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1. Inleiding
Welkom bij Wageningen University & Research (WUR). Leuk dat je voor Wageningen hebt
gekozen! We hopen dat je een leuke (studie)tijd in Wageningen hebt!
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. De info in dit
(digitale) boekje is bedoeld om je op weg te helpen. Het bevat informatie over allerlei zaken
waarmee je de komende tijd te maken krijgt.
Het 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, de studiegids en het studenten informatie systeem Osiris. Daarnaast bevat het ook
belangrijke informatie over hoe je aan je boeken komt, myWURtoday, de WURcard, Sports
Centre de Bongerd en Wageningen Campus. Een overzicht van je vakken in periode 1 staan
achterin het boekje vermeld.
Tijdens de AID (Annual Introduction Days) leer je Wageningen en het studentenleven op je
duimpje kennen. Zes 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. De AID vindt plaats van 19 t/m 24 augustus.
Voor meer info ga naar de website.
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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 bacheloropleidingen (6 programma's in het
Engels) en (online) masteropleidingen aan. 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.
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.
Meer info over WUR en bestuur vind je hier.
Het fundamentele onderzoek bij WUR wordt uitgevoerd door leerstoelgroepen. Elke
leerstoelgroep wordt geleid door een hoogleraar en heeft een eigen vakgebied.
Mocht je vragen hebben over de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen
University, dan vind je daarop antwoorden in het studentenstatuut.
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Bachelor en Master opleidingen
Meer informatie over de opleidingen is hier te vinden.
BSc-opleidingen

MSc-opleidingen

Life Sciences
• Animal Sciences (BAS)*
• Biologie (BBI)
• Plantenwetenschappen (BPW)

Life Sciences
• Animal Sciences (MAS)
• Aquaculture and Marine Resource Management (MAM)
• Biology (MBI)
• European Master in Animal Breeding and Genetics
(MASEM)

Social Sciences
• Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen (BBC)
• Communicatie en Life Sciences (BCL)
• Economie en Beleid (BEB)
• Gezondheid en Maatschappij (BGM)
• Internationale Ontwikkelingsstudies (BIN)
Environment and Landscape
• Bos- en Natuurbeheer (BBN)
• Environmental Sciences (BES)*
• International Land and Water Management (BIL)*
• Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning (BLP)
• Soil, Water, Atmosphere (BSW)*
Technology and Nutrition
• Agrotechnologie (BAT)
• Biotechnologie (BBT)
• Food Technology (BFT)*
• Moleculaire Levenswetenschappen (BML)
• Voeding en Gezondheid (BVG)
Tourism (joint degree)
• Tourism (BTO)*

* deze bacheloropleidingen worden volledig en
alleen in het Engels aangeboden.

* Data Science for Food and Health (MDS)

•
•
•
•

Organic Agriculture (MOA)
Plant Biotechnology (MPB)
Plant Breeding (online)
Plant Sciences (MPS)

Social Sciences
• Communication, Health and Life Sciences (MCH)
• Development and Rural Innovation (MDR)
• International Development Studies (MID)
• Management, Economics and Consumer Studies (MME)
• Sustainable Business and Innovation (MMEA)
• Supply Chain Analytics (MMEB)
• Consumer Studies (MMEC)
• Economics of Sustainability (MMED)
• Governance of Sustainability Transformations (MMEE)
Environment and Landscape
• Climate Studies (MCL)
• Earth and Environment (MEE)
• Environmental Sciences (MES)
• Forest and Nature Conservation (MFN)
• Geo-information Science (MGI)
• International Land and Water Management (MIL)
• Landscape Architecture and Planning (MLP)
• Tourism, Society and Environment (MTO)
• Urban Environmental Management (MUE)
Technology and Nutrition *
• Bioinformatics (MBF)
• Biosystems Engineering (MBE)
• Biotechnology (MBT)
• Biobased Sciences (MBS)
• Food Quality Management (MFQ)
• Food Safety (MFS)
• Food Technology (MFT)
• Food Technology (MFTDL) (online)
• Molecular Life Sciences (MML)
• Nutrition and Health (MNH)
• Nutritional Epidemiology and Public Health (MNHDL)
(online)
Master International Health Management in Aquaculture
• Master International Health Management in
Aquaculture (MAMDD)
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BSc-opleidingen

MSc-opleidingen
Master Metropolitan Analysis, Design & Engineering
(joint degree)
• Master Metropolitan Analysis, Design & Engineering
(MMD)
Master Information & Communication Technologies for
Development (Double degree)
• Master Information & Communication Technologies for
Development (Double degree) (MIDDD)
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. In
geval van twijfel kun je de studentenpsycholoog je laten testen op interesses en capaciteiten.
Veel opleidingen hebben een actieve studievereniging.
Meer info over studieverenigingen vind je hier.
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.
Voor meer info ga naar de website.

4. Studieadviseurs BSc-, en MSc-opleidingen
Een studieadviseur is het eerste aanspreekpunt als het gaat om studieplanning- en
studievoortgang. Je ontmoet een van de studieadviseurs van je opleiding voor het eerst
tijdens de algemene introductiedagen. Doorgaans vindt in de eerste week/weken van je
studie ook een kennismakings- en informatie bijeenkomst met je eigen studieadviseur 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 nemen. De studieadviseur is er vooral
om de student te begeleiden/coachen tijdens de studie. De studieadviseur is er voor alle
studenten, niet alleen wanneer het wat minder goed gaat. Je kunt altijd even in gesprek. 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.
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Flexibele studieadviseurs (‘vliegende keep’)
Op dit moment zijn er vier vliegende-keep studieadviseurs werkzaam bij WUR. Deze
studieadviseurs zijn niet (volledig) verbonden aan één opleiding. Ze zijn voor een bepaalde
periode flexibel inzetbaar en zijn gewend om bij meerdere opleidingen te werken, gelijktijdig
of opeenvolgend.

Petra den Besten MSc

petra.denbesten@wur.nl

0317-488827

Mique Menheere

mique.menheere@wur.nl

06-18534079

Milou van Silfhout MSc

milou.vansilfhout@wur.nl

0317-483026

Edith Rasch MA

edith.rasch@wur.nl

0317-486845

Studieadviseurs Bachelor opleidingen
Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

BAS

Tessa van Soest-Bosman MSc

Zodiac

Animal Sciences

tessa.vansoest@wur.nl

Gebouw 122

Engelstalige bachelor

NL studenten achternaam A t/m K
mail of bel voor afspraak
0317-484593
Dr. Inge Palm

Zodiac

inge.palm@wur.nl

Gebouw 122

NL studenten achternaam L t/m Z
mail of bel voor afspraak
0317-486191
Francine Wartena MSc

Zodiac

francine.wartena@wur.nl

Gebouw 122

Internationale studenten
mail of bel voor afspraak
0317-482808
BAT

Randy Möwes MSc

Radix

Agrotechnologie

randy.mowes@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-486571
Suzanna Overtoom

Radix

suzanna.overtoom@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-483319
BBC

Ir. Gineke Boven-van der Spoel

Leeuwenborch

Bedrijfs- en

gineke.boven@wur.nl

Gebouw 201

consumenten

achternaam A t/m L

wetenschappen

mail of bel voor afspraak
0317-482673
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Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

Kim Dolman MSc

Leeuwenborch

kim.dolman@wur.nl

Gebouw 201

mail of bel voor afspraak
achternaam M t/m Z
0317-480424
BBI

Ir. Arno Hoetmer

Radix

Biologie

arno.hoetmer@wur.nl

Gebouw 107

achternaam A t/m H
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-485223
Dr. ir. Ties Huigens

Radix

ties.huigens@wur.nl

Gebouw 107

achternaam I t/m K
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-481580
Milou van Silfhout MSc

Radix

milou.vansilfhout@wur.nl

Gebouw 107

achternaam L t/m O
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-483026
Ing. Annemarie Teunissen MSc

Radix

annemarie.teunissen@wur.nl

Gebouw 107

achternaam P t/m Z
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-482806
BBN

Matthijs Kool MSc

Gaia

Bos- en natuurbeheer

matthijs.kool@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://bbnmfn.appointment.wur.nl
0137-488322
Pablo van Neste MSc

Gaia

pablo.vanneste@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://bbnmfn.appointment.wur.nl
06-618869041
BBT

Dr. Elinor Scott

Axis

Biotechnologie

elinor.scott@wur.nl

Gebouw 118

afspraak via outlook agenda
0317-481172
Dr. Robert Smith

Helix

Robert1.smith@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via outlook agenda
0317-482105
Dr. ir. Joan Wellink

Radix

joan.wellink@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-483266
Brigitte Lubbes MSc BAS

Radix

brigitte.lubbes@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-480904
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Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

Dr. Lisette Nitsch

Radix

lisette.nitsch@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
BCL

Maike Asbreuk BA

Leeuwenborch

Communicatie en Life

maike.asbreuk@wur.nl

Gebouw 201

Sciences

mail of bel voor afspraak
0317-486976

BEB

Dr. Gielis van der Heijden MSc

Leeuwenborch

Economie en beleid

gielis.vanderheijden@wur.nl

Gebouw 201

mail voor een afspraak
0317-481304
BES

Ir. Saskia van Bavel

Gaia

Environmental

saskia.vanbavel@wur.nl

Gebouw 101

Sciences Engelstalige

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en

bachelor

0317-482068
Ir. Leo Bregman

Gaia

leo.bregman@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-488833
Ir. Lian van Lümig

Gaia

lian.vanlumig@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-489864
Puck Stamps

Gaia

puck.stamps@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-486026
BFT

Ir. Bianca van Dam

Impulse

Food Technology

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

Engelstalige bachelor

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-484125
Ir. Bas Elema

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486823
Marlies Lorist

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

mail of bel voor afspraak
0317-489363
Ir. Ward Hilhorst

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

mail of bel voor afspraak
0317-489926
Mark de Rover, MSc

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
06 28864433
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Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

Dr. ir. Emily Swan

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486281
Ir. Marjoleine Verkerk

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-485983
Ir. Anneke de Vries

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-480319
BGM

Lonneke Debets MSc

Leeuwenborch

Gezondheid en

lonneke.debets@wur.nl

Gebouw 201

maatschappij

mail voor een afspraak
0317-483932

BIL

Ir. Maaike Breedveld

Gaia

International Land

maaike.breedveld@wur.nl

Gebouw 101

and Water

achternaam A t/m H

Management

afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl

Engelstalige bachelor

0317-484117
Ir. Dorine Kea

Gaia

dorine.kea@wur.nl

Gebouw 101

achternaam I t/m O
afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl/
0317-484938
Coen van der Steen MSc

Gaia

coen.vandersteen@wur.nl

Gebouw 101

achternaam P t/m Z
afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl
0317-486165
BIN

Ir. Evelien Meijs

Leeuwenborch

Internationale

evelien.meijs@wur.nl

Gebouw 201

ontwikkelingsstudies

achternaam A t/m K
afspraak via https://binmidmdr.appointment.wur.nl
0317-482977
Ir. Lieke de Kwant

Leeuwenborch

lieke.dekwant@wur.nl

Gebouw 201

achternaam L t/m Z
afspraak via https://binmidmdr.appointment.wur.nl
0317-485320
BLP

Carlotte Cruijsen MSc

Gaia

Landschapsarchitectu

blp.bsc@wur.nl

Gebouw 101

ur en ruimtelijke

afspraak via https://blpmlp.appointment.wur.nl

planning

0317-489329
Willeke Geurts MSc

Gaia

blp.bsc@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://blpmlp.appointment.wur.nl
0317-483532
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Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

BML

Dr. René Hoogendam

Helix

Moleculaire

rene.hoogendam@wur.nl

Gebouw 124

levenswetenschappen

achternaam A-G
mail of bel voor afspraak
0317-484426
Dr. ir. Dirk Heering

Helix

dirk.heering@wur.nl

Gebouw 124

achternaam H-O
mail of bel voor afspraak
0317-487251
Dr. ir. Joan Wellink

Helix

joan.wellink@wur.nl

Gebouw 124

achternaam P-Z
mail of bel voor afspraak
0317-483266
BPW

Saskia Ransijn-Prickaerts MSc

Radix

Plantenwetenschappe

saskia.prickaerts@wur.nl

Gebouw 107

n

achternaam A t/m L
afspraak via https://bpw.appointment.wur.nl
0317-484940
Milou van Silfhout MSc

Radix

milou.vansilfhout@wur.nl

Gebouw 107

achternaam M t/m Z
afspraak via https://bpw.appointment.wur.nl
0317-483136
BSW

Ir. Monica Gorska

Gaia

Soil, Water,

monica.gorska@wur.nl

Gebouw 101

Atmosphere

achternaam A-H

Engelstalige bachelor

afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-483955
Femke Hilhorst

Gai

femke.hilhorst@wur.nl

Gebouw 101

achternaam I-O
afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-489926
Ir. Kim Janssen

Gaia

kim1.janssen@wur.nl

Gebouw 101

achternaam P-Z
afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-483148
BTO

Cristina Zamora García

Gaia

Tourism (joint

bto.bsc@wur.nl

Gebouw 101

degree)

afspraak via https:/btomto.appointment.wur.nl/

Engelstalige bachelor

0648043135

BVG

Dr. ir. Rosalie Dhonukshe-Rutten

Helix

Voeding en

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

gezondheid

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
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Opleiding

Studieadviseur(s)

Gebouw

Amanda Jager MSc

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Ir. Jill van der Mark-Idzinga

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Ir. Martine Nieboer

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Dr. Ondine van de Rest

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Eveline Waterham MSc

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310

Studieadviseurs Master opleidingen
Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

MAM

Milou van Silfhout MSc

Radix

Aquaculture and

milou.vansilfhout@wur.nl

Gebouw 107

Marine Resource

achternaam A t/m O

Management

afspraak via https://mam.appointment.wur.nl
0317-483026
Petra den Besten MSc

Radix

petra.denbesten@wur.nl

Gebouw 107

achternaam P t/m Z
afspraak via https://mam.appointment.wur.nl
0317-488827
MAS

Dr. ir. Sander Kranenbarg

Zodiac

Animal Sciences

sander.kranenbarg@wur.nl

Gebouw 122

achternaam A t/m K
mail voor afspraak
Ir. Dieuwertje Lont

Radix

dieuwertje.lont@wur.nl

Gebouw 107

achternaam L t/m Z
mail voor afspraak
0317-482464
MBE

Randy Möwes MSc

Radix

Biosystems

randy.mowes@wur.nl

Gebouw 107

Engineering

afspraak via outlook agenda
0317-486571
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

Suzanna Overtoom

Radix

suzanna.overtoom@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-483319
MBF

Dr. Robert Smith

Helix

Bioinformatics

robert1.smith@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via outlook agenda
0317-482105
Dr. ir. Joan Wellink

Radix

joan.wellink@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-483266
MBI

Ir. Arno Hoetmer

Radix

Biology

arno.hoetmer@wur.nl

Gebouw 107

achternaam A t/m H & W-Z
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-485223
Dr. ir. Ties Huigens

Radix

ties.huigens@wur.nl

Gebouw 107

achternaam I t/m V
afspraak via https://bbimbi.appointment.wur.nl
0317-481580
MBS

Brigitte Lubbes MSc BAS

Radix

Biobased Sciences

brigitte.lubbes@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-480904
Dr. Lisette Nitsch

Radix

lisette.nitsch@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
MBT

Dr. Elinor Scott

Axis

Biotechnology

elinor.scott@wur.nl

Gebouw 118

afspraak via outlook agenda
0317-481172
Dr. Robert Smith

Helix

Robert1.smith@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via outlook agenda
0317-482105
Dr. ir. Joan Wellink

Radix

joan.wellink@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-483266
Brigitte Lubbes MSc BAS

Radix

brigitte.lubbes@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-480904
Dr. Antoinette Kazbar

Radix

antoinette.kazbar@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook
0317-485520
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

Dr. Lisette Nitsch

Radix

lisette.nitsch@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
MCH

Ir. Gerry van Nieuwenhoven

Leeuwenborch

Communication, Health

gerry.vannieuwenhoven@wur.nl

Gebouw 201

and Life Sciences

mail of bel voor afspraak
0317-482500
Maike Asbreuk

Leeuwenborch

maike.asbreuk@wur.nl

Gebouw 201

mail of bel voor afspraak
0317-486976
MCL

Ir. Saskia van Bavel

Gaia

Climate Studies

saskia.vanbavel@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-482068
Marlies Gräwe

Gaia

marlies.grawe@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-482245
Dr. ir. Annemarie Hage

Gaia

annemarie.hage@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-480210
MDR

Ir. Lieke de Kwant

Leeuwenborch

Development and Rural

lieke.dekwant@wur.nl

Gebouw 201

Innovation

afspraak via mail
https://binmidmdr.appointment.wur.nl
0317-485320

MDS

Eveline Waterham MSc

Helix

Data Science for Food

mds@wur.nl

Gebouw 124

and Health

afspraak via mail
https://mds.appointment.wur.nl/
0317-482310

MEE

Ir. Monica Gorska

Gaia

Earth and Environment

monica.gorska@wur.nl

Gebouw 101

achternaam A-H
afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-483955
Femke Hilhorst

Gai

femke.hilhorst@wur.nl

Gebouw 101

achternaam I-O
afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-489926
Ir. Kim Janssen

Gaia

kim1.janssen@wur.nl

Gebouw 101

achternaam P-Z
afspraak via https://bswmee.appointment.wur.nl/en/en
0317-483148
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

MES

Ir. Saskia van Bavel

Gaia

Environmental

saskia.vanbavel@wur.nl

Gebouw 101

Sciences

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-482068
Ir. Leo Bregman

Gaia

leo.bregman@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-488833
Ir. Lian van Lümig

Gaia

lian.vanlumig@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-489864
Puck Stamps

Gaia

puck.stamps@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-486026
Dr. ir. Annemarie Hage

Gaia

annemarie.hage@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-480210
Ir. Lian van Lümig

Gaia

lian.vanlumig@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-489864
Marlies Gräwe

Gaia

marlies.grawe@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-482245
MFN

Drs. Trudeke Sanders

Gaia

Forest and Nature

trudeke.sanders@wur.nl

Gebouw 101

Conservation

afspraak via https://bbnmfn.appointment.wur.nl
0317-489802
Mirjam Cevat

Gaia

mirjam.cevat@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://bbnmfn.appointment.wur.nl
0317-483539
MFO

Ir. Ward Hilhorst

Impulse

Food Quality

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

Management

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-489926
Ir. Marjoleine Verkerk

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur nl/
0317-485983
Marlies Lorist MSc

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl/
0317-489363
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

MFS

Ir. Bas Elema

Impulse

Food Safety

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486823
Mark de Rover, MSc

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
06 28864433
Dr. ir. Emily Swan

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486281
Ir. Marjoleine Verkerk

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-485983
MFT

Ir. Bianca van Dam

Impulse

Food Technology

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-484125
Ir. Bas Elema

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486823
Marlies Lorist MSc

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

mail of bel voor afspraak
0317-489363
Ir. Ward Hilhorst

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-489926
Mark de Rover, MSc

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
06 28864433
Dr. ir. Emily Swan

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-486281
Ir. Marjoleine Verkerk

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-485983
Ir. Anneke de Vries

Impulse

studyadvice.food@wur.nl

Gebouw 115

afspraak via https://bftmftmfqmfs.appointment.wur.nl
0317-480319
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

MGI

Elise van Tilborg MSc

Gaia

Geo-Information

elise.vantilborg@wur.nl

Gebouw 101

Science

afspraak via https://mgi.appointment.wur.nl
mail of bel voor afspraak
0317-486009

MID

Malou Buddiger MSc

Leeuwenborch

International

mid.msc@wur.nl

Gebouw 201

Development

malou.buddiger@wur.nl

Studies

afspraak via https://binmidmdr.appointment.wur.nl/
0317-484637
Voor studenten die doorstromen vanuit de bachelor BIN

Leeuwenborch

(WUR)

Gebouw 201

Ir. Evelien Meijs
evelien.meijs@wur.nl mid.msc@wur.nl
afspraak via https://binmidmdr.appointment.wur.nl
0317-482977
Lieke van der Zouwen MSc

Leeuwenborch

lieke.vanderzouwen@wur.nl mid.msc@wur.nl

Gebouw 201

afspraak via https://binmidmdr.appointment.wur.nl/
0317-484383/06-23115177
MIL

Ir. Maaike Breedveld

Gaia

International Land en

maaike.breedveld@wur.nl

Gebouw 101

Water Management

achternaam A t/m H
afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl
0317-484117
Ir. Dorine Kea

Gaia

dorine.kea@wur.nl

Gebouw 101

achternaam I t/m O
afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl/
0317-484938
Coen van der Steen MSc

Gaia

coen.vandersteen@wur.nl

Gebouw 101

last name P t/m Z
afspraak via https://bilmil.appointment.wur.nl/
0317-486165
MLP

Carlotte Cruijsen MSc

Gaia

Landscape Architecture

mlp.msc@wur.nl

Gebouw 101

and Planning

e-mail voor een afspraak
Dr. Maaike Prangsma

Gaia

maaike.prangsma@wur.nl

Gebouw 101

mlp.msc@wur.nl
e-mail voor een afspraak
0317-481884
MMD

Sanne Collette MSc

Metropolitan Analysis,

studyadvice.mmd@wur.nl

Design and Engineering

afspraak via https://mmd.appointment.wur.nl/

(joint degree)

0317-48745
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AMS Institute

Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

Pieternel Cremers MSc

Gaia

studyadvice.mmd@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://mmd.appointment.wur.nl/

AMS Institute

0317-480274
MME

Dr. Gielis van der Heijden MSc

Leeuwenborch

Management,

gielis.vanderheijden@wur.nl

Gebouw 101

Economics and

Alleen BEB-MME, mail voor een afspraak

Consumer Studies

0317-481304

MMEA

Ir. Sietse Sterrenburg

Leeuwenborch

Sustainable Business

sietse.sterrenburg@wur.nl

Gebouw 201

and Innovation

Voor alle MME studenten, behalve BBC- MME en BEB-MME,

MMEB

afspraken via https://bebmme.appointment.wur.nl/

Supply Chain Analytics

0317-482958

MMEC

Ir. Gineke Boven-van der Spoel

Leeuwenborch

Consumer Studies

gineke.boven@wur.nl

Gebouw 201

MMED

Alleen BBC-MME achternaam A t/m L

Economics of

mail of bel voor afspraak

Sustainability

0317-482673

MMEE

Kim Dolman MSc

Leeuwenborch

Governance of

kim.dolman@wur.nl

Gebouw 201

Sustainability

Alleen BBC-MME achternaam M t/m Z

Transformations

mail of bel voor afspraak
06-24860518

MML

Dr. René Hoogendam

Helix

Molecular Life Sciences

rene.hoogendam@wur.nl

Gebouw 124

achternaam A t/m G
mail of bel voor afspraak
0317-484426
Randy Möwes MSc

Radix

randy.mowes@wur.nl

Gebouw 107

afspraak via outlook agenda
0317-486571
Dr. ir. Joan Wellink

Helix

joan.wellink@wur.nl

Gebouw 124

achternaam P t/m Z
mail of bel voor afspraak
0317-483266
MNH

Dr. ir. Rosalie Dhonukshe-Rutten

Helix

Nutrition and Health

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Amanda Jager MSc

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Ir. Jill van der Mark-Idzinga

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

Ir. Martine Nieboer

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Dr. Ondine van de Rest

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Eveline Waterham MSc

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
MNH-DL

Dr. ir. Rosalie Dhonukshe-Rutten

Nutritional Epidemiology bvg.mnh@wur.nl
and Public Health

Helix
Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
Amanda Jager MSc

Helix

bvg.mnh@wur.nl

Gebouw 124

afspraak via https://bvgmnh.appointment.wur.nl/
0317-482310
MOA

Drs. Cor Langeveld

Radix

Organic Agriculture

cor.langeveld@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-483571
Dr. Cindy Schoelitsz-ten Broeke

Radix

cindy.tenbroeke@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-481234
MPB

Dr. ir. Jan-Kees Goud (MPB-specialisatie C)

Radix

Plant Biotechnoloy

jan-kees.goud@wur.nl

Gebouw 107

mail voor afspraak
Dr. Marieke Jeuken (MPB-specialisatie C)

Radix

marieke.jeuken@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-484157
Dr. John van ‘t Klooster

Radix

john.vantklooster@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-485551
MPS

Dr. ir. Jan-Kees Goud (MPS-specialisatie D)

Radix

Plant Sciences

jan-kees.goud@wur.nl

Gebouw 107

mail voor afspraak
Dr. Marieke Jeuken (MPS-specialisatie D)

Radix

marieke.jeuken@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-484157
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Opleiding

Studieadviseur(s)/contact

Gebouw

Dr. John van ‘t Klooster

Radix

john.vantklooster@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-485551
Dr. Cindy Schoelitsz-ten Broeke

Radix

cindy.tenbroeke@wur.nl

Gebouw 107

mail of bel voor afspraak
0317-481234
MTO

Martina Sedlakova

Gaia

Tourism, Society and

mto.msc@wur.nl

Gebouw 101

Environment

afspraak via https:/btomto.appointment.wur.nl
0317-489541

MUE

Ir. Leo Bregman

Gaia

Urban Environmental

leo.bregman@wur.nl

Gebouw 101

Management

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-488833
Ir. Lian van Lümig

Gaia

lian.vanlumig@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-489864
Ir. Suzane Tuju

Gaia

suzane.tuju@wur.nl

Gebouw 101

afspraak via https://besmesmuemcl.appointment.wur.nl/en/en
0317-482098
MWT

Dr. Valentina Sechi

Water Technology

Valentina.sechi@wur.nl

(Joint degree)

5. BSc Honours Programme
Het BSc Honours Programme is een aanvullend programma van 30 studiepunten. Binnen het
BSc Honours Programme krijg je de kans om je talenten en interesses zowel binnen als
buiten je studiedomein verder te ontwikkelen. Er is één honoursprogramma voor de hele
universiteit. Hierdoor kun je samenwerken met studenten van andere opleidingen. Het zal je
helpen om bepaalde gevallen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je krijgt de
kans om in een team te werken, onderzoek te doen, inspirerende docenten te ontmoeten,
een summerschool te ervaren, in het buitenland te studeren, leiders in de industrie te
ontmoeten en persoonlijke doelen te stellen en te realiseren.
Voor wie?
Voor het BSc Honours Programme zoeken wij eerstejaars BSc studenten die gemotiveerd zijn,
leergierig zijn, nieuwsgierig zijn, goede cijfers hebben en goede studievoortgang boeken.
Voor meer info ga naar de website.
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6. Vrij BSc-programma
Als je het gevoel hebt dat een bestaande bachelor programma niet helemaal bij jou past, of
je hebt meer bredere interesses, dan kun je besluiten om je bachelor programma zelf samen
te stellen in een zogenaamd ‘Vrij programma’. De aanvraag voor een vrij bachelor
programma kan worden ingediend bij de secretaris van de examencommissie van de
opleiding waarvoor je nu staat ingeschreven. 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 ga naar de website.

