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Beste studenten, cc. docenten,
Iedereen is welkom bij de bachelorpresenta5es op vrijdag 10 juni, met
barbecue na aﬂoop (meld je hiervoor aan)
Bijgevoegd vind je het programma voor die dag. Iedereen is van harte
welkom om naar de voordrachten te komen; studenten die komend jaar
hun scrip;e gaan schrijven kan ik dit vooral aanraden, maar ook voor
eerstejaars is het interessant om te zien wat je de komende jaren aan
wiskunde te wachten staat. De presenta;es zijn in blokken van 2 of 3
voordrachten geprogrammeerd; het is de bedoeling dat je binnen een blok
niet wisselt van loca;e. Na aﬂoop is er voor alle sprekers en toehoorders
een barbecue bij de Vagant (voor het KBG). Meld je aan voor de barbecue
via deze link:
hKps://docs.google.com/forms/d/
1G2JUgj1FnfYUTaRsKwCht5_V7KQURQIL2_MJqr9eBKY/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
(sprekers die zich al per mail aangemeld hebben hoeven dat niet nog eens
te doen.)
WOL docentprijzen
Jan Hogendijk (eerstejaarsvakken) en Frits Beukers (tweede- en
derdejaarsvakken) zijn de winnaars van de Wiskundedocentenprijzen van
dit jaar; eervolle vermeldingen waren er voor Sjoerd Verduyn Lunel en
Marius Crainic. Het was een leuke en vooral informa;eve WOLonderwijsmiddag op 24 mei. Een verslag van het WOL vind je in de bijlage.
Het WOL zoekt student-tutoren voor de aankomende eerstejaars
Zie de oproep hieronder voor een toelich;ng. Je kunt je tot 5 juni hiervoor
aanmelden bij science.wol@uu.nl.
Brownian mo5on and ﬁnancial mathema5cs (WISM467)
Het mastervak Brownian mo;on and ﬁnancial mathema;cs (dat komend

semester in de master gegeven wordt) is ook geschikt voor
bachelorstudenten die na het volgen van Inleiding Financiële Wiskunde
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Je kunt dit mastervak volgen in de
proﬁleringsruimte van je bachelorprogramma. Let er wel op bij je planning
dat het een semestervak is (blok 1+2).
Inschrijving vakken blok 1
Osiris staat open van 30 mei t/m 26 juni voor de inschrijving van blok 1 van
komend jaar.
Uitslag NSE-enquete
De uitslag van de Na;onale Studentenenquete is bekend, zie: hKps://
www.studiekeuze123.nl/resultaten-na;onale-studenten-enquete-2016
Dank jullie allemaal voor het invullen.
Reminder: deadline master Mathema5cal Sciences 1 juni
Vergeet je niet voor 1 juni in te schrijven voor de master als je hier in
september mee wilt beginnen; 1 juni is een harde UU-deadline. Ook als je
nog niet zeker weet welke specialisa;e je wilt kiezen is het belangrijk dat je
je al wel inschrijn voor de master.
Agenda
1 juni: Deadline aanmelding master Mathema;cal Sciences
5 juni: Deadline oproep WOL student-tutoren
10 juni: Bachelorpresenta;es met barbecue na aﬂoop
30 juni: Deadline aanmelding Utrecht Geometry Centre masterprogramma
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

Beste studenten,
Voor het komende collegejaar zijn wij op zoek naar student-tutoren, die een
groep eerstejaars studenten in hun eerste collegejaar zouden willen
begeleiden.

Wat doet een student-tutor?
De student-tutor en zijn groepje zullen in totaal ongeveer ?en
lunchbijeenkomsten hebben. Hierbij kun je vragen van de eerstejaars
beantwoorden en adviezen geven. Ook zal er iedere bijeenkomt een thema
besproken worden, zoals ‘Keuzevakken’ of ‘Tentamens’. Het zwaartepunt
van de lunches ligt in het eerste semester. Als de student-tutor constateert
dat er een probleem is met een individuele student, kan hij hem doorsturen
naar de studie-adviseur, zodat problemen in een vroeg stadium opgelost
kunnen worden. Om te helpen bij deze taken krijgen alle student-tutoren
aan het begin van het jaar een korte training.
Wat krijg je hiervoor terug?
Natuurlijk is het harts?kke leuk om een jaar lang een groep eerstejaars
studenten te begeleiden en een nieuwe ervaring op te doen. Daarnaast
staat het ook goed op je CV en ontvang je aan het eind van het jaar een
VVV-bon voor je inzet.
Aanmelden
Lijkt het je leuk om student-tutor te worden, stuur dan een mailtje
naar science.wol@uu.nl. Als je nog vragen hebt, kun je hier ook naartoe
mailen. De deadline voor de aanmelding is 5 juni. Na deze datum zal het
team van student-tutoren worden samengesteld.
Met vriendelijke groet,
Michael van den Hoogenband
Namens het Wiskunde Overleg

