Studentenstatuut 2014-2015: Studentenvoorzieningen
Naast de directe onderwijsvoorzieningen beschikt Wageningen University over een aantal andere
voorzieningen voor studenten. Ze zijn er op gericht de studievoortgang zoveel mogelijk te bevorderen en
belemmeringen ongedaan te maken. De belangrijkste voorzieningen worden hieronder beschreven. De
bevoegdheden van de Studentenraad ten aanzien van het beleid en de begroting
studentenvoorzieningen, zijn beschreven in het Reglement van de Studentenraad.
In het kader van het Inschrijfbesluit Niet-regulier Onderwijs, is besloten dat de hieronder genoemde
voorzieningen ook toegankelijk zijn voor ‘gaststudenten’ (incl. Erasmus-)uitwisselingsstudenten, mits ze
aan eventuele voorwaarden voldoen.
Overzicht
Studenten Service Centrum (SSC)
Het Studenten Service Centrum van Wageningen University bestaat uit:


Studentenadministratie



International Office



Dienst Studentenbegeleiding



Studenten Informatie Balie.

Meer informatie over het Studenten Service Centrum en over de bereikbaarheid van de teams is te
vinden op: www.wageningenuniversiteit.nl/NL/onderwijs/studenteninformatie/
Studentenadministratie
De Studentenadministratie is verantwoordelijk voor de behandeling van student-gerelateerde
administratieve zaken zoals: aanmelding, toelating tot en inschrijving in de BSc- en MSc-opleidingen,
Studielink, verstrekking van WURcard en bewijs van inschrijving, aanmelding voor tentamens en
examens, aanmelden voor vakken en cijferregistratie, registratie van goedgekeurde individuele
examenpakketten, aanmelden voor afstuderen, organisatie van afstudeerplechtigheden, verstrekking van
studie- en inschrijving-gerelateerde certificaten, diploma en diploma supplement, WU Regeling
Subsidievaccinatie- en reiskosten etc.
International Office
Het International Office is verantwoordelijk voor de behandeling van administratieve zaken waarmee
buitenlandse studenten te maken hebben zoals: aanvraag visa en verblijfsvergunning, contact met de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), ontvangst studenten bij aankomst, verzekering, beurzen,
huisvesting, facturering en betalingen vanuit het buitenland etc. Het werk is verdeeld over drie teams:
International Student Support, Finances en Student Housing.
Dienst Studenten Begeleiding
Zie hiervoor de tekst over studieadvies en studentenbegeleiding, tevens onderdeel van het
studentestatuut.
Studenten Informatie Balie
De Studenten Informatie Balie is te vinden op de begane grond van het Forum gebouw op de campus
van Wageningen University. Studenten kunnen er terecht voor algemene informatie over administratieve
procedures en regelingen met betrekking tot hun studie (zoals toelating, inschrijving, uitschrijving,
collegegeld, beurzen, financiële zaken, huisvesting).
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9 tot 4 uur en vrijdag van 9 tot 1 uur.
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Financiële Ondersteuning Studenten (Profileringsfonds: FOS-regeling)
WU kent een regeling ‘financiële ondersteuning studenten’ voor studenten ingeschreven ‘als student’.
Deze regeling compenseert onder bepaalde voorwaarden –zoals collegegeld betaald en recht op DUO- of
WU- studiefinanciering- studievertraging vanwege erkende bestuursactiviteiten of vanwege overmacht.
Zie Regeling Profileringsfonds in het Studentenstatuut.
Algemene introductiedagen/ Annual Introduction Days (AID)
De kennismakingsdagen voor nieuwe eerstejaarsstudenten worden in opdracht van het College van
Bestuur georganiseerd door het bestuur Algemene Introductiedagen (AID-bestuur), voor alle BSc-, MSceerstejaars van Wageningen University en voor eerstejaars aan VHL (locatie Wageningen) en Stoas. De
AID vindt meestal plaats in augustus. Email: info.aid@wur.nl
www.aidwageningen.nl
Studium Generale (SG)
Om uitvoering te geven aan de universitaire taak om kennis over te dragen ten behoeve van de
maatschappij (art. 1.3 WHW) is Studium Generale in het leven geroepen (SG). Studium Generale
organiseert lezingen, tentoonstellingen, workshops en studiedagen. Voor de programmering: zie
www.studiumgenerale.wur.nl/. Email: info.SG@wur.nl
Taalcursussen Talencentrum Wageningen UR: Wageningen In’to Languages
Het talencentrum verzorgt taalcursussen voor studenten in de talen Engels, Nederlands, Frans, en
Spaans. Studenten betalen een eigen bijdrage voor de cursussen De hoogte daarvan is afhankelijk van
het feit of de cursus al dan niet noodzakelijk is voor een stage of afstudeervak in het buitenland. Zie ook
de regeling ‘WU bijdragen in de onkosten van studenten’ (Studentenstatuut).
De meeste cursussen zijn gericht op spreek- en luistervaardigheid maar In’to Languages biedt ook
schrijfvaardigheidscursussen. De cursussen maken geen deel uit van enig studieprogramma en worden
niet met studiepunten gehonoreerd.
Voor verdere informatie: www.langaugeservices.wur.nl
IT services
Iedere ingeschreven student ontvangt een WURnet account. Dat account omvat een e-mail account en
geeft toegang tot de students eigen mailbox en werkgebied (schrijven, bewerken en bewaren van files),
My Portal en SSC online.
My Portal is de digitale onderwijsportal voor studenten en docenten. De persoonlijke My Portal pagina is
de startpagina voor de meest recente informatie met betrekking tot zijn opleiding: aankondigingen van
colleges, vereist cursusmateriaal, roostering, samenvatting email, toegang tot het eigen werkgebied,
toegang tot Blackboard (E-learning omgeving) en gegevens van de bibliotheek.
Met vragen en problemen kan de student terecht bij de ICT Helpdesk servicedesk.it@wur.nl en de
EDUsupport Helpdesk (helpdesk.EDUsupport@wur.nl of kijk op http://Edusupport.wur.nl).
Werkplek BSc en MSc thesis
De Sciences Groups hebben de verantwoordelijkheid om voor studenten een thesis werkplek te regelen
(BSc, MSc). Dat kan een gedeelde of een individuele werkplek zijn. De werkplekken moeten voldoen aan
de ARBO-richtlijnen.
In geval van problemen kunnen studenten contact opnemen met hun studieadviseur.
Huisvestingsbemiddeling
Wageningen University faciliteert De Kamerbalie, een niet-commercieel bemiddelingsbureau voor
jongeren en studenten (housingdesk@pulsewageningen.nl).
Idealis, verhuurt ruim 4500 kamers aan studenten verdeeld over 19 complexen in Wageningen en Ede.
Medewerkers van de Dienst Studentenbegeleiding kunnen er in bijzondere gevallen een
urgentieverklaring voor afgeven (www.idealis.nl). Voor studenten met een bed-garantie voorziet SSC in
gemeubileerde kamers. Een deel van de kamers huurt Wageningen UR van Idealis, een ander deel is
eigendom van Wageningen UR en wordt beheerd door iNFacilities.
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Restauratieve voorzieningen
De restauratieve voorzieningen in de Wageningen UR gebouwen zijn uitbesteed aan commerciële
cateringbedrijven. Het restaurant van het sportcentrum De Bongerd biedt ook warme avondmaaltijden.
De mensa’s van de studentengezelligheidsverenigingen zijn alleen open voor leden. Groepen niet-leden
kunnen met de verenigingen afspraken maken om er ’s avonds warm te eten.
Sportvoorzieningen
De Sportstichting Wageningen University (SWU Thymos) en het Universitair Sport Centrum De Bongerd
verzorgen tal van sportvoorzieningen voor studenten. Studenten die sportrechten betaald hebben,
kunnen er gebruik van maken. www.sportscentre.wur.nl
Student Platform en Chaplaincy In de Wereld (Studenten Platform voor Levensbeschouwing)
SP&C kent studentenpastores van verschillende gezindten. SP&C organiseert lezingen, cursussen en
excursies en geeft (individuele) begeleiding op het gebied van religieuze en levensbeschouwelijke
vragen.
Email: spc-intheworld@wur.nl.

Studentenstatuut: Informatie over studentenvoorzieningen

3