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 de studiegids.

8. De studiegids en het rooster
De studiegids en het rooster zijn belangrijk tijdens je studie. In de studiegids, die je kunt
benaderen vanuit het student informatiesysteem Osiris, vind je informatie over de
onderwijsprogramma’s, minoren en vakken van WUR.
Onderwijs- en tentamenperioden
Een studiejaar is opgedeeld in zes onderwijsperiodes. 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 2022/2023.
Een lesuur duurt 40 minuten. Colleges, werkcolleges, tutorials, groepswerk en practica
worden meestal geroosterd in blokken van 2, 3 of 4 lesuren. In de ochtend wordt geroosterd
tussen 08.20 en 13.10, de middag duurt van 14.00 tot 18.50. Vrijdag tot 17.10 uur. Er zijn
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maximaal 4 lesuren per dagdeel ingeroosterd (labpractica soms 5). Er is zo weinig mogelijk
onderwijs geroosterd tot 18.50, maximaal 2 dagen per week.

Time slots
2 hour blocks

3 hour blocks

4 hour blocks

(white)

(green and white)

(white)

1

8:20-9:00

1

8:20-9:00

1

8:20-9:00

1

2

9:10-9:50

2

9:10-9:50

2

9:10-9:50

2

3

3

10:00-10:40

3

10:00-10:40

3

10:00-10:40

4

4

10:50-11:30

4

10:50-11:30

4

10:50-11:30

5

11:40-12:20

5

11:40-12:20

5

5

11:40-12:20

6

12:30-13:10

6

12:30-13:10

6

6

12:30-13:10

Lunch break

Lunch break

Lunch break

Lunch break
7

14:00-14:40

7

14:00-14:40

7

14:00-14:40

7

8

14:50-15:30

8

8

14:50-15:30

8

14:50-15:30

9

9

15:40-16:20

9

15:40-16:20

9

15:40-16:20

10

10

16:30-17:10

10

16:30-17:10

10

16:30-17:10

11

17:20-18:00

11

17:20-18:00

11

11

17:20-18:00

12

18:10-18:50

12

18:10-18:50

12

12

18:10-18:50

9. Aanmelden (keuze) vakken en tentamens
Osiris is het student informatie systeem van Wageningen. In Osiris vind je informatie over je
vakken, examens, studie voortgang en studie programma. Ook meld je je in Osiris aan voor
vakken en tentamens. Je kunt bij Wageningen University geen vakken volgen of tentamens
doen zonder je eerst op tijd te hebben aangemeld. Bij de start van je Bachelor word je
automatisch ingeschreven voor de vakken en tentamens van de eerste periode. Voor de
resterende periodes moet je jezelf inschrijven.
NB: je kan alleen aanmelden als je een WUR e-mail account hebt en bent ingeschreven als
student.
Vak en tentamen aanmelden is verplicht
• met je WUR e-mail adres log je in bij Osiris;
• op de site van Studentensupport kun je onder het kopje “Osiris” heel veel korte instructies
vinden over hoe aanmelden werkt;
• eerstejaars (BSc) studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld;
• je kunt je meteen voor het hele jaar voor vakken aanmelden;
• voor hertentamens in de herkansingsperiodes opent het aanmelden pas later, om te
voorkomen dat je per ongeluk je verkeerd aanmeldt;
• als je je voor een vak aanmeld, wordt je ook meteen aangemeld voor het eerste
tentamenmoment van dat vak;
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• je kunt je per periode (van normaal 12 of 6 credits), maximaal voor 15 credits aan vakken
aanmelden. Eventueel aanmelden voor meer dan 15 credits dient plaats te vinden via de
vakcoördinator van het betreffende vak;
• de uiterste aanmelddata voor vakken per periode en kalender Academisch jaar 2022/2023
vind je hier;
• van je aanmelding krijg je per email (naar je WUR mailadres) een bevestiging, en het is
vanzelfsprekend ook te zien in Osiris;
• ben je te laat met aanmelden, neem dan contact op met de vakcoördinator van het vak,
deze beslist of je nog toegelaten wordt;
• gedurende de aanmeldperiode heb je de mogelijkheid om je terug te trekken voor het vak
via Osiris-Student;
• het aanmelden voor enkel het tentamen dan wel terugtrekken voor het tentamen van een
vak kan gedurende de aanmeldperiode voor tentamens. Na deze periode kun je je alleen
nog afmelden bij de vakcoördinator;
• in de studiegids, onder de kopjes “Course Periods Offered and Registration” en “Test
Periods and Registration” kun je per vak deze aanmeldperiodes terugvinden;
• voor sommige vakken geldt een maximum, dit is vermeld in de studiegids. Iedereen wordt
bij zo’n vak eerst op een wachtlijst geplaatst. Als je, bijvoorbeeld omdat het vak voor jou
verplicht is, voorrang wil krijgen bij plaatsing binnen dat vak, moet je je uiterlijk een week
voor de reguliere deadline aangemeld zijn;
• tentamens voor een vak zitten binnen de periode(s) waarin het vak wordt verzorgd;
• er zijn 2 herkansingsperiodes: in februari direct na periode 3 (die noemen we ‘Resit 1’) en
in juli, aansluitend aan P6 (die noemen we ‘Resit 2’).
Tentamens en herkansingen
• je kunt alleen het tentamen voor een vak afleggen in de onderwijsperiode waarin voor jouw
opleiding het desbetreffende vak geroosterd staat;
• je kunt maximaal 3 keer per jaar voor een vak tentamen doen;
• je kunt je pas aanmelden voor een herkansing als je eerst een onvoldoende resultaat hebt
voor je eerdere poging. Het is niet mogelijk om een voldoende te herkansen;
• echter, voor de herkansingen in juli, aansluitend aan P6 (‘Resit2’) moet je je aanmelden
voordat je de uitslag van je vak in periode 6 hebt gekregen. Dat kan uitsluitend voor Resit2
op deze manier. Dit is zodat docenten en roosteraars een goed indruk hebben hoeveel
studenten ze (maximaal) kunnen verwachten tijdens Resit2 in de zomerperiode. Zodra je
een voldoende haalt voor je vak, wordt de herkansing automatisch afgemeld, daar hoef je
niets voor te doen. Je krijgt daar per email dan een bevestiging van.
PlanApp
Met de Osiris PlanApp kun je je individuele studieprogramma plannen en goedkeuring vragen
voor je keuzevakken. De planning die je maakt in de PlanApp geeft een overzicht van
wanneer je welke cursussen wilt volgen. Wanneer je studieplanning rond en/of goedgekeurd
is, betekent dit niet dat je automatisch ingeschreven staat voor de vakken in je planning. Om
je in te schrijven en dus echt de vakken in je planning te volgen, moet je jezelf inschrijven
via Osiris Student. Vergeet je dus niet in te schrijven in Osiris nadat je je cursussen in de
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PlanApp hebt gepland. In Osiris kun je al voor alle vakken van het studiejaar tegelijk
inschrijven. Als je eenmaal bent ingeschreven en een cursus volgt, kun je de cursus niet
meer uit je planning in de PlanApp verwijderen.
Voor meer info ga naar de website.
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 course guide
vermeldt dat het resultaat langer geldig is (uiterlijk zes jaar).

10. Bindend studieadvies (BSA)
Het Bindend Studieadvies is een instrument om in het eerste jaar te beoordelen of je geschikt
bent voor de gekozen opleiding. Dit betekent dat wanneer blijkt dat je niet geschikt bent, je met
de opleiding moet stoppen - een verregaande consequentie. Daarom wordt eerst een pre-advies
gegeven: door al in een vroeg stadium studievertraging in beeld te brengen en te bespreken,
kun je je studiegedrag tijdig aanpassen en een negatief advies mogelijk voorkomen.
Elk studiejaar heeft een omvang van 60 studiepunten. Voor een goede voortgang van je
studie moet je in het eerste jaar 36 studiepunten halen van de 60 totaal te behalen
studiepunten. Als je minder dan 36 studiepunten hebt behaald (42 studiepunten voor de
opleiding BSc Tourism), krijg je een negatief bindend studieadvies. Je studievoortgang wordt
in dat geval onvoldoende geacht om de studie met succes te voltooien.
Het pre-advies ontvang je na de herkansingsperiode van februari (‘Resit 1’). In dit bericht
staat 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 Osiris student en zo zelf je
studievoortgang in de gaten houden. Aan het eind van het eerste studiejaar, na periode 6,
ontvang je een bindend advies of je je opleiding al dan niet mag voortzetten. Bij een negatief
bindend studieadvies kun je je niet herinschrijven voor leerjaar 2 en mag je je vervolgens
drie studiejaren niet opnieuw voor dezelfde studie inschrijven.
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WUR houdt rekening met bijzondere persoonlijke omstandigheden als ziekte of bijzondere
familieomstandigheden. Je moet dergelijke persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk
- binnen 2 maanden nadat deze zich voordoen - melden bij de studentendecaan zodat die
meegenomen kunnen worden bij uitbrengen van het studieadvies. Het is belangrijk ook je
studieadviseur van zo’n melding bij de decaan op de hoogte te brengen.
Voor de masteropleidingen is er geen bindend studieadvies.
Voor meer info ga naar de website.

