagse AID te organiseren. Je wordt ingedeeld, afhankelijk van je 
programma, in een van de twee weken. De eerste week start op donderdag 13 augustus en 
de tweede week start op dinsdag 18 augustus. Je maakt kennis met de universiteit, je 
medestudenten, de stad en alles wat Wageningen te bieden heeft. Tijdens de AID zijn er veel 
activiteiten om je snel thuis te voelen in Wageningen. 
Voor meer info zie: www.aidwageningen.nl 
 

Voor de meest actuele info over het onderwijs vanaf september 2020 zie: 
www.wur.nl/onderwijsvanafseptember  

 

Vanwege de nog geldende Corona maatregelen kan het voorkomen dat 
openingstijden vermeld bij de diverse locaties, afdelingen en organisaties 
e.d., niet correct zijn. Kijk voor de actuele openingstijden op de betreffende 
website. Ga voor de actuele Corona richtlijnen en updates van Wageningen 
University naar: www.wur.nl/coronaupdates  

  

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show-corona/On-Campus-als-het-kan-Online-omdat-het-kan.htm
http://www.aidwageningen.nl/
http://www.wur.nl/coronaupdates
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2. Onderwijs en organisatie van WUR 

WUR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting (Foundation) 
Wageningen Research. De Universiteit biedt 19 bacheloropleidingen (waarvan 6 Engelstalig) 
en 30 masters en 3 online masters. Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die het 
opleidingsprogramma opstelt en valt onder de verantwoordelijkheid van de Board of 
Education. De Board of Education is verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit en 
vernieuwing van de opleidingen van de universiteit. 
De opleidingen vallen onder vier examencommissies: 
• Biologie, plant en dieren; 
• Maatschappij en economie; 
• Omgeving en landschap; 
• Technologie en voeding. 

Bachelor/Master systeem 
De Wageningse bachelor opleidingen zijn gestructureerd volgens het Bachelor/Master 
systeem. Je begint aan de 3-jarige bachelor studie met een omvang van 60 studiepunten per 
jaar (studiepunten), dus totaal 180 studiepunten. Deze fase sluit je af met het behalen van 
het bachelor diploma (BSc, Bachelor of Science). Het BSc-diploma geeft direct toegang tot 
een aansluitende masteropleiding met een omvang van twee jaar. Bij afronding van de 
masterfase ontvang je het masterdiploma (MSc, Master of Science). Je kunt na een bepaalde 
bachelor vaak een keuze maken uit meerdere aansluitende masters.  
Meer info over de opleidingen is te vinden via de studiegids: ssc.wur.nl/studiegids 
 
Het algehele bestuur staat onder leiding van het College van Bestuur (CvB) als hoofd van de 
universiteit. De Studentenraad (SC) en de Ondernemingsraad (OR), beiden met gekozen 
leden, adviseren het College van Bestuur over zaken met betrekking tot studenten en 
medewerkers. WUR kent maar één faculteit: de Faculteit der Landbouw- en 
Milieuwetenschappen. Dit maakt het makkelijker voor studenten van WUR om vakken te 
kiezen die niet direct binnen de gekozen opleiding vallen. Je hebt daardoor meer vrijheid om 
je opleiding in te richten naar je eigen visie. 

Leerstoelgroepen van WUR en de onderzoeksscholen 
Het fundamentele onderzoek bij WUR wordt uitgevoerd door leerstoelgroepen. Elke 
leerstoelgroep wordt geleid door een hoogleraar en heeft een eigen vakgebied. Een overzicht 
van de leerstoelgroepen is te vinden op deze website: ssc.wur.nl/Studiegids/Leerstoelgroep. 
 
Mocht je vragen hebben over de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen 
University, dan vind je daarop antwoorden in het studentenstatuut: 
www.wur.nl/studentenstatuut. 
 
  

https://www.wur.nl/studentenstatuut
https://www.wur.nl/studentenstatuut
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Bachelor en Master opleidingen 

BSc-opleidingen  MSc-opleidingen 

Life Sciences  Life Sciences 
• Animal Sciences (BAS)  • Animal Sciences (MAS) 
• Biology (BBI)  • Aquaculture and Marine Resource Management (MAM) 
• Plant Sciences (BPW)  • Biology (MBI) 
  • Organic Agriculture (MOA) 
Social Sciences  • Plant Biotechnology (MPB) 
• Management and Consumers Studies (BBC)  • Plant Breeding (online) 
• Communication and Life Sciences  (BCL)  • Plant Sciences (MPS) 
• Economics and Governance (BEB)   
• Health and Society (BGM)  Social Sciences 
• International Development Studies (BIN)  • Communication, Health and Life Sciences (MCH) 
  • Development and Rural Innovation (MDR) 
Environment and Landscape  • International Development Studies (MID) 
• Forest and Nature Conservation (BBN)  • Management, Economics and Consumer Studies (MME) 
• Environmental Sciences (BES)   
• International Land and Water Management (BIL)  Environment and Landscape 
• Landscape Architecture and Planning (BLP)  • Climate Studies (MCL)  
• Soil, Water, Atmosphere (BSW)  • Earth and Environment (MEE) 
  • Environmental Sciences (MES) 
Technology and Nutrition  • Forest and Nature Conservation (MFN) 
• Biosystems Engineering (BAT)  • Geo-information Science (MGI) 
• Biotechnology (BBT)  • International Land and Water Management (MIL) 
• Food Technology (BFT)  • Landscape Architecture and Planning (MLP) 
• Molecular Life Sciences (BML)  • Tourism, Society and Environment (MTO) 
• Nutrition and Health (BVG)  • Urban Environmental Management (MUE) 
   
Tourism (joint degree)  Technology and Nutrition 
• Tourism (BTO)  • Bioinformatics (MBF) 
  • Biosystems Engineering (MBE) 
  • Biotechnology (MBT)  
  • Biobased Sciences (MBS) 
  • Food Quality Management (MFQ) 
  • Food Safety (MFS) 
  • Food Technology (MFT) 
  • Food Technology (online) 
  • Molecular Life Sciences (MML) 
  • Nutrition and Health (MNH) 
  • Nutritional Epidemiology and Public Health (online) 
   
  Master Statistical Science for the Live and Behavioural 

Science (joint degree) 
  • Master Statistical Science for the Live and Behavioural 

Science 
   
  Water Technology (joint degree) 
  • Water Technology (MWT) 
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3. Indeling van de studie en de keuze van de opleiding 

De bachelor en masteropleidingen aan WUR hebben elk hun eigen opleidingsprogramma. 

Bacheloropleidingen 
Bij de inschrijving heb je je ingeschreven voor de bacheloropleiding van je keuze. Het kan 
zijn dat tijdens het begin van je opleiding duidelijk wordt dat je voorkeur toch meer naar een 
andere opleiding uitgaat of dat je twijfelt over je keuze. Het is dan belangrijk om daar zo 
vroeg mogelijk met je studieadviseur en eventueel de studentendecaan over te praten. 
 
Veel opleidingen hebben een actieve studievereniging. Meer info over studieverenigingen 
vind je hier: www.wur.nl/nl/show/Verenigingen.htm 
Ook daar kun je terecht voor nadere informatie over je opleiding. In geval van twijfel kun je 
de studentenpsycholoog je laten testen op interesses en capaciteiten. Omdat er een zekere 
overeenkomst tussen de eerstejaarsprogramma’s van de bacheloropleidingen bestaat is het 
in een eerdere fase van je studie makkelijker om over te stappen dan in een latere fase. Bij 
eventuele overstap van studieprogramma dien je er rekening mee te houden, dat de 
toelatingseisen per bacheloropleiding soms verschillend zijn. Bij een overstap naar een 
opleiding van een andere instelling heb je daarnaast ook vaak nog te maken met een 
afwijkende jaarindeling. Soms is het dan verstandig om je eerste jaar in Wageningen af te 
maken. Je studieadviseur kan je hierbij helpen. 

Masteropleidingen 
De eerstejaarsprogramma’s van de masteropleidingen zijn meestal heel verschillend per 
opleiding en vaak zelfs ook per specialisatie binnen een opleiding. Als je begint aan een 
masteropleiding heb je al een bacheloropleiding afgerond en kun je beter inschatten welke 
opleiding bij je past. Hier geldt ook dat wanneer je twijfelt het goed is om in een vroeg 
stadium contact op te nemen met je studieadviseur. 

Adviezen bij twijfel: 
• neem deel aan studievoorlichtingsactiviteiten; 
• praat met ouderejaarsstudenten, leden van de studievereniging, etc.; 
• neem tijdig contact op met de studieadviseur van je opleiding en/of de studentendecaan; 
• als je zeker weet dat je van opleiding wilt veranderen, doe dat dan zo snel mogelijk; 
• laat de studentenpsycholoog je interesses en capaciteiten testen. 
 
 
4. Studieadviseurs BSc-, en MSc-opleidingen 

Een studieadviseur is het eerste aanspreekpunt als het gaat om studieplanning- en 
studievoortgang. Je ontmoet je studieadviseur voor het eerst tijdens de algemene 
introductiedagen. Doorgaans vindt in de eerste week/weken van je studie ook een 
kennismakings- en informatie bijeenkomst plaats. Als je begonnen bent met je studie kun je 
altijd zelf een afspraak maken met je studieadviseur. Als er sprake is van bijzondere 
omstandigheden is het verstandig om misschien al voor de start van je studie contact op te 
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nemen. De studieadviseur is er vooral om het optimale uit een student halen. 
Studieadviseurs zijn er zeker niet alleen voor de wat minder presterende student. Ook de 
betere studenten krijgen advies bijvoorbeeld over hoe je een academische leerhouding kunt 
ontwikkelen. Je bent zelf de regisseur van je opleiding en verantwoordelijk voor je eigen 
leren. Daarbij kun je door de universiteit ondersteund worden. 

Studieadviseurs Bachelor opleidingen 
 
Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 
BAS 
Animal Sciences 
Engelstalige bachelor 
 

Dr. Inge Palm  
inge.palm@wur.nl  
0317-486191 

Nederlandse studenten  
achternaam L t/m Z 
mail of bel voor afspraak 

Zodiac  
Gebouw 122 
kamer E0208 

Tessa van Soest MSc  
tessa.vansoest@wur.nl  
0317-484593  

Nederlandse studenten 
achternaam A t/m K 
mail of bel voor afspraak 

Zodiac  
Gebouw 122 
kamer E0208 

Francine Wartena MSc 
francine.wartena@wur.nl 
0317-483147 

Internationale studenten 
mail of bel voor afspraak 

Zodiac  
Gebouw 122 
kamer E0208 

BAT 
Agrotechnologie 
 

Randy Möwes MSc 
randy.mowes@wur.nl  
0317-486571 

achternaam A t/m K  
afspraak via outlook agenda 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

Ir. Gerard Straver 
gerard.straver@wur.nl 
0317-483908 

achternaam L t/m Z  
afspraak via outlook agenda 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

BBC 
Bedrijfs- en 
consumenten 
wetenschappen 

Ir. Gineke Boven-van der Spoel 
gineke.boven@wur.nl 
0317-482673 

mail of bel voor afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1040 

Kim Dolman MSc 
kim.dolman@wur.nl 
06-24860518 

mail of bel voor afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1040 

BBI 
Biologie 

Ir. Arno Hoetmer 
arno.hoetmer@wur.nl  
0317-485223 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Vera van Berlo MSc 
vera.vanberlo@wur.nl 
0317-482053 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Dr. ir. Ties Huigens 
ties.huigens@wur.nl  
0317-481580 

mail voor een afspraak Radix 
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Ing. Annemarie Teunissen MSc 
annemarie.teunissen@wur.nl 
0317-482806 

mail voor een afspraak Radix 
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Petra den Besten MSc  
petra.denbesten@wur.nl 
0317-488827 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

BBN 
Bos- en natuurbeheer 

Leonie Spoelstra MSc 
leonie.spoelstra@wur.nl  
0317-488816 

achternaam A t/m L  
afspraak via 
appointments.owi.wur.nl/bbnmfn 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer GB.112 

mailto:francine.wartena@wur.nl
mailto:randy.mowes@wur.nl
mailto:gerard.straver@wur.nl
mailto:gineke.boven@wur.nl
mailto:gineke.boven@wur.nl
mailto:kim.dolman@wur.nl
mailto:arno.hoetmer@wur.nl
mailto:arno.hoetmer@wur.nl
mailto:vera.vanberlo@wur.nl
mailto:ties.huigens@wur.nl
mailto:annemarie.teunissen@wur.nl
mailto:leonie.spoelstra@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 
Matthijs Kool MSc 
matthijs.kool@wur.nl 
0317-488322 

achternaam M t/m Z 
afspraak via 
appointments.owi.wur.nl/bbnmfn 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer GB.112 

BBT 
Biotechnologie 
 

Brigitte Lubbes 
brigitte.lubbes@wur.nl 
0317-480904 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

Dr. Lisette Nitsch 
lisette.nitch@wur.nl 
0317-483859 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 

Dr. ir. Marian Vermue 
marian.vermue@wur.nl  
0317-485520 

afspraak via outlook agenda Radix 
Gebouw 107 
kamer E2.148 

Dr. ir. Joan Wellink 
joan.wellink@wur.nl 
0317-483266 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

BCL 
Communicatie en Life 
Sciences 

Maike Asbreuk BA 
maike.asbreuk@wur.nl 
0317-486976 

mail of bel voor afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1037 

BEB 
Economie en beleid 

Dr. Gielis van der Heijden MSc 
gielis.vanderheijden@wur.nl 
0317-481304 

mail voor een afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1039 

BES 
Environmental Sciences 
Engelstalige bachelor 

Ir. Saskia van Bavel 
saskia.vanbavel@wur.nl  
0317-482068 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

Ir. Leo Bregman 
leo.bregman@wur.nl 
0317-488833 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

Ir. Lian van Lümig 
lian.vanlumig@wur.nl 
0317-489864 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

BFT 
Food Technology 
Engelstalige bachelor 

Ir. Bianca van Dam 
bianca.vandam@wur.nl 
0317-484125 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.097 

Dr. ir. Emily Swan 
emily.swan@wur.nl 
0317-486281 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Martina Starovičová MSc 
martina.starovicova@wur.nl 
0317-482790 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Marjoleine Verkerk 
marjoleine.verkerk@wur.nl 
0317-485983 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Anneke de Vries 
anneke.devries@wur.nl  
0317-480319 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.097 

