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Bacheloropleiding Aardwetenschappen 
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art. 2.1 – toelating 
 
1. Naast de in de wet genoemde diploma’s die toegang geven tot de opleiding, heeft de bezitter 

van het diploma van een in de Algemene OER bijlage onder 1 vermelde gelijkwaardige 
vooropleiding toegang tot de opleiding mits voldaan is aan voorwaarden genoemd in het 
tweede lid. 

2. De bezitter van een in de Algemene OER bijlage onder 1 vermelde vooropleiding, dan wel een 
diploma van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een hogeschool, kan zich 
pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat de betrokkene voldoende kennis op 
het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het VWO-profiel NT of 
NG: Engels, Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde. 

3. Deficiënties in de vooropleiding in de in het tweede lid genoemde vakken kunnen worden 
vervuld door het afleggen van de desbetreffende toetsen bij Boswell Bèta of de Centrale 
Commissies Voortentamen Natuurkunde / Scheikunde / Wiskunde A of B / Engels. Ook kunnen 
de ontbrekende vakken via het staatsexamen of via het volwassenenonderwijs worden 
gehaald. De examencommissie kan in bijzondere gevallen een universitair docent in het 
desbetreffende vak belasten met het afnemen van één of meer toetsen.  

 
art. 2.3 - colloquium doctum 
 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken 
op VWO-eindexamen niveau: Engels, Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde.  
 
art. 3.1 – doel van de opleiding 
 
1. Met de opleiding wordt beoogd om: 
• basiskennis, inzicht en basisvaardigheden in de Aardwetenschappen aan te leren; 
• de mogelijkheid te bieden tot een inhoudelijke accentuering in één van de deelgebieden 

binnen het wetenschapsveld; 
• voor de Aardwetenschappen relevante basiskennis, inzicht en basisvaardigheden bij te 

brengen uit de aan de Aardwetenschappen gerelateerde disciplines; 
• te laten kennismaken met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de werkwijze van 

onderzoekers door studenten vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd te maken met theorie 
en praktijk van het wetenschappelijk onderzoek; 

• het ontwikkelen van gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap. 
• te trainen in algemeen academische vaardigheden als aanzet tot een academisch werk- en 

denkniveau; 
• een oriëntatie te bieden op de verschillende masterprogramma’s in de masteropleiding Earth 

Sciences; 
• kennis omtrent academische vorming aan te bieden. Hieronder wordt verstaan het 

ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van: 
o academisch denken, handelen en communiceren; 
o hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium; 
o (wetenschappelijk) communiceren in de eigen taal; 
o hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere 

wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en maatschappelijk/culturele context; 
o gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap. 

 
2. De afgestudeerde: 
 Voor de major Aardwetenschappen gelden de volgende eindtermen. 
 
Algemene eindtermen  
 
Studenten met een bachelordiploma Aardwetenschappen zullen: 
• kennis kunnen verwerven, interpreteren en conceptualiseren; 
• informatie kunnen analyseren, structureren en synthetiseren; 
• in staat zijn logisch te redeneren, argumenteren en analytisch en kritisch te denken; 



• in staat zijn methoden en technieken die ze geleerd hebben op een wetenschappelijke wijze 
toe te passen bij het oplossen van vraagstukken; 

• in staat zijn wetenschappelijke informatie over te dragen aan zowel vakgenoten als niet-
vakgenoten.  

en daarnaast: 
• inhoudelijk begrip hebben van onderzoek in hun vakgebied; 
• in staat zijn hun kennis en begrip in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke 

context te plaatsen; 
• de leercapaciteiten hebben die nodig zijn als verder (universitair) onderwijs gewenst is; 
• een wetenschappelijke attitude (objectief, kritisch, etc.) tonen bij het beschrijven, verklaren 

en voorspellen van verschijnselen; 
• gericht zijn op het zelfstandig bijhouden van ontwikkelingen en nieuwe kennis in hun 

discipline;  
• een reflectieve instelling hebben ten aanzien van eigen functioneren en de eigen ontwikkeling 

en loopbaan.  
 
Domeinspecifieke eindtermen  
 
Kennis 
Een bachelor Aardwetenschappen beschikt over: 
• basiskennis van en inzicht in de Aarde als systeem, de afzonderlijke sferen en hun interacties; 
• basiskennis van en inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Aarde;  
• meer specifieke kennis en inzicht in één van de subdomeinen van de aardwetenschappen met 

betrekking tot bijbehorende: structuren en materiële kenmerken; fysische, chemische dan wel 
biologische processen; ruimte- en tijdschalen; terminologie, nomenclatuur en classificaties; 
methoden om informatie te verzamelen, interpreteren en modelleren.  

 
Vaardigheden 
Een bachelor Aardwetenschappen is in staat op een wetenschappelijke wijze: 
• de verworven elementaire kennis en inzichten te gebruiken bij het analyseren en oplossen van 

eenvoudige vraagstukken; 
• (eenvoudige) onderzoeksvragen te formuleren, hypothesen en verklaringen te formuleren voor 

waarnemingen, modellen toe te passen voor het testen van hypothesen;  
• onderzoekstechnieken toe te passen;  
• informatie uit andere, aan de aardwetenschappen gerelateerde disciplines, met name 

onderdelen uit de wiskunde/informatica, natuurkunde, chemie en biologie, waar relevant, te 
gebruiken bij aardwetenschappelijke analyses;  

• aardwetenschappelijke gegevens in het veld te verzamelen, deze te verwerken, analyseren en 
met elkaar in verband te brengen, interpreteren en modelleren, resultaten schriftelijk te 
presenteren in een daarvoor geschikte vorm (bijvoorbeeld kaart of grafiek);  

• een project op te zetten, in teamverband hieraan te werken, een concrete vraag te 
formuleren, hypotheses op te stellen en strategieën aan te dragen om tot een oplossing te 
komen;  

• relevante aardwetenschappelijke literatuur en informatie op te sporen, deze kritisch te 
bestuderen, analyseren, beoordelen en op waarde te schatten; 

• schriftelijke werkstukken te vervaardigen en mondeling te presenteren over het vakgebied en 
eigen werk in de Nederlandse en Engelse taal, gebruikmakend van de geëigende 
presentatietechnieken, afgestemd op een gegeven forum;  

• onderdelen uit de informatie- en communicatietechnologie te gebruiken ter ondersteuning van 
vaktechnische vaardigheden.  

 
Attitude 
De afgestudeerde toont: 
• zich bewust te zijn van de invloed en gevolgen van menselijk handelen op het aardse systeem 

en de noodzaak van een verantwoorde exploitatie en een duurzaam beheer.  
 
3. De opleiding is zodanig ingericht dat studenten in staat zijn zodanige kennis en vaardigheden 

met betrekking tot Engelse taalvaardigheid te verwerven dat studenten bij het afronden van de 
bachelor voldoen aan de toelatingseisen met betrekking tot Engelse taalvaardigheid van een 
masteropleiding in Nederland. 

 
 
 



art. 3.5 – major 
 
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 studiepunten dat 

betrekking heeft op Aardwetenschappen. Daarvan zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen 
onderdelen met een totale studielast van 90 studiepunten verplicht.  

2. De overige onderdelen van de major worden door studenten gekozen uit de in de bijlage onder 
2 aangewezen onderdelen. 

3. De onderdelen van de major dienen voor tenminste 90 studiepunten op verdiepend niveau of 
hoger te liggen, en voor tenminste 45 studiepunten op gevorderd niveau. 

4. Binnen de major is een thesis met een studielast van 15 studiepunten verplicht. Deze thesis is 
een door studenten zelfstandig gemaakt afrondend werkstuk als proeve van bekwaamheid 
waarin vereiste kennis, vaardigheden en attitudes samenkomen. 

5. In afwijking van het in lid 1 vermelde, kunnen studenten op verzoek worden toegelaten tot de  
Bètaplusvariant (Bètaplus-A of Bètaplus-B) van de major Aardwetenschappen. 

6. In Bètaplus-A worden, tot een maximum van 60 studiepunten, aardwetenschappelijke 
cursussen uit de major vervangen door cursussen Wis- en Natuurkunde (bijlage 2. Sub II).  

7.  In de Bètaplus-B worden tot een maximum van 67,5 studiepunten aardwetenschappelijke 
cursussen van de major vervangen door cursussen Wis- en Natuurkunde (bijlage 2, sub III) 

8. De examencommissie kan studenten in Bètaplus-B, die niet aan de voorwaarden of de te 
leveren prestaties voldoen (criteria: behalen Wiskundige technieken 1 én 2), terugplaatsen in 
het reguliere programma van de major Aardwetenschappen. Eventuele in het kader van 
Bètaplus-B behaalde onderdelen worden opgenomen in de keuzeruimte. 

9. De criteria ten aanzien van het (bindend) studieadvies gelden onverkort voor de deelnemers 
aan het Bètaplusprogramma binnen de major Aardwetenschappen. 

10. De opleiding heeft nadere keuzeregels binnen de major gedefinieerd, deze keuzeregels zijn 
opgenomen in bijlage 2, sub I, II en III.  

 
art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis 
 
1. Aan onderdelen van het onderwijsprogramma waarvoor ingangseisen gelden is deelname alleen 

mogelijk nadat de daarbij in de Universitaire Onderwijscatalogus en/of Studiegids als 
ingangseis vermelde cursussen volledig, met een voldoende, zijn afgerond en er studiepunten 
aan zijn toegekend.  

 
cursus beschrijving ingangseisen 

veldwerk 1 

voor 1 maart van het lopende studiejaar tenminste 22,5 EC majorgebonden studiepunten hebben 
behaald in periode 1 en 2 van BA-jaar 1 waaronder in ieder geval Systeem Aarde 1 en Systeem Aarde 
2.  
NB: EC behorende tot via de examencommissie verkregen vrijstellingen voor cursussen van de major 
AW worden hierbij niet meegeteld.  

veldwerk 2 - GEO3-
1210 

voor 1 maart van het lopende studiejaar tenminste 75 EC majorgebonden studiepunten hebben 
behaald, waaronder: - veldwerk 1; - 30 EC majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald; 
- cursus Deformatie en metamorfose van de korst (GEO2-1209) hebben behaald. Nadrukkelijk wordt 
gesteld dat major niveau 3 cursussen NIET zijn én worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis 
veldwerk 2.   

veldwerk 2 - GEO3-
1217 

voor 1 maart van het lopende studiejaar tenminste 75 EC majorgebonden studiepunten hebben 
behaald, waaronder: - veldwerk 1; - 30 EC majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald; 
- cursus Sedimentaire systemen (GEO2-1208) hebben behaald. Nadrukkelijk wordt gesteld dat major 
niveau 3 cursussen NIET zijn én worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.   

veldwerk 2 - GEO3-
4307 

voor 1 maart van het lopende studiejaar tenminste 75 EC majorgebonden studiepunten hebben 
behaald, waaronder: - veldwerk 1; - 30 EC majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald; 
- cursus Geologie van Nederland (GEO2-4201) hebben behaald. Nadrukkelijk wordt gesteld dat major 
niveau 3 cursussen NIET zijn én worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.   

BSc scriptie - GEO3-
1324 

voor aanvang van de scriptie voldaan hebben aan de volgende eisen: - 120 EC van het BA 
studieprogramma hebben behaald waaronder alle (verplichte) onderdelen van BA jaar 1 hebben 
afgerond; - veldwerk 2 inclusief rapportage hebben behaald (of vervanging veldwerk 2); - ten minste 
15 EC major gebonden keuze = kerncursussen op niveau 3 (pakket AW 3) hebben behaald.  



GEO2-1209 
voor 1 september van het lopende studiejaar Systeem Aarde 1 (GEO1-1101) en Veldwerk 1 hebben 
behaald.  

GEO3-4312 voor 15 november van het lopende studiejaar Paleontologie - flora (GEO2-4212) hebben behaald. 
GEO3-1312 GEO2-1201 + GEO2-1301 OF NS-120B + NS-121B hebben behaald 

GEO3-1304 GEO2-1205 + GEO1-1122 hebben behaald plus GEO1-1120 + GEO1-1121 hebben behaald 
GEO3-1306 GEO2-1205 
GEO3-1320 GEO2-1201 en/of GEO2-1301 hebben behaald 
GEO3-1330 GEO2-4203 hebben behaald 
GEO3-1336 GEO2-4203 hebben behaald 
GEO2-4201 GEO1-1101 en GEO1-4102 hebben behaald 

GEO2-1201 
nieuw wordt: GEO1-1103 en/of NS-120B hebben behaald. Was: GEO1-1120 + GEO1-1121 OF GEO1-
1103 en/of NS-120B hebben behaald. 

GEO2-1205 GEO1-1101 hebben behaald. 
GEO2-1206 GEO1-1120 + GEO1-1121 en GEO1-1103 en/of NS-120B hebben behaald. 

GEO2-1301 
nieuw wordt: GEO1-1103 én GEO2-1201 hebben behaald. Was GEO1-1120 + GEO1-1121 OF GEO1-
1103 en/of NS-120B hebben behaald. 

 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt in de Universitaire Onderwijscatalogus en 

studiegids bij elke cursus aangegeven welke voorkennis gewenst is om daaraan met goed 
gevolg te kunnen deelnemen. 

3. Indien in de major cursussen worden verzorgd door een andere opleiding, zijn de in de 
betreffende OER bepaalde ingangseisen van toepassing.  
 

art. 4.7 – evaluatie kwaliteit onderwijs 
 
1. De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. 

Daartoe zorgt de onderwijsdirecteur dat er evaluatie van cursussen plaatsvindt en er evaluatie 
op het niveau van het curriculum plaatsvindt. Bij de kwaliteitszorg onderwijs betrekt de 
onderwijsdirecteur de adviezen en verbetersuggesties van de opleidingscommissie over het 
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. 

2. Studenten worden middels Blackboard op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de cursus- 
en curriculumevaluaties.  

 
 
  



BIJLAGEN 
 
LET OP: Studenten aangekomen voor studiejaar 2020-2021 dienen te voldoen aan de  
diploma-eisen zoals gesteld in de OER in het jaar van aankomst, tenzij op verzoek van de 
student anders is beslist door de Examencommissie.  
 
1. Verplichte onderdelen Major (max. 90 studiepunten) met ingang van cohort 2020 - 
2021 
 
a.1  cursussen op niveau 1 (inleidend): 

code Naam studielast 
GEO1-1101 Systeem Aarde deel 1 (incl. Ardennen excursie) 7,5 EC 
GEO1-4102 Systeem Aarde deel 2 7,5 EC 
GEO1-1103 Wiskunde voor AW OF Wisk. techn. 1 (N&S) 7,5 EC 
GEO1-1114 Fysica voor AW OF Wisk. techn. 2 (N&S) 7,5 EC 
GEO1-1122 Chemie van de Aarde 7,5 EC 
GEO1-1123 Context cursus OF NS-context-cursus 7,5 EC 

 
b.  cursussen op niveau 2 (verdiepend): 

code Naam studielast 
GEO2- 
4117 /1118 

Veldwerk 1 + Lintcursus (GEO1-1099) 15 EC 

 
c.  cursussen op niveau 3 (gevorderd): 

code Naam studielast 
GEO3-1324 Bachelorscriptie 15 EC 

 
d.  verplichte keuze cursus op niveau 3 (gevorderd) 

code Naam studielast 
GEO3-1210 Veldwerk 2 Orogenese 15 EC 
GEO3-1217 Veldwerk 2 Voorlandbekken en afzettingsmilieus  15 EC 
GEO3-4207 Veldwerk 2 Laaglandgenese en excursie. 15 EC 
 Vervanging door cursussen Wis-, Schei- en/of 

Natuurkunde op niveau 2 en/of 3  
(tenminste 1 vervangende cursus (7,5 EC) op 
niveau 3) 

 
15 EC 

 
2. Keuzeonderdelen Major (min. 45 EC) 
 
a.  pakket AW2: kern cursussen op niveau 2 (verdiepend) 15 EC 

code Naam studielast 
GEO2-1205 Mineralen en magma's 7,5 EC 
GEO2-1206 Lithosfeerdynamica 7,5 EC 
GEO2-1207 Geochemische kringlopen 7,5 EC 
GEO2-1208 Sedimentaire systemen 7,5 EC 
GEO2-1209 Deformatie en metamorfose van de korst 7,5 EC 
GEO2-1215 Paleontologie-fauna 7,5 EC 
GEO2-1218 Paleoceanografie 7,5 EC 
GEO2-4201 Geologie van Nederland 7,5 EC 
GEO2-4203 Fysische hydrologie 7,5 EC 
GEO2-4204 Terrestrische systemen en hun ruimtelijke patronen 7,5 EC 
GEO2-4212 Paleontologie-flora 7,5 EC 

 
b.  discipline ondersteunend op niveau 2 en/of 3 (verdiepend / gevorderd ) 15 EC  
 
b.1.pakket DO2: discipline ondersteunende cursussen op niveau 2 (verdiepend)  

code Naam studielast 
GEO2-1201  Lineaire algebra en vectoranalyse 7,5 EC 
GEO2-1301  Differentiaalvergelijkingen in de AW  7,5 EC 
GEO2-4208 Toegepaste aardobservatie 7,5 EC 

 
 



b.2.pakket DO2: discipline ondersteunende cursussen op niveau 2 (verdiepend)  
code Naam studielast 
GEO2-1202 Fysische chemie 7,5 EC 

 
b.3.pakket DO3: discipline ondersteunende cursussen op niveau 3 (gevorderd) 

code Naam studielast 
GEO3-1302 Continuüm mechanica en rheologie 7,5 EC 
GEO3-1320 Programmeren & modelleren 7,5 EC 
GEO3-4308 Hands on GIS 7,5 EC 
GEO3-4307 Vloeistofmechanica 7,5 EC 

 
2.c.   pakket AW3: kern cursussen op niveau 3 (gevorderd):15 EC 

code Naam studielast 
GEO3-1304 Structuur en eigenschappen van aardse materialen 7,5 EC 
GEO3-1306 Chemische geodynamica 7,5 EC 
GEO3-1307 Structurele geologie en tektoniek 7,5 EC 
GEO3-1308 Geochemische processen aan het aardoppervlak 7,5 EC 
GEO3-1312 Inleiding seismologie en seismiek 7,5 EC 
GEO3-1313 Geodynamica 7,5 EC 
GEO3-1318 Paleoceanografie (laatst in 2017-2018)  7,5 EC 
GEO3-1319 Sedimentologie en Bekkenstratigrafie  7,5 EC 
GEO3-1329 Paleoklimatologie 7,5 EC 
GEO3-1330 Water in GEO-processen 7,5 EC 
GEO3-4301 Bodem- en waterverontreiniging 7,5 EC 
GEO3-4303 Kwartair klimaat en global change   7,5 EC 
GEO3-4304 Landdegradatie 7,5 EC 
GEO3-4305 Rivier en delta ecomorfodynamica 7,5 EC 
GEO3-4306 Morfodynamica van kustsystemen 7,5 EC 
GEO3-4312 Paleo milieus  7,5 EC 