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 en online studentenbalie
Heb je een vraag die betrekking heeft op toelating, inschrijving, uitschrijving, collegegeld,
beurzen, financiële zaken, huisvesting etc., e/o wil je (online) contact met de studentenbalie,
klik dan hier.
Bezoekadres: Forum - gebouwnr. 102, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.
Openingstijden studentenbalie: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 14.30 uur.
Let op: gedurende de vakantieperiode heeft de studentenbalie aangepaste openingstijden.
Van maandag 4 juli t/m vrijdag 16 augustus is de balie open van 12:30 tot 14:30 uur
(maandag t/m vrijdag) Voor de actuele/meer info ga naar onze website.

12. Hoe kom ik aan mijn boeken?
Boeken en readers zijn online te bestellen op de website van de Studystore.
Je boekenpakket wordt gratis thuisbezorgd. 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. Meer info over
studieverenigingen vind je hier. 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.
Voor meer info ga naar de website.
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13. MyWURtoday
myWURtoday is de toegangspoort tot de informatie die je nodig hebt voor je studie. Je gebruikt
myWURtoday als handige app op je mobiele telefoon (voor iOS en Android) of als webversie op
je computer. myWURtoday informeert je over je rooster, je vakken en je cijfers. Het toont je
het nieuws van de dag en informeert je met belangrijke mededelingen over je vakken en
berichten van de WUR. Met myWURtoday heb je alles rondom je studie bij elkaar.
Een complete agenda
Je lesrooster, tentamens en (eigen) Outlook afspraken in één gecombineerde agenda inzien.
In augustus staat je rooster voor de 1e periode in myWURtoday. Dit is het algemene rooster
gemaakt in TimeEdit, het roostersysteem van WUR. Details over de groepsindeling vind je
eind augustus in myWURtoday of wordt door je docent doorgegeven. Ook kun je in TimeEdit
en vanuit myWURtoday een studieplek op de campus boeken.
Direct naar je vakken
Je vindt de informatie over je vakken voor de start van de onderwijsperiode in Brightspace
de leeromgeving van WUR. Alle vakken hebben een eigen ‘Brightspace course’ die docenten
gebruiken voor de uitwisseling van lesmateriaal. Je komt in Brightspace door op je vak te
klikken in myWURtoday of je de gaat direct naar Brightspace.
Overzicht in je studie
Precies weten voor welke vakken je bent ingeschreven? Of waar je staat in je studiefase?
Uitgebreide resultaten en voortgang vind je in myWURtoday onder Osiris. Vanuit hier kun je
in één klik je aanmelden voor vakken, naar je persoonlijke informatie en naar de studiegids.
Direct naar Osiris kan ook.
Altijd op de hoogte
Met myWURtoday bepaal jezelf welke berichten je wilt ontvangen. Je abonneert je op de
onderwerpen die op dat moment voor jou van belang zijn voor je studie. Je bent als je bij
WUR start al geabonneerd op Getting Started@WUR. Zo krijg je de juiste informatie die je als
eerstejaars student nodig hebt.
Bereid je voor
Installeer de myWURtoday app, ga naar Getting started@WUR op Student Support en bereid
je voor op je eerste lessen. Naast handige video’s vind je uitleg en handleidingen om snel
aan de slag te kunnen.
Voor meer info ga naar de website.
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14. WURcard
Als aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan en je verzoek tot inschrijving is verwerkt door
het Studenten Service Centrum (SSC), kun je via je persoonlijke webpagina in Osiris een
bewijs van inschrijving ophalen.
Alle studenten die staan ingeschreven bij Wageningen University ontvangen een WURcard,
met daarop je persoonlijke gegevens, foto en rechten binnen de organisatie. De kaart heeft
de volgende functies:
• Identificatie als student van Wageningen University;
• Bibliotheekpas voor het lenen van boeken bij de Universiteitsbibliotheken;
• Legitimatie voor toegang tot gebouwen van Wageningen University en niet-openbare
gebouwen (indien van toepassing);
• Identificatie voor toegang tot sportfaciliteiten van het Universitair Sportcentrum ‘de
Bongerd’ (na betaling van de vereiste contributie);
Virtuele portemonnee
De WURcard wordt verstrekt aan alle studenten. Je ontvangt de WURcard in principe
eenmalig en je kunt de WURcard gebruiken tot je niet meer ingeschreven staat als student
bij Wageningen University. Bij je inschrijving ontvang je per e-mail een brief met informatie
over je WUR-account. In deze brief staat informatie waar je een foto kunt uploaden voor je
WURcard. Je foto wordt opgeslagen in de Studenten Informatie Database van Wageningen
University en komt op je WURcard te staan. Je kunt je WURcard afhalen bij de studentenbalie
in het FORUM. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.
Kuario
In Kuario zit de eWallet voor het kunnen betalen op de MFP’s en de koffiemachines.
Voor meer info ga naar de website.
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 (gebruik hiervoor je
WUR mailadres, maar NIET je WUR wachtwoord). Vervolgens kun je documenten uploaden of
e-mailen naar de printer.
Voor meer info ga naar de website.

15. WURnet-account
Met je WURnet-account heb je een persoonlijke WUR mailbox van 50GB en heb je toegang
tot onze onderwijssystemen. Voor een veilige online werkomgeving log je naast je
wachtwoord ook in met de WUR Passcode, de twee-factorauthenticatie binnen WUR op je
mobiele telefoon. Ook heb je met dit WURnet-account toegang tot Microsoft Office365
applicaties, zoals Teams, Word, Outlook, OneDrive, Forms etc. Online les wordt gegeven in
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Microsoft Teams. OneDrive is je persoonlijke opslaglocatie in de cloud (onderdeel van
Office365) en daarnaast heb je ook een persoonlijke M-schijf op het WURnet. Je M-schijf is
alleen beschikbaar als je bent ingelogd op het WURnet.
Op de campus, via een WUR PC
Zet de WUR PC aan en login met je WURnet-account. Je kunt je documenten opslaan op je
persoonlijke OneDrive (1TB) of op je persoonlijke M-schijf (50GB) op het WUR netwerk.
Voordeel van OneDrive is meer opslagcapaciteit, bestanden makkelijk kunnen delen en
automatische synchronisatie als je online bent. M-schijf is alleen toegankelijk als je op
WURnet bent ingelogd.
Via een niet-WUR PC (privé PC/laptop of een andere willekeurige PC)
Ga naar www.office.com en log in met je volledige @wur.nl e-mailadres en WUR Passcode.
Tip: het is mogelijk om via www.office.com de Office365 applicaties op je privé pc/laptop te
zetten. Hiermee heb je ook altijd offline toegang tot je bestanden. Je kunt je documenten
opslaan op je persoonlijke OneDrive.
Via deze site kun je het wachtwoord van je WURnet-account opnieuw instellen. Je WURnetaccount blijft geldig tijdens de duur van je inschrijving en wordt automatisch verlengd als je
opnieuw bent ingeschreven. Vervalt je inschrijving, dan vervalt ook je WURnet-account en
e-mailadres en daarmee je toegang tot je Microsoft Office365 apps en opgeslagen data.
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-mailadres voor het verzenden van e-mails naar docenten en andere medewerkers
van de universiteit.
Op het IT Serviceportaal vind je meer informatie over je account, het aanpassen van je
wachtwoord en het gebruik van de WUR Passcode.
Draadloos netwerk
In de gebouwen van WUR is een wifi netwerk beschikbaar.
Voor meer info ga naar de website.

16. IT Dienstverlening
Servicedesk IT & Servicepoint IT
Als student van WUR kun je gebruik maken van diverse IT producten en -diensten.
Op het IT Serviceportaal kun je terecht voor je IT-vragen en handleidingen. Bijvoorbeeld
voor informatie over je WUR-account, wachtwoord wijzigen, gebruik van Office, wifi en
printers. Kom je er niet uit, dan kun je via het portaal online je vraag of melding aan ons
doorgeven. Ook kun je tijdens openingstijden terecht bij de Servicedesk IT (telefonisch) en
bij het Servicepoint IT (persoonlijk) in het Forum gebouw, begane grond, campus. Het
Servicepoint IT is er met name voor wachtwoord reset en hands-on ondersteuning op
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mobiele telefoontoestellen en privé apparaten (best-effort). Ook is dit het inlever- en
afhaalpunt voor WUR hardware/apparatuur.
Voor meer info ga naar de website.
Laptop & software
Voor je studie is een laptop onmisbaar. Bij computerpractica is het gebruik van je eigen
(Windows) laptop met een KANS/RSI preventie-set (laptop-verhoger, toetsenbord en muis)
de standaard. Ook het maken van digitale examens doe je op je eigen laptop.
WUR LaptopShop
In de WUR LaptopShop kun je als WUR-student met je WUR-account tegen aantrekkelijke
korting een laptop aankopen. Deze voldoen aan de gestelde eisen en bevat een uitgebreid
servicepakket.
Voor meer info ga naar de website.
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. Een Chromebook is niet
geschikt voor je studie. Kies je er voor om een MacBook te gebruiken, dan is het nodig om
naast Windows 10 Education ook Parallels Desktop aan te kopen via SURFspot.nl om Windows
op Mac te gebruiken. Let op niet alle MacBooks kunnen parallellen gebruiken.
Voor meer info ga naar de website.
Weblectures
Een Weblecture is een opname van een cursus gerelateerde 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.

17. AID, een fantastische start van je studententijd!
Tijdens de AID leer je de stad op je duimpje kennen en leer je echt wat het leven als student
inhoudt. Gedurende de hele week zijn er veel leuke, interessante, spannende en boeiende
activiteiten waardoor je je snel thuis zult voelen in Wageningen, de universiteit en wat deze
te bieden heeft leert kennen en kennis maakt met je opleiding en medestudenten.
De AID vindt plaats van 19-24 augustus.
Elk jaar doet ongeveer 95 procent van de nieuwe studenten mee aan de AID.
Bijna alle activiteiten in de AID zijn fysiek, dus zorg ervoor dat je in Wageningen bent!
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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! Als je lid wilt worden van een studentenvereniging, zul je
er rekening mee moeten houden dat je waarschijnlijk zult moeten deelnemen aan de
introductieweek van de verenigingen, die na de AID plaatsvindt.
Voor meer info ga naar de website.

18. 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. Alle
gebouwen van WUR hebben een uniek gebouwnummer. Direct aan de hoofdwegen van
Wageningen verwijzen borden naar de verschillende locaties van genummerde gebouwen van
WUR.
Voor meer info en een plattegrond van Wageningen Campus zie de website.
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 ga naar de website.
De belangrijkste onderwijsgebouwen: Forum, Orion, Aurora en Leeuwenborch
Als student op Wageningen Campus studeer je op een bijzondere plek.
Forum, Orion, Aurora 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 de IT Service desk. 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.
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Gebouw

Forum

Orion en Aurora

Openingstijden

ma t/m vr 8.00 -23.00 uur*

ma t/m do 8.00-19.00 uur

Leeuwenborch
ma t/m vr 7.00 -22.00 uur

vanaf 19.00 uur met

vr 8.00-18.00 uur

zat 10.00 -17.00 uur

WURcard

weekend gesloten

zondag gesloten

ma t/m vr 8.00 -19.00 uur

ma t/m vr 8.00 -21.00 uur

ma t/m vr 7.00–20.00 uur

weekend gesloten

weekend gesloten

weekend gesloten

weekend 10.00 -18.00 uur
toegang alleen met WURcard
Fietsenkelder
Bibliotheek

ma t/m vr 8.00 -22.00 uur
weekend 10.00 -18.00 uur*

Studentenbalie

ma t/m do 10.00 -17.00 uur

Wageningen

vr 10.00 – 14.00 uur

University

weekend gesloten

& Research
Servicepoint IT

ma t/m vr 8.00 - 17.30 uur
weekend gesloten

Grand Café Forum

ma t/m vr 8.00-17.00 uur

ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur

ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur

The Spot (Orion)

weekend gesloten

weekend gesloten

weekend gesloten

Pop-up (Aurora)

warme maaltijden

Coffee Corner

17.00 - 20.00 uur (The Spot)

(Leeuwenborch)

pop-up barista
8.00 - 17.00 uur (Aurora)

Restaurant

ma t/m do 9.00 - 15.00 uur

ma t/m vr 11.30 - 14.00 uur

ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur

vr 9.00 - 14.00 uur

weekend gesloten

weekend gesloten

weekend gesloten

Aurora Popup Plant & World
Flavours 12.00 - 14.00 uur en
Blend van 11.00 - 14.00 uur

Wageningen in’to

digitale service desk

Languages

(telefoon/e-mail/ videochat): (telefoon/e-mail/videochat):

digitale service desk

digitale service desk
(telefoon/e-mail/videochat):

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

weekend gesloten

weekend gesloten

weekend gesloten

balie (room 267):
ma t/m vr 10.00 - 14.00 uur
weekend gesloten
* onderwijsvrije en examenweek, weekend 9.00 - 19.00 uur

Eten en drinken
Eten of snoepen mag niet in de collegezalen, BYOD-zalen, practicumzalen en de bibliotheek.
Het gebruik van drank in afsluitbare petflessen mag in alle onderwijsruimten, behalve in de
practicumzalen. De campus is rookvrij en daarmee de onderwijsgebouwen ook.
B-zalen in Forum
In zalen aangeduid met een B staan individueel verstelbare tafels en stoelen. In deze zalen
kan je met je eigen laptop volledig ergonomisch verantwoord werken.
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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. Aurora kent alleen de mogelijkheid om je fiets binnen te stallen.
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 staat o.a. roosterinformatie en wijzigingen in openingstijden.
Reserveerbare studieplekken
Studieplekken in de bibliotheek van het Forum en in de niet geroosterde groepsruimten zijn
reserveerbaar via TE (TimeEdit – WUR).
Betalen
Je betaalt met de eWallet die gekoppeld is aan je WUR kaart voor printen, kopiëren en warme
dranken. Bij de cateraar en versnaperingautomaten betaal je met je bankpas/creditcard.
Voor het gebruik van eWallet gebruik je de KUARIO-App. Deze kun je via Google Play of de
App Store downloaden.
Installeren software
Als je vragen hebt over of problemen hebt met het installeren van onderwijssoftware op je
laptop dan kan je terecht bij Servicepoint IT in Forum.

19. De bibliotheek
Zoeken
Voor je studie zul je vroeg of laat op zoek moeten gaan naar wetenschappelijke literatuur. De
bibliotheek heeft een enorme, overwegend digitale collectie boeken, tijdschriften en andere
informatiebronnen. Via WUR Library Search zie je snel welke bronnen online beschikbaar zijn
en welke in de bibliotheek zelf aanwezig zijn. Via de website van de bibliotheek heb je altijd
en overal toegang tot de zoeksystemen, wetenschappelijke databases en full text publicaties,
ook vanaf huis. Inloggen doe je met je WUR account.
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.
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Studeren
WUR Library is een inspirerende plek om alleen of in groepjes te studeren. De Forum
bibliotheek biedt:
• 650 studieplekken;
• 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 de verplichte literatuur van alle vakken;
• Speciale Collecties met zeldzame en oude publicaties zoals botanische tekeningen, kaarten
en luchtfoto’s.
Praktische zaken
Als je komt studeren in de bibliotheek is het verstandig om je eigen laptop mee te nemen,
omdat er slechts een klein aantal vaste computers aanwezig is. Een deel van de
studieplekken in de Bibliotheek moeten van te voren worden gereserveerd in TimeEdit. Als
student heb je automatisch een lenersaccount en kun je gratis boeken lenen. Je WURcard is
tevens je bibliotheekpas. Na standaard leentermijn van 28 dagen, wordt je boek automatisch
verlengd en mag je het lenen totdat het door een ander wordt gereserveerd. Je mag
25 boeken tegelijkertijd lenen.
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.facilities@wur.nl of kom langs bij de uitleenbalie in de
Forum bibliotheek.
Voor meer info gaan naar de website.

20. Sports Centre de Bongerd
Sports Centre de Bongerd (SCB) is het sportcentrum voor studenten en medewerkers van
WUR, met zowel indoor- als outdoor faciliteiten. Het SCB staat voor trainen en sporten op een
verantwoorde manier, met voor ieder wat wils. 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.
Als je in het bezit bent van sportrechten kun je gebruikmaken van de faciliteiten van het SCB
zoals de fitnessruimte en de squash- en tennisbanen. Je kunt deelnemen aan het
sportprogramma, cursussen volgen en lid worden van een SSV. Ook kun je op recreatieve
uren terecht in Sportfondsenbad De Bongerd. Je kunt kiezen uit sportrechten per maand of
per jaar. Als je lid wilt worden van een SSV ben je verplicht jaarsportrechten aan te schaffen.
Het tarief van de studentensportrechten voor WUR studenten voor een jaar lang sporten
bedraagt voor het seizoen €109,00. Sportrechten koop je online via iDEAL via de website van
het SCB.
Voor meer info ga naar de website.
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SWU Thymos
SWU Thymos is de belangenbehartiger voor alle studenten met sportrechten. SWU Thymos is
ook het overkoepelende orgaan voor 32 studentensportverenigingen (ssv’s) en 11 erkende
verenigingen in Wageningen. Daarnaast organiseert Thymos de Thymos Interne Competities
(TIC) voor voetbal, futsal, knotsbal en beachvolleybal, 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 Associations 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 studenten uit
Wageningen, die zich een jaar lang fulltime inzetten voor de studentensport in Wageningen.
Om alle activiteiten te kunnen organiseren zijn veel studenten actief in verschillende
commissies van Thymos.
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.
Voor meer info ga naar de website.

21. 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. Enkele van die cafés zijn bijvoorbeeld ’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.