Ir. Bas Elema 
bas.elema@wur.nl 
0317-486823 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer MO.095 

mailto:brigitte.lubbes@wur.nl
mailto:lisette.nitch@wur.nl
mailto:lisette.nitch@wur.nl
mailto:marian.vermue@wur.nl
mailto:joan.wellink@wur.nl
mailto:gielis.vanderheijden@wur.nl
mailto:gielis.vanderheijden@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:leo.bregman@wur.nl
mailto:leo.bregman@wur.nl
mailto:Lian.vanlumig@wur.nl
mailto:Lian.vanlumig@wur.nl
mailto:bianca.vandam@wur.nl
mailto:bianca.vandam@wur.nl
mailto:emily.swan@wur.nl
mailto:emily.swan@wur.nl
mailto:martina.starovicova@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:anneke.devries@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 
BGM 
Gezondheid en 
maatschappij 

Lonneke Debets MSc 
lonneke.debets@wur.nl 
0317-483932 

mail voor een afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1037 

BIL 
International Land and 
Water Management 
Engelstalige bachelor 

Ir. Maaike Breedveld 
maaike.breedveld@wur.nl 
0317-484117 

mail of bel voor afspraak (ma, di, do 
mo, vr mo) 

Gaia 
Gebouw 101 
kamer B.112 

Didi Stoltenborg MSc 
didi.stoltenborg@wur.nl 
06-24918932 

mail of bel voor afspraak Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

BIN 
Internationale 
ontwikkelingsstudies 

Ir. Evelien Meijs 
evelien.meijs@wur.nl 
0317-482977 

afspraak via 
appointments.owi.wur.nl/BINMID 
achternaam A t/m K 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1034 

Ir. Lieke de Kwant 
lieke.dekwant@wur.nl 
0317-485320 

afspraak via mail 
achternaam L t/m Z 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1033 

BLP 
Landschapsarchitectuur 
en ruimtelijke planning 
 

Carlotte Cruijsen MSc 
blp.bsc@wur.nl 
0317-489329 

appointments.owi.wur.nl/blpmlp Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.102 

Narda van der Krogt MSc 
narda.vanderkrogt@wur.nl 
0317-483875 

appointments.owi.wur.nl/blpmlp Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.103 

Mr. Mique Menheere 
mique.menheere@wur.nl 
0317-483955 

appointments.owi.wur.nl/blpmlp  Gaia  
Gebouw 101  
kamer B.112 

BML 
Moleculaire 
levenswetenschappen 
 

Dr. René Hoogendam (A-G) 
rene.hoogendam@wur.nl 
0317-484426 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

Dr. ir. Dirk Heering (H-O) 
dirk.heering@wur.nl 
0317-487251 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

Dr. ir. Joan Wellink (P-Z) 
joan.wellink@wur.nl 
0317-483266 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

BPW 
Plantenwetenschappen 
 

Saskia Ransijn-Prickaerts MSc 
saskia.prickaerts@wur.nl 
0317-484940 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

Dr. Jet Vervoort MSc 
jet.vervoort@wur.nl 
0317-483136 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

BSW 
Soil, Water, 
Atmosphere 
Engelstalige bachelor 

Ir. Monica Gorska 
monica.gorska@wur.nl  
0317-483955 

appointments.owi.wur.nl/bbwmee/ Gaia 
Gebouw 101 
kamer B.113 

BTO 
Tourism (joint degree) 
Engelstalige bachelor 

Pieternel Cremers MSc 
bto.bsc@wur.nl 
0317-480274 

appointments.owi.wur.nl/blpmlp Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 
BUas Breda 
kamer Ho-2.021 

mailto:lonneke.debets@wur.nl
mailto:lonneke.debets@wur.nl
mailto:maaike.breedveld@wur.nl
mailto:didi.stoltenborg@wur.nl
mailto:evelien.meijs@wur.nl
mailto:evelien.meijs@wur.nl
http://appointments.owi.wur.nl/BINMID
http://appointments.owi.wur.nl/BINMID
mailto:lieke.dekwant@wur.nl
http://appointments.owi.wur.nl/BINMID
http://appointments.owi.wur.nl/blpmlp
mailto:narda.vanderkrogt@wur.nl
mailto:narda.vanderkrogt@wur.nl
http://appointments.owi.wur.nl/blpmlp
http://appointments.owi.wur.nl/blpmlp
mailto:rene.hoogendam@wur.nl
mailto:dirk.heering@wur.nl
mailto:joan.wellink@wur.nl
mailto:saskia.prickaerts@wur.nl
mailto:jet.vervoort@wur.nl
mailto:monica.gorska@wur.nl
mailto:bto.bsc@wur.nl
mailto:bto.bsc@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 
BVG 
Voeding en gezondheid 

Dr. ir. Rosalie Dhonukshe-Rutten 
bvg.mnh@wur.nl  
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Amanda Jager MSc 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Jill van der Mark-Idzinga 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Martine Nieboer 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Eveline Waterham MSc 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Marloes van der Kamp 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

 

Studieadviseurs Master opleidingen 
 
Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

MAM 
Aquaculture and Marine 
Resource Management 
 

Vera van Berlo MSc 
vera.vanberlo@wur.nl  
0317-482053 

achternaam A t/m K mail voor een 
afspraak 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Ir. Geertje Schlaman 
geertje.schlaman@wur.nl 
0317-484624 

achternaam L t/m Z mail voor afspraak 
marianne.vandepeppel@wur.nl 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

MAS 
Animal Sciences 
 

Dr. ir. Sander Kranenbarg 
sander.kranenbarg@wur.nl 

achternaam A t/m K 
mail voor afspraak 
annemarie.hofs@wur.nl 

Zodiac 
Gebouw 122 
kamer E1236 

Ir. Dieuwertje Lont 
dieuwertje.lont@wur.nl 
0317-482464 

achternaam L t/m Z mail voor 
afspraak 

Radix  
Gebouw 107 
kamer E0.211 

MBE 
Biosystems Engineering 
 

Randy Möwes MSc 
randy.mowes@wur.nl  
0317-486571 

achternaam A t/m K afspraak via 
outlook agenda 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

Ir. Gerard Straver 
gerard.straver@wur.nl 
0317-483908 

achternaam L t/m Z afspraak via 
outlook agenda 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

MBF 
Bioinformatics 

Dr. ir. Joan Wellink 
joan.wellink@wur.nl  
0317-483266 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

MBI 
Biology 

Ir. Arno Hoetmer 
arno.hoetmer@wur.nl 
0317-485223 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:vera.vanberlo@wur.nl
mailto:marc.verdegem@wur.nl
mailto:marianne.vandepeppel@wur.nl
mailto:marianne.vandepeppel@wur.nl
mailto:sander.kranenbarg@wur.nl
mailto:annemarie.hofs@wur.nl
mailto:dieuwertje.lont@wur.nl
mailto:randy.mowes@wur.nl
mailto:gerard.straver@wur.nl
mailto:joan.wellink@wur.nl
mailto:arno.hoetmer@wur.nl
mailto:arno.hoetmer@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

Dr. ir. Ties Huigens 
ties.huigens@wur.nl  
0317-481580 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Ing. Annemarie Teunissen MSc 
annemarie.teunissen@wur.nl 
0317-482806 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

Petra den Besten MSc  
petra.denbesten@wur.nl 
0317-488827 

mail voor een afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.085 

MBS 
Biobased Sciences 

Brigitte Lubbes 
brigitte.lubbes@wur.nl 
0317-480904 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

MBT 
Biotechnology 

Brigitte Lubbes 
brigitte.lubbes@wur.nll 
0317-480904 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.087 

Dr. Lisette Nitsch 
lisette.nitch@wur.nl 
0317-483859 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 

Dr. ir. Marian Vermue 
marian.vermue@wur.nl  
0317-485520 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 
kamer E2.148 

Dr. ir. Joan Wellink 
joan.wellink@wur.nl 
0317-483266 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
 

Dr. Antoinette Kazbar 
antoinette.kazbar@wur.nl 
0317-485520 

afspraak via outlook agenda Radix  
Gebouw 107 
kamer E2.148 

MCH 
Communication, Health 
and Life Sciences 

Ir. Gerry van Nieuwenhoven 
gerry.vannieuwenhoven@wur.nl 
0317-482500 

mail of bel voor afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1045 

Lonneke Debets MSc 
lonneke.debets@wur.nl 
0317-483932 

mail voor een afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1037 

Maike Asbreuk 
maike.asbreuk@wur.nl 
0317-486976 

mail of bel voor afspraak Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1037 

MCL 
Climate Studies 

Ir. Saskia van Bavel 
saskia.vanbavel@wur.nl  
0317-482068 

mail of bel voor afspraak 
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

Dr. ir. Annemarie Hage 
annemarie.hage@wur.nl 
0317-480210 

mail of bel voor afspraak 
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia 
Gebouw 101 
kamer B.112 

MDR 
Development and Rural 
Innovation 

Ir. Lieke de Kwant 
lieke.dekwant@wur.nl 
0317-485320 

afspraak via mail Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1033 

MEE 
Earth and Environment 

Ir. Alet Leemans 
alet.leemans@wur.nl  
0317-482171 

appointments.owi.wur.nl/bbwmee/ Gaia 
Gebouw 101 
kamer B.113 

mailto:ties.huigens@wur.nl
mailto:annemarie.teunissen@wur.nl
mailto:brigitte.lubbes@wur.nl
mailto:brigitte.lubbes@wur.nll
mailto:lisette.nitch@wur.nl
mailto:lisette.nitch@wur.nl
mailto:marian.vermue@wur.nl
mailto:marian.vermue@wur.nl
mailto:joan.wellink@wur.nl
mailto:gerry.vannieuwenhoven@wur.nl
mailto:gerry.vannieuwenhoven@wur.nl
mailto:lonneke.debets@wur.nl
mailto:lonneke.debets@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:lieke.dekwant@wur.nl
mailto:alet.leemans@wur.nl
http://appointments.owi.wur.nl/bbwmee/


 

12 | Wageningen University & Research 

Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

MES 
Environmental Sciences 
 

Ir. Suzane Tuju 
suzane.tuju@wur.nl  
0317-482098 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

Ir. Saskia van Bavel 
saskia.vanbavel@wur.nl 
0317-482068 

mail of bel voor afspraak  
office.bmw- mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

Ir. Leo Bregman 
leo.bregman@wur.nl  
0317-488833 

mail of bel voor afspraak  
office.bmw- mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

Ir. Lian van Lümig 
lian.vanlumig@wur.nl 
0317-489864 

mail of bel voor afspraak 
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

Dr. ir. Annemarie Hage 
annemarie.hage@wur.nl 
0317-480210 

mail of bel voor afspraak 
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

MFN 
Forest and Nature 
Conservation 
 

Drs. Trudeke Sanders 
trudeke.sanders@wur.nl 
0317-489802 

appointments.owi.wur.nl/bbnmfn Gaia 
Gebouw 101 
kamer G-B112 

Ir. Neeltje van Hulten 
neeltje.vanhulten@wur.nl 
0317-482796 

appointments.owi.wur.nl/bbnmfn Gaia 
Gebouw 101 
kamer G-B.113 

MFQ 
Food Quality 
Management 

Martina Starovičová MSc 
martina.starovicova@wur.nl 
0317-482790 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Marjoleine Verkerk 
marjoleine.verkerk@wur.nl 
0317-485983 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

MFS 
Food Safety 
 

Ir. Bas Elema 
bas.elema@wur.nl 
0317-486823 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.095 

Martina Starovičová MSc 
martina.starovicova@wur.nl 
0317-482790 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Marjoleine Verkerk 
marjoleine.verkerk@wur.nl 
0317-485983 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Dr. ir. Emily Swan 
emily.swan@wur.nl 
0317-486281 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

MFT 
Food Technology 

Ir. Bas Elema 
bas.elema@wur.nl 
0317-486823 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.095 

Ir. Bianca van Dam 
bianca.vandam@wur.nl  
0317-484125 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.097 

Dr. ir. Emily Swan 
emily.swan@wur.nl 
0317-486281 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.097 

mailto:suzane.tuju@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:leo.bregman@wur.nl
mailto:leo.bregman@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:%20lian.vanlumig@wur.nl
mailto:%20lian.vanlumig@wur.nl
mailto:neeltje.vanhulten@wur.nl
mailto:neeltje.vanhulten@wur.nl
mailto:martina.starovicova@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:martina.starovicova@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:bianca.vandam@wur.nl
mailto:emily.swan@wur.nl
mailto:emily.swan@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

Martina Starovičová MSc 
martina.starovicova@wur.nl 
0317-482790 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Marjoleine Verkerk 
marjoleine.verkerk@wur.nl 
0317-485983 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.099 

Ir. Anneke de Vries 
anneke.devries@wur.nl 
0317-480319 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.097 

MGI 
Geo-Information 
Science 

Ing. Willy ten Haaf 
willy.tenhaaf@wur.nl 
0317-481865 

mail of bel voor afspraak Gaia  
Gebouw 101 
kamer C.309 

MID 
International 
Development Studies 
 

Voor studenten afkomstig uit 
andere universiteiten en HBO’s 
en uit WU bachelors anders dan 
BIN, BCL en BGM: 
Ir. Malou Buddiger 
malou.buddiger@wur.nl 
0317-484637 

afspraak via mail Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1033 

Voor studenten die doorstromen 
vanuit de bachelors BIN, BCL en 
BGM (WUR) 
Ir. Evelien Meijs 
evelien.meijs@wur.nl 
0317-482977 

Afspraak via 
appointments.owi.wur.nl/BINMID 
 
 
 
 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1034 

MIL 
International Land 
and Water Management 
 

Ir. Maaike Breedveld 
maaike.breedveld@wur.nl 
0317-484117 

mail of bel voor afspraak Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

Didi Stoltenborg MSc 
didi.stoltenborg@wur.nl 
06-24918932 

mail of bel voor afspraak Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

MLP 
Landscape Architecture 
and Planning 

Dr. Maaike Prangsma 
maaike.prangsma@wur.nl 
0317-481884 

appointments.owi.wur.nl/blpmlp Gaia 
Gebouw 101 
kamer B.112 

MMD 
Metropolitan Analysis, 
Design and Engineering 
(joint degree) 

Pieternel Cremers MSc 
pieternel.cremers@wur.nl 
0317-482356 

e-mail or call for an appointment  
 

Gaia  
Building 101  
Room B112 

MME 
Management, 
Economics and 
Consumer Studies 

Ir. Sietse Sterrenburg 
sietse.sterrenburg@wur.nl 
0317-482958 

Voor alle MME studenten, behalve 
BBC-MME, afspraken via 
appointments.owi.wur.nl/ECO 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1034 

Kim Dolman MSc 
kim.dolman@wur.nl 
06-24860518 

Alleen BBC-MME, mail of bel voor 
afspraak 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1040 

Ir. Gineke Boven-van der Spoel 
gineke.boven@wur.nl 
0317-482673 

Alleen BBC-MME, mail of bel voor 
afspraak 

Leeuwenborch 
Gebouw 201 
kamer 1040 

mailto:martina.starovicova@wur.nl
mailto:marjoleine.verkerk@wur.nl
mailto:anneke.devries@wur.nl
mailto:anneke.devries@wur.nl
mailto:willy.tenhaaf@wur.nl
mailto:willy.tenhaaf@wur.nl
mailto:malou.buddiger@wur.nl
mailto:evelien.meijs@wur.nl
http://appointments.owi.wur.nl/BINMID
http://appointments.owi.wur.nl/BINMID
mailto:maaike.breedveld@wur.nl
mailto:didi.stoltenborg@wur.nl
mailto:maaike.prangsma@wur.nl
mailto:pieternel.cremers@wur.nl
mailto:sietse.sterrenburg@wur.nl
mailto:kim.dolman@wur.nl
mailto:gineke.boven@wur.nl
mailto:gineke.boven@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

MML 
Molecular Life Sciences 
 

Dr. René Hoogendam (A-G) 
rene.hoogendam@wur.nl 
0317-484426 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

Dr. Dirk Heering (H-O) 
dirk.heering@wur.nl  
0317-487251 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

Dr. ir. Joan Wellink (P-Z) 
joan.wellink@wur.nl 
0317-483266 

mail of bel voor afspraak Helix  
Gebouw 124 

MNH 
Nutrition and Health 

Dr. ir. Rosalie Dhonukshe- 
Rutten bvg.mnh@wur.nl  
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Amanda Jager MSc 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Jill van der Mark-Idzinga 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Martine Nieboer 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Eveline Waterham MSc 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

Ir. Marloes van der Kamp 
bvg.mnh@wur.nl 
0317-482310 

zie programma site, via Brightspace 
brightspace.wur.nl/d2l/home/21012 

Helix  
Gebouw 124 

MOA 
Organic Agriculture 

Drs. Cor Langeveld 
cor.langeveld@wur.nl 
0317-483571 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

Dr. Cindy Schoelitsz-ten Broeke 
cindy.tenbroeke@wur.nl 
0317-481234 

mail of bel voor afspraak 
 

Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.045 

MPB 
Plant Biotechnology 
 

Dr. ir. Jan-Kees Goud 
jan-kees.goud@wur.nl  
0317-485047 

mail of bel voor afspraak  Radix  
Gebouw 107 

Dr. Marieke Jeuken 
marieke.jeuken@wur.nl 
0317-484157 

mail of bel voor afspraak  Radix  
Gebouw 107 

Dr. John van ‘t Klooster 
john.vantklooster@wur.nl 
0317-485551 

mail of bel voor afspraak 
 

Radix  
Gebouw 107 

MPS 
Plant Sciences 

Dr. ir. Jan-Kees Goud 
jan-kees.goud@wur.nl  
0317-485047 

mail of bel voor afspraak 
 

Radix  
Gebouw 107 

Dr. Marieke Jeuken 
marieke.jeuken@wur.nl 
0317-484157 

mail of bel voor afspraak  Radix  
Gebouw 107 

mailto:rene.hoogendam@wur.nl
mailto:joan.wellink@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:bvg.mnh@wur.nl
mailto:cor.langeveld@wur.nl
mailto:bai.yuling@wur.nl
mailto:marieke.jeuken@wur.nl
mailto:marieke.jeuken@wur.nl
mailto:john.vantklooster@wur.nl
mailto:bai.yuling@wur.nl
mailto:marieke.jeuken@wur.nl
mailto:marieke.jeuken@wur.nl
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Opleiding Studieadviseur(s) Contact Gebouw 

Dr. John van ‘t Klooster 
john.vantklooster@wur.nl 
0317-485551 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 

Dr. Cindy Schoelitsz-ten Broeke 
cindy.tenbroeke@wur.nl 
0317-481234 

mail of bel voor afspraak Radix  
Gebouw 107 
kamer M0.045 

MTO 
Tourism, Society and 
Environment 

Lieke van der Zouwen MSc 
lieke.vanderzouwen@wur.nl 
0317-484384 

appointments.owi.wur.nl/mle Gaia 
Gebouw 101 
Kamer B.112 

MUE 
Urban Environmental 
Management 
 

Ir. Leo Bregman 
leo.bregman@wur.nl 
0317-488833 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.112 

Ir. Saskia van Bavel 
saskia.vanbavel@wur.nl 
0317-482068 

mail of bel voor afspraak  
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

Ir. Suzane Tuju 
suzane.tuju@wur.nl 
0317-482098 

mail of bel voor afspraak 
office.bes-mes-mue-mcl@wur.nl 
0317-482797 

Gaia  
Gebouw 101 
kamer B.110 

MWT 
Water Technology 
(Joint degree) 

Ir. Nelleke van Dorenmalen 
nelleke.vandorenmalen@wur.nl 
06-15549208 

mail of bel voor afspraak 
jannie.mulder@wetsus.nl 
058-2843000 

Wetsus 
Oostergoweg 9 
8911MA 
Leeuwarden 

 
 
5. BSc Honours Programme  

Studenten die naast hun reguliere BSc-opleiding een extra uitdaging zoeken, kunnen kiezen 
voor het BSc Honours Programme. Het is een uitdagend programma van 30 studiepunten, 
speciaal ontworpen en alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep gemotiveerde en 
getalenteerde studenten. Er is één Honours Programme voor de hele universiteit. Hierdoor 
werk je samen met studenten van andere opleidingen. Het Honours Programme komt 
bovenop je reguliere bacheloropleiding en heeft een extra werklast van 30 studiepunten. Het 
loopt gedurende alle drie de BSc-jaren, meestal buiten de reguliere onderwijsuren.  
 
De eerste activiteit van het BSc Honours Programme is de oriëntatie cursus, die loopt in 
periode 5 van het eerste bachelor jaar. Deze cursus geeft je een voorproefje van het echte 
honoursprogramma. Het bestaat uit interdisciplinaire masterclasses en een persoonlijk 
ontwikkeltraject. Na deze cursus beslissen jij en wij of je door wilt gaan met het ‘Honours 
Programme’. In de laatste week van de zomervakantie begint het echte programma. Alle 
geselecteerde studenten brengen een week samen door op Texel. Tijdens deze kick-off week 
start je met het Honours Investigation Project (HIP). Binnen een interdisciplinair team werk 
je intensief aan een onderwerp naar keuze. Je team wordt begeleid door een coach. Naast 
het Honours Investigation Project krijg je verdiepende opdrachten binnen je eigen opleiding 
en volg je een Leiderschaps- en Persoonlijk Ontwikkelingstraject. 
 
Binnen het BSc Honours Programme krijg je de kans om inspirerende docenten te 
ontmoeten, de voorhoede van kennis te verkennen, experts en leiders van de industrie te 

mailto:john.vantklooster@wur.nl
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mailto:leo.bregman@wur.nl
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mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:saskia.vanbavel@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
mailto:suzane.tuju@wur.nl
mailto:office.bmw-mes-mue-mcl@wur.nl
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ontmoeten en persoonlijke doelen te stellen en te realiseren. Het algemene doel van het 
programma is om je voor te bereiden op wetenschappelijk, maatschappelijk en persoonlijk 
leiderschap in een samenleving die steeds meer wordt beïnvloed door veranderingen. 
 
 
6. Vrij BSc-programma 

Als je het gevoel hebt dat een bestaande bachelorprogramma niet helemaal bij jou past, of je 
hebt meer bredere interesses, dan kun je besluiten om je bachelorprogramma zelf samen te 
stellen in een zogenaamd ‘Vrij programma’. De aanvraag voor een vrij bachelorprogramma 
kan worden ingediend bij de secretaris van de examencommissie van de opleiding waarvoor 
je nu staat ingeschreven. Ben je nog geen student bij WUR, neem dan contact op met de 
examencommissie van de opleiding waar je interesse naar uit gaat. De gezamenlijke 
examencommissies van WUR hebben de ‘Regeling Vrije Bachelor- en Masterprogramma’ 
opgesteld. Hierin vind je alle informatie over het aanvragen (en wijzigen) van een vrij 
programma. 
Voor meer info zie: www.wur.nl/examencommissies 
 
 
7. BSc Minoren 

In Wageningen vind je een breed aanbod aan Bachelor Minors. Een minor geeft je de 
mogelijkheid om je kennis en competenties in een specifiek wetenschappelijk veld te 
ontwikkelen. Minors in Wageningen bestaan uit sets vakken van 24 studiepunten, met 
samenhang en diepgang. Veel studenten hebben een brede belangstelling en het kiezen van 
vrije keuze vakken is je kans om “outside the box” te leren denken. Of om je kennis en 
competenties te verdiepen op je eigen vakgebied.  
Alle minors van de universiteit zijn geroosterd in het eerste of tweede semester van het 
derde jaar van de bacheloropleiding. De meeste minors in Wageningen bevatten Engelstalige 
vakken of zijn volledig Engelstalig.  
Voor meer info zie: ssc.wur.nl/studiegids/minors. 
 
 
8. De studiegids en het rooster 

De (online) studiegids (ssc.wur.nl/studiegids) en het (online) rooster (www.wur.nl/rooster) 
zijn belangrijk tijdens je studie. In de studiegids vind je informatie over de 
onderwijsprogramma’s, minoren en vakken van WUR. Je vindt hier ook informatie over de 
roosters van vakken in perioden 1 t/m 6. Daarnaast is er een lijst van de vakken gesorteerd 
op periode en dagdeel of weeknummer. Deze lijst heet ‘courseplanning 2020-2021’. 

Onderwijs- en tentamenperioden 
Een studiejaar is opgedeeld in zes onderwijsperiodes. 

http://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=04469024-36e9-404f-aa6b-207914fe1daa&amp;amp%3Bowner=f3f45dcc-3122-4aa8-bf61-590f5e9ea0c5
http://www.wageningenur.nl/web/file?uuid=04469024-36e9-404f-aa6b-207914fe1daa&amp;amp%3Bowner=f3f45dcc-3122-4aa8-bf61-590f5e9ea0c5
http://www.wur.nl/examencommissies
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Periode 1, 2, 5 en 6 duren 8 weken en hebben een studielast van 12 studiepunten. Periode 3 
en 4 duren 4 weken en hebben een studielast van 6 studiepunten. 
Perioden zijn onderverdeeld in weken, weken worden geïdentificeerd met weeknummers. De 
bijbehorende data van deze periodes en weeknummers staan vermeld in het schema van het 
academisch studiejaar 2020/2021 (zie achterin dit boekje). 
Een lesuur duurt 40 minuten. Colleges, tutorials, groepswerk en practica worden meestal 
geroosterd in blokken van 2, 3 of 4 lesuren. In de ochtend wordt geroosterd tussen 08.20 en 
13.30, de middag duurt van 14.00 tot 19.00. Vrijdag tot 17.20 uur. Er zijn maximaal 
4 lesuren per dagdeel ingeroosterd (practica soms 5). 
Op 2 middagen per week is er een lange middagpauze van 12.40 tot 14.00 (dagen 
afhankelijk van je opleiding). 
Er is zo weinig mogelijk onderwijs geroosterd tot 19.00, maximaal 2 dagen per week. 
 
 
9. Aanmelden (keuze) vakken en tentamens 

Je kunt bij WUR geen opleidingen volgen zonder je eerst op tijd te hebben aangemeld.  
Je wordt automatisch ingeschreven (voor zowel de vakken als het tentamen) voor de eerste 
periode. Voor de resterende periodes moet je jezelf inschrijven. 
* Eind 2020 gaat het aanmelden voor vakken veranderen vanwege de overgang naar een 
nieuw studie informatie systeem Osiris. Je wordt hier tijdig over geïnformeerd. 

Vakaanmelden is verplicht 
• Via MyPortal (myportal.wur.nl) (WUR-account nodig om in te loggen); 
• Je kunt jezelf aanmelden voor 2 vakken per periode. Bij het aanmelden voor meer dan 

2 vakken per periode geldt een maximum van 18 studiepunten per periode. Eventueel 
aanmelden voor meer dan 18 studiepunten dient plaats te vinden via de vakcoördinator 
van het betreffende vak; 

• De uiterste aanmelddata voor vakken vind je achterin dit boekje (agenda 2020/2021); 
• Ben je te laat met aanmelden, dan kan de vakcoördinator van het vak je nog aanmelden. 

De vakcoördinator beslist of je nog toegelaten wordt; 
• Gedurende de aanmeldperiode heb je de mogelijkheid om je terug te trekken voor het vak; 
• Het aanmelden voor enkel het tentamen dan wel terugtrekken voor het tentamen van een 

vak kan tot uiterlijk de sluitingsdatum van het betreffende tentamen; 
• Voor sommige vakken geldt een maximum, dit is vermeld in de studiegids. De inschrijving 

voor deze vakken sluit een week eerder; 
• Je hoeft je niet aan te melden voor stages en de afstudeerthesis; 
• Tentamens worden afgenomen binnen de aanbodperiode van het vak; 
• Er zijn 2 herkansingsperiodes: in februari direct na periode 3 en in augustus. 

Tentamens en herkansingen 
• Je kunt alleen het tentamen voor een vak afleggen in de onderwijsperiode waarin voor 

jouw opleiding het desbetreffende vak geroosterd staat; 

https://myportal.wur.nl/
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• Voor aanmelddata van (her)tentamens: zie de agenda 2020/2021 achterin. Data van 
hertentamens in februari en augustus staan op de roostersite bij het detailrooster van elk 
vak. 

Aanmelden keuze vakken 
In sommige opleidingen komen keuzevakken voor. De lijst van vakken die je (na het inloggen) 
op je scherm ziet verschijnen, zijn alleen de verplichte vakken. De computer ‘weet’ dat en heeft 
daarom die vakken al voor je op een rij gezet zodat je je er gemakkelijk voor kunt aanmelden 
(en zodat je later ook kunt zien welke vakken je in elk geval nog moet doen). Naast verplichte 
vakken heb je ook keuzevakken (beperkte keuze en vrije keuze). Welke vakken je in je 
keuzeruimte opneemt ‘weet’ de computer natuurlijk niet en daarom moet je die zelf invoeren in 
de balk ‘Vakken’ onder de lijst en vervolgens op ‘Aanmelden’ klikken. 

Overmacht 
Wanneer je door overmacht (bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden) niet in staat bent 
geweest aan een bepaald tentamen deel te nemen of anderszins studievertraging hebt 
opgelopen, moet je je binnen twee maanden melden bij de studentenarts, -decaan of  
-psycholoog. De studieadviseur kan je hierbij adviseren. 

Vrijstellingen 
Soms is het mogelijk vrijstelling van tentamens in bepaalde vakken te krijgen op grond van 
buiten de WUR in het Hoger Onderwijs (Universiteit of HBO) met succes afgelegde vakken. 
Om hiervoor in aanmerking te komen neem je contact op met de examinator van het 
betreffende vak. De studieadviseur kan je hierbij adviseren. 