 
2.d. profileringscursussen binnen de bacheloropleiding Aardwetenschappen (art. 3.6): 

Code Naam Studielast 
GEO2-4211 Natural Hazards (niveau 2) 7,5 EC 
GEO3-1327A Planetologie: een inleiding (niveau 3)  7,5 EC 
GEO3-1336 Introduction porous media (niveau 3) 7,5 EC 

 
2.e. pakket Bèta-1 

code Naam studielast 
NS-106B Relativistische en klassieke mechanica 7,5 EC 
NS-108B Golven en optica: theorie en praktijk 7,5 EC 
NS-109B Data acquisitie en toegepaste analyse 7,5 EC 
NS-112B Elektromagnetisme 7,5 EC 
NS-155B De wetenschappelijke revolutie 7,5 EC 
NS-157B Atmosfeer en oceaandynamica 7,5 EC 
NS-120B Wiskundige technieken 1 7,5 EC 
NS-121B Wiskundige technieken 2 7,5 EC 

 
2.f. pakket Bèta-2 

code Naam studielast 
NS-202B Kwantummechanica 7,5 EC 
NS-203B Statistische fysica 7,5 EC 
NS-255B Klimaat, straling en thermodynamica 7,5 EC 
NS-220B Wiskundige technieken 3 7,5 EC 
NS-256B Numerieke methoden voor fysici en astronomen 7,5 EC 
NS-257B Filosofie en grondslagen van de natuurkunde 7,5 EC 
NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen 7,5 EC 

 
2.g. pakket Bèta-3 

code Naam studielast 
NS-350B Voortgezette mechanica 7,5 EC 
NS-353B Geofysische stromingsleer 7,5 EC 



NS-361B Geschiedenis van de moderne natuurkunde 7,5 EC 
NS-363B Klimaatdynamica 7,5 EC 
NS-370B Voortgezette statistische fysica 7,5 EC 
NS-371B Kwantummaterie 7,5 EC 
NS-375B Voortgezette kwantummechanica 7,5 EC 

 
 
2.sub I. Studieprogramma Aardwetenschappen 
De pakketcodes zie bijlage 2 verwijzen naar de nadere keuzeregels voor majorgebonden 
onderdelen, als bedoeld in artikel 3.5. Studenten stellen het individuele programma binnen het 
tweede en derde cursusjaar van de major samen op basis van door de opleiding samengestelde 
pakketten. Deze pakketten dragen zorg voor voldoende interne samenhang en diepgang. De 
(hoofd)- keuzeregels zijn als volgt: 
- Studenten kiezen 15 studiepunten Verplichte keuze cursussen op niveau 3 (zie tabel 1.d.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten AW kerncursussen op niveau 2 uit pakket AW2 (zie tabel 

2.a.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten AW kerncursussen op niveau 3 uit pakket AW3 (zie tabel 

2.c.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten discipline ondersteunende cursussen op niveau 2 en/of 3 uit 

pakket DO2 en/of DO3 (zie tabel 2.b.1; 2.b.2 en 2.b.3.), waarvan tenminste 7,5 studiepunten 
(= 1 cursus) uit het cluster Wiskunde & statistiek, zie tabel 2.b.1.  

Indien een student wil afwijken van het bovenstaande dan dient betrokkene daartoe een verzoek in 
bij de examencommissie. De examencommissie toetst of het voorgestelde alternatief van 
voldoende samenhang en diepgang is. Zie ook artikel 3.5 en 4.2. 
 
 
2.sub II. Bètaplus-A variant 
In het Bètaplus-A studieprogramma kunnen tot een maximum van 50% studiepunten 
aardwetenschappelijke cursussen uit de major vervangen worden door cursussen Wis- en 
Natuurkunde. In het eerste jaar van de bacheloropleiding kunnen studenten tot een maximum van 
22,5 studiepunten verplichte major cursussen vervangen door uitsluitend cursussen Wis- en 
Natuurkunde (niveau 1) uit het aanbod van de opleiding Natuur- en Sterrenkunde, zie 2.e.  
Onverminderd hetgeen is vermeld in art. 3.5 lid 3, stelt betrokkene het individuele programma 
binnen de major samen op basis van door de opleiding samengestelde pakketten. Deze pakketten 
dragen zorg voor voldoende interne samenhang en diepgang. Naast het verplichte programma zijn 
de keuzeregels als volgt: 
- Studenten kiezen 15 studiepunten verplichte keuze cursussen op niveau 3 (zie tabel 1.d.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 2 uit pakket AW2 (zie tabel 2.a.) of Bèta-2 (zie 

tabel 2.f.) waarvan tenminste 1 AW kerncursus uit pakket AW2 (zie tabel 2.a.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 3 uit pakket AW3 (zie tabel 2.c.) of Bèta-3 (zie 

tabel 2.g.) waarvan tenminste 1 AW kerncursus uit pakket AW3 (zie tabel 2.c.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 uit pakket DO2 en/of DO3 (zie tabel 

2.b.) of Bèta-2 of Bèta-3 (zie tabel 2.f. of 2.g.) waarvan tenminste 1 AW cursus uit het cluster 
wiskunde (zie tabel 2.b.1), tenzij de cursussen Wiskundige technieken 1, 2 én 3 zijn behaald.  

Indien een student wil afwijken van het bovenstaande dan dient betrokkene daartoe een verzoek in 
bij de examencommissie. De examencommissie toetst of het voorgestelde alternatief van 
voldoende samenhang en diepgang is. Zie ook art. 3.5 en art. 4.2. 
 
 
2.sub III. Bètaplus-B variant 
In het Bètaplus-B studieprogramma worden 45 studiepunten aardwetenschappelijke cursussen 
(niveau 1) uit het verplichte deel van de major (zie tabel 1) vervangen door cursussen Wis- en 
Natuurkunde (niveau 1) uit het aanbod van de Natuur- en Sterrenkunde. Onverminderd hetgeen is 
vermeld in art. 3.5 lid 3, stellen studenten het individuele programma binnen de major samen op 
basis van door de opleiding samengestelde pakketten. Deze pakketten dragen zorg voor voldoende 
interne samenhang en diepgang. Het verplichte programma en de keuzeregels zijn als volgt: 
- Studenten volgen verplicht het gehele studieprogramma van het eerste jaar van de opleiding 

Natuur- en Sterrenkunde. In totaal betreft dit 60 studiepunten, waarvan: 45 studiepunten major 
(vervanging AW cursussen en 15 studiepunten ten laste van de profileringsruimte, alsmede de 
bachelorscriptie (15 studiepunten).  

- Studenten kiezen 15 studiepunten Verplichte keuze cursussen op niveau 3 (zie tabel 1.d.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 2 uit AW2 (zie tabel 2.a.). 
- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 3 uit AW3 (zie tabel 2.c.). 



- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 uit DO2 en/of DO3 (zie tabel 2.b.), met 
uitzondering van GEO2-1201 (LAVA) en GEO2-1301 (DIVA).  

- Studenten kiezen 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 waarvan tenminste 7,5 studiepunten uit 
AW2 (zie tabel 2.a.) of AW3 (zie tabel 2.c.) en evt. 7,5 studiepunten uit Bèta-2 (zie tabel 2.f.) 
of Bèta-3 (zie tabel 2.g.).  

Indien een student wil afwijken van het bovenstaande dan dient betrokkene daartoe een verzoek in 
bij de examencommissie. De examencommissie toetst of het voorgestelde alternatief van 
voldoende samenhang en diepgang is. Zie ook art. 3.5 en art. 4.2. 
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