22. 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
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er wel min of meer van verzekerd dat je een leuk huis hebt waar je past tijdens je
studententijd.
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
De HousingDesk zit in het gebouw met de klok (WUR gebouw 351)
Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Nog meer sites/tips voor het vinden van een kamer:
• ShortStay Wageningen
• Housing Anywhere
En als laatste tip, gebruik Facebook. In groepen als ‘Wageningen Student Plaza’ worden vaak
ook kamers aangeboden. Op zoek naar een korte termijn oplossing?
Voor meer info ga naar de website.
Idealis, de studentenhuisvester
Voor het eerst op kamers? Idealis helpt je graag hierbij. Met ruim 5.700 kamers en
appartementen bieden wij studenten en PhD’ers het grootste, meest gevarieerde en
betaalbare aanbod in onze regio. Een geslaagde studie- of promotietijd begint met een fijne
kamer. Een fijne plek waar je prettig, veilig, betaalbaar en onbezorgd kan wonen. Die plek is
voor iedereen anders. Daarom hebben wij kamers in alle soorten en maten. Groot of klein,
voor een beperkt budget, compleet met eigen voorzieningen of alles gedeeld. De keuze is
groot. Maar welke kamer het beste past, dat bepalen studenten en PhD’ers helemaal zelf. Zij
kiezen zelf de plek waar zij vaak de mooiste tijd van hun leven beleven.
Bezoekadres: Bornsesteeg 1, 6708 GA Wageningen
E-mail: contact@idealis.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 12.00-17.00 uur
Voor meer info ga naar de website.

23. 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

36 | Wageningen University & Research

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 ga naar de website.

24. Dienst Studentenbegeleiding
Het studentenleven is leuk en inspirerend, maar kan ook veel van je vragen en zal
onvermijdelijk wat stress opleveren. Dat is heel normaal. Maar soms kom je problemen tegen
die je niet helemaal alleen kunt oplossen. Er staat een team van professionals voor je klaar
die je daarbij kunnen begeleiden. Ook kun je zelf aan de slag met groepstrainingen, of je
volgt een module via het, voor WUR studenten, gratis e-health platform gezondeboel.
Studentenbegeleiding bestaat uit onder meer:
• studentendecanen;
• vertrouwenspersoon;
• studentenpsychologen;
• Trainingscentrum: Student Training & Support;
• Stressreductie programma: Surf your Stress;
• Gezondeboel e-health platform.
Weet je niet zeker bij wie je terecht kunt met je vraag? Vraag het de studieadviseur. Zij zijn
altijd het eerste aanspreekpunt als het gaat om studieplanning of -voortgang.
Studentendecaan
De studentendecaan helpt je als je studievertraging dreigt op te lopen door overmacht
(bijvoorbeeld bij ziekte), geeft je advies over financiën, weet alles van regelingen, helpt bij
conflicten & bemiddeling en bij obstakels die je tegen kan komen als je een functiebeperking
hebt.
De studentendecanen zijn:
• Ruur Boersma;
• Nadja Schmiemann;
• Miranda van der Slikke;
• Marc Uijland;
• Olav Wissink.
Studeren met een functiebeperking
Bij WUR zijn studenten met een functiebeperking van harte welkom. Je bent ook beslist niet
de enige. Neem zo snel mogelijk contact op met een studentendecaan. Samen bepalen jullie
hoe WUR jou het best kan ondersteunen tijdens je studie. Ook bij ziekte, dyslexie, AD(H)D,
ASS of RSI raden we je aan dit z.s.m. te melden bij de decaan.
Voor meer info ga naar de website.
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Afspraak maken
Maak een afspraak bij de Studentenbalie (Forum) of via 0317-483618 of stuur een email naar
studentdean@wur.nl.
Vertrouwenspersoon
Krijg je als student te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dan helpt het
vaak al om in gesprek te gaan met de andere partij. Daarnaast kun je terecht bij de
vertrouwenspersoon voor studenten, ook - of vooral - als je twijfelt.
De vertrouwenspersoon adviseert en begeleidt je bij de mogelijke stappen die je kunt zetten,
maar jij houdt altijd de regie. Zij werken onafhankelijk en alles wat jullie bespreken, is
vertrouwelijk.
Voor meer info ga naar de website.
De Studentenpsycholoog
De studentenpsycholoog kan je helpen met persoonlijke problemen die kunnen leiden tot
studievertraging, of met studie-gerelateerde gezondheidsklachten. Zo kun je bij de
psycholoog terecht met bijvoorbeeld familieproblemen, onzekerheid, angsten of somberheid,
verslaving, spanning of rouw. Heb je ernstige psychische problemen, dan verwijzen zij je
voor behandeling door naar de GGZ via de huisarts.
De studentenpsychologen zijn:
• Lisette van Baars;
• Manet Boer;
• Kevin de Bruin;
• Roeland Cloin;
• Irma Janssen;
• Ineke Leenders;
• Nereida Ordovás García.
Afspraak maken
Vul het aanmeldformulier in op de website.
Zo krijgt de psycholoog alvast een idee van je vraagstelling. Wij nemen contact met je op
voor een afspraak.
Student Training & Support
Jouw welzijn is belangrijk voor ons! Kennis vergaren is immers niet het enige doel tijdens je
studie in Wageningen. Hoe eerder je leert hoe je examens voorbereidt, focus houdt, omgaat
met uitdagingen op studie- en persoonlijk vlak, des te meer tijd en energie hou je over voor
een fijn studentenleven.
Voor meer info ga naar de website.
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Trainingen
Student Training & Support biedt trainingen, workshops en masterclasses aan in zes
categorieën: studievaardigheden, persoonlijke- en carrièreontwikkeling, studentenwelzijn,
communicatie en ‘between cultures’.
Student life coaches
Heb je behoefte aan een goed gesprek of wil je gewoon je hart luchten? Maak dan een
afspraak met een van onze Student Life Coaches. Je vindt bij hen een luisterend oor in een
veilige omgeving over onderwerpen die je bezighouden.
Peer coaches
Wie kan je beter helpen met je studie dan een collega-student. Onze Peer Coaches helpen je
in een 1-op-1 gesprek met bijvoorbeeld plannen, efficiënt studeren en examenvoorbereiding.
Surf your Stress
Studeren kan behoorlijk stressvol zijn. Stress is normaal maar als het te lang of te vaak
voorkomt, is het slecht voor je gezondheid. Veel studenten ervaren klachten door stress
tijdens hun studie; jij bent beslist niet de enige! Surf your Stress stimuleert de dialoog over
stress op de universiteit, informeert en biedt praktische handvatten om beter met stress om
te gaan. We organiseren jaarlijks diverse evenementen met als hoogtepunt de ‘Surf your
Stress’ week in november.
Voor meer info ga naar de website.
E-health platform gezondeboel
Gezondeboel is een online platform waar je gemakkelijk, anoniem en gratis kunt werken aan
het verbeteren van je mentale welzijn en studievaardigheden. De inspirerende programma’s
zijn beschikbaar in Nederlands en Engels en geven handvatten om aan jezelf te werken. Je
krijgt informatie (o.a. via video’s & animaties) en gaat aan de slag met opdrachten. Schrijf je
in met je WUR-account en start vandaag.
Voor meer info ga naar de website.

25. Studenten ombudspersoon
Een (onafhankelijke) ombudsfunctionaris aan de Nederlandse universiteiten - waaronder de
WUR – is nieuw. Een ombudsfunctionaris op de universiteit draagt bij aan het creëren van
een structureel veiliger werk- en studieomgeving. In het geval van de WUR heeft de
ombudsfunctionaris ook betrekking op Wageningen Research. De ombudspersoon voor
medewerkers en studenten signaleert en adviseert over overkoepelende trends op het gebied
van sociale zekerheid vanuit een onafhankelijke en gezaghebbende positie. Hoewel de
ombudsfunctionaris op de hoogte is van individuele gevallen, behandelt hij geen (individuele)
zaken die al aan de orde zijn geweest of die binnen de werkingssfeer van specifieke
commissies vallen.
Voor meer info ga naar de website.
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26. Sociale Veiligheid voor Studenten
WUR wil dat alle studenten in Wageningen verzekerd zijn van een positieve en veilige
studieomgeving. We realiseren ons echter dat er ook binnen onze WUR-community
ongewenst gedrag of onveilige situaties kunnen ontstaan. WUR staat voor een veilige en
respectvolle studeer- en werkomgeving, zowel fysiek als sociaal. Wij realiseren ons dat de
universiteits- en onderzoek sector niet anders is dan politiek, entertainment en sport, dat
seksueel grensoverschrijdend gedrag zich ook in onze WUR community voor kan doen en niet
altijd makkelijk is aan te kaarten. Ook wij kennen machtsverschillen en daarmee
omstandigheden waarin het lastig kan zijn ongewenste gedrag van een ander te adresseren.
Voor advies, ondersteuning en/of het melden van een incident, ga je naar de website.
We raden je aan - indien mogelijk - de situatie eerst te bespreken met iemand die je vertrouwt,
bijvoorbeeld een vriend, familielid,docent of je studieadviseur.
Aarzel niet om contact op te nemen met professionals, ook of vooral als je twijfelt. Wij zijn er
om jou te helpen en alles wat je meldt, is strikt vertrouwelijk.
Voor meer info ga naar de website.