Geldigheidsduur tentamenresultaten 
De geldigheidsduur van tentamenresultaten (‘cijfers’) is onbeperkt. De geldigheid van het 
resultaat van deeltentamens of onderdelen van een tentamen vervalt aan het einde van het 
studiejaar volgend op het studiejaar waarin het resultaat is behaald, tenzij de studiegids 
vermeldt dat het resultaat langer geldig is (uiterlijk zes jaar). 
 
 
10. Bindend studieadvies (BSA) 

Het eerste jaar van de bacheloropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten. Het eerste 
jaar is zo ingericht dat je inzicht krijgt in de aard en inhoud van de gehele bacheloropleiding. 
Het heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Aan het eind van het eerste 
studiejaar ontvang je een bindend advies over het al dan niet voortzetten van de opleiding. 
De bedoeling van het studieadvies is om je te ondersteunen bij het vervolg van je studie. 
Voor een goede voortgang van je studie zou je in het eerste jaar een groot deel van de 60 te 
behalen studiepunten moeten halen. Als je minder dan 36 studiepunten hebt behaald, krijg je 
een negatief bindend studieadvies. Je studievoortgang wordt in dat geval onvoldoende 
geacht om de studie met succes te voltooien. WUR beëindigt je inschrijving als student en je 
mag je vervolgens drie studiejaren niet opnieuw voor dezelfde studie inschrijven. 
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WUR kan bij het uitbrengen van het studieadvies rekening houden met bijzondere 
persoonlijke omstandigheden als ziekte of bijzondere familieomstandigheden wanneer die tot 
ernstige studievertraging leiden. Je moet dergelijke persoonlijke omstandigheden wel altijd 
zo spoedig mogelijk melden bij de studieadviseur en/of de studentendecaan anders wordt er 
geen rekening mee gehouden bij het uitbrengen van het studieadvies. 
 
Je krijgt een pre-advies na de herkansingsperiode van februari. In dit bericht staat hoe je 
studievoortgang is en of je naar verwachting aan het eind van het studiejaar aan de norm 
voor een positief studieadvies zal voldoen. Je kunt je studiegegevens inzien via 
myportal.wur.nl (MyPortal, hoofdstuk 14). Hierdoor kun je zelf je studievoortgang in de gaten 
houden en je pre-adviezen en studieadvies tevoren inschatten. 
Meer info over het bindend studieadvies vind je in de OER (studentenstatuut) en op: 
www.wur.nl/bsa. 
 
 
11. Student Service Centre (SSC) 

Studenten met vragen en/of verzoeken tot informatie kunnen contact opnemen met het 
Student Service Centre (SSC). Het SSC bevindt zich in op de begane grond van het Forum 
gebouw. Bij de studentenbalie van het SSC kun je terecht voor algemene informatie over 
administratieve procedures en regelingen met betrekking tot je studie. 

Vraag en Antwoord 
Heb je een vraag die betrekking heeft op toelating, inschrijving, uitschrijving, collegegeld, 
beurzen, financiële zaken, huisvesting etc., kijk dan op www.wur.nl/nl/onderwijs-
opleidingen/student-service-centre/vraag-en-antwoord/huidigebachelor.htm bij ‘Vraag en 
Antwoord’.  
Voor meer info over SSC zie: www.wur.nl/ssc 

Contact 
Bezoekadres: Forum - gebouwnr. 102, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen. 
Postadres: Wageningen University, Student Service Centre, Postbus 414,  
6700 AK Wageningen.  
Let op: gedurende de vakantieperiode (juli/augustus) heeft de studentenbalie aangepaste 
openingstijden. Voor de actuele informatie ga naar onze website. 
 
 
12. Hoe kom ik aan mijn boeken? 

Vanaf augustus zijn de studieboeken/dictaten verkrijgbaar bij de WURshop in het Forum 
gebouw. Het is ook mogelijk om de boeken en readers online te bestellen op de website van 
Studystore (www.studystore.nl/instelling/wageningen-university-and-research/). 
 

http://www.wur.nl/bsa
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Vraag-en-Antwoord/huidigebachelor.htm
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Vraag-en-Antwoord/huidigebachelor.htm
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Vraag-en-Antwoord/huidigebachelor.htm
http://www.wur.nl/ssc
http://www.studystore.nl/instelling/wageningen-university-and-research/
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Vanaf augustus staat in de studiegids (ssc.wur.nl/studiegids) vermeld welke dictaten en 
boeken (met druk en ISBN) nodig zijn per vak. Bij het online bestellen kan je kiezen om de 
studiematerialen thuis te laten afleveren of af te halen bij de WURshop. Leden van een 
studievereniging krijgen in de WURshop en online korting op de aanschaf van boeken. 
Er zijn enkele studieverenigingen die voor hun leden de aanschaf van studieboeken met 
kortingen kunnen regelen. Ben je geïnteresseerd in deze mogelijkheden kijk dan op website 
van de studievereniging (onder het kopje boekenverkoop of boeken bestellen) of de 
vereniging van jouw opleiding deze mogelijkheid ook verzorgt of neem contact op met de 
studievereniging. Meer info over studieverenigingen: www.wur.nl/nl/show/verenigingen.htm 
Het is soms ook mogelijk studieboeken over te kopen van ouderejaars studenten. Dit kan via 
www.marktplaats.nl, www.bol.com, of via de Facebookgroepen WURbooks of Wageningen 
Student Plaza. 
 
 
13. WURshop/Studystore 

Voor de aanschaf van dictaten, studieboeken, labjassen, veiligheidsbrillen, snijsetjes, 
internetkabels, kantoorartikelen etc. kun je terecht in de WURshop. De WURshop heeft de 
dictaten en studieboeken per periode op voorraad en kunnen per pin aangeschaft worden. 
Naast de (repro)service voor het printen en inbinden van bijvoorbeeld rapporten kun je er 
ook terecht voor onder andere sweaters, T-shirts, mokken, caps etc. voorzien van het WUR 
logo. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Gesloten wegens 
vakantie van 13-07 t/m 07/08. 
Locatie: Forum gebouw, Droevendaalsesteeg 2, Wageningen. 
 
 
14. MyPortal 

MyPortal is dé onderwijsportal voor studenten en docenten van WUR. 
 
Via MyPortal linken de vakken waarvoor je bent ingeschreven naar de Brightspace courses 
voor die vakken. Brightspace is de leeromgeving van WUR. In de Brightspace courses staat 
alle informatie over het vak dat je gaat volgen. Je kunt Brightspace gebruiken op je laptop, 
tablet of via de Brightspace App. 
De URL van MyPortal is: myportal.wur.nl. Hieronder zie je de opbouw en uitleg van MyPortal. 
 

http://www.wur.nl/nl/show/Verenigingen.htm
http://www.marktplaats.nl/
http://www.bol.com/
https://myportal.wur.nl/


 

Algemeen | 21 

 
 

 (Help) 
• Een contactformulier waarin je vragen en andere feedback over MyPortal kunt geven; 
• De Frequently Asked Questions; 
• What’s New; 
• Een filmpje over MyPortal www.youtube.com/watch?v=JzLB3IA_mbY&feature=youtu.be; 
• Een korte MyPortal beschrijving. 
 

 
Hier vind je belangrijke berichten over de vakken die je volgt. Om een bericht te lezen, log je 
eerst in op Brightspace door te klikken op:                                               . 
 

 
De roosters van je vakken met aanvangstijden en zaalnummers voor de gekozen periode. 
Let op: de groepsindeling voor de vakken van periode 1 wordt eind augustus gepubliceerd. 
Het detailrooster voor periode 1 wordt in juli gepubliceerd. De overige perioden worden 
gefaseerd gepubliceerd. 
 
  

 

Berichten van je docenten 

Je vakrooster 

Je vakken en 
links naar bijbehorende 

Brightspace courses 

Zoeken in de studiegids 

Hyperlinks naar handige 
websites en MyPortal 

instructiefilmpjes 

Toegang tot portal 
met onderwijsmateriaal 

Belangrijke deadlines 

Algemeen nieuws 
van de universiteit 

Overige Brightspace  
courses waarin je 
bent ingeschreven 

Mogelijkheid om feedback 
over MyPortal door te geven 
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Dit onderdeel bestaat uit twee delen: 
• ‘radio button’ “Registered courses and exams”: hierin staan de vakken en tentamens 

waarvoor je bent aangemeld. Onder de vakken staan hyperlinks naar bijbehorende 
Brightspace courses, de studiegids en het volledige rooster; 

• ‘radio button’ “Programme”: hierin zie je een overzicht van vakken in jouw studieprogramma. 
 

 
Niet alle links naar Brightspace courses waarin je ben ingeschreven staan onder het 
onderdeel “Programme”. Deze links vind je onder “Other Courses”. 
 

 
Hier vind je een directe link naar de volledige studiegids met daarin beschrijvingen van alle 
BSc en MSc vakken van WUR. Verder kun je hier gericht zoeken in de studiegids en je 
aanmelden voor vakken. 
 

 
Belangrijke deadlines voor bijvoorbeeld het aanmelden voor vakken. 
 

 
Onderwijsberichten van de universiteit die niet direct met één van je vakken te maken hebben. 
 

 
Toegang tot een portal voor onderwijsmateriaal dat gemaakt is door docenten van WUR. 
 

 
Overzicht van, en zoekmogelijkheid voor, handige hyperlinks naar interne en externe 
websites, instructies en filmpjes. 

Instructiefilmpjes voor MyPortal 
In het onderdeel “Education links voor students” vind je instructiefilmpjes met uitleg over 
“aanmelden voor een vak”, “terugtrekken voor een vak”, “aanmelden voor hertentamen”, 
“naar Brightspace gaan voor een vak”, “vakrooster bekijken”, “je cijfers bekijken”, enzovoort. 
 

  

MyPortal instructiefilmpjes 
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Waar vind ik mijn rooster? 
Het voor jou gepersonaliseerde rooster kun je vinden via MyPortal, in het onderdeel “Course 
Schedule”. 
 

 
 
Het rooster en de ‘courseplanning’ zijn ook te vinden via www.wur.nl/rooster. De 
‘courseplanning’ bevat een overzicht van vakken gesorteerd op periode en dagdeel. 
Let op: Sommige groepsindelingen worden pas eind augustus vastgesteld. Kijk daarom kort 
voor je eerste (werk)college waar je precies heen moet. De groepsindelingen worden ook 
gepubliceerd op Brigthspace. 

Studiegids en overige informatie 
De studiegids met daarin alle vakken van WUR vind je in het onderdeel “Study Handbook” 
van MyPortal. De studiegids is ook te vinden via ssc.wur.nl/studiegids. 
In de studiegids vind je onder ‘Opleidingen’, ‘Minoren’, en ‘Vakken’ respectievelijk informatie 
met betrekking tot de Bachelor- en Masterprogramma’s, de Minoren en het vakkenaanbod 
per leerstoelgroep van WUR. 

Aanmelden voor vakken (vanaf periode 2) 
Vanaf periode 2 moet je zelf aanmelden voor vakken!. Je vindt de vakken van je 
studieprogramma door te kiezen voor ‘Programme’ ‘radio button’. 
 

 
 
Wanneer het vak waar je je voor wilt aanmelden niet onder ‘Programme’ staat, navigeer dan 
naar het zoekveld in het onderdeel “Study Handbook”. Je kunt daar naar alle vakken van 
WUR zoeken. Bij het zoekresultaat verschijnt de knop ‘Register for course’ en kun je jezelf 
aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld voor een vak, ben je automatisch aangemeld voor 
het bijbehorende tentamen. 
 
De deadlines voor het aanmelden van vakken vindt je achterin dit boekje. 

 

Periode waarover je het rooster wilt zien 

Begin en eindtijd 
 Werkvorm

 
Vakcode 

Opleidingscode 

Eventuele 
groepsindeling 

Locatie met 
adresgegevens 

en kaartje 

 

Programme ‘radio button’ 
Naam van jouw studieprogramma 

Knop voor aanmelden vak 
Website met informatie 

over jouw 
studieprogramma 

Beschrijving van jouw 
studieprogramma 

http://www.wur.nl/rooster
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Brightspace 
Brightspace is de leeromgeving van WUR. Alle vakken hebben hun eigen Brightspace course. 
Brightspace wordt door je docenten gebruikt voor uitwisseling van lesmateriaal. 
Om naar een Brightspace voor een vak te gaan, klik je op de link ‘Brightspace’ in het 
MyPortal onderdeel “Programme”. 
 
 
15. WURcard 

Bij je inschrijving als eerstejaarsstudent krijg je eenmalig een WURcard met daarop je 
persoonsgegevens. Binnen de universiteit is de WURcard te gebruiken als: 
• identificatie als student van WUR (alleen in combinatie met een geldig Bewijs van 

Inschrijving (BVI)) bij o.a. diverse colleges (bijvoorbeeld verplichte veiligheidsinstructie 
voor lab-werkzaamheden); 

• leenpas bij de bibliotheek; 
• identificatie om gebruik te kunnen maken van koffiemachines, MFP (MultiFunctional 

Printers) en voor de frisdrank- en snoepautomaten van WUR; 
• identificatie voor toegang tot niet openbare gebouwen (alleen indien voor jou van 

toepassing); 
• sportkaart (indien betaald). 
 
Op je bewijs van inschrijving (krijg je toegestuurd per post) staat wanneer je de WURcard 
kunt ophalen bij de Student Service Centre balie in het Forum gebouw. Om je WURcard op 
tijd te kunnen aanmaken, moet je een foto uploaden. Hiervoor krijg je een e-mail 
toegestuurd, in die e-mail zit een link naar de pagina waar je de foto kan uploaden. 

PrintAndGo 
Met de PrintAndGo service kun je printopdrachten versturen vanaf je eigen laptop, tablet of 
smartphone naar elke MFC (Multifunctional Printer) binnen Wageningen University & 
Research. Maak eerst een account aan op de WUR PrintandGo website <print.andgo.at/wur> 
> (gebruik hiervoor je WUR mailadres, maar NIET je WUR wachtwoord). Vervolgens kun je 
documenten uploaden of e-mailen naar de printer.  
 
 
16. WURnet-account 

Op je privé e-mail adres krijg je jouw gebruikersnaam toegestuurd. Op password.wur.nl kun 
je via `I do not know my password' je wachtwoord instellen waarna je met je WURnet-
account aan de slag kunt. Met je WURnet-account kun je op alle computers van WUR 
inloggen. 
Verder heb je dit account ook nodig om toegang te krijgen tot onze onderwijssystemen op 
het web. Je WURnet-account blijft geldig tot 2 weken nadat je als student bent uitgeschreven 
en wordt automatisch verlengd als je opnieuw bent ingeschreven. 

https://print.andgo.at/wur
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Met je WURnet-account heb je de beschikking over 50 GB geheugenruimte op de WUR 
netwerkschijf (Personal Share; M-schijf) en een WUR e-mail adres met een mailbox van 50 GB. 
Daarnaast krijg je de beschikking over Office365 en `Onedrive for business' met 1TB aan 
opslagruimte. Deze kan je downloaden en installeren via portal.office.com. Hier log je op in 
met je WUR-mailadres en je wachtwoord. 
Via outlook.office365.com kan je de WUR e-mail benaderen. Check je WUR mailbox 
regelmatig want voortaan zullen alle studie gerelateerde e-mails daar naar toe worden 
gestuurd. We raden je aan voortaan alleen gebruik te maken van je WUR e-mail adres voor 
het verzenden van e-mails naar docenten en andere medewerkers van de universiteit. 
 
 
17. IT Dienstverlening 

Als student van WUR kun je gebruik maken van diverse IT producten en -diensten. Bij de 
Servicedesk IT kun je terecht met vragen, problemen en opmerkingen. 

Laptop & software 
Om te studeren is een laptop onmisbaar. Bij computerpractica wordt het gebruik van je eigen 
laptop met een KANS/RSI preventie-set (laptopverhoger, toetsenbord en muis) de standaard. 
We zullen zoveel mogelijk contact momenten op de campus laten plaatsvinden, maar door de 
coronamaatregelen zal een deel van het onderwijs in studiejaar 2020/2021 ook online zijn. 

WUR LaptopShop 
De laptop dient aan minimale eisen te voldoen. Je kunt profiteren van een aantrekkelijk 
aanbod en een laptop met korting aanschaffen, samen met een uitgebreid servicepakket. 
Denk bijvoorbeeld aan reparatie ter plekke of een leenlaptop als de jouwe stuk is. WUR biedt 
je tevens een tegemoetkoming bij de aanschaf van KANS/RSI artikelen via de WUR 
LaptopShop.  

WUR AppStore 
De WUR AppStore is de plek waar je de software die je nodig hebt voor je opleiding en 
computerpractica kunt downloaden. Niet alleen tijdens, maar ook voor zelfstudie in de 
periode dat het  computerpracticum plaatsvindt. 
 
Om de studie- en vak-software veilig te gebruiken, moet je laptop verbonden worden aan het 
WUR-netwerk met je WUR-account. Je hebt hiervoor minimaal Windows 10 Education nodig 
(een gratis update is beschikbaar via SURFspot.nl) of Windows 10 professional. WUR gebruikt 
Windows als standaard, omdat veel software in computerpractica gebaseerd is op het 
Windows besturingssysteem. Gebruik je een MacBook, dan raden we je aan om eerst 
Windows 10 Education via Parallels Desktop aan te kopen via SURFspot.nl om Windows op 
Mac te gebruiken. 
 
Meer informatie en een link naar de LaptopShop vind je op www.wur.nl/laptop. Voor 
uitgebreide instructies ga je naar wur-studentsupport.screenstepslive.com/m/WURAppStore 

http://www.wur.nl/laptop
https://wur-studentsupport.screenstepslive.com/m/WURAppStore
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Contact Servicedesk IT  
Tel.: 0317-488888 
E-mail: servicedesk.it@wur.nl  
Internet: https://itsupport.wur.nl/  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur 

Weblectures 
Een Weblecture is een opname van een cursusgerelateerde presentatie, lezing of workshop 
die live te zien is (mits aangegeven door de coördinator) en nadat de opname heeft 
plaatsgevonden. Als je vragen of opmerkingen hebt over de service van team Weblectures of 
een van zijn componenten, kun je een kijkje nemen op de Weblectures infopagina. Staat je 
vraag er niet bij, neem dan contact op met weblectures@wur.nl. 

Servicepoint IT. 
Voor wachtwoord reset, hands-on ondersteuning op mobiele telefoontoestellen en privé 
apparaten (best-effort). Inlever- en afhaalpunt WUR mobile apparatuur. 
Locatie: Forum gebouw, begane grond, WUR campus 
Internet: https://itsupport.wur.nl/ 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur 
 
 
18. AID, een fantastische start van je studententijd! 

Tijdens de AID (Annual Introduction Days) leer je Wageningen en het studentenleven op je 
duimpje kennen. Vier dagen lang zijn er voor jou allerlei leuke, interessante en spannende 
activiteiten georganiseerd, waardoor jij je helemaal thuis gaat voelen tussen je 
medestudenten en in de stad zelf. Afhankelijk van je studie vindt de AID plaats van 13 t/m 
16 augustus of van 18 t/m 21 augustus. 
Elk jaar doet ongeveer 95 procent van de nieuwe studenten mee aan de AID. Je wordt 
ingedeeld in een groepje met zeven andere aankomende studenten en begeleid door twee 
ouderejaars studenten, je ‘AID-papa en mama’.  
Samen met je AID-groepje struin je allerlei programmaonderdelen af, maak je kennis met de 
verenigingen en clubjes van Wageningen en krijg je nuttige informatie over je studie en de 
stad Wageningen. Veel groepjes blijven elkaar ook na de AID nog regelmatig zien en er 
ontstaan vaak mooie vriendschappen uit. 
Ondanks het aangepaste programma maak je tijdens de AID volop kennis met 
sportverenigingen, studentenverenigingen, uitgaansgelegenheden, je studiegenoten, de WUR 
en alle andere dingen die Wageningen te bieden heeft. Naast studie-gerelateerde 
programmaonderdelen zijn er ook nog een heleboel andere leuke activiteiten zoals een online 
festival, pubquiz, sportdag, game platform en nog veel meer. Meer dan de helft van de 
activiteiten in de AID zijn fysiek, dus zorg ervoor dat je in Wageningen bent! Mocht je nog 
geen slaapplek hebben, dan is de AID Camping een leuke optie. Natuurlijk is niets binnen het 
programma verplicht, is alles volgens de RIVM-richtlijnen en is het vooral de bedoeling dat je 
een hele leuke week hebt.  

mailto:servicedesk.it@wur.nl
https://itsupport.wur.nl/
mailto:weblectures@wur.nl
https://itsupport.wur.nl/


 

Algemeen | 27 

De AID is dus niet alleen een leuke en nuttige week maar vooral ook onvergetelijk. Veel 
studenten denken met plezier terug aan de AID en we raden dan ook zeker aan om hier als 
nieuwe student aan mee te doen! Mocht je lid willen worden van een studentenvereniging, 
houd dan ook de week na de AID vrij. Na de AID houden de verenigingen namelijk hun eigen 
Vereniging Introductie Tijd (VIT) voor alle nieuwe leden. 

Contact 
Forum gebouw, kamer 401 Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen 
Tel.: 0317-484200 
E-mail: info.aid@wur.nl 
Internet: www.aidwageningen.nl 
 
 
19. Wageningen Campus 

Werken, studeren en ontspannen 
Op de campus van WUR komt onderwijs en onderzoek samen. Nieuwe, ruime en lichte 
gebouwen, met ieder een eigen karakter staan verspreid in een groen parklandschap. Een 
inspirerende omgeving om te werken en te studeren. Het glooiende parklandschap op de 
campus nodigt uit tot wandelen, sporten of luieren. Een plek waar studenten, docenten, 
onderzoekers en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en ideeën uitwisselen.  
Voor meer info zie: www.wageningencampus.nl/nl/campus.htm. 

Cultuur en ontspanning in Impulse 
Hét podium voor iedereen met creatieve en innovatieve ideeën. Er zijn doorlopend 
verschillende activiteiten, die variëren van lunchlezingen en (avond) debatten, 
lunchconcerten, sportactiviteiten en exposities. 
Voor meer info: www.wur.nl/impulse 

De onderwijsgebouwen: Forum, Orion en Leeuwenborch 
Forum, Orion en Leeuwenborch zijn belangrijke onderwijsgebouwen voor WUR. Deze 
gebouwen zijn de unieke blikvangers van Wageningen Campus. Samen met je 
medestudenten ga je veel tijd doorbrengen in deze gebouwen, niet alleen voor colleges, 
practica of zelfstudie, maar ook ter ontspanning. 
Forum biedt collegezalen, practicumruimten en de bibliotheek. In het hart van dit 
kasteelachtige gebouw liggen een restaurant, een grand café en diverse shops rondom het 
binnenplein ‘de Agora’. Daarnaast bevinden zich in het Forum gebouw ook het Student 
Service Centre (SSC), het Studentendecanaat, het International Office, de Bibliotheek, 
Wageningen in’to Languages, een aantal studieverenigingen en de Studentenraad. 
 
 
  

mailto:info.aid@wur.nl
http://www.aidwageningen.nl/
http://www.wageningencampus.nl/nl/campus.htm
http://www.wur.nl/impulse
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 Forum Orion Leeuwenborch 

Openingstijden ma t/m vr 8.00 -23.00 uur* 

vanaf 19.00 uur met 

WURcard  

weekend 10.00 -18.00 uur 

toegang alleen met 

WURcard  

ma t/m do 8.00-19.00 uur 

vr 8.00-18.00 uur  

weekend gesloten 

ma t/m vr 7.00 -22.00 uur 

zat 10.00 -17.00 uur 

zondag gesloten 

vanaf 18.00 uur verplichte 

registratie bij de receptie 

Fietsenkelder ma t/m vr 8.00 -23.00 uur 

weekend 10.00 -18.00 uur 

ma t/m vr 8.00 -21.00 uur 

weekend gesloten 

ma t/m vr 7.00–20.00 uur 

weekend gesloten 

Bibliotheek ma t/m vr 8.00 -22.00 

uur** 

weekend 10.00 -18.00 uur 

 ma t/m do 8.30 -18.00 uur 

vr 8.30 -17.00 uur weekend 

gesloten 

Studentenbalie 

Wageningen 

University 

& Research 

ma t/m do 10.00 -17.00 uur 

ma t/m do 17.00-22.00 uur 

Bibliotheek 

vr 10.00 – 14.00 uur 

weekend gesloten 

  

IT Service Point ma t/m vr 8.30 -17.00 uur 

weekend gesloten 

  

WURshop ma t/m do 9.00 -16.30 uur 

vr 9.00 -14.30 uur weekend 

gesloten 

  

Grand Café Forum 

The Spot Orion 

Coffee Corner 

Leeuwenborch 

ma t/m vr 8.00-17.00 uur 

weekend gesloten 

ma t/m vr 8.00-22.00 uur 

weekend gesloten 

warme maaltijden 

17.00-20.00 uur (The Spot) 

ma t/m vr 8.00 -17.00 uur 

weekend gesloten 

Restaurant ma t/m do 8.00 -19.00 uur 

vr 8.00-14.00 uur weekend 

gesloten warme maaltijden 

ma t/m do 17.00 -19.00 uur 

ma t/m vr 11.30-14.00 uur 

weekend gesloten 

ma t/m vr 11.30-13.30 uur 

weekend gesloten 

 

Wageningen in’to 

Languages 

ma t/m vr 9.00-17.00 uur 

weekend gesloten 

  

* onderwijsvrije en tentamenweek ma t/m do 8.00 - 24.00 uur, vr 8.00 - 23.00 uur, weekend 9.00 - 19.00 uur 

** onderwijsvrije en tentamenweek ma t/m do 8.00 - 24.00 uur, vr 8.00 - 22.00 uur, weekend 9.00 - 19.00 uur 

Eten en drinken 
Eten of snoepen mag niet in de collegezalen, colloquiumzalen, PC-zalen en practicumzalen. 
Het gebruik van drank in afsluitbare petflessen mag in alle onderwijsruimten, behalve in de 
practicumzalen.  
De campus is rookvrij en daarmee de onderwijsgebouwen ook. 

Printen, kopiëren en scannen op multifunctional 
Alle multifunctionals (MFP’s) printen en kopiëren in kleur in het Forum en Orion. In de 
Leeuwenborch wordt per MFP aangegeven of deze in kleur of zwart-wit print en kopieert. 
Gebruikersinstructie en de locatie van de MFC’s is bij elke MFC aanwezig. 
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Betalen met eWallet 
Je betaalt met de eWallet die gekoppeld is aan je WUR Card voor printen, kopiëren, warme 
dranken en versnaperingen. Bij de cateraar en de versnaperingsautomaten betaal je met je 
bankpas/creditcard.  
Opwaarderen van je eWallet via payment.inepro.com/ddp/WageningenUR. 

B-zalen in Forum 
In met B aangeduide zalen staan individueel verstelbare tafels en stoelen. De tafels zijn 
geschikt voor personen met een lengte van 1.50 m tot 2.10 m. 
In deze zalen staan twee kleuren stoelen. De zwarte stoel is voor personen met een lengte tot 
1.65 m en de gekleurde stoel is voor personen met een lengte vanaf 1.65 m. In de B-zalen kun 
je met je eigen laptop volledig ergonomisch verantwoord werken. In de toekomst worden veel 
zalen op deze manier ingericht. Kijk voor het instellen van je onderwijsplek op 
safety.wur.nl/cans. G-werkruimten reserveer je op de dag zelf bij de receptie. 
Wireless informatie: www.WUR.nl/connectivity. 

Fietsenstalling 
Je fiets kun je binnen of buiten in de rekken stallen. Als de fietsenstalling van het Forum 
gebouw vol is, kan je altijd uitwijken naar de binnen fietsenstalling van Orion. Daar is altijd 
plaats. 

Liften Orion 
Selecteer op het liftpaneel buiten de lift naar welke verdieping je wilt. Het liftpaneel geeft 
vervolgens aan welke lift (A t/m F) je moet nemen. 

Melden storingen 
WUR vindt het belangrijk dat alle studenten in een prettige en goed onderhouden omgeving 
werken. Wil je defecten die je constateert doorgeven aan de receptie. Ze worden zo snel 
mogelijk opgelost. 

Informatieschermen 
Op de informatieschermen in de diverse gebouwen staat o.a. roosterinformatie en 
wijzigingen in openingstijden. 
 
 
20. De bibliotheek 

Zoeken 
Voor je studie zul je vroeg of laat op zoek moeten gaan naar wetenschappelijke literatuur. 
WUR Library heeft een grote collectie (digitale) boeken, tijdschriften en andere 
informatiebronnen. Via WUR Library Search zie je snel welke bronnen online beschikbaar zijn 
en welke in de bibliotheek aanwezig zijn. De website van WUR Library www.wur.eu/library, 
biedt toegang tot verschillende zoeksystemen, bibliografische databases en digitale 
tijdschriften, ook vanaf huis. Inloggen doe je met je WUR account. 

https://payment.inepro.com/ddp/WageningenUR
http://www.wur.eu/library
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Informatievaardigheden 
In veel studies verzorgt de bibliotheek onderwijs in Informatievaardigheden, over o.a. het 
zoeken naar literatuur en het citeren van bronnen. Daarnaast kun je verschillende workshops 
en presentaties volgen. Meer informatie en de cursus data vind je op deze pagina: 
www.wur.nl/en/Library/Students/Courses-and-demos.htm 

Studeren 
De bibliotheek is een inspirerende plek om alleen of in groepjes te studeren. WUR Library 
heeft twee locaties: Forum en Leeuwenborch. De Forum bibliotheek biedt: 
• 650 studieplekken (met en zonder PC); 
• een lounge corner met zitzakken en een schaaktafel; 
• groeps- en stilteruimtes; 
• printers op elke verdieping; 
• boeken en tijdschriften op het gebied van: natuur- en levenswetenschappen, dier- en 

plantenwetenschappen en omgevingswetenschappen; 
• een studiecollectie met literatuur uit de lopende colleges. 
De Leeuwenborch bibliotheek heeft 140 studieplaatsen; de collectie boeken is gericht op de 
sociale wetenschappen en economie. 

Praktische zaken 
Als student heb je automatisch een lenersaccount en kun je gratis boeken lenen. Je WURcard 
is tevens je bibliotheekpas. De standaard leentermijn is 28 dagen, daarna kun je je boeken 
verlengen, tenzij ze gereserveerd zijn. De Forum bibliotheek is 7 dagen per week open, 
doordeweeks zelfs van 08.00 uur ‘s ochtends tot 10.00 uur ‘s avonds. De Leeuwenborch 
bibliotheek is op werkdagen geopend. Tijdens de tentamenperiodes zijn er langere 
openingstijden en speciale activiteiten. 

Support 
Heb je een vraag of heb je hulp nodig bij het vinden van informatie? Gebruik de live chat op 
de website of mail naar servicedesk.library@wur.nl. 
 
 
21. Sports Centre de Bongerd 

Sports Centre de Bongerd (SCB) is het sportcentrum voor studenten en medewerkers van 
WUR. SCB staat voor trainen en sporten op een verantwoorde manier, met voor ieder wat wils. 
Het SCB is een multifunctioneel sportcentrum met zowel indoor- als outdoor faciliteiten, die 
aansluiten bij de eisen van deze tijd. Het sportprogramma kent 70 verschillende 
sportactiviteiten en ongeveer 30 evenementen die worden aangeboden aan studenten van 
WUR. Door 50 gespecialiseerde docenten wordt lesgegeven in de meest uiteenlopende sporten. 
Van atletiek tot zwemmen. Ook sporten als Boogschieten, Fitness, FunXtion, Indoor biking, 
MMA, Perfect pilates, Pole Dance en Wielrennen worden in het sportprogramma aangeboden. 
 

http://www.wur.nl/en/Library/Students/Courses-and-demos.htm
mailto:servicedesk.library@wur.nl
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Om deel te kunnen nemen aan het sportprogramma of gebruik te maken van de accommodatie 
dien je in het bezit te zijn van een WURcard met sportrechten. Met de studentensportrechten 
kun je ook gebruik maken van alle recreatieve uren van Sportfondsenbad de Bongerd en kun je 
lid worden van een van de 31 studentensportverenigingen. Het tarief van de 
studentensportrechten voor WUR studenten voor een jaar lang sporten bedraagt voor het 
seizoen 2020/2021 €103,00. Sportrechten die je koopt vanaf januari 2021 kosten €73,75 en 
vanaf mei 2021 €51,50. Deze sportrechten zijn altijd geldig tot 14 september van het volgende 
studiejaar. Het is het ook mogelijk om via iDEAL online sportrechten aan te schaffen via de 
website van het SCB (www.sportscentre.wur.nl). Tevens kan je ook sportrechten per maand 
aanschaffen voor €15,75 per maand. Sportrechten per maand kan je aanschaffen bij de 
receptiebalie van het SCB of online via iDEAL. Met je WURcard, bewijs van inschrijving, contant 
geld of pinpas kun je vanaf medio augustus van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
22.00 uur terecht en op zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur. 
Voor informatie over het sportprogramma kun je terecht op de website van het SCB 
(www.sportscentre.wur.nl) of kun je contact opnemen met de receptie, tel.: 0317-483877. 

Contact 
Bezoekadres: Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen  
E-mail: office.fb-sportscentre@wur.nl  

Openingstijden: 
Sportprogramma:  Maandag t/m vrijdag 08.30–23.00 uur  

Zaterdag en zondag van 09.00-18.00 uur 
Fitness en squash:  Maandag t/m vrijdag 08.30-23.30 uur  

Zaterdag en zondag van 08.30-18.00 uur 
Sportcentrum:  Maandag t/m vrijdag sluiting om 01.00 uur  

Zaterdag en zondag sluiting om 19.00 uur 

SWU Thymos 
SWU Thymos is de belangenbehartiger voor alle studenten met sportrechten. SWU Thymos is 
ook het overkoepelende orgaan voor 31 studentensportverenigingen (ssv’s) en 10 erkende 
verenigingen in Wageningen. Daarnaast organiseert Thymos de Thymos Interne Competities 
(TIC) voor voetbal, futsal, en knotsbal, waar je aan kan deelnemen met een groep vrienden 
of studiegenoten. 
Verder organiseert Thymos evenementen en experiences. Er worden evenementen 
georganiseerd zoals de Battle of the Studies en de Sportnacht. Ook organiseert Thymos 
vrijblijvende experiences zoals ‘night canoeing’, ‘indoor skiën’, ‘Gliding’ en ‘Windsurfen’. 
Het Dagelijkse Bestuur (DB) van SWU Thymos wordt gevormd door zes studenten, die zich 
een jaar lang fulltime inzetten voor de studentensport in Wageningen. Het DB bestaat uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris publiciteit en twee commissarissen 
sport. Om alle activiteiten te kunnen organiseren zijn veel studenten actief in verschillende 
commissies van Thymos. 

http://www.sportscentre.wur.nl/
http://www.sportscentre.wur.nl/
mailto:office.fb-sportscentre@wur.nl
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Lijkt het je leuk om lid te worden bij een vereniging, om mee te doen met de TIC’s of mee te 
doen met een leuke experience? Kijk dan op onze website en volg ons op Facebook en 
Instagram. Of kom een keer bij ons langs op het kantoor op Sports Centre de Bongerd. 

Contact 
Adres: Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen 
Tel.: 0317-482746 
E-mail: swu.thymos@wur.nl  
Internet: www.wur.nl/swuthymos  
Facebook: SWU Thymos  
Instagram: swu_thymos 
 
 
22. Uitgaan in Wageningen 

Tot in de kleine uurtjes! 
Er zijn lekker veel cafés in Wageningen. Met name rondom het marktplein kun je er veel 
vinden. Twee van die cafés staan in de ‘top-100 gezelligste cafés van Nederland’: De 
Vlaamsche Reus en De Tijd. De Vlaamsche Reus, in de volksmond beter bekend als De 
Vlaam, is voor veel studenten een begrip en wordt daarom ook veel als stamkroeg gebruikt. 
Daarnaast hebben diverse studentenflats hun eigen flatkroeg, kun je dansen in de 
International Club of café Het Gat, quizzen bij café de Doctor of poolen bij Infinity. Je hoeft 
dus nooit lang te zoeken naar een fijne plek om een drankje te doen. Er is voor elk wat wils: 
of je nu in een rustig café gezellig wat wilt kletsen, of dat je liever naar een danscafé gaat! 
De meeste cafés in de stad sluiten om 2 uur, de danscafés doen de deuren pas dicht om 
4 uur. En bij de studentenverenigingen gaat het natuurlijk zo lang door als dat er mensen 
zijn. Vergeet ook niet om een keer mee te doen aan de Palmintocht. Dat is een evenement 
dat elk jaar in november plaatsvindt. Voor weinig geld kun je de hele avond lang genieten 
van de eerste Palmbiertjes van het jaar in de verschillende kroegen in de stad. Ook is er het 
Rhine Town Jazz festival, waarbij overal in de stad jazzbands op straat en in de cafés spelen. 
Maar het grootste evenement blijft toch wel het Bevrijdingsfestival op 5 mei. 
 
 
23. Stichting Arion 

Stichting Arion beheert de erfenis van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). WSO 
was jarenlang een van de grootste en meest actieve studentenvakbonden van Nederland. De 
belangrijkste dienst voor huidige studenten is de kamerbalie (HousingDesk). Die is opgericht 
om snel, makkelijk en gratis een kamer te kunnen vinden. Daarnaast stimuleert Stichting 
Arion studenten om de belangen van studenten te behartigen. Is onderwijs of kameraanbod 
volgens jou onder de maat? Organiseer jezelf of vraag ons om hulp om van Wageningen een 
nog leukere en betere studiestad te maken. 
Voor meer info zie: st.arion@housingdeskwageningen.nl 
 

mailto:swu.thymos@wur.nl
http://www.wur.nl/swuthymos
http://www.vlaamschereus.nl/
http://www.vlaamschereus.nl/
http://www.cafedetijd.net/
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bunkeren.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/International-Club-Association.htm
http://www.hetgat.nl/domain/
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Quiznight.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Poolcafe-Infinity.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Paarden-en-bier-tijdens-de-Palmintocht.htm
http://www.rhinetownjazz.nl/
http://www.rhinetownjazz.nl/
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Het-Lowlands-onder-de-bevrijdingsfestivals.htm
mailto:st.arion@housingdeskwageningen.nl
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24. Op kamers in Wageningen 

Via Kamernet kun je online reageren op een kamer. Deze kamers zijn meestal van 
particulieren en in het centrum van Wageningen. Als je reageert op een kamer, moet je vaak 
hospiteren. De huisbewoners kiezen dan degene uit die het beste in het huis past. Zo ben je 
er wel min of meer van verzekerd dat je een leuk huis hebt waar je past tijdens je 
studententijd. Op Kamernet moet je wel betalen om te kunnen reageren op kamers: 
• www.kamernet.nl/huren/kamers-Wageningen. 
 
Nog meer sites/tips voor het vinden van een kamer: 
• www.shortstaywageningen.nl 
• www.HousingAnywhere.com 
En als laatste tip, gebruik Facebook. In groepen als ‘Wageningen Student Plaza’ worden vaak 
ook kamers aangeboden. Op zoek naar een korte termijn oplossing? Bekijk eens de website 
www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/student-service-centre/huisvesting-studenten.htm 

Idealis, de studentenhuisvester 
Voor het eerst op kamers? Idealis helpt je graag hierbij. 
Wij hebben een aanbod van ruim 5.600 kamers en zijn daarmee de grootste aanbieder in 
Wageningen en Ede. Ons aanbod bestaat uit verschillende type kamers met betaalbare 
huren. Je vindt je kamer door te reageren op het aanbod op ROOM.nl. Je moet hiervoor wel 
ingeschreven staan. 

Contact 
Bezoekadres: Bornsesteeg 1, 6708 GA Wageningen 
E-mail: contact@idealis.nl 
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 12.00-18.00 uur, vrijdag van 12.00-15.00 uur 
Internet: www.idealis.nl 

HousingDesk (kamerbalie) 
De HousingDesk is een kamerbemiddelingsbureau voor studenten. Dus zoek je een kamer, of 
wil je er juist een aanbieden: bij de HousingDesk ben je aan het juiste adres! Veel 
(particuliere) verhuurders in Wageningen en omgeving van Wageningen maken gebruik van 
de HousingDesk, zodat bijna alle beschikbare kamers bij ons worden aangeboden. Veel 
kamers worden zelfs alleen hier aangeboden. 
Ook voor vragen of advies op het gebied van studentenwoningen kan je bij ons aankloppen. 
Alle bemiddeling en advies via de HousingDesk is gratis. 

Contact 
Internet: www.housingdeskwageningen.nl  
E-mail: info@housingdeskwageningen.nl 
De HousingDesk zit in het gebouw met de klok (WUR gebouw 351) Generaal Foulkesweg 37, 
6703 BL Wageningen 
Tel.: 0317-483143 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. 

http://www.kamernet.nl/huren/kamers-Wageningen
http://www.shortstaywageningen.nl/
http://www.housinganywhere.com/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Student-Service-Centre/Huisvesting-Studenten.htm
mailto:contact@idealis.nl
http://www.idealis.nl/
http://www.housingdeskwageningen.nl/
mailto:info@housingdeskwageningen.nl
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25. Surfspot  

SURFspot is een not profit ICT-webwinkel met speciale onderwijskorting op software, 
clouddiensten en hardware. SURFspot is exclusief voor studenten en medewerkers binnen het 
Nederlands hoger en mbo onderwijs. 
Via SURFspot kun je tegen lage prijzen software en hardware aanschaffen. Je hebt de keuze 
uit een ruim assortiment aan artikelen van gerenommeerde leveranciers zoals: Adobe, 
McAfee, Amac en Microsoft. Welke producten je via ons kan aanschaffen is afhankelijk van de 
licenties die jouw onderwijsinstelling afneemt via SURFmarket. Voor een hoop producten 
betaalt de onderwijsinstelling namelijk de licenties al voor een gedeelte of helemaal af. Dit is 
één van de redenen dat SURFspot producten goedkoper kan aanbieden. 
Voor meer info zie: www.surfspot.nl 
 
 
26. Dienst Studentenbegeleiding 

Ter ondersteuning van de studievoortgang kun je gebruik maken van de Dienst 
Studentenbegeleiding. Deze verzorgt onder meer begeleiding en advisering van studenten 
die studievertraging dreigen op te lopen om wat voor reden dan ook. 
Je kunt daardoor namelijk niet alleen in problemen komen met je studie, maar ook met je 
financiële situatie (studiefinanciering). Je kunt hier tevens terecht voor advies bij persoonlijke 
problemen (ongeacht of deze leiden tot studievertraging). 
De Dienst Studentenbegeleiding bestaat uit: 
• studentendecanen; 
• vertrouwenspersoon; 
• studentenpsychologen. 
 
De studentendecanen geven advies over financiën, regelingen, studievertraging door 
overmacht, conflicten & bemiddeling, studeren met een functiebeperking of 
loopbaanbegeleiding. 
Ook wanneer je geen idee hebt waardoor je studie niet de gewenste voortgang vertoont en 
de studieadviseur kan je niet helpen, kun je je wenden tot een studentendecaan. Dat kan 
ook al voordat je gaat studeren, bijvoorbeeld als je te maken hebt met ziekte, handicap, 
dyslexie of RSI. 
De studentendecanen zijn: 
• Ruur Boersma; 
• Nadja Schmiemann; 
• Miranda van der Slikke; 
• Marc Uijland. 
De spreekuren van de studentendecanen worden in het Forum gebouw gehouden. Adres: 
Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen. Je kunt een afspraak maken via de 
Studentenbalie in het Forum gebouw of telefonisch via 0317-483618. Een vraag stellen kan 
ook via e-mail: studentdean@wur.nl 

http://www.surfspot.nl/
mailto:studentdean@wur.nl
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Conflicten en klachten 
Met conflicten en klachten kun je voor advies terecht bij de studentendecaan. Ook zijn er 
vertrouwenspersonen. Hier kun je terecht als je in aanraking komt met ongewenst gedrag 
van anderen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Tot zijn/haar taak behoren 
individuele opvang en hulp bij het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk en alles wat je met hem/haar bespreekt is vertrouwelijk. 
Voor meer informatie zie de website www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-
Studenten/Studentenbegeleiding/Vertrouwenspersoon.htm of de folder vertrouwenspersoon. 
Voor een afspraak kun je contact opnemen met vpstudent@wur.nl of tel.: 0317-483820. 
 
Voor vragen over problemen met je studie of op persoonlijk vlak kun je ook terecht bij een 
studentenpsycholoog. 
De studentenpsychologen zijn: 
• Manet Boer; 
• Ineke Leenders; 
• Irma Janssen; 
• Lisette van Baars; 
• Esther Ruijters. 
Voor het maken van een afspraak kun je een mail sturen aan studentpsychologists@wur.nl. 

Studeren met een functiebeperking 
Als je een functiebeperking hebt en een studie aan WUR gaat volgen komen de volgende 
vragen misschien bij je op. Kan ik studeren aan de universiteit, wat zijn de mogelijkheden of 
beperkingen, zijn de gebouwen van de universiteit aangepast en voor mij bruikbaar en 
toegankelijk, waar kan ik terecht met mijn vragen? 
Bij de universiteit studeren regelmatig studenten met een functiebeperking. Veel van deze 
studenten zijn in staat hun studie af te ronden. 
Als ondersteuning gewenst is voor het volgen van onderwijs, kun je een afspraak maken met 
een studentendecaan. Het is zeer aan te bevelen zo vroeg mogelijk contact op te nemen als 
je gebruik wilt maken van de hulp die zij kunnen bieden. Nadere informatie is te vinden in de 
brochure ‘Studeren met een functiebeperking’, te vinden bij de balie van het Student Service 
Centre en bij de Dienst Studentenbegeleiding of kan worden gedownload van de website:  
www.wur.nl/functiebeperking 
 
 
27. Huisartsen 

Voor behandeling van ziekte, zoals bronchitis, blaasontsteking e.d. heb je een huisarts nodig. 
Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving ben je verplicht een huisarts te kiezen in de 
woonplaats waar je staat ingeschreven. Ook voor de verzekeringsmaatschappij is dit een 
voorwaarde om tot volledige uitkering over te gaan. Kies er dus één! Dit kun je het beste 
meteen regelen na aankomst in Wageningen. Je bent natuurlijk vrij om te kiezen voor een 
andere huisarts, zie hieronder voor een overzicht van alle huisartsen in Wageningen. 

http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Studentenbegeleiding/Vertrouwenspersoon.htm
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Studentenbegeleiding/Vertrouwenspersoon.htm
mailto:vpstudent@wur.nl
mailto:studentpsychologists@wur.nl
http://www.wur.nl/functiebeperking
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Huisartsen in Wageningen 

Praktijk Huisartsen Telefoon 
Medisch Centrum de Poort 
Plantsoen 57 
www.hgdepoort.nl  

P. de Boer 0317-412632 

G.G. Hupkes 0317-410566 

K.J. Janssen-Hemmen 0317-412577 

J.L.H. van Zanten 0317-413333 

Student Medical Center 
Akkermaalsbos 14 
www.student-mc.nl/en/  

S.P.M. van Dinther 0317-466600 

A. van Deursen 0317-466600 

J. Bouwma 0317-466600 

S. Custers 0317-466600 

Huisartsenpraktijk Demidova 
Haagsteeg 20 
Demidova.praktijkinfo.nl  

N.V. Demidova 0317-418657 

Huisartsenpraktijk Nicolay 
Haagsteeg 18 
www.huisartspraktijknicolay.nl/ 

N.C.M. Nicolay 0317-412327 

E. Bos-Bleijenberg 0317-412327 

 
 
28. Wageningen in’to Languages 

Wie zijn talen spreekt, is grenzeloos in zijn mogelijkheden. Dat geldt zeker in de 
academische wereld. Wageningen in’to Languages is het taleninstituut van WUR en verzorgt 
(online) taalcursussen voor studenten, medewerkers en externe klanten. Het aanbod van 
Wageningen in’to Languages is breed en toegesneden op verschillende doelgroepen. 
De meest gevraagde cursussen zijn Nederlands, Engels, Frans en Spaans. Wil je een andere 
taal leren? Dat kan ook. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. De 
(online) taalcursussen zijn er voor alle niveaus en ook voor hen die hun taalbeheersing willen 
verbeteren met een vastomlijnd doel voor ogen, zoals studenten die een paper of thesis gaan 
schrijven of specifieke groepen zoals docenten, wetenschappers of stafmedewerkers. Liever 
maatwerk? Dat kan. Wageningen in’to Languages stelt hiervoor cursussen samen in overleg 
met opdrachtgevers, voor zowel medewerkers als externe klanten. 
 
Naast taalcursussen bestaat ons dienstenpakket uit: 
• het verzorgen van vertalingen in alle talen; 
• het redigeren van teksten; 
• het afnemen van taaltoetsen op basis van het Common European Framework. 

Contact 
Bezoekadres: Forumgebouw, kamer 267, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.  
Tel.: 0317-482552 
E-mail: into@wur.nl. Internet: www.wur.nl/into 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 09:00-17:00 uur 
 
 

http://www.hgdepoort.nl/
http://www.student-mc.nl/en/
http://www.huisartspraktijknicolay.nl/
mailto:into@wur.nl
http://www.wur.nl/into
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29. Spectrum Student Platform & Chaplaincy 

Spectrum Student Platform & Chaplaincy is een open studenten organisatie in Wageningen 
met activiteiten in vijf categorieën: filosofie, persoonlijke groei, verbinding, creativiteit en 
spiritualiteit. Spectrum heeft geen lidmaatschap, iedereen is altijd welkom om mede- 
studenten te ontmoeten tijdens onze activiteiten. Ons doel is studenten bij elkaar brengen in 
hun diversiteit en hen te ondersteunen in het vinden van hun passie en betekenis geven aan 
hun leven. Onze chaplains spelen hierbij een rol, zij zijn beschikbaar voor persoonlijke 
coaching en als vertrouwenspersoon wanneer je ze nodig hebt. Meer informatie kun je vinden 
op onze website: www.spectrum-wageningen.com. Voor een maandelijks overzicht van onze 
activiteiten, lees onze nieuwsbrief: www.spectrum-wageningen.com/newsletter.  
Voor regelmatige updates kun je ons volgen op Facebook (Spectrum Wageningen) en 
Instagram (@spectrumspc). 
 
 
30. Studium Generale 

Wil je je academisch en persoonlijk ontwikkelen, en over de grenzen van je eigen discipline 
kijken?  
Studium Generale stimuleert je om je te ontwikkelen buiten je vakgebied en om kritisch na 
te denken over wetenschap, de maatschappij en jezelf. Verbreed je horizon door het 
bezoeken van de lezingen, discussies, workshops, theatervoorstellingen, filmvertoningen en 
exposities die Studium Generale organiseert. Gedurende het academische jaar bieden de 
activiteiten je nieuwe perspectieven op een breed scala aan onderwerpen. Je leert niet alleen 
over nieuwe onderwerpen, maar verkent tegelijkertijd waarom je denkt wat je denkt en wat 
vormgeeft aan je perspectief – en dat van anderen.  
Voor meer informatie over Studium Generale en haar activiteiten zie: 
www.wur.nl/en/Education-Programmes/Studium-Generale.htm 
 
 
31. Wetenschapswinkel 

Op zoek naar een uitdagende onderzoeksopdracht met maatschappelijke impact? 
Via de Wetenschapswinkel werken studenten aan onderzoeksvragen van maatschappelijke 
organisaties, buurtbewoners of sociale ondernemers. Daarbij kun je denken aan 
patiëntenverenigingen, sportclubs maar ook aan natuur- en milieugroepen, 
dierenwelzijnsclubs en initiatieven die zich bezighouden met een leefbare buurt. 
Het is leerzaam en leuk om onderzoek te doen in opdracht van deze organisaties, de 
onderzoeksresultaten worden meteen gebruikt. 
Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het ontwikkelen van 
scenario’s of strategieën en het toetsen van plannen. Of, heel concreet, het maken van een 
ontwerp voor een gemeenschappelijke tuin of een dorpsplein. 
 

http://www.spectrum-wageningen.com/
http://www.spectrum-wageningen.com/newsletter
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Wil je voor je scriptie of stage samen met een ondernemende organisatie werken aan 
innovatieve vraagstukken, stuur dan een mail naar wetenschapswinkel@wur.nl of bekijk de 
website: www.wur.nl/wetenschapswinkel 
 
 
32. Virtual Exchange Programma 

Volg een online cursus aan een van de topuniversiteiten ter wereld en verdien studiepunten. 
Je kunt de online cursus opnemen in het vrije deel van je BSc-/MSc-opleiding.  
Wat is ‘Virtual Exchange’? 
Het is eigenlijk heel eenvoudig: je volgt gratis online cursussen en verdient daarmee 
studiepunten op je eigen universiteit. De meeste cursussen worden beoordeeld op basis van 
een eindtoets door de universiteit zelf die de cursus organiseert.  
Voor meer info en aanmelden ga je naar de website: www.wur.nl/nl/Onderwijs-
Opleidingen/online-onderwijs/Virtual-Exchange-1/Lijst-met-online-cursussen.htm 
 
 
33. Studentenpanel 

Deel jij graag je mening? Zie jij dingen die de WUR kan verbeteren? Dan zoeken wij jou! Het 
studentenpanel is op zoek naar nieuwe leden die zeven keer per collegejaar mee willen 
denken over alles rondom onderwijs, voorzieningen en faciliteiten op en rond de campus. 
Onder het genot van een door ons verzorgde borrel, lunch of diner horen we graag wat jij 
belangrijk vindt. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met jouw feedback. 
Voor meer info zie: www.wur.nl/studentenpanel 
 
 
34. Student Experience 

In de komende jaren vinden er een aantal vernieuwingen plaats binnen de communicatie en 
informatie systemen van WUR. Om deze veranderingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten 
bij gebruikers worden er student experience sessies georganiseerd. In deze twee uur 
durende sessies zal je met studenten en medewerkers input verzamelen om bepaalde 
thema’s binnen die veranderingen te voorzien van wensen en behoeftes. Dit zal gebeuren 
onder het genot van een lunch, wat snacks of diner.  
Wil je meer weten? www.wur.nl/studentexperience 
 
 

  

mailto:wetenschapswinkel@wur.nl
http://www.wur.nl/wetenschapswinkel
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/online-onderwijs/Virtual-Exchange-1/Lijst-met-online-cursussen.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/online-onderwijs/Virtual-Exchange-1/Lijst-met-online-cursussen.htm
http://www.wur.nl/studentenpanel
http://www.wur.nl/studentexperience
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35. Stichting Boerengroep 

Stichting Boerengroep werd opgericht om een brug te vormen tussen de landbouwpraktijk en 
-theorie, ofwel tussen boer en student. Met uitdagende, creatieve en prikkelende activiteiten 
wil de Boerengroep een bijdrage leveren aan de praktische en academische vorming van 
studenten. Daarbij komen we op voor een klimaatvriendelijke voedselproductie en voor de 
kleinschalige boer. Dit doen we door het organiseren van excursies naar boerderijen, 
voedselbossen etc., lezingen, conferenties, praktijkdagen en documentaire-avonden.  
Voor meer informatie zie: www.boerengroep.nl 
E-mail: st.boerengroep@wur.nl  
 
 
36. Wageningen Environmental Platform 

Wij zijn Wageningen Environmental Platform, of WEP! Als organisatie proberen we studenten 
te inspireren en motiveren om hun leven een beetje duurzamer te maken. Daarnaast zijn we 
een platform dat informeert en plek biedt voor discussie over alle aspecten voor 
duurzaamheid. Door het jaar heen organiseren we activiteiten zoals kledingruilen en 
documentaire avonden, zodat iedereen mee kan doen in de strijd voor het klimaat. Ook 
hebben we vaste services zoals de Veggie Bag en een tweedehands studieboeken verkoop. 
Weten wat we doen? Volg ons op Facebook, Instagram (@environmentalplatform) of schrijf 
je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via de website. 
Wil je actief worden op het vlak van duurzaamheid? Heb je een leuk idee voor een project, 
bijdragen als vrijwilliger of misschien zelfs in het bestuur? Kom langs of stuur een mailtje! Je 
vind ons in het sustainability office in het Forum, kamer C239. 
E-mail: wep@wur.nl 
Internet: www.wageningenenvironmentalplatform.nl  
 
 
37. Green Office 

Green Office brengt positieve verandering naar WUR. Wij maken de bedrijfsvoering van WUR 
duurzamer en lobbyen voor onderwijs en onderzoek gericht op duurzame ontwikkeling. 
Green Office is onderdeel van WUR en wordt gedreven door zes enthousiaste, ondernemende 
en duurzaam gestemde studenten. Wij werken aan onze eigen projecten, die allemaal direct 
of indirect bijdragen aan het verduurzamen van WUR. We werken veel samen met studenten 
en medewerkers, maar ook met diverse partijen buiten de universiteit. Dit grote netwerk 
draagt bij aan de impact van onze projecten, waardoor we echt verandering kunnen 
realiseren.  
E-mail: greenoffice@wur.nl 
Internet: www.greenofficewageningen.nl  
 
 

http://www.wageningenenvironmentalplatform.nl/
mailto:greenoffice@wur.nl
http://www.greenofficewageningen.nl/
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38. Wageningen Writing Lab 

Schrijven is een centrale vaardigheid voor een academicus. Je leert (wetenschappelijk) 
schrijven in je opleiding, uiteraard met instructie en begeleiding van docenten. Maar soms wil 
je meer bereiken of heb je vragen waar je de docent liever niet mee lastig valt. Dan kun je 
een afspraak maken met het Wageningen Writing Lab. Dat is gratis, je moet alleen 
ingeschreven zijn als student. 
Bij het Writing Lab duren gesprekken drie kwartier. Je voert het gesprek met een tutor, een 
student die een speciale opleiding als schrijftutor heeft gevolgd. Soms is één gesprek genoeg, 
maar zijn er meerdere nodig, dan kan dat. We zijn er voor alle vragen en onderdelen op het 
gebied van het schrijfproces: de balans in zinslengte, de perfecte paragraaf, de meest logische 
opbouw van je stuk. Maar ook: hoe om te gaan met writer’s block, hoe orde te brengen in 
grote hoeveelheden informatie, of juist informatie te vinden. Als het nodig is kunnen we je ook 
doorverwijzen naar een informatiespecialist van de bibliotheek. 
 
Het doel van de gesprekken is dat jij een betere schrijver wordt: een schrijver die zijn eigen 
proces en product kan evalueren en kan bedenken hoe problemen op te lossen zijn. De tutor 
zal je bij dat proces begeleiden. Samen bekijken jullie hoe je het schrijven aanpakt en wat 
dat aan tekst(en) oplevert. Als iets niet optimaal is, bekijk je waardoor dat komt en probeer 
je het op te lossen. De tutor is daarbij geen redacteur of corrector; je leert juist zelf je tekst 
te verbeteren. 
Zo investeer je in de lange termijn, omdat je van deze aanpak bij volgende schrijfopdrachten 
ook weer profijt hebt. Wacht niet tot je aan je thesis toe bent, maar kom al als je vragen 
hebt bij een schrijfopdracht. Dat spaart je veel tijd op de langere termijn, én, zo vertellen 
studenten die bij ons zijn geweest, het maakt schrijven ook makkelijker en leuker. 
Make your writing work! 

Contact 
Bezoekadres: Forum gebouw, bibliotheek Tel.: 0317-485625 
Internet: www.wur.nl/writinglab 
E-mail: info.wageningenwritinglab@wur.nl 
 
 
39. Student Career Centre-Explore your future! 

Als je net gaat beginnen aan jouw studie en al wat aan het nadenken bent over jouw 
toekomst hierna, of nog helemaal niet weet wat je wilt doen met de studie, dan is het soms 
fijn om even laagdrempelig met iemand te sparren hierover. Net zoals je met een studie 
adviseur jouw studie proces en keuzes daarin bespreekt, kun je bij ons terecht voor het 
bespreken van jouw carrière pad en toekomst na de studie. Stappen die je zet tijdens de 
studie kunnen ook voor jou bewuste keuzes zijn voor jouw toekomst. Dat wil niet zeggen dat 
de stappen die je nu zet definitief zijn voor jouw hele toekomst. Je kunt altijd nog 
veranderen van pad als je merkt dat onderwerpen en activiteiten toch niet bij jou passen, of 
dat je andere dingen leuker blijkt te vinden. Wij zijn professionele loopbaan begeleiders en 

http://www.wur.nl/writinglab
mailto:info.wageningenwritinglab@wur.nl
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binnen de WUR onderdeel van de stafafdeling Education & Student Affairs. Wij helpen 
studenten en recent afgestudeerden bij het proces van studie naar werk. Bij ons kun je 
terecht voor loopbaanadvies, tips over hoe jij jezelf kunt profileren naar werkgevers of we 
kunnen meezoeken naar een passende stageplek of baan. Via onze diensten kun jij je goed 
voorbereiden op de arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een mooie stageplaats of 
werkplek. Onze dienstverlening is gratis.  

Walk-In 
Je kunt binnenlopen zonder afspraak bij ons op kantoor gebouw Forum ruimte 010, voor een 
CV check, check op jouw motivatiebrief, jouw LinkedIn profiel, of voor een korte vraag. Ook 
als beginnende student kan dit handig zijn. Ook in gebouw Leeuwenborch doen wij 
regelmatig CV checks van 12.00-14.00 uur bij de ingang, bij de liften.  

Op afspraak 
Voor een uitgebreidere vraag kun je een afspraak maken, door ons een e-mail te sturen met 
wat je wilt bespreken. 
• je kunt bijvoorbeeld een afspraak maken waarbij wij jou helpen met het zoeken naar een 

stageplek of een baan.  
• je kunt een coaching gesprek aanvragen. In het coaching gesprek gaat de career coach 

samen met jou zoeken naar wat je kunt, wat je wilt, hoe je dit kunt bereiken, wie jou 
daarbij nog meer kan helpen etc.  

Events zie onze website en Facebook:  
• career workshops; 
• career events met werkgevers zoals Career Days met veel bedrijven. 

Contact 
Forum building, room 010 
E-mail: studentcareerservices@wur.nl  
Internet: www.wur.eu/studentcareerservices 
 
 
40. Young KLV 

Young KLV richt zich speciaal op studenten en pas afgestudeerden. We bieden toegang tot 
onderwerpen die tijdens je studie onderbelicht zijn. Denk hierbij aan: een gedegen 
voorbereiding op de arbeidsmarkt en ervaring opdoen met netwerken.  
Voor meer info zie: www.klv.nl/youngklv 
 
 

  

mailto:studentcareerservices@wur.nl
http://www.wur.eu/studentcareerservices
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41. Stichting OtherWise 

OtherWise organiseert evenementen op het gebied van sociale en ecologische 
rechtvaardigheid. Door deze evenementen stimuleert OtherWise een kritische houding ten 
opzichte van de (niet-duurzame) status-quo en creëren we een onderzoekende ruimte waarin 
alternatieven verkend kunnen worden. OtherWise geeft een podium aan creatieve bottom-up 
initiatieven, innovatieve gemeenschappen en grassroots-organisaties die werken aan een 
grotere inclusiviteit voor zowel mensen als natuur. Door het organiseren van evenementen, 
zoals lezingen, workshops en debatten, biedt OtherWise de ruimte aan studenten om kennis 
en ervaringen uit te wisselen. Door dialoog te creëren, inspireert OtherWise studenten en de 
bredere (Wageningse) gemeenschap om zelf positieve verandering in de wereld te 
bewerkstelligen.  
Voor meer info zie: otherwisewageningen.nl 
E-mail: otherwise@wur.nl 
 
 
42. DUO  

Bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen studenten en ouders terecht met vragen op 
gebied van; verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, erkennen 
van diploma’s, beheren Diplomabank, innen van lesgelden en studieschulden e.d. Het 
antwoord op veel vragen vind je ook via Vraag & Antwoord. En natuurlijk kun je met je DigiD 
inloggen op Mijn DUO om je gegevens te bekijken en te wijzigen. 
Internet: www.duo.nl/particulier/ 
 
 
43. Gemeente Wageningen 

Je bent verplicht je aan te melden bij de gemeente Wageningen. 
Publiekszaken werkt voornamelijk op afspraak via de homepage of telefoon. 
Stadhuis via telefoonnummer 0317-492911: maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 
16.00 uur, vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur. 
Startpunt via telefoonnummer 0317-410160: maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 
16.00 uur, vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur. 
Of stuur een e-mail naar: startpunt@wageningen.nl.  
Voor meer informatie zie: www.wageningen.nl. 
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1. Opleidingsvakken in periode 1 

Een compleet overzicht van alle studieprogramma’s met vakken is te vinden in de studiegids 
2020/2021 (ssc.wur.nl/studiegids). 
Hieronder worden alleen de opleidingsvakken voor periode 1 omschreven. 
Het is de bedoeling dat je zelf met behulp van de studiegids nagaat welke vakken je daarna 
zult gaan volgen. Aan de hand van de vakcodes bij de programma’s en de (Engelse)vak 
omschrijvingen in de online studiegids kun je vinden welke onderwerpen aan de orde komen 
en welk studiemateriaal je daarvoor nodig hebt. 
 
Elke opleiding heeft zijn eigen programma, hoewel er tussen verwante opleidingen een 
zekere mate van overlap optreedt. De meeste vakken omvatten zes studiepunten. Een credit 
omvat 28 uur werk, inclusief college, practica, excursies, zelfstudie, de voorbereiding op het 
tentamen, etc. Deze omvang is gebaseerd op de ‘normstudent’. Een individuele student kan 
uiteraard meer of minder tijd nodig hebben om een vak te halen. Per periode volg je vakken 
van in totaal 12 studiepunten (periode 3 en 4 zijn 6 studiepunten). In het hierna volgende 
overzicht vind je de vakken per opleiding in periode 1. 
Voor de naam van de opleiding staat een code waarvan de eerste letter B aangeeft dat het 
om een bacheloropleiding gaat. Voor de vaknaam staat ook een code, bijvoorbeeld  
MAT-12806 Mathematics M (Mathematics for Social Sciences). De drie-letter code daarin 
staat voor de leerstoelgroep die het vak verzorgt, in dit geval Mathematics and Statistical 
Methods. De cijfercode betekent respectievelijk: 1 = inleidend vak, 28 = volgnummer vak 
binnen de leerstoelgroep en 06 = aantal studiepunten. 

BSc vakken in periode 1 

BAS Animal Sciences (Engelstalige bachelor)  
CBI-10806 Introduction to Cell Biology  
YAS-10306 Introduction to Animal Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 

BAT Biosystems Engineering 
FTE-12303 Introduction Biosystems Engineering part 1  
RSO-12306 Biosystems Engineering and Society 
ZSS-06000  General Safety  
ZSS-06100  Laboratory Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde) 
MAT-14803 Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 
  

https://ssc.wur.nl/Studiegids)
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BBC Management and Consumer Studies 
MAT-15303 Statistics 1 
MAT-15403 Statistics 2 
MCB-12806 Introduction to Management and Consumer studies 
ZSS-06000 General Safety 

BBI Biology 
ORC-13803  Bio-organic Chemistry for Life Sciences  
PEN-10503 Ecology I 
PEN-20503 Ecology II 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde) 
MAT-14803 Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 

BBN Forest and Nature Conservation 
FEM-11306 Introduction to Forest and Nature Conservation  
PEN-10503 Ecology I  
PEN-20503 Ecology II 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety 

BBT Biotechnology 
BPE-13303 Introduction to Molecular Life Sciences and Biotechnology  
ORC-12803 Organic Chemistry 1 
ORC-12903 Organic Chemistry 2  
PCC-12303 General Chemistry 1 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 

BCL Communication and Life Sciences 
CPT-12306 Introduction to Strategic Communication  
MCB-10806 Social Psychology 
ZSS-06000 General Safety 

BEB Economics and Governance 
MAT-15403 Statistics 2 
RHI-10806 Economics and Governance in Historical Perspective 
ZSS-06000 General Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde) 
MAT-14803 Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 
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BES Environmental Sciences (Engelstalige bachelor) 
ENP-11303 Sustainable Solutions to Environmental Problems  
PCC-12303 General Chemistry 1 
YWU-10803 Introduction Environmental Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety  
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde)  
MAT-14803 Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 

BFT Food Technology (Engelstalige bachelor)  
CBI-10806 Introduction to Cell Biology 
FPH-10306 Introduction to Food Technology 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 

BGM Health and Society 
MCB-10806 Social Psychology 
HSO-10806 Introduction to Health and Society  
ZSS-06000 General Safety 

BIL International Land and Water Management (Engelstalige bachelor)  
PEN-10503 Ecology I 
SLM-11303 Exploring Professional Practices 
WRM-12803 Orientation on International Land and Water Management 
YWU-10803 Introduction Environmental Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety  

BIN International Development Studies 
MAT-12806 Mathematics M (Mathematics for Social Sciences)  
RHI-10506 Introduction to International Development Studies 
ZSS-06000 General Safety 

BLP Landscape Architecture and Planning 
LAR-14303 Landscape Perspectives 
LAR-14803 Integrated Studio I 
PEN-10503 Ecology I 
YWU-10803 Introduction Environmental Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety 
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BML Molecular Life Sciences 
BPE-13303 Introduction to Molecular Life Sciences and Biotechnology  
MAT-14903 Mathematics 2 
PCC-12303 General Chemistry 1 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde) 
MAT-14803 Mathematics 1 
PCC-22803 Theory of Relativity 

BPW Plant Sciences 
NEM-10306 Introduction Plant Sciences 
PCC-12803  General Chemistry for the Life Sciences  
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde)  
MAT-14803  Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 

BSW Soil, Water, Atmosphere (Engelstalige bachelor)  
PCC-12303 General Chemistry 1 
HWM-10803 Introduction Soil, Water, Atmosphere  
YWU-10803 Introduction Environmental Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
ZSS-06200 Fieldwork Safety 
Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde)  
MAT-14803 Mathematics 1 
MAT-15303 Statistics 1 

BTO Tourism (Engelstalige bachelor) 
GEO-11806 Tourism: Principles & Practice  
GEO-12306 Society, History & Globalisation  
MAT-15806 Research Methods 1 

BVG Nutrition and Health 
HNH-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health  
MAT-15303 Statistics 1 
ORC-13803 Bio-organic Chemistry for Life Sciences 
ZSS-06000 General Safety 
ZSS-06100 Laboratory Safety 
 
Meer info over de vakken: ssc.wur.nl/studiegids 
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2. Agenda 2020/2021 

De colleges van het academisch jaar 2020/2021 beginnen op maandag 31 augustus. 

Feestdagen 2020/2021 
Collegeweek Datum Feestdag 

Week 17 Vrijdag 25 december 2020 1e Kerstdag 

Week 17 Zaterdag 26 december 2020 2e Kerstdag 

Week 18 Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwsjaarsdag 

Week 31 Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag 

Week 32 Zondag 4 april 2021 1e Paasdag 

Week 32 Maandag 5 april 2021 2e Paasdag 

Week 35 Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag 

Week 36 Woensdag 5 mei 2021 Bevrijdingsdag 

Week 37 Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 

Week 39 Zondag 23 mei 2021 1e Pinksterdag 

Week 39 Maandag 24 mei 2021 2e Pinksterdag 

Aanmelden voor vakken 2020/2021 
Periode Uiterste datum vakken Vakken met een maximum 
1 Zondag 9 augustus 2020 Zondag 2 augustus 2020 

2 Zondag 27 september 2020 Zondag 20 september 2020 

3 Zondag 29 november2020 Zondag 22 november 2020 

4 Zondag 17 januari 2021 Zondag 10 januari 2021 

5 Zondag 14 februari 2021 Zondag 7 februari 2021 

6 Zondag 11 april 2021 Zondag 4 april 2021 

Let op* 
Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor 
periode 1 automatisch aangemeld. 
* Eind 2020 gaat het aanmelden voor vakken veranderen vanwege de overgang naar een 
nieuw studie informatie systeem Osiris. Je wordt hier tijdig over geïnformeerd. 

Aanmelden voor (her)tentamens 2020/2021 
Periode Uiterste datum 
1 Zondag 27 september 2020 

2 Zondag 22 november 2020 

3 Zondag 17 januari 2021 

4 Zondag 28 februari2021 

5 Zondag 11 april 2021 

6 Zondag 6 juni 2021 

Herkansingen februari 2021 Zondag 17 januari 2021 

Herkansingen augustus 2021 Zondag 18 juli 2021 

Let op 
In de periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamenweek. De tentamens zijn verspreid over 
de hele periode. Aanmelding is wel noodzakelijk. 
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3. Zalen overzicht en plattegrond WUR 
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4. Schema academisch studiejaar 2020/2021 
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foto voorzijde: Petra Appelhof

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality  
of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 
medewerkers en 12.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking 
tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

www.wur.nl
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