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Beste student wiskunde,
Ik heb een paar mededelingen, die ook voor jou van belang kunnen zijn:
Bachelorpresentaties
Aanstaande dinsdag 20 januari worden er de hele dag weer bachelorscriptiepresentaties
gegeven, van 10.30- 16.35 in BBG 065. Bijgevoegd vind je het programma voor die dag.
Iedereen is welkom om te komen. Studenten die komend semester hun scriptie willen
gaan schrijven, raad ik zeker aan om te komen, maar ook voor eerste- en tweedejaars is
het interessant om naar een of meerdere presentaties te komen.
Startbijeenkomst bachelorscriptie
Voor studenten die in blok 3 en/of 4 hun bachelorscriptie willen schrijven, wordt er op
dinsdag 3 februari van 15.15-16.00 in BBG 001 een bijeenkomst georganiseerd waarin de
gang van zaken rond de scriptie uitgelegd wordt. Je kunt dan meteen zien wie je
medestudenten zijn die aan hun scriptie werken, het kan prettig zijn om bijvoorbeeld in
de bibliotheek samen te werken aan je scriptie. Schrijf je ook in in Osiris voor de scriptie:
WISB399 en WISB398 voor de twinners (wisk. en nat.).
NSE-enquête: vul hem allemaal in!
De NSE-enquête is een nationale enquête over alle opleidingen in het hoger Onderwijs.
Het is belangrijk dat je deze enquête invult, omdat de uitkomst ervan gepubliceerd wordt
en verspreid onder aankomende studenten en de uitslag dus een goed beeld moet geven
van je opleiding. Als student krijg je een email met een inlogcode om de vragenlijst in te
vullen. Als je die mail kwijt bent, ga dan naar: http://www.studiekeuze123.nl/nse ("mail
kwijt over NSE")
Roosters in Osiris
Het kan helaas voorkomen dat veranderingen in de locatie van zalen voor colleges of
tentamens zijn. Controleer daarom altijd een paar dagen voor aanvang van een cursus of
tentamen in Osiris wat de juiste zaal is. Een ander probleem is dat je bij de inschrijving
voor een vak een werkcollegegroep moet aangeven, maar helaas kunnen we ons niet
altijd aan deze indeling houden: de grootte van de groepen in Osiris wordt bepaald door

de grootte van de zalen, terwijl we graag willen dat de groepen ook evenwichtig verdeeld
worden over de begeleiding die we hebben bij de groepen.
Herinnering herkansing blok 4
In Wisper nr. 2 is uitgelegd dat de herkansingen van blok 4 niet meer in augustus plaats
kunnen vinden. Hier ter herinnering nog eens de nieuwe planning:
·

Week 29 juni – 3 juli: tentamens blok 4

·

Uiterlijk 13 juli: uitslag tentamens bekend

·

Week 20 – 24 juli : herkansingstentamens blok 4

·

Uiterlijk 14 augustus: uitslag tentamens bekend

·

Bachelorscriptiepresentaties: vrijdag 19 juni.

Let op: er komt géén herkansingmogelijkheid meer voor de presentatie van de
bachelorscriptie in augustus. Iedereen die zijn bachelorscriptie in blok 3 of 4 schrijft moet
op vrijdag 19 juni zijn presentatie houden!

Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
Onderwijsmanager Opleiding Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen