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.
Huisartsen in Wageningen
Praktijk

Huisartsen

Telefoon

Medisch Centrum de Poort

G. Boorsma

0317-412632

Plantsoen 57

G.G. Hupkes

0317-410566

K.J. Janssen-Hemmen

0317-412577

J.L.H. van Zanten

0317-413333

Student Medical Center

S.P.M. van Dinther

0317-466600

Akkermaalsbos 14

A. van Deursen

0317-466600

J. Bouwma

0317-466600

S. Custers

0317-466600

N.V. Demidova

0317-418657

Huisartsenpraktijk Nicolay

N.C.M. Nicolay

0317-412327

Haagsteeg 18

D. de Bruin

Huisartsenpraktijk Demidova
Haagsteeg 20
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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.
Je kunt onze (online) taalcursussen volgen op verschillende niveaus, van beginner tot
vergevorderde. Ook verzorgen we cursussen die focussen op specifieke leerdoelen. Denk aan
cursussen Engels voor studenten die een paper of thesis gaan schrijven, een cursus Lecturing
in English voor docenten die lesgeven aan een internationale klas, een cursus presenteren
van onderzoek of professioneel pitchen.
Voor meer info ga naar de website.

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 medestudenten 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.
Voor meer info ga naar de website.

30. Studium Generale
Voor iedereen die over de grenzen van het eigen vakgebied heen wil kijken en zichzelf wil
ontwikkelen. 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 info ga naar de website.

31. Voor je studie naar het buitenland?
Een deel van je studie in het buitenland doen zorgt voor een waardevolle ervaring die je je
hele leven bij blijft. Wageningen University (WUR) heeft verschillende opties om naar het
buitenland te gaan.
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Studentenuitwisseling (Study Exchange)
Ga bijvoorbeeld een semester naar een universiteit in het buitenland om daar vakken te
volgen. WU heeft ruim 200 partneruniversiteiten (zowel binnen als buiten de EU) voor
studentenuitwisseling. Dit vindt, voor BSc-studenten, meestal in je 3e jaar plaats vanwege
het halve jaar aan vrije keuze vakken binnen je opleiding. Je betaalt bij de partneruniversiteit
geen collegegeld en de vakken worden erkend in je studieprogramma. Voor
studentenuitwisseling zijn Erasmus+ beurzen beschikbaar waarmee een groot deel van de
extra kosten die je maakt gedekt worden. Heb je interesse en wil je je oriënteren waar je
heen kunt gaan of wil je weten hoe de procedure voor de jaarlijkse selectieronde loopt,
bezoek dan de Study Abroad and Exchange Students website.
Thesis/stage
Naast studentenuitwisseling kun je ook naar het buitenland voor een stage of (MSc-)thesis.
Waar en wanneer dit plaatsvindt en wat je daar gaat doen regel je via je opleiding en/of
leerstoelgroep. Wanneer een stage of thesis ‘rond’ is kun je, minimaal 4 weken voor je
vertrek, bij het WU Study Abroad Office een Erasmus+ beurs aanvragen.
Voor meer info ga naar de website.

32. Wetenschapswinkel
Op zoek naar een uitdagende onderzoeksopdracht met maatschappelijke impact? Deelnemen
aan een Wetenschapswinkel-project stelt studenten in staat in samenwerking met
maatschappelijke partijen hun kennis en expertise toe te passen om tot resultaten met
maatschappelijke impact te komen. Dit is een kans voor jonge onderzoekers om bij te dragen
aan echte projecten met echte mensen om echte problemen op te lossen.
Hoe worden studenten betrokken bij Wetenschapswinkel projecten?
In het algemeen worden student vanuit een Academic Consultancy Training (ACT) project
betrokken. Als je door onze projecten bladert, is in detail te zien hoe studenten hebben
bijgedragen. De ACT mogelijkheden worden elke periode aangegeven door Society Based
Education (SBE), en zijn te zien als je voor je ACT inschrijft.
Hoe kan je als student meedoen?
Als je je ACT nog niet gedaan hebt, kun je een kijkje nemen bij de beschikbare projecten van
de Wetenschapswinkel. Ook als je op zoek bent naar een stageplaats, hebben wij
mogelijkheden. Als er op dit moment geen projecten beschikbaar zijn, maar je wel in de
toekomst bij een project van de Wetenschapswinkel betrokken zou willen zijn, neem dan
contact met ons op. We helpen je graag zo goed als we kunnen.
Voor meer info ga naar de website.
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33. 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 ga naar de website.

34. 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 info ga naar de website.

35. 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.
Voor meer info ga naar de website.

36. 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
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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.
Voor meer info ga naar de website.

37. Wageningen Writing Lab
Ben je student van Wageningen Universiteit en wil je een nieuwe aanpak ontwikkelen om
verder te komen met je schrijfopdracht? Dan is het Wageningen Writing Lab dé plek om naar
toe te gaan.
Onze activiteiten
Individuele schrijfcoaching
Als je je tekst en/of je schrijfaanpak met een coach bespreekt verbetert niet alleen je tekst,
maar vaak ook je schijfvaardigheid. Zo kan een gesprekje van 45 minuten met een hiervoor
speciaal opgeleide student tutor je een stap verder brengen. Soms is een gesprek on campus
mogelijk. Voor een afspraak gebruik de “meer informatie en afspraken” knop.
Lunch workshops
Samen met de bibliotheek verzorgen we korte workshops over onderwerpen die vaak tijdens
de tutor sessies ter sprake komen. Kijk voor het programma op onze site.
Writing Weeks
Voor studenten die hun schrijfopdracht even een boost willen geven organiseren we Writing
Weeks. Je leert over planning en je eraan houden, je krijgt een sessie met een tutor en je
kunt in een groep online contact houden en ervaringen delen.
Make your writing work!
Voor meer info ga naar de website.

38. 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
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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.
Voor meer info ga naar de website.

39. 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 ga naar de website.

40. 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.
Voor meer info ga naar de website.

41. Gemeente Wageningen
Je bent verplicht je aan te melden bij de gemeente Wageningen.
Publiekszaken is alleen open op afspraak of telefoon 0317-492911.
Voor meer info ga naar de website
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Opleiding

1. Opleidingsvakken in periode 1
Een compleet overzicht van alle studieprogramma’s met vakken is te vinden in de 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 vak
omschrijvingen in de 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 MAT12806 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 Agrotechnologie
FTE-12303

Introduction Biosystems Engineering part 1

PAP-10806

Perspectives on Sustainability Transitions in Agriculture

ZSS-06000

General Safety

ZSS-06100

Laboratory Safety

Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde)
MAT-14803

Mathematics 1

MAT-15303

Statistics 1
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BBC Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
MAT-15303
Statistics 1
MAT-15403
MCB-12806

Statistics 2
Introduction to Management and Consumer studies

ZSS-06000

General Safety

BBI Biologie
ORC-13803
PEN-10503

Bio-organic Chemistry for Life Sciences
Ecology I

PEN-20503
ZSS-06000

Ecology II
General Safety

ZSS-06100
ZSS-06200

Laboratory Safety
Fieldwork Safety

Keuze (afhankelijk van je vooropleiding VWO wiskunde)
MAT-14803
Mathematics 1
MAT-15303

Statistics 1

BBN Bos- en Natuurbeheer
FEM-11306
PEN-10503

Introduction to Forest and Nature Conservation
Ecology I

PEN-20503
ZSS-06000
ZSS-06100
ZSS-06200

Ecology II
General Safety
Laboratory Safety
Fieldwork Safety

BBT Biotechnologie
BPE-13303
ORC-12803

Introduction to Molecular Life Sciences and Biotechnology
Organic Chemistry 1

ORC-12903
MAT-14903
ZSS-06000
ZSS-06100

Organic Chemistry 2
Mathematics 2
General Safety
Laboratory Safety

BCL Communicatie en Life Sciences
CPT-12306

Introduction to Strategic Communication

MCB-10806
ZSS-06000

Social Psychology
General Safety

BEB Economie en Beleid
MAT-15403

Statistics 2

RHI-10806
ZSS-06000

Economics and Governance in Historical Perspective
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 Gezondheid en Maatschappij
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 Internationale Ontwikkelingsstudies
MAT-12806

Mathematics M (Mathematics for Social Sciences)

RHI-10506

Introduction to International Development Studies

ZSS-06000

General Safety

BLP Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke 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 Moleculaire Levenswetenschappen
BPE-13303
Introduction to Molecular Life Sciences and Biotechnology
MAT-14903
Mathematics 2
PCC-12303

General Chemistry 1

PCC-22803

Theory of Relativity

ZSS-06000

General Safety

ZSS-06100

Laboratory Safety

BPW Plantenwetenschappen
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

SGL-13303

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)
ENP-11806

Sociology & Tourism

GEO-11806

Tourism: Principles & Practice

MAT-15806

Research Methods 1

BVG Voeding en Gezondheid
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

Voor meer info over de vakken zie de studiegids
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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, 7.200
medewerkers (6.400 fte) en 13.200 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.

wur.nl

Fotografie: Marte Hofsteenge (voorzijde), Marte Hofsteenge, Eddy Teentstra (achterzijde)

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality

