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BIJLAGE A: BIOLOGIE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 – Toelating
2.1.1 Niet van toepassing
2.1.2 Betreft de vakken:
•

biologie,

•

scheikunde

•

natuurkunde,

•

wiskunde A en/of B

2.1.3 Betreft de vakken:
•

biologie,

•

scheikunde,

•

natuurkunde,

•

wiskunde A en/of B

Artikel 2.3 - Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, heeft betrekking op de volgende
vakken op het daarbij vermelde niveau:
• biologie op vwo-eindexamen-niveau
• scheikunde op vwo-eindexamen-niveau
• natuurkunde op vwo-eindexamen-niveau
• wiskunde A of B op vwo-eindexamen-niveau
• Nederlands op vwo-eindexamen-niveau
• Engels op vwo-eindexamen-niveau
Artikel 3.1 – Doel van de opleiding
De afgestudeerden van de bacheloropleiding Biologie hebben op het gebied van:
1. Kennis en inzicht:
-

aantoonbare kennis van - en inzicht in - de kernelementen en
grondslagen van de biologie verworven en kennis gemaakt met een
2

aantal van de nieuwste ontwikkelingen
2. Toepassen van kennis en inzicht:
-

vaardigheden verworven die hen in staat stellen om verworven
kennis en inzicht op een professionele en integere wijze, bij de
biologie passende manier toe te passen, om standpunten te
formuleren en die te onderbouwen met argumenten en om
problemen op het gebied van de biologie op te lossen

3. Oordeelsvorming:
-

vaardigheden verworven die hen in staat stellen om, op basis van
een vraag of een probleem op het gebied van de biologie, relevante
gegevens te identificeren en te verzamelen en die te interpreteren
met het doel zich een oordeel te vormen en dat oordeel mede te
baseren op een afweging van relevante wetenschappelijke, sociaalmaatschappelijke en/of ethische aspecten

4. Communicatie:
-

vaardigheden verworven die hen in staat stellen om informatie over
en uit de biologie, ideeën en oplossingen voor problemen over te
brengen op een publiek bestaande uit specialisten en/of nietspecialisten

5. Leervaardigheden:
-

leervaardigheden verworven die noodzakelijk zijn voor een
vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt en
hen in staat stelt zelfstandig een leven lang te blijven leren

Artikel 3.5 – Major
1. De opleiding omvat een major Biologie met een studielast van 135
studiepunten. Daarvan zijn de in Tabel 8 aangewezen cursussen met een
totale studielast van 75 studiepunten verplicht. De overige cursussen van
de major Biologie (60 studiepunten) worden door de student gekozen uit
de in Tabel 9 aangewezen ‘Keuze major cursussen’. Deze keuzecursussen
van de major Biologie dienen voor tenminste 15 studiepunten op
verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor tenminste 30 studiepunten
op gevorderd niveau (niveau 3) waarbij tenminste 22,5 EC gekozen dient
te worden uit de cursussen die in Tabel 9 aangegeven zijn met niveau 3*.
De overige 15 studiepunten van de major kiest de student uit cursussen in
Tabel 9 op inleidend, verdiepend en/of gevorderd niveau. De cursussen
van de major en profileringsruimte samen dienen voor minimaal 45
3

studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te zijn (zie Artikel 3.4.1).
De track Molecular Life Sciences (MLS) omvat een major met een
studielast van 135 studiepunten. Daarvan zijn de in Tabel 10 aangewezen
cursussen met een totale last van 75 studiepunten verplicht. Dit is
inclusief de verplichte keuze tussen thesis bij Scheikunde (SK-BTHESIS), of
voor bij Biologie ingeschreven MLS studenten de gecombineerde scriptie
en stagecursus bij Biologie (B-B3ONSCR + B-B3ONST van elk 7,5 EC; 15 EC
tezamen, of de equivalente cursus B-B3AFSTP van 15 EC die vanaf 1
september 2022 B-B3ONSCR + B-B3ONST vervangt). Voor de overige
majorgebonden keuzeonderdelen (60 studiepunten) kiest de student uit
de in Tabel 11 aangewezen ‘Keuze major cursussen’. Deze keuzecursussen
van de major voor studenten Molecular Life Sciences dienen voor
tenminste 22,5 studiepunten op verdiepend niveau te liggen en voor
tenminste 22,5 studiepunten op gevorderd niveau. Voor de overige 15
studiepunten van de major kiest de student een cursus uit Tabel 11 op
inleidend, verdiepend, of gevorderd niveau.
De cursussen van de major en profileringsruimte samen dienen voor
minimaal 45 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te zijn (zie
Artikel 3.4.1).
N.B.: Vanaf 1 september 2021 is de bacheloropleiding Molecular and
Biophysical Life Sciences (MBLS) gestart en kunnen studenten
ingeschreven bij Biologie niet meer instromen in de track Molecular Life
Sciences.
2. Als onderdeel van de major Biologie dient de student het in Tabel 8
aangewezen Afstudeerproject (cursus B-B3AFSTP van 15 EC) op gevorderd
niveau met goed gevolg af te ronden. Deze cursus vervangt – en is
equivalent aan - de Bachelor onderzoekscriptie (B-B3ONSCR, 7,5 EC)
gecombineerd met de Bachelor onderzoekstage (B-B3ONST, 7,5 EC).
Afstudeerproject (B-B3AFSTP) behoort tot de onder lid 1 aangewezen
verplichte cursussen (Tabel 8).
3. Onderdeel van de track Molecular Life Sciences is een bachelor werkstuk
(SK-BTHESIS of B-B3AFSTP) met een studielast van 15 EC.
Artikel 3.6 – Dubbele bachelor
Geen aparte regeling
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Artikel 3.11 – Honoursprogramma in de Science Honours Academy: Biologie
en MLS
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 EC extracurriculair (bovenop de 180 EC van de opleiding) en 30 EC
als honoraire studiepunten binnen de major en/of profileringsruimte.
De samenstelling van het honoursprogramma Biologie kent de volgende
verplichte activiteiten:
•

Extracurriculair (15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy (BETA-B2HRI), 7,5 EC.

-

Deelname aan departementale bijeenkomsten (BETA-B3DHB)
gedurende jaar 1-3, 7,5 EC.

•

Binnen de major en/of profileringsruimte, op honoursniveau (30 EC):
-

Afstudeerproject (B-B3AFSTP), of de combinatie B-B3ONSCR + BB3ONST, op honoursniveau met een studielast van 15 EC.

-

Honours schrijfcursus Biologie, 7,5 EC.

-

Vrije keuzeruimte: binnen het curriculum vervult de
honoursstudent één cursus van 7,5 EC op honoursniveau, met als
mogelijkheden: Reguliere cursussen van 7,5 EC op honoursniveau
brengen via een verdiepende opdracht (verzwaring) en/of het
volgen van een honourscursus of een interdisciplinaire cursus van
buiten de opleiding Biologie van 7,5 EC binnen de
profileringsruimte (bijv. bij het Descartes College of de
honourscursus OneHealth bij Biomedische Wetenschappen).

Tabel 1: Extracurriculaire honourscursussen Biologie
Cursuscode
BETA-B2HRI
BETA-B3DHB

Cursusnaam
Interdisciplinair
onderdeel SHA
Departementale
bijeenkomsten

EC

Niveau

7,5

H2

7,5

H3

Opmerking
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Tabel 2: Curriculaire honourscursussen Biologie
Cursuscode
B-B3AFSTP
(equivalent
aan
B-B3ONSCR
én BB3ONST)
B-B2AS17

Cursusnaam

EC

Niveau Opmerking

Thesis op
honoursniveau

15

Academische
communicatie op
honoursniveau

7,5 H2

Vrije keuze ruimte

H3

H2
7,5 en/of
H3

Cursus B-B3AFSTP
vervangt de cursussen BB3ONSCR + B-B3ONST.

Keuze uit bijv.
cursusverzwaring,
Descartescursus of
honourscursus
OneHealth

De samenstelling van het honoursprogramma MLS:
•

Extra curriculair (15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy (BETA-B2HRI), 7,5 EC.

-

Honourscursus MLS (B-BHPMLS), 7,5 EC: actieve participatie in MLS
honoursbijeenkomsten rond een thema in jaar 2 en 3 en een
extracurriculair keuzeonderdeel.

•

Binnen de major, op honoursniveau (30 EC):
-

De bachelor thesis / research project op honoursniveau met een
studielast van 15 EC.

-

Vrije keuzeruimte: binnen het curriculum vervult de
honoursstudent twee cursussen van 7,5 EC op honoursniveau, met
als mogelijkheden:
o Reguliere cursussen van 7,5 EC op honoursniveau brengen
via een verdiepende opdracht en/of het volgen van een
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honourscursus of
o een interdisciplinaire cursus van 7,5 EC binnen de
profileringsruimte (bijv. bij het Descartes College).
Tabel 3: Extracurriculaire honourscursussen MLS
Cursuscode Cursusnaam
Interdisciplinair
BETA-B2HRI
onderdeel SHA
Honourscursus
B-BHPMLS
MLS

EC

Niveau Opmerkingen

7,5 H2
7,5 H#

Tabel 4: Honourscursussen binnen de major MLS
Cursuscode
B-B3AFSTP
(equivalent
aan
B-B3ONSCR
én BB3ONST)
of
SK-BTHESIS

Cursusnaam

EC Niveau Opmerkingen

Thesis op
15 H3
honoursniveau

Vrije keuze
ruimte

Cursus BB3AFSTP
vervangt de
cursussen BB3ONSCR +
B-B3ONST.

H2
15 en/of
H3

Voor beide honoursprogramma’s geldt: Van elke honoursstudent wordt actieve
deelname verwacht aan extracurriculaire activiteiten binnen de Science Honours
Academy. Studenten doen internationale en/of interdisciplinaire en/of
maatschappelijke ervaring op in het honoursprogramma, bijv. in de vorm van
een studiereis.
Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar door een
selectiecommissie op basis van:
-

Cijfergemiddelde (minimaal 7,5 in eerste semester),

-

kort essay (bij biologie),

-

behaald aantal EC,
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-

een motivatiebrief (allen),

-

curriculum vitae,

-

(allen) een gesprek.

Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Plaatsing en voorrangsregels
De plaatsings- en voorrangsregels voor Biologie cursussen staan beschreven in
paragraaf 5.3 van de studiegids van de opleiding. Ingangseisen per vak staan
beschreven in de studiegids en in de Osiris cursusbeschrijving. Tevens staan in
de studiegids (hoofdstuk 4) voorbeelden van uitsluitingen vanwege te veel
overlap tussen cursussen aangegeven.
Artikel 4.6 – Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Geen aparte verkorte cursussen.
Artikel 5.5– Reparatie: aanvullende of vervangende toets
De student meldt een overmachtsituatie per email bij het Studiepunt en de
cursuscoördinator. In de email staan de volgende gegevens: naam,
studentnummer, naam en code van de betreffende cursus, datum en tijd van de
toets en de reden van afwezigheid.
Studenten die door Covid_19 of hieraan gerelateerde quarantaine niet
kunnen/konden deelnemen aan een toets behouden het recht op een
reparatiemogelijkheid nadat de toets (eerste toets) is ingehaald.
Als de student zich voor beide tentamenkansen afmeldt, of zich de eerste keer
afmeldt en bij de tweede tentamenkans een onvoldoende eindbeoordeling haalt
van tenminste een vier (zie OER 5.8.4), komt de student mogelijk in aanmerking
voor een derde tentamenkans. Studenten kunnen hiertoe een verzoek indienen
bij de Kamer Biologie van de examencommissie. De student moet dan voor de
gemiste tentamenkansen bewijs aanleveren. Hier worden zij in een mail van het
studiepunt als reactie op de afmelding op gewezen.
Als het gaat om een overmachtsituatie van vertrouwelijke aard kan de student
contact opnemen met de studieadviseur.
Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn, vervallen indien de cursus
waarbinnen deze zijn behaald niet met goed gevolg is afgelegd. In afwijking
8

hierop kan de examinator de geldigheidsduur van opdrachten, practica etc.
verlengen, of een aanvullende dan wel een vervangende opdracht opleggen.

Artikel 6.2 – Judicium cum laude
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde ‘a’
geldt:
•

voor de cursussen van de bacheloropleiding is onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het
Afstudeerproject (B-B3AFSTP) een onafgeronde 8,0 of hoger. Indien de
student het voormalige bacheloronderzoek en de bachelorscriptie als
aparte cursussen heeft gevolgd/volgt (B-B3ONSCR en B-B3ONST) dan
geldt dat voor samen gemiddeld een onafgeronde 8,0 of hoger, maar
geen van beiden lager dan 7,5 mag zijn.

Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Er kan geen negatief bindend studieadvies worden uitgebracht als de student
alle toetsen verbonden aan de cursussen van het eerste jaar van de opleiding
met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten (Tabel 5), heeft behaald.
Tabel 5: Verplichte cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Biologie
vallen
Cursuscode:
Cursusnaam:
B-B1DIER05
Biologie van dieren
B-B1ECEX20
Ecologie en experiment
B-B1EVBI09
Evolutie en biodiversiteit
B-B1GENO20
Genomica
B-B1KWBI20
Kwantitatieve biologie
B-B1MB05
Moleculaire biologie
B-B1PLMI20
Planten en micro-organismen
Vrije keuzecursus
Tabel 6: Cursussen die onder het eerste jaar van MLS vallen
Cursuscode:

Cursusnaam:
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SK-B1SPANY
SK-B1BIFC
SK-B1BMC
SK-B1BIOC
B-B1FUN14
B-B1MOL14
SK-BWSNK1
Vrije keuzecursus

Spectroscopieen analyse1
Biofysische chemie
Biomoleculaire chemie
Bio-organische chemie
Functionele biologie
Moleculaire celbiologie
Wis- en natuurkunde 1

De vrije keuzecursus in Tabel 5 en Tabel 6 betreft 7,5 EC van het eerste jaar en
kan worden ingevuld met een keuzecursus bij Biologie of een cursus uit de
universitaire onderwijscatalogus.

Artikel 8.5 – Overgangsregelingen
1. Major Biologie
-

Studenten die tussen 1 september 2013 en 1 september 2016 zijn
gestart: daarvoor geldt dat zij 45 EC aan verplichte cursussen op
niveau 1 moeten doen. Voor deze studenten geldt tevens dat zij 30
EC niveau 3 cursussen kiezen uit Tabel 9.

-

Studenten die op of na 1 september 2016 zijn gestart: daarvoor
geldt dat zij 30 EC niveau 3 cursussen kiezen waarvan minimaal
22,5, die in Tabel 9 aangegeven zijn met niveau 3. Voor deze
studenten geldt tevens dat naast de verplichte Bachelor
onderzoekscriptie ook de Bachelor onderzoekstage verplicht is als
eindopdracht (per september 2022 worden deze cursussen
vervangen door de equivalente cursus Afstudeerproject; BB3AFSTP).

-

Studenten die op of na 1 september 2017 met de opleiding zijn
gestart: daarvoor geldt dat zij tevens de cursus Academisch
communicatie (B-B2AS17) op niveau 2 verplicht moeten volgen.

-

Studenten die op of na 1 september 2020 met de opleiding zijn
gestart: daarvoor geldt dat zij 9 verplichte cursussen moeten volgen
(zie Tabel 8); zeven op niveau 1, één op niveau 2 (Academische
communicatie; B-B2AS17) en één op niveau 3 (Afstudeerproject; B-

1

Spectroscopie en analyse is alleen verplicht voor MLS studenten ingeschreven via Scheikunde.

MLS-studenten ingeschreven via Biologie volgen dan een keuzevak.
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B3AFSTP). Voor deze studenten geldt ook dat zij 30 EC niveau 3
cursussen kiezen waarvan minimaal 22,5 uit Tabel 9, die
aangegeven zijn met niveau 3*.
-

Voor studenten gestart vóór september 2020 en die verplichte
niveau 1 cursussen die vanaf september 2020 niet meer gegeven
worden nog moeten volgen, geldt de volgende herkansings- en
vervangingsregeling als zij aan een voor hen verplichte cursus nog
niet voldaan hebben:
i. Biologie en ecologie van planten (B-B1BEP13): studenten
volgen de cursus Planten en micro-organismen (BB1PLMI20).
ii. Systeembiologie (B-B1SYSB09): het modelleringsonderdeel
van dit vak is nu onderdeel van de cursus Kwantitatieve
biologie (B-B1KWBI20), het bioinformatica deel is nu een
onderdeel van de cursus Genomica (B-B1GENO20). De
studenten volgen verplicht zowel Kwantitatieve biologie (BB1KWBI20) als Genomica (B-B1GENO20).
iii. Experiment en statistiek (B-B1EXST13): studenten volgen
verplicht de cursus Kwantitatieve biologie en het onderdeel
filosofie van Ecologie en experiment (B-B1ECEX20).

-

Voor studenten die tussen 1 september 2016 en 1 september 2022
gestart zijn met de opleiding en nog niet de verplichte cursussen BB3ONSCR en B-B3ONST hebben afgerond, geldt dat zij de verplichte
cursus B-B3AFSTP volgen als vervangend equivalent van BB3ONSCR én B-B3ONST.

-

Voor studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart met de
opleiding en nog niet de verplichte cursus B-B3ONSCR hebben
afgerond, en niet de keuze cursus B-B3ONST, geldt dat zij BB3ONSCR mogen volgen (7,5 EC alleen de scriptie) of als vervanging,
de cursus B-B3AFSTP (15 EC, inclusief stage).

-

Voor studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart met de
opleiding en nog niet de verplichte cursus B-B3ONSCR hebben
afgerond, maar wel de keuzecursus B-B3ONST, geldt dat zij BB3ONSCR moeten volgen, maar niet de cursus B-B3AFSTP mogen
volgen.

-

Studenten die na 1 september 2016 zijn gestart met de opleiding en
reeds B-B3ONSCR hebben afgerond, maar niet B-B3ONST hebben
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afgerond, behouden de mogelijkheid om B-B3ONST te volgen. Zij
mogen niet de cursus B-B3AFSTP volgen.
-

Studenten die reeds B-B3ONST hebben afgerond, maar niet BB3ONSCR, behouden de mogelijkheid om B-B3ONSCR te volgen. Zij
mogen niet de cursus B-B3AFSTP volgen.

2. Major MLS
-

Voor ouderejaars MLS-studenten met een aangehouden BSA en/of
MLS-ouderejaars die nog verplichte vakken moeten herkansen,
geldt dat zij bij een eindcijfer ND (Niet Deelgenomen), of als ze in
jaar 1 of 2 zich niet voor het verplichte vak hadden ingeschreven,
het MBLS-equivalent van de cursus moeten volgen (zie de
equivalentietabel in Tabel 12). Wis- en natuurkunde 1 (SK-BWSNK1)
en AD-Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANY) kennen geen MBLSequivalent, studenten kunnen zich voor deze originele vakken
inschrijven.
Biomoleculaire chemie (SK-B1BMC) blijft bestaan, maar verandert.
In plaats daarvan moet de MBLS-equivalent (MBLS-105) worden
gevolgd (zie de equivalentietabel in Tabel 12).

-

Vanaf 2022-2023 moeten studenten die na geboden eenmalige
mogelijkheid in 2021-2022 om de (deel)toetsen te maken die qua
vorm en inhoud overeenkomen met die van de vervallen
eerstejaars MLS-cursus uit 2020-2021 niet voor de cursus zijn
geslaagd, of daaraan niet hebben deelgenomen, de equivalente
MBLS-cursus van de vervallen MLS-cursus geheel opnieuw
volgen (zie de equivalentietabel in Tabel 12).

-

MLS-studenten die het verplichte vak Cellen en Weefsels (BB2CWMLS) nog niet hebben gevolgd, of hebben afgerond met een
eindcijfer onvoldoende, NVD of AANV, wordt in 2022-2023 nog
eenmaal de gelegenheid geboden om deze cursus op code BB2CWMLS te volgen. Een alternatieve mogelijkheid is om niet deze
cursus, maar de MLBS equivalent Genomes, Cells and Tissues
(MBLS-204) te volgen. Vanaf 2023-2024 is het alleen nog mogelijk
om de MBLS-equivalent (MBLS-204) te kiezen.

-

MLS-studenten die het verplichte vak Moleculair Biologische en
Biochemische technieken (SK-B2MBBT) nog niet hebben gevolgd, of
12

hebben afgerond met een eindcijfer ONV, NVD of AANV, moeten
vanaf 2022-2023 de MBLS-equivalent van de cursus volgen,
Molecular Biology & Biochemical Techniques (MBLS-202). Hierbij
geldt dat het practicumcijfer van SK-MBBT in 2022-2023 nog geldig
blijft indien voldoende.
-

Voor MLS-studenten ingeschreven bij Biologie die hun
afstudeerproject/bachelorthesis bij Biologie doen, geldt dezelfde
overgangsregeling als voor Biologie studenten, beschreven bij
Artikel 8.5, m.b.t. de cursus B-B3AFSTP.

Overzichten
Tabel 7: Schema Bachelor Biologie
Onderdeel BA-Examenprogramma: Biologie
Major totaal
• Major verplichte cursussen
• Major keuze cursussen
Profileringsruimte
Totaal Bachelor

Aantal EC
135
75
60
45
180

(Major) honours cursussen

452

opmerkingen

Op uitnodiging
+ na selectie

Overzicht 1: Cursussen Bachelor Biologie 3
Tabel 8: Verplichte major cursussen Biologie
Cursuscode
B-B1DIER05
B-B1EVBI13
B-B1MB05
B-B1PLMI20

Cursusnaam
Biologie van dieren
Evolutie en biodiversiteit
Moleculaire biologie
Planten en microorganismen

EC
7,5
7,5
7,5

Niveau
1
1
1

7,5

1

Opmerkingen

2

Waarvan 15 EC extra curriculair en 30 EC binnen de major en/of de profileringsruimte

3

Voor cursussen die elkaar uitsluiten als gevolg van te veel overlap zie de studiegids
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B-B1KWBI20
B-B1ECEX20
BB1GENO20

Kwantitatieve biologie
Ecologie en experiment

7,5
7,5

1
1

Genomica

7,5

1

B-B2AS17

Academische communicatie

7,5

2

B-B3AFSTP

Afstudeerproject

15

3

Verplicht voor
studenten vanaf
september 2017
Cursus vervangt
de cursussen BB3ONSCR +
B-B3ONST. Zie
artikel 8.5;
overgangsregeli
ngen voor
details.

Tabel 9: Keuze major cursussen Biologie4
Cursuscode
B-B1BIOT09
B-B1MAWE13

EC

Niveau Opmerkingen

7,5

1

7,5

1

B-B2AS17

Academische
communicatie

7,5

2

B-B2BIW13

Biologie in het
werkveld

7,5

2

7,5
7,5

2
2

7,5

2

7,5
7,5

2
2

B-B2CEL09
B-B2DIFY17
B-B2DSB18
B-B2ECO221
B-B2EVO09
4

Cursusnaam
Biotechnologie en
maatschappij
Mariene
wetenschappen I

De Cel
Dierfysiologie
Datascience en
biologie
Ecologie 2
Evolutie 2

Verplicht voor
studenten vanaf
september 2017
Cursus bestaat uit
drie losse 2,5 EC
onderdelen

Bij de keuze gelden de volgende regels: op niveau 2 moet voor ten minste 15 studiepunten aan

keuzecursussen worden gekozen; op niveau 3 moet voor ten minste 30 studiepunten aan
keuzecursussen waarvan 22,5 van niveau 3* cursussen worden gekozen.
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B-B2GEBI05
B-B2MAWE14
B-B2META09
B-B2MGOT14
B-B2MINT10
B-B2NEUR10
B-B2OBI07
B-B2PICO21
B-B2PLFY09
B-B2TAXI22
B-B2THEC05
B-B2VSR
BETA-B2BBB
BETA-B2STA
BETA-B2WTC
GEO2-4212
B-B3ADBI21
B-B3BCG20
B-B3BETH05
B-B3BIKA22
B-B3BILA10
B-B3CEWE
B-B3COMB10
B-B3DID14
B-B3EMNA16 5
5

Gedragsbiologie
Mariene
wetenschappen II
Metabolisme en
biochemie
Moleculair genetische
onderzoekstechnieken
Microbiële interacties
Neurobiologie
Ontwikkelingsbiologie
Planten in Context
Plantenfysiologie
Taxonomie en
identificatie
Biologische
modellering
Voortgezette statistiek
en R
Bèta in bedrijf en
beleid
Studenten actief in de
maatschappij
Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
Paleontologie-flora
Advanced
Biotechnology
Bioinformatics for
comparative genomics
Bio-ethiek
Biologie van kanker
Biodiversiteit en
landschap
Cellen en weefsels
Computationele
biologie
Didactiek
Nature based design

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
2
2
2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

3*

7,5

3*

7,5
7,5

3
3*
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3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5
7,5

3
3

Nieuw

Nieuw

Van deze twee cursussen (B-B3EMNA16 en B-B3WEAD09) mag slechts één gevolgd worden.
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B-B3EMP19
B-B3ENDO10
B-B3EVIN17
B-B3EVO14
B-B3EVON19
B-B3FOFO16
B-B3GENB09
B-B3GEOB17
B-B3GESB05
B-B3IMMB09
B-B3INB16
B-B3MCR18
B-B3MECO15

B-B3MIA22

B-B3MOMI21
B-B3MPMI18
B-B3MSCI05
B-B3NAAN16
B-B3OBG05

Empathie
interdisciplinair
Endocrinologie
Evolutie
interdisciplinair
Evolutie 3: co-evolutie
in theorie en praktijk
Evolutionaire
ontwikkelingsbiologie
Food forward
Genoombiologie
Gedragsobservaties
Geschiedenis en
wijsbegeerte van de
biologie
Immunobiologie
Tropische ecologie
Molecular cell
research
Microbiële ecologie

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5
7,5
7,5

3*
3*
3*

7,5

3

7,5
7,5

3*
3*

7,5

3*

7,5

3*

Microscopy and Image
7,5
analysis

Moleculaire
microbiologie
Molecular plant
microbe interactions
Mariene
wetenschappen III
Neuronale
aandoeningen
Ontwikkelingsbiologie

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

Vervangt Light and
electron
microscopy (BB3LEM18) voor
Biologie
studenten. NB: BB3LEM18 blijft
bestaan voor MLS
studenten in jaar
22-23 (periode
2AD)
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en genetica

B-B3ONST

Bachelor
onderzoeksstage

7,5

3

B-B3PDE18

Plant development
and environment

7,5

3*

B-B3PLONS

Onderzoeksstage
PLUS (verdiepende en
verbredende stage).

7,5

3*

B-B3RDA21

Research Design and
Analysis

7,5

3*

B-B3RDAE22

Research Design and
Analysis Ecologie en
Gedrag

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3*

7,5

3

7,5

3*

7,5

3

7,5

3

B-B3REE22
B-B3SOEC16
B-B3TIC20
B-B3TOX10
B-B3WBEL09
B-B3WEAD09 5

Ruimtelijke
evolutionaire ecologie
Cognitie en Socioecologie
Thematic
interdisciplinary
challenge
Toxicologie
Wetenschapper in
beleid
Wetenschapper in

Verplicht voor
studenten vanaf
september 2016,
keuzeonderdeel
voor studenten
van vóór sept
2016. Vervangen
door B-B3AFSTP.
Kan alleen gevolgd
worden door
studenten die
vallen onder
overgangsregeling,
zie 8.5.

Nieuw. Mag alleen
gevolgd worden
aansluitend aan en in combinatie
met - B-B3AFSTP
Deze RDA cursus
richt zich op
moleculaire- en
celbiologie
Nieuw. Deze RDA
cursus richt zich
op ecologie en
gedrag
Nieuw
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B-B3WICO18
GEO3-4312

advies
Wildlife conservation
Paleoenvironments

7,5
7,5

3*
3*

Overzicht 2: Cursussen Biologie, track Molecular Life Sciences (MLS)
BA-Examenprogramma: Biologie-MLS
1- Major
• Verplicht
• Verplichte keuze
• Keuze
2- Profilering
Totaal Bachelor

Aantal EC
135
60
15
60
45
180

Opmerkingen:

Tabel 10: Verplichte major cursussen MLS (voor MBLS equivalenten zie Tabel 12)
Cursuscode

Cursusnaam

EC

Niveau

B-B1FUN14

Functionele biologie

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

2

7,5

2

B-B1MOL14
SK-B1BIOC
SK-B1BIFC

Moleculaire
celbiologie
Bio-organische
chemie
Biofysische chemie

Biomoleculaire
chemie
Wis- en
SK-BWSNK1
natuurkunde 1
Moleculair
biologische en
SK-B2MBBT
biochemische
technieken
Cellen en weefsels
B-B2CWMLS
MLS
Verplichte keuze afstuderen:
SK-BTHESIS
Bachelorthesis
B-B3AFSTP
Onderzoeks
(equivalent
bachelorscriptie en
aan
Onderzoekstage
B-B3ONSCR
SK-B1BMC

Opmerkingen

Cursus kent geen
MBLS equivalent

15
7,5 +
7,5 =
15

Cursus vervangt de
cursussen BB3ONSCR +
B-B3ONST. Zie artikel
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en BB3ONST)

8.5;
overgangsregelingen.

Tabel 11: Keuze major cursussen MLS
Cursuscode
B-B1BIOT09
B-B1KWBI20
B-B1GENO20
SK-B1SPANY 1
SK-BKWAN
SK-BWSNK2
FA-BA112
FA-BA113
FA-BA111
FA-BA114
FA-BA105
B-B2EVO09
B-B2MINT10
B-B2NEUR10
B-B2THEC05
B-B2META09
B-B2PLFY09
B-B2DSB18
MBLS-205
FA-BA205

Cursusnaam
Biotechnologie en
maatschappij
Kwantitatieve biologie
Genomica
AD - Spectroscopie en
analyse
Kwantumchemie en
anorganische chemie
Wis- en natuurkunde 2
Schimmels en
geneesmiddelen
Planten en
geneesmiddelen
Moleculen als
geneesmiddelen
Geluk en
geneesmiddelen
Kinetiek van
geneesmiddelen
Evolutie 2
Microbiële interacties
Neurobiologie
Biologische
modellering
Metabolisme en
Biochemie
Plantenfysiologie
Data science en
biologie
Biochemical
Pharmaceutics
Hormonale
aandoeningen

EC

Niveau Opmerkingen

7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 1
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
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FA-BA201
SK-B2MEME
SK-B2MSPR
SK-B2NMRM
SK-B2RDEM
SK-B2SPEC
SK-B2SPEC
SK-BFYCH
SK-BORC13
SK-BWS2-13
B-B2VSR
BETA-B2BBB

Infectie en afweer
Membranen en
membraaneiwitten
Massaspectrometrie
en proteomics
NMR-spectroscopie en
molecular modelling
Röntgendiffractie en
Elektronenmicroscopie
Spectroscopie van
moleculen en
materialen
Spectroscopie van
moleculen en
materialen
Fysische chemie 2
Organische chemie 2
(theorie en praktijk)
Wiskunde 2
Voortgezette
statististiek en R
Bèta in Bedrijf en
Beleid

7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2

7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2
7,5 2

BETA-B2OOP

Oriëntatie op de
onderwijspraktijk

7,5 2

BETA-B2STA

Studenten actief in de
maatschappij

7,5 2

BETA-B2WTC

Wetenschaps- en
techniekcommunicatie

7,5 2

FA-BA204

Biologische
geneesmiddelen

7,5 2

B-B3ADBI21

Advanced
Biotechnology

7,5 3

Oriëntatie op de
onderwijspraktijk is in
2020-2021 voor het
laatst aangeboden
Nieuw. Komt in de
plaats van Oriëntatie
op de
onderwijspraktijk

Vanaf 2020-2021 mag
Biologische
geneesmiddelen NIET
meer worden
gekozen
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B-B3BETH05
B-B3BIKA22
B-B3COMB10
B-B3DID14

Bio-ethiek
Biologie van Kanker
Computationele
biologie
Didactiek

7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3

B-B3EUKA09

Moleculaire eukaryote
microbiologie

7,5 3

B-B3GENB09

Genoombiologie

7,5 3

B-B3GKA16

Gentherapie, kanker,
en aids

B-B3IMMB09
B-B3LEM18
B-B3MCR18

Immunobiologie
Light and electron
Microscopy and image
analysis
Molecular cell
research

7,5 3

7,5 3

7,5 3

B-B3MPMI18

Molecular plant
microbe interactions

7,5 3

B-B3NAAN16
B-B3OBG05
B-B3PDE18

B-B3PLONS

Neuronale
aandoeningen
Ontwikkelingsbiologie
en genetica
Plant development
and environment
Onderzoeksstage
PLUS (verdiepende en
verbredende stage).

GKA is in 2021-22
voor het laatst
aangeboden

7,5 3

Moleculaire
microbiologie

B-B3MPROM16

Moleculaire eukaryote
microbiologie is in
2020-2021 voor het
laatst aangeboden

7,5 3

B-B3MOMI21

Moleculaire
prokaryote
microbiologie

Nieuw

7,5 3

Overlapt met
voormalige
Moleculaire Eukaryote
enf Prokaryote
Microbiologie

Moleculaire
prokaryote
microbiologie is in
2020-2021 voor het
laatst aangeboden

7,5 3
7,5 3
7,5 3

7,5 3

Nieuw. Mag alleen
gevolgd worden
aansluitend aan - en
in combinatie met - B21

B3AFSTP
B-B3TOX10
B-B3WEAD09
FA-BA314
FA-BA311
FA-BA319
SK-BASSM

B-B3BCG20
FA-BA214
FA-BA316
FA-CPS333
FA-CPS336T
SK-B3PFA
SK-B3TTB
SK-BMECH08
SK-BORC3
SK-BREPB
SK-BREPD
SK-BTOYM
SK-BVIZI

Toxicologie
Wetenschapper in
advies
Future Medicines
Ontwikkelen nieuwe
geneesmiddelen
Bioanalyse
Advanced
Superstructures:
Scattering and
Microscopy
Bioinformatics and
Comparative
Genomics
Pijn
Verslaving en
verslavingsmiddelen
Pharma and nutrition
Psychoneuro
pharmacology (theory)
Protein Folding and
Assembly
Trending Topics on
Biomolecules
Medicinal Chemistry
Organische chemie 3
Researchproject
Bijvoet
Researchproject
Debye
Toy Models
Virusziekten / Viruses

7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3

7,5 3
7,5 2
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
7,5 3
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Tabel 12: Equivalente cursussen track MLS: Bacheloropleiding MBLS. (Vanaf 20212022 is MBLS gestart (i.p.v. track MLS), de voertaal van MBLS cursussen is Engels).
Cursuscode Cursusnaam
MLS
MLS

Equivalente
cursuscode
MBLS
FA-BA204

Equivalente
cursusnaam
MBLS
Biologische
geneesmidd
elen

Molecular
Biology &
Biochemical
Techniques
Cell Biology

SK-B2MBBT

Moleculair
Biologische en
Biochemische
Technieken

B2MBBT

Moleculair
Biologische en
Biochemische
Technieken
Moleculaire
celbiologie
Bio-organische
chemie

MBLS-202

SK-B1BIFC

Biofysische
chemie

MBLS-104

B-B1FUN14

Functionele
Biologie
Biomoleculaire
chemie

MBLS-107

Moleculaire

B-

B-B1MOL14
SK-B1BIOC

SK-B1BMC

B-

MBLS-101
MBLS-103

MBLS-105

Organic
Chemistry of
Drug
Molecules
Physical
Chemistry
for the Life
Sciences
Functional
Biology
Biochemical
Chemistry

Moleculaire

Opmerkingen

Vanaf 20202021 mag
Biologische
geneesmiddele
n niet meer
worden
gekozen

Het
scheikundevak
Biomoleculaire
chemie
behoudt code
SK-B1BMC en
verandert van
opzet, en kan
niet meer door
MLS-ers
worden
gevolgd.
Dit vak bevat
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B3EUKA09

eukaryote
microbiologie

B3MOMI21

Microbiologi
e

SK-B2PHAR

Biochemical
Pharmaceutics

BETAB2OOP

Oriëntatie op de
onderwijspraktij
k

B-B3ONSCR
en BB3ONST

Onderzoeks
bachelorscriptie
en
Onderzoekstage

Biochemical MBLS-205
Pharmaceuti
cs
Studenten
BETA-B2STA
actief in de
maatschappi
j
Afstudeerpro B-B3AFSTP
ject

grote delen van
de voormalige
Moleculaire
eukaryote
microbiologie
en Moleculaire
prokaryote
microbiologie
cursussen.

Zie
overgangsregel
ing paragraaf
8.5
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BIJLAGE B: FARMACIE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 – Toelating 6
2.1.1 Gelijkwaardige opleidingen zijn:
1. NEDERLAND:
•

vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket

•

vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen afgelegd
krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde voorschriften
zoals luidend tot en met 31 juli 2007),

•

gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876

•

hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet

2. INTERNATIONAAL BACCALAUREAAT
•

Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat
verstrekt door het International Baccalaureate Office te Genève

3. SURINAME
•

Getuigschrift Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

2.1.2 Betreft hier de vakken:
•

Wiskunde A of Wiskunde B

•

Natuurkunde

•

Scheikunde

2.1.3 Betreft hier de vakken:
• Wiskunde A of Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde

6

Toelaatbaar betekent hier toegelaten tot de selectieprocedure.
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Artikel 2.3 – Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de
volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
• Wiskunde A of B op vwo-eindexamen-niveau
• Natuurkunde op vwo-eindexamen-niveau
• Scheikunde op vwo-eindexamen-niveau
• Biologie op vwo-eindexamen-niveau
• Engels op vwo-eindexamen-niveau
Artikel 3.1.2 – Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Farmacie heeft:

1. Kennis en inzicht
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in:
• de chemische en de fysisch-chemische eigenschappen en analyse van
laag- en hoogmoleculaire farmaca en farmaceutische hulpstoffen;
• het formuleren van geneesmiddelen en de daarmee samenhangende
kwaliteitscriteria;
• de invloed van fysisch-chemische eigenschappen van chemische
verbindingen op hun toepasbaarheid als geneesmiddel;
• de aangrijpingspunten van farmaca in het lichaam, tot op moleculair
niveau;
• de processen en factoren die een rol spelen bij de route en biologische
lotgevallen van het geneesmiddel en het beschikbaar gekomen farmacon
in het lichaam;
• de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan ziekten en
de daarvoor relevante basale anatomie en fysiologie;
• de medicamenteuze behandeling van een aantal belangrijke
aandoeningen, inclusief de achtergronden hiervan;
• gewenste en ongewenste effecten van geneesmiddelen op het biologisch
systeem;
• de belangrijkste patiënt- en producteigenschappen die de effecten van
geneesmiddelen kunnen beïnvloeden en de hierbij te gebruiken
diagnostische meetmethoden;
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• het proces van de ontwikkeling van geneesmiddelen;
• de opzet, meetmethoden en (statistische) gegevensverwerking van
farmaceutisch onderzoek.
2. Toepassen van kennis en inzicht
De afgestudeerde:
• kan kwalitatieve, kwantitatieve en statistische technieken in farmaceutisch
onderzoek toepassen;
• is in staat een specifieke farmaceutische vraagstelling te definiëren,
hypothesen op te stellen en verklaringen te vormen;
• is in staat farmaceutische gegevens te verkrijgen en kwalitatief en
kwantitatief te analyseren;
• heeft in een afstudeerproject aangetoond in staat te zijn de verworven
kennis, inzichten en vaardigheden toe kunnen te passen voor het volgens
de empirische cyclus oplossen van vraagstukken binnen het
farmaceutisch vakgebied.
3. Oordeelsvorming
De afgestudeerde:
• heeft kennis en inzicht in de contextuele positie van het farmaceutisch
wetenschapsgebied als zodanig, d.w.z. vanuit een wetenschapsfilosofisch
en -historisch, ethisch en/of maatschappelijk besef;
• is in staat om farmaceutische, (analytisch-) chemische en biomedische
vakliteratuur te lezen, te begrijpen en kritisch te beoordelen;
• is in staat verzamelde farmaceutische en biomedische gegevens op hun
kwaliteit te beoordelen;
• is in staat een oordeel te vormen over farmaceutische vraagstukken, mede
gebaseerd op het afwegen van relevante maatschappelijke, klinische,
wetenschappelijke en ethische aspecten;
• is in staat bij farmaceutische vraagstukken verbindingen te leggen met
naastliggende vakgebieden (bv. geneeskunde, biologie, scheikunde,
natuurkunde).
4. Communicatie:
De afgestudeerde:
• kan effectief en efficiënt doelgroepgericht mondeling en schriftelijk
communiceren in de voertaal waarin de opleiding wordt aangeboden;
• kan mondeling en schriftelijk rapporteren over onderzoek;
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• kan inhoudelijk bijdragen aan een wetenschappelijke discussie;
• kan een beargumenteerde mening vormen en deze verdedigen;
• is in staat om in groepsverband te functioneren.
5. Leervaardigheden
De afgestudeerde:
• is in staat om zelfstandig en doelgericht kennis en inzicht te verwerven
aangaande voor hem of haar nieuwe farmaceutische vraagstukken;
• kan functioneren op academisch werk- en denkniveau; kan en wil dit
niveau blijvend ontwikkelen;
• is in staat om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het
vakgebied en is in staat om deze bij te houden en toe te passen;
• kan multidisciplinair denken en verbanden leggen tussen de verschillende
disciplines;
• kan reflecteren op eigen ontwikkeling en studieloopbaan om
weloverwogen keuzes te maken voor een vervolgtraject;
• kan reflecteren op het eigen handelen en (peer) feedback geven,
ontvangen en verwerken;
• laat professioneel gedrag zien binnen het farmaceutisch en
beroepspraktijk-gericht onderwijs en onderzoek.
Artikel 3.3 – Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
De voertaal van de opleiding is Nederlands, met uitzondering van cursussen
waaraan internationale docenten bijdragen en/of internationale studenten
deelnemen. De voertaal van het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is
Engels. Het CPS is een internationaal studiepad gericht op wetenschappelijk
onderzoek in de farmaceutische wetenschappen. Het studiepad CPS is
nadrukkelijk ook gericht op internationale studenten. Het consequent hanteren
van de Engelse voertaal bij het CPS bevordert de community vorming van
studenten en docenten.

Artikel 3.5 – Major
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135
studiepunten dat betrekking heeft op de Farmaceutische Wetenschappen.
Daarvan zijn de in de overzicht 1 aangewezen onderdelen verplicht.
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2. Onderdeel van de major is een thesis met een studielast van tenminste 7,5
studiepunten, waarbij de student de mogelijkheid heeft een afrondend
werkstuk te maken als proeve van bekwaamheid waarin vereiste kennis,
vaardigheden en attitudes samenkomen.
Artikel 3.6- Dubbele bachelor
Farmacie kent geen dubbele bachelor.

Artikel 3.11 – Honoursprogramma in de Science Honours Academy
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 studiepunten extracurriculair en 30 studiepunten als honoraire
studiepunten. Het honoursprogramma kent de volgende verplichte activiteiten:
1. Extracurriculair (ten minste 15 studiepunten):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy (SHA): BETA-B2HRI 7,5 studiepunten

-

Departementaal onderdeel van het Honours Programme in
Pharmaceutical Sciences (HPPS): BETA-B3DHB 7,5 studiepunten

2. Binnen de major, op honoursniveau (15 tot 30 studiepunten):
-

De bachelor thesis / research project op honoursniveau met een
studielast van 15 studiepunten

-

Vrije keuze ruimte: binnen het curriculum behaalt de honoursstudent
cursus(sen) van 7,5 studiepunten op honoursniveau, met als
mogelijkheden:
•

reguliere cursussen van 7,5 studiepunten op honoursniveau
brengen via een verdiepende opdracht en/of

•

het behalen van honourscursussen van 7,5 studiepunten binnen de
profileringsruimte (bijv. bij het Descartes College). Zie overzicht 2
voor keuzecursussen.

•

Voor studenten CPS geldt dat alle verplichte cursussen van de
major op honoursniveau zijn.

3. Van elke honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan
extracurriculaire activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten
doen internationale en/of interdisciplinaire en/of maatschappelijke
ervaring op in het honoursprogramma, b.v. in de vorm van een studiereis.
4. Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar
door een selectiecommissie op basis van cijfergemiddelde (minimaal 7,5
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in eerste semester), experimentele vaardigheid, theoretische kennis,
behaald aantal studiepunten, een motivatiebrief, curriculum vitae en
eventueel een gesprek.
Voor meer informatie zie:
http://students.uu.nl/beta/farmacieb/onderwijs/honours/honoursprogrammas-beta en meer specifiek:
https://sciencehonours.sites.uu.nl/students/pharmacy/

Artikel 4.2 – Ingangseisen cursussen; voorkennis
Deelname aan:

Ingangseis:

verplichte cursus
niveau 3

alle verplichte cursussen op niveau
1 afgerond met een voldoende

FA-BA301

FA-BA203 gevolgd

FA-BA303

FA-BA201 gevolgd

FA-BA305

FA-BA202 gevolgd

FA-CPS-380

alle verplichte cursussen niveau 1
en 2 major CPS afgerond met een
voldoende

Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
Zie voorrangsregels zoals beschreven op de website van de opleiding.
Artikel 4.6 - Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Zie overzicht 3.

Artikel 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets
Indien een student door ziekte niet kan deelnemen aan de toetsing, dan dient hij
dit te melden bij de coördinator van de cursus en het studiepunt.
Overmachtssituaties van meer persoonlijke aard dienen gemeld te worden bij de
studieadviseur.
30

Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed
gevolg is afgerond, vervallen na afloop van de cursus, met uitzondering van de
opdrachten en deeltoetsen van de volgende cursussen:
Cursuscode Titel
FA-BA100

Academische vaardigheden Farmacie 1

FA-BA200

Academische vaardigheden Farmacie 2

FA-BA300

Academische vaardigheden Farmacie 3

Artikel 6.2 - Judicium cum laude
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van de bacheloropleiding is als onafgerond gewogen
gemiddelde tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het
bachelorwerkstuk een 8,0 of hoger.

Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Als de student alle toetsen verbonden aan de cursussen van het eerste jaar van
de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten heeft behaald
kan er geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht.
De cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Farmacie vallen bij het
volgen van het studiepad Farmacie of studiepad Farmaceutische
Wetenschappen zijn:
Cursuscode: Cursusnaam:
FA-BA100

Academische vaardigheden Farmacie 1

FA-BA101

Inleiding farmacie

FA-BA102

Chemie van geneesmiddelen

FA-BA103

Toedienen van geneesmiddelen

FA-BA104

Werking van geneesmiddelen
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FA-BA105

Kinetiek van geneesmiddelen

FA-BA106

Therapie met geneesmiddelen

FA-BA107

Onderzoek naar geneesmiddelen

###

Een cursus naar keuze van tenminste 7,5
studiepunten

De cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Farmacie, College of
Pharmaceutical Sciences vallen zijn:
Cursuscode: Cursusnaam:
FA-CPS101

Epidemiology and Clinical
Development of Drugs

FA-CPS102

Body-drug interactions

FA-CPS103A

The drug and the cell

FA-CPS104

The drug molecule

###

Een cursus naar keuze van
tenminste 7,5 studiepunten

Artikel 8.5 – Overgangsregeling
Zie voor overgangsregeling overzicht 4.
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Overzichten
Schema Bachelor Farmacie:
Overzicht 1a: onderdelen major Farmacie, studiepad Farmacie
BA-Examenprogramma: Farmacie
Major totaal
•

Major verplichte cursussen

• Major keuzecursussen
Profilering
Bachelor Farmacie totaal
1.

Aantal
Opmerkingen
studiepunten
135
Inclusief FA-BA380
135
of FA-BA381
Bachelorwerkstuk
45
180

Verplichte major cursussen
Cursuscode Cursusnaam
FA-BA101
Inleiding farmacie
FA-BA102
Chemie van
geneesmiddelen
FA-BA103
Toedienen van
geneesmiddelen
FA-BA104
Werking van
geneesmiddelen
FA-BA105
Kinetiek van
geneesmiddelen
FA-BA106
Therapie met
geneesmiddelen
7
FA-BA107
Onderzoek naar
geneesmiddelen
FA-BA100
Academische
vaardigheden Farmacie 1
FA-BA200
Academische
vaardigheden Farmacie 2
FA-BA300
Academische

7

Studiepunten
7,5
7,5

Niveau
1
1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

0

1

0

2

0

3

De studiepunten van FA-BA107 worden pas toegekend als FA-BA100 is behaald.
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vaardigheden Farmacie 2
FA-BA201

Infectie en afweer

7,5

2

FA-BA202

Productzorg

7,5

2

FA-BA203

Neurologie

7,5

2

FA-BA204

Biologische
geneesmiddelen
Hormonale
aandoeningen
Psychofarmacologie

7,5

2

7,5

2

7,5

3

Cardiovasculaire
aandoeningen
Chronisch inflammatoire
aandoeningen
Oncologie

7,5

3

7,5

3

7,5

3

Dermatica en
huidaandoeningen
Bachelorwerkstuk

7,5

3

7,5

3

FA-BA205
FA-BA301
FA-BA302
FA-BA303
FA-BA304
FA-BA305
FA-BA380

Overzicht 1b: onderdelen major Farmacie, studiepad Farmaceutische
Wetenschappen
BA-Examenprogramma:
Farmaceutische
Wetenschappen
Major totaal
• Major verplichte
cursussen
• Major keuzecursussen
Profilering
Bachelor Totaal
1.

Aantal
Opmerkingen
studiepunten
135
75

Inclusief FA-BA381
Bachelorwerkstuk

60
45
180

Verplichte major cursussen
Cursuscode

Cursusnaam

Studiepunten Niveau

FA-BA101

Inleiding farmacie

7,5

1

FA-BA102

Chemie van

7,5

1

geneesmiddelen
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FA-BA103

Toedienen van

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

3

geneesmiddelen
FA-BA104

Werking van
geneesmiddelen

FA-BA105

Kinetiek van
geneesmiddelen

FA-BA106

Therapie met
geneesmiddelen

FA-BA107

Onderzoek naar
geneesmiddelen

FA-BA311

Ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen

FA-BA381

Bachelorwerkstuk

15

3

FA-BA100

Academische

0

1

0

2

0

3

vaardigheden Farmacie 1
FA-BA200

Academische
vaardigheden Farmacie 2

FA-BA300

Academische
vaardigheden Farmacie 3

2.

Majorgebonden keuzeonderdelen studiepad Farmaceutische
Wetenschappen

Cursussen aangeboden door het departement Farmaceutische Wetenschappen
of gelijkwaardige cursussen bij andere opleidingen. Bij de keuze gelden de
volgende regels:
•

ten minste 7,5 studiepunten moet behaald worden met cursussen op het
gebied van de productzorg

•

ten minste 7,5 studiepunten moet behaald worden met cursussen op het
gebied van de chemie of analyse of bioanalyse van geneesmiddelen

•

ten minste 15 studiepunten op het gebied van ziekten en farmacotherapie

•

ten minste 22,5 studiepunten aan keuzeonderdelen binnen de major en
profileringsruimte op niveau 3
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•

op niveau 2 moet voor ten minste 15 studiepunten aan cursussen worden
gekozen. Dit aantal mag worden verminderd in de mate waarin het
minimum op niveau 3 wordt overschreden.

Overzicht 1c: verplichte en keuze onderdelen major College of
Pharmaceutical Sciences8
BA-Examenprogramma: CPS
Major totaal
• Major verplichte
cursussen
• Major keuze
cursussen
Profilering
Bachelor Totaal
1.

Aantal
Opmerkingen
studiepunten
135
Inclusief FA-CPS-380
120
Research Project
15
45
180

Verplichte major cursussen
Cursuscode Cursusnaam
Studiepunten Niveau
FA-CPS101
Epidemiology and
15
1
clinical development
of drugs
FA-CPS102
Body-drug
15
1
interactions
FA-CPS103A The drug and the cell
7,5
1
FA-CPS104
The drug molecule
15
1
FA-CPS212
Immunopharmacology
7,5
2, H2
FA-CPS213

FA-CPS221
FA-CPS322
FA-CPS-380

Pharmacology of the
central nervous
system
Analytical methods
Pharmaceutical
biotechnology
Research Project

7,5

2, H2

7,5
15

2, H2
3, H3

30

3, H3

8

Studenten die voor 1 september 2021 met het CPS-programma gestart zijn kunnen volgens het oude examenprogramma
CPS2010 afstuderen tot uiterlijk 31 augustus 2025.
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FA-CPS-390
2.

Portfolio

0

3, H3

Majorgebonden keuzecursussen
Cursuscode Cursusnaam
FA-CPS222
Chemical techniques
FA-CPS223

Studiepunten Niveau
7,5
2, H2

Cellular and molecular
techniques
In vitro disease models
Organic chemistry
Theoretical part
Medicinal chemistry
theoretical part
Pharma and nutrition

7,5

2, H2

7,5
7,5

2, H2

Psychoneuropharmacology
theoretical part
Advanced epidemiology

7,5

7,5

FA-CPS341

Advanced
Immunopharmacology
theoretical part
Omics in oncology

7,5

3, H3

FA-CPS345

Proteins and disease

7,5

3, H3

FA-CPS230
FA-CPS311T
FA-CPS312T
FA-CPS333
FA-CPS336T
FA-CPS338
FA-CPS339T

7,5
7,5

7,5

3, H3
3, H3
3, H3
3, H3
3, H3
3, H3

Bij de keuze gelden de volgende regels:
•

Er moet 7,5 studiepunten gekozen worden uit FA-CPS222 Chemical
techniques of FA-CPS223 Cellular and molecular techniques.

•

Er moet 7,5 studiepunten gekozen worden uit FA-CPS230 of FA-CPS311T
of FA-CPS312T of FA-CPS333 of FA-CPS336T of FA-CPS338 of FA-CPS339T
of FA-CPS341 of FA-CPS345.

Invulling profileringsruimte College of Pharmaceutical Sciences:
•

Op niveau 3 moet voor ten minste 22,5 studiepunten aan cursussen
worden gekozen.9

9

De niet gekozen cursussen uit FA-CPS230 of FA-CPS311T of FA-CPS312T of FA-CPS333 of FA-CPS336T of FA-CPS338 of FACPS339T of FA-CPS341 of FA-CPS345 mogen wel opgenomen in de profileringsruimte.
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•

Op niveau 2 moet voor ten minste 7,5 studiepunten aan cursussen
worden gekozen. Dit aantal mag worden verminderd in de mate waarin
het minimum op niveau 3 wordt overschreden.

Overzicht 2: Inhoud Honours Programme in Pharmaceutical Sciences (HPPS)
1.

Honours cursussen
Cursuscode

Cursusnaam

BETA-B2HRI

The interdisciplinary module

BETA-B3DHB

Departementale
honoursbijeenkomsten
Honours thesis of CPS
research project
Honours-level cursussen of
extra opdrachten bij reguliere
cursussen

FA-BA381 of FA-CPS380
Diverse cursuscodes

2.

Studie
punte
n
7,5

Niveau
HB

7,5

HB

15-30

H3

15

HB

Honours level cursussen aangeboden binnen het curriculum Farmaceutische
Wetenschappen:

Cursuscode

Cursusnaam

FA-CPS212

Immunopharmacology

FA-CPS213

Pharmacology of the central
nervous system
Analytical methods
Chemical techniques
Cellular and molecular
techniques
In vitro models
Organic chemistry theoretical
part
Organic chemistry practical
part
Medicinal chemistry
theoretical part
Medicinal chemistry practical

FA-CPS221
FA-CPS222
FA-CPS223
FA-CPS230
FA-CPS311T
FA-CPS311P
FA-CPS312T
FA-CPS312P

Studie
punte
n
7,5

Niveau
2, H2

7,5

2, H2

7,5
7,5
7,5

2, H2
2, H2
2, H2

7,5
7,5

2, H2
3, H3

7,5

3, H3

7,5

3, H3

7,5

3, H3
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FA-CPS322
FA-CPS333
FA-CPS336T
FA-CPS336P
FA-CPS337
FA-CPS338
FA-CPS339T

FA-CPS339P

FA-CPS341
FA-CPS345
FA-CPS370

part
Pharmaceutical
biotechnology
Pharma and nutrition
Psychoneuropharmacology
theoretical part
Psychoneuropharmacology
practical part
Bio-analysis
Advanced
pharmacoepidemiology
Advanced
immunopharmacology
theoretical part
Advanced
immunopharmacology
practical part
Omics in oncology
Proteins and disease
Honours literature thesis

15

3, H3

7,5
7,5

3, H3
3, H3

7,5

3, H3

15

3, H3

7,5

3, H3

7,5

3, H3

7,5

3, H3

7,5
7,5
7,5

3, H3
3, H3
3, H3

Meer informatie is te vinden op de website:
http://students.uu.nl/beta/farmacie-b/onderwijs/honours/honoursprogrammasbeta
Overzicht 3: Cursussen die internationale inkomende exchange studenten
in periode 2 voor de onderwijsvrije periode rond kerst kunnen afronden
Cursuscode
FA-CPS221
FA-CPS370

Cursusnaam
Analytical methods
Honours literature
thesis

Studiepunten Niveau
7,5
2
7,5
3

Overzicht 4: Overgangsmaatregelen
Voor cursussen van het oude examenprogramma CPS2010 die niet meer
worden aangeboden gelden de volgende overgangsmaatregelen:
Oude
cursuscode
FA-CPS103

Oude cursustitel

Overgangsmaatregel

The drug and the

Contact opnemen
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cell
FA-CPS211

Intercellular
communication

met de examinator
van de cursus
Contact opnemen
met de examinator
van de cursus
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BIJLAGE C: INFORMATICA
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 –Toelating
2.1.1 Gelijkwaardige opleidingen:
•

vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket;

•

vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen afgelegd
krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde voorschriften
zoals luidend tot en met 31 juli 2007);

•

gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876;

•

hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet.

2.1.2 Betreft de vakken:
•

Wiskunde B.

2.1.3 Studenten met een diploma van met goed gevolg afgelegd propedeutisch
examen aan een hogeschool kunnen niet instromen in de bacheloropleiding
Informatica.
Artikel 2.3 - Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
•

Wiskunde B: vwo-eindexamen-niveau;

•

Nederlandse taal: vwo-eindexamen-niveau;

•

Engelse taal: vwo-eindexamen-niveau.

Artikel 3.1 –Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Informatica:
1. Kennis en inzicht
-

heeft kennis van en inzicht in het vakgebied van de informatica;

-

heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische
grondslagen van de informatica;

-

beschikt over algemene academische vaardigheden, in het
bijzonder met betrekking tot de informatica;
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2. Toepassen van kennis en inzicht
-

is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen,
dat dit een professionele en integere benadering van zijn/haar werk
of beroep laat zien;

3. Oordeelsvorming
-

een praktijkvraag of probleem op het gebied van de informatica
herformuleren tot een duidelijke en onderzoekbare
probleemstelling;

-

de daarin vervatte begrippen op adequate wijze operationaliseren;

-

een onderwerp zowel theoretisch als empirisch bestuderen, in
onderlinge samenhang;

-

het resultaat weergeven in een coherent betoog dat wordt
afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie;

-

de resultaten gebruiken voor het beantwoorden van de
praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en zo mogelijk
oplossing van het probleem;

-

een oordeel vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van
relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische
aspecten.

4. Communicatie
-

is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op
een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten;

5. Leervaardigheden
-

bezit de leervaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn om
een masteropleiding aan te gaan.

Artikel 3.5 – Major
1. De opleiding omvat een major Informatica met een studielast van 135
studiepunten, bestaande uit:
-

de verplichte onderdelen uit overzicht 1, met een totale studielast
van 75 studiepunten;

-

de keuze-onderdelen uit overzicht 1 met een totale studielast van
45 studiepunten;

-

het onderdeel “Softwareproject” (INFOSP) op niveau 3 met een
studielast van 15 studiepunten.

2. Indien de student ten minste vijf van de in overzicht 1 met “game”
gemarkeerde cursussen, waaronder in ieder geval de cursus Game42

ontwerp, heeft gevolgd, wordt op het getuigschrift van het examen
vermeld dat het studiepad ‘Gametechnologie’ is gevolgd.
3. Het in lid 1 genoemde Softwareproject vervult de rol van afsluitende
proeve van bekwaamheid waarin de vereiste kennis, vaardigheden en
attitudes samenkomen. Daarnaast heeft de student de mogelijkheid om
een onderdeel “Scriptie” (INFOBASCRI) in de profileringsruimte op te
nemen waarin een individueel werkstuk wordt gemaakt, op niveau 3 met
een studielast van 15 studiepunten.
Artikel 3.6 – Dubbele bachelor
Voor het behalen van een tweede diploma naast het bachelordiploma
Informatica, bijvoorbeeld Informatiekunde of Wiskunde, gelden de eisen zoals
die worden gesteld in de OER van die opleiding.
Artikel 3.11 – Honoursprogramma Science Honours Academy
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 EC extracurriculair en 30 EC curriculair. Het honoursprogramma
kent de volgende verplichte activiteiten:
1. Extra curriculair (15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy (BETA-B2HRI, 7,5 EC)

-

Schrijven van een thesis over (individuele of groeps-) honours
onderzoeksprojecten en excursies (INFOB3HRTS, 7,5 EC)

2. Curriculair, op honoursniveau (22,5 EC):
-

Het Softwareproject (INFOSP, 15 EC)

-

Vrije keuze ruimte binnen het curriculum, met als mogelijkheden:
i. één van de verplichte vakken van niveau 2 zoals aangegeven
in overzicht 1, of
ii. het Introductieproject (7,5 EC)

3. Curriculair, in de profileringsruimte (7,5 EC):
-

Deelname aan een cursus uit het curriculum van de opleiding
Wiskunde (7,5 EC)

De extra curriculaire honourscursussen zijn:
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Cursuscode
BETA-B2HRI
INFOB3HRTS

Cursusnaam
Interdisciplinair onderdeel SHA
Thesis over honours
onderzoeksprojecten en excursies

EC
7,5

Niveau
HB

7,5

HB

De curriculaire honourscursussen zijn:
Cursuscode
INFOSP

Cursusnaam
Het Softwareproject
Verplicht vak op niveau 2
uit overzicht 1 of het
introductieproject
Cursus van Wiskunde

EC
15

Niveau

7,5
7,5

Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar door een
selectiecommissie op basis van cijfergemiddelde (minimaal 7,5 in eerste
semester), theoretische kennis, behaald aantal EC, een motivatiebrief,
curriculum vitae en eventueel een gesprek.
Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
Geen specificaties.
Artikel 4.6 – Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Studenten die losse cursussen van de opleiding volgen in het kader van een
internationaal uitwisselingsprogramma, en voor wie de uitwisseling al voor het
einde van het kalenderjaar afloopt, hebben de mogelijkheid om de volgende
cursussen uit periode 2 voor het einde van het kalenderjaar af te sluiten in een
verkleinde vorm met een omvang van 5 EC: INFOB3CC, INFOB3TC.
Artikel 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets
De student meldt de overmachtsituatie per e-mail bij de studieadviseur
Informatica (studieadviseur.inca@uu.nl) met een cc naar de cursuscoördinator. In
de e-mail staan de volgende gegevens: naam, studentnummer, naam en code
van de betreffende cursus, datum en tijd van de toets en de reden van
afwezigheid.
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Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
Onderdelen die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is
afgelegd, vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald. De examinator kan
echter besluiten vrijstelling te verlenen of een vervangende opdracht op te
leggen voor onderdelen van een cursus anders dan reguliere schriftelijke en
digitale toetsen.
Artikel 6.2 – Judicium cum laude
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

het onafgeronde gewogen gemiddelde van de cijfers voor de cursussen
van de bacheloropleiding is 8,0 of hoger;

•

het cijfer voor het Softwareproject is 8,0 of hoger.

Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Tot het eerste jaar van de bacheloropleiding Informatica kunnen alle cursussen
gerekend worden die onderdeel zijn van de opleiding, voor zover het resultaat
niet VR is.
Artikel 8.5 – Overgangsregeling
Studenten mogen onderdelen van de major vervangen door equivalente
onderdelen, volgens de equivalentie-tabel in overzicht 2. De student mag geen
tweetal equivalente onderdelen uit deze tabel in zijn opleiding opnemen.
Als keuze-onderdeel in de major kan ook ten hoogste één onderdeel uit
overzicht 3 worden gebruikt.
Studenten die voor 1 september 2021 het voormalige onderdeel Kunstmatige
intelligentie (INFOB2KI) hebben behaald, kunnen dit onderdeel als keuzeonderdeel in de major gebruiken. Voor deze studenten heeft het onderdeel
Computationele intelligentie voor Gametechnologie (INFOB2CIGT of
INFOB3CIGT) in overzicht 1 geen “game” markering. In plaats daarvan heeft het
voormalige onderdeel Kunstmatige intelligentie (INFOB2KI) een “game”
markering.
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Overzichten
Overzicht 1: Cursussen Bachelor Informatica
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode

Cursusnaam

INFOIMP

Imperatief programmeren
of
Gameprogrammeren
Computerarchitectuur en netwerken
Logica voor informatica
of
Bewijzen in de wiskunde
Databases
Datastructuren
Functioneel programmeren
Graphics
Modelleren en systeemontwikkeling
Concurrency
Onderzoeksmethoden voor
informatica

INFOB1GP
INFONW
INFOB1LI
WISB102
INFODB
INFODS
INFOFP
INFOGR
INFOMSO
INFOB3CC
INFOB3OMI

WISB161
WISB201

EC

of de twee wiskundecursussen
Inleiding kansrekening en statistiek
en
Communicatie in de wiskunde

Niveau
1

7,5
7,5

1
1
1

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
2
2
2
2
2
3
3

7,5

1
2

2. Keuze major cursussen
Cursuscode

Cursusnaam

INFOB1PICA

Informatica introductieproject
of
Gametechnologie
introductieproject
Ontwerpen van interactieve
systemen
Computationele intelligentie
of

INFOB1PGT
INFOB1OIS
INFOB2CI

EC

Niveau

Markering

1
7,5

7,5
7,5

1

game

1

game

2
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INFOB2CIGT

Computationele intelligentie
voor Gametechnologie

INFOB2GO

Game-ontwerp

INFORI

2

game

7,5

2

game

Recht en informatica

7,5

2

INFOB2WT

Webtechnologie

7,5

2

INFOAL

Algoritmiek

7,5

3

INFOIBV

Beeldverwerking

7,5

3

INFOB3DW

Discrete wiskunde

7,5

3

INFOB3DAR

Data-analyse en retrieval

7,5

3

INFODDM

Driedimensionaal modelleren

7,5

3

INFOB3IS

Intelligente systemen

7,5

3

INFOB3IT

Interactie-technologie

7,5

3

INFOB3ML

Machine learning

7,5

3

INFOOPT

Optimalisering en complexiteit

7,5

3

INFOB3SEC

Security

7,5

3

INFOB3STV

Software testing en verificatie

7,5

3

INFOB3TC

Talen en compilers

7,5

3

game

game
game

Overzicht 2: Equivalente cursussen

Cursuscode Cursusnaam
INFOIMP
INFOB1PICA
INFOB1PICA
INFOB1PGT

INFOB3CI

INFOB2CI

Imperatief
programmeren
Informatica
introductieproject
Informatica
introductieproject
Gametechnologie
introductieproject
Computationele
intelligentie
Computationele
intelligentie

INFOB2CIGT Computationele

Equivalente
Cursuscode
INFOB1GP
INFOB1PGT
INFOB1PROJ
INFOB1PROJ

Equivalente Cursusnaam
Gameprogrammeren
Gametechnologie
introductieproject
Informatiekunde
introductieproject
Informatiekunde
introductieproject
Computationele

INFOB3CIGT

intelligentie voor
Gametechnologie

INFOB3CI
INFOB3CIGT

Computationele
intelligentie
Computationele
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intelligentie voor

intelligentie voor

Gametechnologie

Gametechnologie

INFOSP

Softwareproject

INFOSP

INFOSP

Softwareproject

INFOB3GSP

INFOB3OMI
WY2V14025

Onderzoeksmethoden
voor informatica
Stijlen van
wetenschap
Communicatie in de

WISB201

wiskunde
Communicatie in de

WISB201

wiskunde
Bewijzen in de

WISB102

wiskunde
Logica voor

INFOB1LI

informatica

INFOB3OMG
WY2V11008
WISB291
WISB106

Informatica softwareproject
Gametechnologie
softwareproject
Onderzoeksmethoden voor
gametechnologie
Wetenschapsfilosofie in
context
Overdragen van de
wiskunde
Communiceren in de
wiskunde

WISB101

Wat is wiskunde

WISB102

Bewijzen in de wiskunde
Inleiding machine learning

INFOB3ML

Machine learning

WISB365

WISB161

Kansrekening

WISB161

Inleiding Kansrekening en
statistiek

Overzicht 3: Voormalige context-cursussen
Soort

Cursuscode

Cursus

EC

Niveau

context

WISB161

Kansrekening

7,5

1

context

WY2V14025

Stijlen van wetenschap

7,5

2

context

INFOEBU

E-business

7,5

2
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BIJLAGE D: INFORMATIEKUNDE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 – Toelating
2.1.1 Gelijkwaardige opleidingen:
•

vwo-diploma 'oude stijl' op basis van vakkenpakket

•

vwo-diploma op basis van 'oude profielen' (vwo-eindexamen afgelegd
krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde voorschriften
zoals luidend tot en met 31 juli 2007),

•

gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876

•

hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet

2.1.2 Betreft de vakken:
•

Wiskunde a of b

2.1.3 Betreft de vakken:
•

Wiskunde a of b

Artikel 2.3 - Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
•

Wiskunde a of b: vwo-eindexamen-niveau

•

Nederlandse taal: vwo-eindexamen-niveau

•

Engelse taal: vwo-eindexamen-niveau.

Artikel 3.1 – Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Informatiekunde:
1. Kennis en inzicht
-

heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën op het
gebied van ICT, informatie, mens, maatschappij en organisatie in
hun onderlinge samenhang;

-

heeft inzicht in methoden en technieken op het gebied van
analyseren, modelleren, ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van
informatiesystemen, interactieve applicaties en datacollecties;
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-

heeft inzicht in methoden en technieken voor de analyse van de
menselijke interactie met en de organisationele context van
informatiesystemen en applicaties;

-

heeft inzicht in de wetenschappelijke benaderingen van de
disciplines die ten grondslag liggen aan de informatiekunde.

2. Toepassen van kennis en inzicht
-

weet maatschappelijke vraagstukken praktisch te vertalen naar
beargumenteerde ICT-toepassingen;

-

is in staat om een brug te slaan tussen ICT en haar toepassing in
werkprocessen, in complexe organisaties en in de maatschappij;

-

is hierbij in staat de methoden en technieken van de
informatiekunde op passende wijze in te zetten.

3. Oordeelsvorming
-

is in staat mogelijkheden en beperkingen van ICT-oplossingen te
beoordelen voor het vraagstuk waarop deze toegepast worden;

-

is in staat de persoonlijke, organisationele en maatschappelijke
consequenties van het gebruik van ICT-toepassingen te beoordelen;

-

is in staat het eigen professioneel handelen te beoordelen in het
kader van maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische
aspecten.

4. Communicatie
-

is in staat om informatie, ideeën en oplossingen uit te wisselen op
het gebied van informatiekunde met een publiek van specialisten
en niet‐specialisten, gebruik makende van daartoe geëigende
media;

-

is in staat effectief te communiceren met opdrachtgevers,
gebruikers en andere belanghebbenden in ICT‐gerelateerde
projecten.

5. Leervaardigheden
-

is in staat zelfstandig relevante kennis en inzicht te verwerven in
technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke
toepassing;

-

is in staat zich zelfstandig nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden te
verwerven op het gebied van de informatiekunde.

Artikel 3.5 – Major
•

De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van ten
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minste 135 studiepunten, dat betrekking heeft op de informatiekunde.
Daarvan zijn de in Overzicht 1 aangewezen onderdelen met een totale
studielast van 75 studiepunten verplicht.
•

De major bevat tevens een Onderzoeksproject (INFOOZP) met een
studielast van 15 studiepunten op niveau 3.

•

Als onderdeel van het Onderzoeksproject maakt de student een thesis ter
afronding van de major.

•

De major kent drie studiepaden, elk met een studielast van 30
studiepunten: Informatiesystemen, Mens-Technologie Interactie, en
Kennis en Data-Analyse. De onderdelen van de studiepaden zijn in
Overzicht 1 aangewezen. Van één van de drie studiepaden moeten alle
vier onderdelen worden behaald.

•

De overige onderdelen van de major met een totale studielast van ten
minste 15 studiepunten worden door de student gekozen uit de in
Overzicht 1 aangewezen onderdelen.

Artikel 3.6 – Dubbele bachelor
Voor het behalen van een tweede diploma naast het bachelordiploma
Informatiekunde, bijvoorbeeld Informatica, gelden de eisen zoals die worden
gesteld in de OER van die opleiding.
Artikel 3.11 – Honoursprogramma in de Science Honours Academy
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 EC extracurriculair en 30 EC als honoraire studiepunten binnen de
major en/of profileringsruimte. Het honoursprogramma kent de volgende
verplichte activiteiten:
1. Extracurriculair (ten minste 15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy, 7,5 EC

-

Schrijven van een thesis over (individuele of groeps-) honours
onderzoeksprojecten en excursies (BETA-B3DHB, 7,5 EC)

2. Binnen de major, op honoursniveau (22,5 EC):
-

Informatiekunde project (INFOB1PROJ, 7,5 EC)

-

Onderzoeksproject (INFOOZP, 15 EC)

3. Keuze onderdeel (7,5 EC):
-

Een onderdeel binnen de major of de profileringsruimte dat
op honours-niveau wordt ingevuld, namelijk een keuze-onderdeel
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(zie overzicht 1) óf een onderdeel binnen de profileringsruimte (7,5
EC).
Extracurriculaire Honourscursussen
Cursuscode

Cursusnaam
EC Niveau
Interdisciplinair
BETA-B2HRI
7,5
HB
onderdeel SHA
Thesis over honours
BETA-B3DHB onderzoeksprojecten 7,5
HB
en excursies
Curriculaire Honourscursussen
Cursuscode
INFOOZP
INFOB1PROJ

Cursusnaam
Onderzoeksproject
Informatiekunde
project
Keuze-onderdeel

EC
15

Niveau
3

7,5

1

7,5 1, 2 of 3

Van elke honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan extracurriculaire
activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen internationale en/of
interdisciplinaire en/of maatschappelijke ervaring op in het honoursprogramma,
b.v. in de vorm van een studiereis.
Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar door een
selectiecommissie op basis van cijfergemiddelde (minimaal 7,5 in eerste
semester), experimentele vaardigheid, theoretische kennis, behaald aantal EC,
een motivatiebrief, curriculum vitae en eventueel een gesprek.
Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
Geen specificaties.
Artikel 4.6 – Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Er zijn twee cursussen die internationale studenten kunnen afsluiten voor de
kerst, in een verkleinde vorm met een omvang van 5 EC:
•

INFOB3PET

•

INFOB3APML
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Artikel 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets
De student meldt de overmachtsituatie per e-mail bij de cursuscoördinator met
een cc naar de studieadviseur Informatiekunde (mailadres:
studieadviseur.inku@uu.nl). In de e-mail staan de volgende gegevens: naam,
studentnummer, naam en code van de betreffende cursus, datum en tijd van de
toets en de reden van afwezigheid.
Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
Onderdelen die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is
afgelegd, vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald. De examinator kan
echter besluiten vrijstelling te verlenen of een vervangende opdracht op te
leggen voor onderdelen van een cursus anders dan reguliere schriftelijke
toetsen.
Artikel 6.2 – Judicium cum laude
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van de bacheloropleiding is gewogen gemiddeld
tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het bachelor
onderzoek/bachelor scriptie een 8,0 of hoger.

Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Tot het eerste jaar van de bacheloropleiding Informatiekunde kunnen alle
cursussen gerekend worden die onderdeel zijn van de opleiding, voor zover het
resultaat niet VR is.
Artikel 8.5 – Overgangsregeling
•

De student die na 31 augustus 2016 de opleiding is gestart kan aanspraak
maken op de overgangsregelingen uit lid b-e.

•

De student mag onderdelen van de major vervangen door equivalente
onderdelen, volgens de equivalentietabel in Overzicht 2. De student mag
geen tweetal equivalente onderdelen uit dit overzicht in diens opleiding
opnemen.

•

Met ingang van 1 september 2020 worden de volgende studiepaden
aangeboden:
-

Informatiesystemen. Dit studiepad vervangt het studiepad
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Organisaties en Maatschappij.
-

Mens-Technologie Interactie. Dit studiepad vervangt het studiepad
Interactie en Games. Als onderdeel van dit studiepad kan de
student de cursus Persuasive Technologies (INFOB3PET) vervangen
door de cursus Game-ontwerp (INFOB2GO), mits laatstgenoemde
cursus voor 1 september 2020 is afgesloten.

-

Kennis en Data Analytics. Dit studiepad vervangt het studiepad Life
Sciences en Gezondheid.
i. Als onderdeel van dit studiepad kan de student de cursus
Responsible Data Science (INFOB3RDS) vervangen door de
cursus Persuasive Technologies (INFOB3PET), mits
laatstgenoemde cursus voor 1 september 2020 is afgesloten,
of door de cursus Life Science and Health Informatics
(INFOB3LSHI, zie Overzicht 3 (1)).
ii. Als onderdeel van dit studiepad kan de student de cursus
Applications of Machine Learning (INFOB3APML) vervangen
door de cursus Persuasive Technologies (INFOB3PET), mits
laatstgenoemde cursus voor 1 september 2020 is afgesloten,
of door de cursus Life Science and Health Informatics
(INFOB3LSHI, zie Overzicht 3 (1)).

•

Als keuze-onderdeel in de major kunnen ook de onderdelen uit Overzicht
3 (1) worden gebruikt.

•

Als keuze-onderdeel in de major kan ook ten hoogste één onderdeel uit
Overzicht 3 (2) worden gebruikt, mits dit onderdeel voor 1 september
2019 is afgesloten, of:

•

De student kan een cursus op het gebied van de wetenschappelijke en
maatschappelijke context van de informatiekunde opvoeren voor de
major, indien de examencommissie hiervoor goedkeuring heeft verleend
en de cursus voor 1 september 2019 is afgesloten.

Overzichten
In de overzichten 1-3 zijn de niveaus van de cursussen genummerd conform lid
4.1.3.
Schema Bachelor Informatiekunde:
BA-Examenprogramma: Informatiekunde

Aantal EC
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Major
Verplichte major cursussen
Onderzoeksproject

135
75
15

Keuze major

45, waarvan 30 binnen één studiepad

Profilering
Totaal Bachelor

45
180

Overzicht 1: Cursussen Bachelor Informatiekunde:
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode
INFOB1DM
INFOB1CODE
INFOB1IUW
INFOB1OICT

Cursusnaam
EC
Datamodelleren
7,5
Computationeel denken
7,5
Informatie-uitwisseling
7,5
Organisaties en ICT
7,5
Ontwerpen van interactieve
INFOB1OIS
7,5
systemen
INFOB1PROM
Procesmodelleren
7,5
Informatiekunde
INFOB1PROJ
7,5
introductieproject
INFOB1IMM
Mens, maatschappij en ICT
7,5
Wetenschappelijke
INFOWO
7,5
onderzoeksmethoden
INFOB2SOM
Systeemontwikkelingsmethoden
7,5
INFOOZP
Onderzoeksproject
15
Studiepad Informatiesystemen (ISY
Architectuur van Digitale
INFOB2ADE
7,5
Ecosystemen
INFOB3PS
Product software
7,5
INFOB3INSE
Information security
7,5
Strategisch management van
INFOB3SMI
7,5
organisaties en ICT
Studiepad Mens-Technologie Interactie (MTI)
INFOB3CE
Cognitie en emotie
7,5
Usability engineering en user
INFOUE
7,5
experience
INFOB3PET
Persuasive technologies
7,5
INFOB3APGA
Gamification & applied games
7,5
Studiepad Kennis en Data Analytics (KDA)

Niveau
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
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INFOB2DA

Data analytics
7,5
Knowledge-intensive process
INFOB3KMPA
7,5
analysis
INFOB3RDS
Responsible data science
7,5
INFOB3APML
Applications of machine learning
7,5
Overige keuze-onderdelen Informatiekunde
INFOB1LI
Logica voor informatica
7,5
Computerarchitectuur en
INFONW
7,5
netwerken
INFOB2GO
Game-ontwerp
7,5
INFORI
Recht en informatica
7,5
INFOGR
Graphics
7,5
INFOIBV
Beeldverwerking
7,5
INFOB3IT
Interactietechnologie
7,5

2
3
3
3
1
1
2
2
2
3
3

Overzicht 2: Equivalente cursussen
Cursus

Cursuscode

Equivalente cursus

Cursuscode

Datamodelleren

INFOB1DM

Databases

INFODB

Computationeel
denken
Computationeel
denken
Computationeel
denken
Procesmodelleren
Informatiekunde
introductieproject
Informatiekunde
introductieproject
Data analytics
Systeemontwikkeli
ngsmethoden

INFOB1CODE
INFOB1CODE
INFOB1CODE
INFOB1PROM
INFOB1PROJ
INFOB1PROJ
INFOB2DA
INFOB2SOM

Gameprogrammere
n
Mobiel
programmeren
Imperatief
programmeren
Informatiesystemen
Informatica
introductieproject
Gametechnologie
introductieproject
Data analytics
Modelleren en
systeemontwikkeling

Opmerking

INFOB1GP
INFOB1MOP
INFOIMP
INFOB1ISY
INFOB1PICA
INFOB1PGT
INFOB3DA
INFOMSO

Architectuur van
Digitale

IFOB2ADE

E-business

INFOEBU

INFOB2CE

Cognitie en emotie

INFOB3CE

Ecosystemen
Cognitie en emotie
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Knowledgeintensive process

INFOB3KMPA

Kennissystemen

INFOB3KSY

analysis
Overzicht 3: Voormalige keuze-onderdelen
1. Voormalige keuze-onderdelen major
Cursuscode

Cursus

EC

Niveau

INFOB3LSHI

Life sciences and health informatics

7,5

3

2. Voormalige keuze-onderdelen context
Cursuscode

Cursus

EC

Niveau

ECB1MI

Microeconomics, institutions and welfare

7,5

1

7,5

1

USG5020

Inleiding bestuurs- en
organisatiewetenschap

USG4290

Maatschappelijke innovatie

7,5

3

GEO1-2201

Introductie technologie en innovatie

7,5

1

B-B1MB05

Moleculaire biologie

7,5

1

FA-BA-101

Apotheker en geneesmiddel

7,5

1

200300480

Introductie gedragswetenschappen

7,5

1
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BIJLAGE E: MOLECULAR AND
BIOPHYSICAL LIFE SCIENCES
All articles in this ‘bijlage E’ should be read in the context of the corresponding
articles of the ‘hoofdtekst’ of the UGS OER 2022-2023.

Articles
Article 2.1 - Admission
1. Holders of a vwo-diploma with the double profile Natuur en Gezondheid
and Natuur en Techniek are directly admitted to the study programme.
2. Holders of a vwo-diploma with a different profile are only admitted to the
study program after demonstrating that they have sufficient knowledge,
at the level of the pre-university education final examination, of the
subjects Mathematics B, Physics, Chemistry, and Biology.
3. Holders of one of the following Dutch diplomas of equivalent previous
education:
a. pre-university education certificate awarded under the old system
(vwo op basis van vakkenpakket); or
b. pre-university education certificate awarded under the old subject
clusters (vwo final examination taken under the requirements of
the Higher Education Act as it read until 31 July 2007); or
c. gymnasium diploma awarded under the Higher Education Act 1876
(Hogeronderwijswet 1876)
are only admitted to the study program after demonstrating that they
have sufficient knowledge, at the level of the pre-university education final
examination, of the subjects Mathematics B, Physics, Chemistry, and
Biology and, in case of a deficiency in English, after demonstrating English
proficiency at one of the following levels:
d. IELTS (International English Language Testing System), academic
module. The minimum required IELTS score (overall band) must be:
6.0 with at least 6.0 for the component ‘speaking’; or
e. TOEFL (Test of English as a Foreign Language), internet-based test.
The minimum required TOEFL score is: 83 with at least 22 for the
component speaking. Institutional scores are not accepted; or
f. Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, with
one of the following certificates:
i. Cambridge English Advanced (CAE). Minimum required score
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is 169; with a subscore of at least 169 for speaking; or
ii. Cambridge English Proficiency (CPE). Minimum score: 180,
169 for speaking.
4. Holders of a foreign or international diploma that is equivalent to a VWOdiploma are only admitted to the study program if they have sufficient
knowledge of the subjects Mathematics B, Physics, Chemistry and Biology,
and are proficient in English. A list of accepted foreign and international
diplomas including subject requirements is kept on the MBLS website. For
diplomas from countries not included in this list the Admission Office of
Utrecht University will determine on a case-by-case basis whether the
requirements are met based on the foreign or international diploma and
other documents submitted. Any subject deficiencies must be completed,
at the level of the pre-university education final examination, before
admission to the program. English proficiency should be demonstrated as
indicated under clause 3 of this article, except for candidates who:
a. obtained their secondary school diploma in Australia, Canada,
Ireland, New Zealand, Singapore, UK, USA or South Africa, or;
b. obtained an International Baccalaureate (IB) or European
Baccalaureate (EB) diploma (taught in English).
5. Candidates who completed a first year of a Dutch university of applied
sciences (HBO) degree programme or possess an HBO degree certificate,
are only admitted to the study program after demonstrating that they
have sufficient knowledge, at the level of the pre-university education final
examination, of the subjects Mathematics B, Physics, Chemistry, and
Biology and after demonstrating English proficiency as indicated under
clause 3 of this article.
Article 2.3 - Entrance Examination
The entrance examination referred to in article 7.29 of the Higher Education and
Research Act, concerns the following subjects at the level indicated:
•

Mathematics B at pre-university level

•

Physics at pre-university level

•

Chemistry at pre-university level

•

Biology at pre-university level

•

English at one of the levels indicated under article 2.1.3
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Article 3.1.2 - Intended learning outcomes
Graduates of the bachelor’s degree programme Molecular and Biophysical Life
Sciences:
Knowledge and understanding
-

Have knowledge and understanding of basic concepts and research
methods in molecular cell biology, biochemistry, bioinformatics,
biophysics and biopharmaceutical sciences;

-

Are able to semi-independently address complex problems by
collecting and integrating knowledge and data from a cell biological,
biochemical, bioinformatics, biophysical or biopharmaceutical
perspective;

-

Are able to, semi-independently, interpret and critically analyse
selected scientific articles and other data sources;

-

Are able to, semi-independently, translate a scientific problem into
an experimental or theoretical research plan;

Applying knowledge and understanding
-

Have the skills to apply basic research techniques;

-

Can safely and professionally handle equipment and chemical or
biological materials in a laboratory setting;

Making judgments
-

Adhere to ethical and academic standards;

-

Are able to, semi independently, analyse and interpret research
results in relationship to relevant scientific literature;

-

Are able to reflect on societal and ethical consequences of research
outcomes and to support their opinion with arguments;

Communication
-

Are able to clearly communicate research results in English, in
writing as well as orally, to an audience of specialists and laymen;

-

Are able to effectively communicate and collaborate in international
teams and are aware of cultural and disciplinary differences;

Learning skills
-

Are able to reflect on their own conduct, and are open to giving,
receiving and processing feedback;

-

Are able to make an informed choice when applying for a master's
degree or considering their options for a future career.
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Language in which the degree programme is given
Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS) is an international bachelor’s
degree programme. English is the language of instruction because this is the
main language in scientific research in the molecular and biophysical life
sciences and because its use stimulates formation of an international
community. MBLS is meant to attract both Dutch and international students to
create an international classroom setting and community.
Article 3.5 - Major
The bachelor’s degree programme encompasses a major related to Molecular
and Biophysical Life Sciences with a study load of 135 credits. Courses indicated
in overview 1 with a cumulative study load of 90 credits are mandatory for all
students. The additional 45 credits are chosen by the student from major-bound
elective courses of which 15 credits must be at level 2 and 30 credits at level 3.
The mandatory part of the major includes a Bachelor Research project with a
study load of 15 credits in which the student performs a concluding project as
proof of competency that combines the knowledge, skills and attitudes acquired
in the rest of the major.
Article 3.6 - Double degree program
MBLS is not part of a double degree program.
Article 3.11 - Honours programme in the Science Honours Academy and
MBLS
The study load of the honours programme is 45 credits, of which 30 are honours credits
earned by completing curricular courses at honours level and 15 are extracurricular
credits. The study load of the bachelor’s programme at honours level is therefore 195
credits.
Every honours student is expected to actively participate in extracurricular activities
within the honours community. Students should gain international and/or
interdisciplinary and/or societal experience in the honours programme.

Extracurricular activities (15 EC)
• Interdisciplinary course together with other students of the Science
Honours Academy (BETA-B2HRI, 7.5 EC)
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• MBLS honours course (MBLS-HONMT, 7.5 EC): Active participation during
MBLS honours meetings in year 2 and 3 on a specific theme and
completion of an extracurricular elective component.
Curricular activities (30 EC)
• An honours-level Bachelor thesis / research project, including writing and
presenting a research proposal (15 EC)
• Two curricular courses (7.5 EC each) performed at honours level. Students
can choose from two options:
1. Complete a standard course at honours level (prior approval from
the honours coordinator required).
2. Honours courses, such as courses from the Descartes College, The
sustainability Game, One Health, etc.).
Participants are selected in the second semester of the first year by a selection
committee on the basis of average grade (at least 7,5 in the first semester),
number of credits obtained, a letter of motivation, curriculum vitae, and possibly
an interview with the MBLS honours director. The MBLS honours programme
will start in academic year 2022-2023.
Article 4.4 – Participation in courses; priority rules
No specifications.
Article 4.6 - Ending of courses for international exchange students before
the Christmas holiday
No provisions.
Article 5.5 - Additional or substitute test
A student who has been unable to take at most one (partial) test of a course due
to force majeure can get the opportunity to do an additional or substitute test,
provided the student has reported the situation as soon as can be expected to
the course coordinator and, in cc, the student desk and study advisor,
mentioning name, student number, name and code of the course, date and time
of the test, and the reason of absence. In case of confidential information the
student can contact the study advisor.
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Article 5.10 - Period of validity
Partial tests and assignments that were passed will lose their validity if the
course within which they were taken was not passed. The following exemptions
apply:
• For the courses “Mathematics and programming” (MBLS-102) and
Academic writing and statistics (MBLS-203), which each consist of two
distinct parts, partial tests and assignments that were passed will remain
valid in the next academic year if the distinct part of the course within
which they were taken was passed.
As an exception to this rule the examiner may extend the validity or impose a
substitute assignment for specific parts (for instance a practical, a presentation)
of a course other than (partial) tests, provided this part has been awarded a
sufficient grade in a preceding course.
Article 6.2 - cum laude
6.2.1 The 'cum laude' distinction will be awarded to the bachelor’s degree
examination if each of the following conditions has been fulfilled:
a. a weighted average mark before rounding of at least 8.0 has been earned
for the courses of the bachelor’s degree programme and a mark of at
least 8.0 has been earned for the bachelor thesis/bachelor research
project;
b. in the course of the studies, not more than 1 course was repeated;
c. exemptions that do not count have been obtained for not more than 60
credits;
d. the Board of Examiners has not taken the decision (as referred to article
5.14, paragraph 5) stating that the student is not eligible for a positive
degree classification (cum laude) because of fraud/plagiarism;
e. has passed the final examination of the bachelor’s degree programme
within four years.
Article 7.4.12 - (binding) Study advice
If a student passed all courses that are part of the first study year of the degree
program with a cumulative study load of 60 EC, then a negative study advice
cannot be given.
Courses that are part of the first study year of MBLS are:

63

Course code
MBLS-101
MBLS-102
MBLS-103
MBLS-104
MBLS-105
MBLS-106
MBLS-107
###

Course name
Cell Biology
Mathematics and Programming
Organic Chemistry of Drug
Molecules
Physical Chemistry for the Life
Sciences
Biomolecular Chemistry
Biological Physics
Functional Biology
Elective, minimum of 7.5 EC

Overviews
Scheme Bachelor MBLS

BA-Exam programme: MBLS
Major total
- mandatory courses
- elective courses
Optional extension courses
Total Bachelor

Number
of EC
135
90
45
45
180

Overview 1: Courses in the MBLS Major
1. Mandatory courses
Course code
MBLS-101
MBLS-102
MBLS-103
MBLS-104
MBLS-105
MBLS-106

Course name
Cell Biology
Mathematics and
Programming
Organic Chemistry of Drug
Molecules
Physical Chemistry for the
Life Sciences
Biomolecular Chemistry
Biological Physics

EC
7.5

Level
1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5
7.5

1
1

Remarks
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MBLS-107
MBLS-201
MBLS-202
MBLS-203
MBLS-399

Functional Biology
Biophysical Methods and
Structural Biology
Molecular Biology and
Biochemical Techniques
Academic Writing and
Statistics
Bachelor Research Project

7.5

1

7.5

2

New

7.5

2

Was SKB2MBBT

7.5

2

New

15

3

EC
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Level
2
2
2
2
2

7.5

3

7.5

2

7.5

2

7.5
7.5
7.5

2
3
3

2. Major-bound elective courses10,11
Course code
MBLS-204
MBLS-205
MBLS-206
MBLS-207
MBLS-208
SK-BREPB
SK-B2MSPR
SK-B2NMRM
B-B2NEUR10
FA-CPS311T
FA-CPS311P

Course name
Genomes, Cells & Tissues
Biochemical Pharmaceutics
Membranes & Metabolism
Bioinformatics & Modelling
Physics of the Cell
Research Project (Bijvoet
Centre)
Mass Spectrometry &
Proteomics
NMR Spectroscopy and
Molecular Modelling
Neurobiology
Organic Chemistry T
Organic Chemistry P

Remarks

New
New
New

1

The following rules apply: courses selected at level 2 should add up to 15 EC; courses selected at
level 3 to 30 EC.
11

Included are level 2 and level 3 elective courses that can be taken in year 2 of the

program. The complete course offering of level 3 electives will be available in period 4
2023.
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BIJLAGE F: NATUUR- EN
STERRENKUNDE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 – Toelating
2.1.1 Gelijkwaardige vooropleidingen die toegang geven tot de opleiding, mits
voldaan aan voorwaarden genoemd in lid 2, zijn:
•

Nederland;
-

vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket;

-

vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen
afgelegd krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde
voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007);

-

gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet
1876;

•

hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet;

Internationaal Baccalaureaat;
-

Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat
verstrekt door het International Baccalaureate Office te Genève;

2.1.2 Betreft de vakken:
•

Wiskunde B en natuurkunde

2.1.3 Betreft de vakken:
•

Wiskunde B en natuurkunde

Artikel 2.3 - Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
•

wiskunde B, natuurkunde, Nederlands en Engels op vwo-eindexamenniveau.

Artikel 3.1 – Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde
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1. Kennis en inzicht
-

heeft kennis en begrip van de belangrijkste onderwerpen en
concepten op de onderstaande gebieden en hun onderlinge
fysische en wiskundige relatie:
i. Klassieke en Relativistische Mechanica
ii. Elektromagnetisme
iii. Kwantummechanica
iv. Statistische Fysica en Thermodynamica
v. Golfverschijnselen en Optica
vi. Structuur van de Materie en/of Stromingsleer
vii. Calculus en Lineaire Algebra
viii. Numerieke methoden

-

heeft kennis en begrip van onderwerpen en concepten in minimaal
een van de gebieden:
i. Theoretische of Experimentele Gecondenseerde Materie
ii. Theoretische of Experimentele Deeltjesfysica of Kosmologie
iii. Theoretische of Experimentele Klimaatfysica

-

Heeft verbredende en/of verdiepende kennis van onderwerpen uit
de eigen discipline, op het snijvlak met andere disciplines of een
andere discipline.

2. Toepassen van kennis en inzicht
-

beschikt over vaardigheden om eenvoudige wetenschappelijke
experimenten, onder inachtneming van veiligheids- en
milieuaspecten, uit te voeren en de belangrijkste
onderzoekstechnieken toe te passen, waaronder met name
computervaardigheden (wetenschappelijke software,
programmeertaal) en technieken voor data- en statistische analyse
(inclusief foutenanalyse).

-

beschikt over vaardigheden om zowel gefundeerde schattingen als
ook precieze berekeningen van fysische grootheden uit te voeren
door het vertalen van fysische concepten en probleemstellingen
naar modellen vatbaar voor wiskundige toepassingen.

-

beschikt over vaardigheden om kennis te vergaren voor het
begeleid oplossen van wetenschappelijke problemen (ook van
interdisciplinaire aard) uit Engelstalige wetenschappelijke literatuur
en andere (data)bronnen, en om deze bronnen kritisch te
beoordelen.
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3. Oordeelsvorming
-

is in staat om in beperkte mate zelfstandig een wetenschappelijk
probleem te vertalen in een onderzoeksplan (experimenteel of
theoretisch), dat uit te voeren en de resultaten ervan te analyseren
en te interpreteren, in relatie tot de relevante literatuur.

4. Communicatie
-

is in staat om samen te werken in professionele context en
constructief feedback te geven aan/te ontvangen van anderen.

-

is in staat om in professionele context mondeling en schriftelijk te
communiceren over zijn/haarvakgebied en onderzoeksresultaten.

5. Leervaardigheden
-

is in staat om kritisch te reflecteren over eigen handelen en, zo
nodig, consequenties daaraan te verbinden, de wetenschappelijke
integriteit in acht te nemen en te reflecteren over maatschappelijke
en ethische consequenties van natuurkundig onderzoek.

-

is in staat om een weloverwogen keuze te maken voor een
vervolgopleiding of beroep.

Artikel 3.5 – Major
1. De opleiding omvat een major met een studielast van 135 EC. Daarvan zijn
de in overzicht 1 aangewezen onderdelen met een totale studielast van
82,5 EC verplicht. De overige onderdelen van de major worden door de
student gekozen uit de in het overzicht 1 aangewezen onderdelen. De
onderdelen van de major dienen voor 15 EC op tenminste niveau 2 te
liggen en voor 45 EC op niveau 3 (inclusief bachelor onderzoek, 15 EC, ns310B).
2. Onderdeel van de major is een thesis met een studielast van 15 EC,
waarbij de student een onderzoek verricht, begeleid en geëxamineerd
door een van de stafleden van het departement Natuurkunde. Voor de
dubbele major Natuur- en Wiskunde geldt een verplicht gecombineerd
bacheloronderzoek van in totaal 22,5 EC bij Natuur- en Wiskunde (Zie
toelichting onder Dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde). Voor de
dubbele major Natuurkunde en Scheikunde, geldt een verplicht
gecombineerd bacheloronderzoek van 22,5 EC bij Natuurkunde en
Scheikunde (Zie toelichting onder Dubbele bachelor Natuur- en
scheikunde).
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Artikel 3.6 – Dubbele bachelor
Het programma van de dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde staat in overzicht
2. Het programma van de dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde staat in
overzicht 3.
Artikel 3.11 – Honoursprogramma in de Science Honours Academy
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 EC, waarvan 15 EC
extracurriculair en minimaal 15 EC binnen de major, als curriculaire
studiepunten. Het honoursprogramma kent de volgende verplichte activiteiten:
1. Extracurriculair (ten minste 15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy, (BETA-B2HRI) 7,5 EC

-

Trends in de fysica (NS-274B) 7,5 EC

2. Curriculair, op honoursniveau (15 tot 30 EC):
-

De bachelor thesis / research project op honoursniveau met een
studielast van 15 EC

-

Vrije keuze ruimte (15 EC) met als mogelijkheden:
i. verzwaring van de bachelorthesis
ii. het volgen van een cursus bij het Descartes College

Extra curriculaire honourscursussen
Cursuscode
BETA-B2HRI
NS-274B

Cursusnaam
Interdisciplinaire cursus
Trends in de fysica

EC Niveau
7,5
HB
7,5
HB

Curriculaire honourscursussen
Cursuscode Cursusnaam
NS-404B
Uitbreiding bachelor
thesis
Vrije keuze ruimte

EC
15

Niveau

15

Van elke honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan extracurriculaire
activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen internationale en/of
interdisciplinaire en/of maatschappelijke ervaring op in het honoursprogramma,
b.v. in de vorm van een studiereis.
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Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar door een
selectiecommissie op basis van cijfergemiddelde (minimaal 7,5 in eerste
semester), experimentele vaardigheid, theoretische kennis, behaald aantal EC,
een motivatiebrief, curriculum vitae en eventueel een gesprek.
Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
Geen specificaties.
Artikel 4.6 – Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Er zijn geen cursussen in periode 2 die voor de onderwijsvrije periode rond kerst
kunnen worden afgerond.
Artikel 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets
Een student die vanwege een overmachtssituatie niet in staat is geweest tot het
afleggen van maximaal één (deel)toets per cursus mag een reparatietoets doen,
indien de student de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk als kan worden
verwacht, meldt bij de studieadviseur. De student dient daarna het verzoek voor
een aanvullende toets in bij de Kamer Natuurkunde, voorzien van schriftelijke
goedkeuring van de studieadviseur. De student vermeldt daarbij naam,
studentnummer, naam en code van de betreffende cursus, datum en tijd van de
toets en de reden van afwezigheid van overmachtssituatie.
Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van deelcijfers van practica is 2 jaar.
Artikel 6.2 – Judicium cum laude Natuurkunde
6.2.1 Het judicium “cum laude” wordt toegekend aan het bachelorexamen,
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. voor de cursussen van de bacheloropleiding is onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het
bacheloronderzoek/bachelorscriptie een 8,5 of hoger;
b. in de loop van de studie is maximaal 1 cursus overgedaan;
c. voor maximaal 60 EC zijn vrijstellingen verkregen;
d. er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in Artikel 5.14,
lid 5) inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student niet
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meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude);
e. het bachelorexamen is binnen 4 jaar behaald.
Judicium cum laude dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde
6.2.1 Het judicium “cum laude” wordt toegekend aan de bachelorexamens,
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. voor de cursussen van beide bacheloropleidingen is het onafgerond
gewogen gemiddelde tenminste het cijfer 8,0. Indien het eindwerkstuk uit
een gecombineerd Wiskunde en Natuurkunde onderzoek bestaat, is het
cijfer hiervan 8,5 of hoger. Indien het eindwerkstuk bestaat uit een aparte
scriptie Wiskunde en een apart bacheloronderzoek Natuurkunde, is het
cijfer van de scriptie Natuurkunde 8,5 of hoger;
b. in de loop van de studie is maximaal 1 cursus overgedaan;
c. voor maximaal 60 studiepunten zijn vrijstellingen verkregen;
d. er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in Artikel 5.14,
lid 4 onder b) inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de
student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum
laude);
e. het bachelorexamen is binnen 4 jaar behaald.
Judicium cum laude dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde
6.2.1 Het judicium “cum laude” wordt toegekend aan de bachelorexamens,
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. voor de cursussen van beide bacheloropleidingen is onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het
bacheloronderzoek/bachelorscriptie een 8,5 of hoger. Indien voor het
bacheloronderzoek/bachelorscriptie een 8 is behaald, wordt “cum laude”
alleen aan het bachelorexamen Scheikunde toegekend en niet voor het
bachelorexamen Natuurkunde;
b. in de loop van de studie is maximaal 1 cursus overgedaan;
c. voor maximaal 60 studiepunten zijn vrijstellingen verkregen;
d. er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in Artikel 5.14,
lid 4 onder b) inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de
student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum
laude);
e. het bachelorexamen is binnen 4 jaar behaald.
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Judicium cum laude dubbele bachelor Natuurkunde en Liberal Arts and
Sciences
6.2.1 Het judicium “cum laude” wordt toegekend aan het bachelorexamen
Natuur- en sterrenkunde, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. voor de cursussen van de opleiding Natuur- en sterrenkunde is
onafgerond gewogen gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor
het bacheloronderzoek/bachelorscriptie een 8,5 of hoger;
b. in de loop van de studie is maximaal 1 cursus overgedaan;
c. voor maximaal 60 studiepunten zijn vrijstellingen verkregen;
d. er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in Artikel 5.14,
lid 4 onder b) inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de
student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum
laude);
e. het bachelorexamen is binnen 4 jaar behaald.
Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Als de student alle toetsen verbonden aan de cursussen van het eerste jaar van
de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 ECheeft behaald kan er
geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht.
De cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Natuur- en
Sterrenkunde vallen zijn:
Cursuscode:
NS-106B
NS-120B
NS-109B
NS-121B
NS-112B
NS-108B
1 profileringscursus
1 major keuze niveau 1

Cursusnaam:
Relativistische en klassieke mechanica
Wiskundige technieken 1
DATA
Wiskundige technieken 2
Elektromagnetisme
Golven en optica

Overzichten
Schema Bachelor Natuurkunde:
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BA-Examenprogramma: Natuurkunde
Major
Verplicht
Keuze major
Profilering
Totaal Bachelor

Aantal EC
135
82,5
52,5
45
180

Overzicht 1: Cursussen Bachelor Natuurkunde
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode
NS-106B

Cursusnaam
EC
Relativistische en klassieke mechanica
7,5
Data acquisitie en toegepaste analyse,
NS-109B
7,5
(DATA)
NS-112B
Elektromagnetisme
7,5
NS-108B
Golven en optica theorie en praktijk
7,5
NS-120B
Wiskundige technieken 1
7,5
NS-121B
Wiskundige technieken 2
7,5
NS-202B
Kwantummechanica
7,5
Statistische fysica theorie en
NS-204B
7,5
experiment
NS-220B
Wiskundige technieken 3
7,5
NS-310B
Bacheloronderzoek
15
1. Verplichte keuze cursussen Natuurkunde (Keuze 1 uit 2)
Cursuscode
NS-265B
NS-266B

Cursusnaam
Stromingsleer en
transportverschijnselen
Structuur van de materie

Niveau
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3

EC

Niveau

7,5

2

7,5

2

2. Keuze major cursussen
Cursuscode
NS-157B
NS-158B
NS-159B
NS-251B
NS-264B

Cursusnaam
Atmosfeer, oceaan dynamica
Kwantum nano wereld
Zwarte gaten
Electrodynamica
Klimaatdynamica

EC
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Niveau
1
1
1
2
2
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NS-256B
NS-267B
NS-268B
NS-350B
NS-353B
NS-375B
NS-376B
NS-364B
NS-369B
NS-370B
NS-377B
NS-379B
NS-380B
NS-378B

Numerieke methoden voor fysici en
astronomen
Onderzoeksstage
Stellaire astrofysica
Voortgezette mechanica
Geofysische stromingsleer
Voortgezette kwantummechanica
Turbulentie in vloeistoffen
Klassieke veldentheorie
Subatomaire fysica
Voortgezette statistische fysica
Gravitational waves
Biofysica
Mgm/Quantum matter12
Observationele en theoretische
kosmologie

7,5

2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7,5

3

Overzicht 2: Dubbele bachelor Natuurkunde & Wiskunde (zie OER
Wiskunde)
2. Verplichte major cursussen (exclusief bachelor scripties)
Cursuscode Cursusnaam
Natuurkunde (totaal 45 EC):
NS-106B
Relativistische en klassieke mechanica
NS-109B
Data acquisitie en toegepaste analyse
NS-112B
Elektromagnetisme
NS-108B
Golven en optica theorie en praktijk
NS-202B
Kwantummechanica
Statistische fysica theorie en
NS-204B
experiment
Wiskunde (totaal 75 EC inclusief keuze 2 uit 4):
WISB102
Bewijzen in de wiskunde
WISB107
Infi en lineaire algebra 1
WISB108
Infi en lineaire algebra 2
WISB114
Inleiding analyse
WISB124
Inleiding groepen en ringen
12

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
2

7,5

2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
1

Studenten die de cursus MGM (NS-352B) en/of Quantum matter (NS-371B)

hebben gevolgd, kunnen niet de cursus NS-380B volgen
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WISB161
Kansrekening
WISB213
Inleiding analyse in meer variabelen
WISB243
Inleiding topologie
Wiskunde (2 uit 4):
WISB211
Functies en reeksen
WISB231
Differentiaalvergelijkingen
WISB251
Numerieke wiskunde
WISB263
Statistiek
INFOB3DW
Discrete wiskunde

7,5
7,5
7,5

1
2
2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
2
2
3

Bachelor onderzoek Natuur- en Wiskunde:
Gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-330B) óf totaal 30 EC, bestaande uit
Natuurkunde scriptie 15 EC (NS-310B) en Wiskunde scriptie 15 EC (WISB379). In
het geval van twee losse scripties is dit een verzwaring van het programma van
7,5 EC.
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3. Verplichte keuze cursussen Natuurkunde (Keuze 1 uit 2)
Cursuscode
NS-265B
NS-266B

Cursusnaam
Stromingsleer en
transportverschijnselen
Structuur van de materie

EC

Niveau

7,5

2

7,5

2

Keuze Natuurkunde, totale studielast 30 EC.
Vrije keuze uit de majorgebonden keuzecursussen (zie overzicht 1), waarbij
tenminste 22,5 EC op niveau 3 en het overige op tenminste niveau 2. Hierbij
geldt dat er één niveau 2 cursus gekozen wordt uit de cursussen: Stromingsleer
en transportverschijnselen (NS-265B) en Structuur van de materie (NS- 266B).
Keuze Wiskunde, totale studielast 22,5 EC.
Vrije keuze uit de majorgebonden keuzecursussen van Wiskunde (zie OER
Wiskunde).
Profileringsruimte; 30 EC waarbij 15 EC op tenminste niveau 2.
De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde is 225 EC.
Overzicht 3: Dubbele bachelor Natuurkunde & Scheikunde
1. Verplichte cursussen (exclusief bachelor scripties)
Cursuscode Cursusnaam
Natuurkunde (totaal 67,5 EC)
NS-106B
Klassieke en relativistische mechanica
Data acquisitie en toegepaste analyse,
NS-109B
(DATA)
NS-112B
Elektromagnetisme
NS-108B
Golven en optica theorie en praktijk
NS-120B
Wiskundige technieken 1
NS-121B
Wiskundige technieken 2
NS-202B
Kwantummechanica
NS-204B
Statistische fysica theorie en experiment
NS-220B
Wiskundige technieken 3
Scheikunde (totaal 37,5 EC)
SK-BORSP
Organische chemie en spectroscopie

EC

Niveau

7,5

1

7,5

1

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
2
2
2

7,5

1
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SK-BFYAN13

Fysische en anorganische chemie
Kwantumchemie en anorganische
SK-BKWAN
chemie
SK-B1SPANY AD - Spectroscopie en analyse
Biomoleculaire chemie (voorheen SKSK-B1BMC
BBICH)

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

2. Verplichte keuze cursussen
Cursuscode Cursusnaam
Natuurkunde (keuze 1 uit 2)
NS-265B
Stromingsleer en transportverschijnselen
NS-266B
Structuur van de materie
Scheikunde (keuze 1 uit 2):
SK-B2RDEM Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie
SKNMR-spectroscopie en molecular modeling
B2NMRM

EC

Niveau

7,5
7,5

2
2

7,5

2

7,5

2

Bachelor onderzoek Natuur- en Scheikunde:
totaal 22,5 EC, bestaande uit een gecombineerde scriptie 22,5 EC (NS-330B)
Keuze Natuurkunde, totale studielast 30 EC
Vrije keuze uit de majorgebonden keuzecursussen van Natuurkunde (zie
overzicht 1), waarvan ten minste 22,5 ec op niveau 3 en het overige op
tenminste niveau 2. Op niveau 2 is er een verplichte keuze (7,5 EC):
Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur van de materie
(NS-266B).
Keuze Scheikunde, totale studielast 37,5 EC.
Vrije keuze, op enkele uitzonderingen na, uit majorgebonden keuzecursussen in
overzicht 1 (in de OER-bijlage Scheikunde), waarvan ten minste 15 EC op niveau
3.
Hierbij geldt op niveau 2 een verplichte keuze (7,5 EC): Röntgendiffractie en
elektronenmicroscopie (SK-B2RDEM) of NMR-spectroscopie en molecular
modeling (SK-B2NMRM).
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De uitzonderingen zijn: Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) en Wiskunde 3 (SK-BWIS3)
vanwege overlap met verplichte vakken, en de vakken met een BETA-code (die
tellen alleen voor de profileringsruimte).
N.B.
•

De keuzevakken MGM/Quantum matter, Vaste stoffen en oppervlakken,
en Nanomaterialen kunnen als keuze Natuurkunde of als keuze
Scheikunde opgevoerd worden.

•

De vakken MGM/Quantum matter en Vaste stoffen en oppervlakken
sluiten elkaar uit.

Profileringsruimte; 30 EC waarbij 15 EC op tenminste niveau 2.
De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde is 225 EC.
Overzicht 4: Dubbele bachelor UCU Liberal Arts & Sciences en Natuur- en
Sterrenkunde
Studenten van UCU Liberal Arts & Sciences die een dubbele bachelor willen
volgen met Natuurkunde, dienen hiervoor samen met de coördinator Physics
UCU Liberal Arts & Sciences een persoonlijk studieplan op te stellen en dit ter
goedkeuring voor te leggen aan de Kamer Natuurkunde van de UU UGS
examencommissie.
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BIJLAGE G: SCHEIKUNDE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 - Toelating
2.1.1. Een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en
Gezondheid aangevuld met wiskunde B en natuurkunde geeft direct toelating
geeft tot de opleiding. Naast de in de wet genoemde diploma’s die toegang
geven tot de opleiding, hebben de bezitters van de hieronder opgesomde
diploma’s toegang tot de opleiding mits voldaan is aan voorwaarden genoemd in
het tweede lid:
•

Nederlands
-

vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket

-

vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen
afgelegd krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde
voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007),

-

gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet
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-

hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet

-

Einddiploma hoger beroepsonderwijs van opleidingen die onder
ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn Sport, voorheen
WVC: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genaamd) vallen.

•

Internationaal Baccalaureaat:
-

Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat
verstrekt door het International Baccalaureate Office te Genève

•

Suriname:
-

•

Getuigschrift Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Andere buitenlandse diploma’s:
Houders van een ander buitenlands of internationaal diploma dat
equivalent is aan een vwo-diploma worden alleen toegelaten als zij ook
voldoende kennis hebben van de vakken zoals beschreven in artikel 2.3.

2.1.2. Degenen die niet een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek of
Natuur en Gezondheid aangevuld met wiskunde B en natuurkunde heeft (dat
direct toelating geeft tot de opleiding), maar wel een gelijkwaardig diploma dat
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op grond van de wet of op grond van het eerste lid toegang geeft, kunnen pas
inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat zij voldoende kennis op
het niveau van het vwo-eindexamen bezitten van de volgende vakken van het
verplichte vwo-profiel:
•

wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

2.1.3. Degenen die niet een diploma met het juiste vwo-profiel hebben (dat
direct toelating geeft tot de opleiding), maar wel een diploma van met goed
gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een hogeschool, kunnen pas
inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat zij voldoende kennis
op het niveau van het vwo-eindexamen bezitten van de volgende vakken:
•

Wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

•

Een Hbo-propedeuse Chemie of Chemische Technologie geeft een
vrijstelling voor het VWO-certificaat scheikunde.

Artikel 2.3 - Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
•

Wiskunde B op vwo-eindexamen-niveau

•

Natuurkunde op vwo-eindexamen-niveau

•

Scheikunde op vwo-eindexamen-niveau

•

Actieve en passieve beheersing van de Nederlandse taal

•

Passieve beheersing van de Engelse taal.

Artikel 3.1 - Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Scheikunde:
1. Kennis en inzicht
-

heeft kennis en begrip van de belangrijkste anorganische,
organische, fysisch chemische, analytisch chemische, biochemische
en kwantumchemische basisconcepten en van de spectroscopie en
kan deze toepassen bij het oplossen van een scheikundig
probleem; en heeft de daarvoor de benodigde wiskundige,
natuurkundige en biologische kennis en vaardigheden

-

kan in een laboratorium veilig, kundig en verantwoord omgaan met
apparatuur en chemische materialen

2. Toepassen van kennis en inzicht
-

kan, in beperkte mate zelfstandig, kennis vergaren voor het
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oplossen van complexe scheikundige problemen, zowel individueel
als in teamverband
-

kan, in beperkte mate zelfstandig, een wetenschappelijk probleem
vertalen in een experimenteel onderzoeksplan, dat uitvoeren en de
resultaten ervan analyseren en interpreteren, in relatie tot de
relevante literatuur en kan van deze resultaten zowel mondeling als
schriftelijk op professionele wijze verslag doen

3. Oordeelsvorming
-

kan de door hem/haar zelf geselecteerde wetenschappelijke
literatuur en andere databronnen kritisch analyseren, interpreteren
en evalueren

-

kan reflecteren over de maatschappelijke en ethische
consequenties van scheikundig onderzoek en kan zijn/haar mening
met argumenten onderbouwen

4. Communicatie
-

kan in professionele context mondeling communiceren over zijn
vakgebied, in het Nederlands en het Engels

-

kan in professionele context schriftelijk communiceren over zijn
vakgebied, in het Nederlands en het Engels

5. Leervaardigheden
-

kan kritisch reflecteren op eigen en andermans handelen in
professionele context om zijn/haar (en hun) bijdrage te verbeteren;

-

kan een weloverwogen keuze maken voor een vervolgopleiding of
beroep.

Artikel 3.5 – Major
3.5.1 - De inhoud en randvoorwaarden verbonden aan de major zijn als volgt:
•

De Scheikunde major omvat een studielast van 135 studiepunten. De
onderdelen van de major en profileringsruimte samen dienen voor
minimaal 45 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te zijn. De
onderdelen van de major dienen voor ten minste 37,5 studiepunten op
verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor tenminste 30 studiepunten
op gevorderd niveau (niveau 3). Daarvan zijn de aangewezen onderdelen
in overzicht 1, met een totale studielast van 67,5 studiepunten, verplicht,
dit is inclusief de thesis van 15 studiepunten. De overige onderdelen van
de major worden door de student gekozen uit de in overzicht 1
aangewezen keuze onderdelen, hierbij geldt een verplichte keuze van 15
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EC uit zowel de categorie Moleculen en Leven, als uit Moleculen en
Materialen, plus nog een verplichte keuze van 7,5 EC uit een van deze
twee categorieën (in totaal 5 x 7,5=37,5 EC). Van de Scheikunde major
dienen onderdelen die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke
en maatschappelijke context van scheikunde met een studielast van ten
minste 30 studiepunten deel uit te maken. Hiervan zijn 15 studiepunten
voorgeschreven en maken deel uit van het verplichte deel van de major
beschreven in overzicht 1. Het keuzedeel omvat de verplichte keuze van
twee vakken uit het aanbod van Chemie in context. Studenten die kiezen
voor de educatieve minor kunnen de cursussen van de educatieve minor
op niveau 3 (15 EC) volgen als Chemie in context vakken. Zie voor alle
cursussen overzicht 1.
•

Voor de overgangsregeling m.b.t. studenten Scheikunde die zijn gestart
voor 1 september 2020, zie Overgangsregeling in deze bijlage.

•

Voor de Scheikunde major, track Molecular Life Sciences (MLS), geldt
tevens een studielast van 135 studiepunten. De onderdelen van de major
en profileringsruimte samen dienen voor minimaal 45 studiepunten op
gevorderd niveau (niveau 3) te zijn. Verplicht zijn de onderdelen in
overzicht 2 met een totale last van 67,5 studiepunten, plus een verplichte
keuze tussen thesis bij Scheikunde (SK-BTHESIS), of de gecombineerde
scriptie en stagecursus bij Biologie (B-B3ONSCR+B-B3ONST van elk 7,5 EC;
15 EC tezamen, of de equivalente cursus B-B3AFSTP van 15 EC die vanaf 1
september 2022 B-B3ONSCR+B-B3ONST vervangt), totaal 82,5 EC. Van de
overige majorgebonden keuzeonderdelen (totaal 52,5 EC) dienen
tenminste 22,5 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en
tenminste 22,5 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3). Resteren
nog 7,5 majorgebonden studiepunten, hiervoor kiest de student een
cursus op inleidend (1), verdiepend (2), of gevorderd (3) niveau. Zie voor
de majorgebonden keuzecursussen MLS overzicht 2.
N.B.: Vanaf 1 september 2021 is de bachelor Molecular and Biophysical Life
Sciences (MBLS) gestart en kunnen studenten ingeschreven bij Scheikunde niet
meer instromen in de track Molecular Life Sciences.

3.5.2 - Onderdeel van de Scheikunde major is een thesis met een studielast van
15 studiepunten (SK-BTHESIS).
In het geval van de Scheikunde major, track Molecular Life Sciences, is het
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mogelijk om als afrondend bachelor werkstuk te kiezen uit SK-BTHESIS of
thesiscursus(sen) bij Biologie (tot 1 september 2022 B-B3ONSCR en B-B3ONST;
ieder 7,5 EC, en vanaf 1 september 2022 B-B3AFSTP; 15 EC).
Artikel 3.6 - Dubbele bachelor
De totale studielast van de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde is 225 EC.
Zie voor de verplichte cursussen Scheikunde en Natuurkunde overzicht 3. Naast
het verplichte gecombineerde bacheloronderzoek van 22,5 EC (NS-330) is voor
Scheikunde 37,5 EC aan majorgebonden cursussen verplicht, en voor
Natuurkunde 67,5 EC.
Daarnaast geldt voor de major Natuurkunde vrije keuze met een totale
studielast van 30 EC uit de majorgebonden keuzecursussen van Natuurkunde
(zie overzicht 1 in de OER-bijlage Natuurkunde), waarvan ten minste 22,5 EC op
niveau 3 en het overige op tenminste niveau 2. Op niveau 2 is er een verplichte
keuze (7,5 EC): Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265B) of Structuur
van de materie (NS-266B).
Voor de major Scheikunde geldt vrije keuze, op onderstaande uitzonderingen
na, met een totale studielast van 37,5 EC uit de majorgebonden keuzecursussen
in overzicht 1, waarvan ten minste 15 EC op niveau 3. Hierbij geldt op niveau 2
een verplichte keuze (7,5 EC): Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie (SKB2RDEM) of NMR Spectroscopy & Molecular Modelling (SK-B2NMRM). Van keuze
zijn uitgezonderd: Wiskunde 2 (SK-BWS2-13) en Wiskunde 3 (SK-BWIS3) vanwege
overlap met verplichte vakken. Alle vakken met een BETA-code tellen in de
dubbele bachelor alleen voor de profileringsruimte, niet voor de major.
N.B.
•

De keuzevakken Moderne Gecondenseerde Materie, Vaste stoffen en
oppervlakken, en Nanomaterialen kunnen als keuze Natuurkunde of als
keuze Scheikunde opgevoerd worden.

•

De vakken Moderne Gecondenseerde Materie en Vaste stoffen en
oppervlakken sluiten elkaar uit.

•

Voor de profileringsruimte van de dubbele bachelor geldt een geheel vrije
keuze van 30 EC, waarbij 15 EC op tenminste niveau 2.

•

Voor de overgangsregeling m.b.t. studenten die zijn gestart voor 1
september 2017, zie Overgangsregeling in deze bijlage.
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Artikel 3.11 - Honoursprogramma in de Science Honours Academy
3.11.1 - Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 EC extracurriculair en 30 EC als honoraire studiepunten. Van elke
honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan extracurriculaire
activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen internationale en/of
interdisciplinaire en/of maatschappelijke ervaring op in het honoursprogramma,
b.v. in de vorm van een studiereis.
Het honoursprogramma kent de volgende verplichte activiteiten:
1. Extracurriculair (ten minste 15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy (BETA-B2HRI), 7,5 EC

-

Honourscursus Scheikunde (SK-BHOPR15), 7,5 EC: kennismaking
met actueel onderzoek (publicaties lezen, wetenschappers
ontmoeten, schriftelijk rapporteren, nabespreken) en inleiding tot
chemie in bredere context (bijv. excursie naar chemisch
bedrijf) Honourscursus MLS (B-BHPMLS), 7,5 EC: Actieve participatie
in MLS honours bijeenkomsten rond een thema in jaar 2 en 3 en
een extracurriculair keuzeonderdeel.

2. Curriculair (30 EC):
-

De bachelor thesis / research project op honoursniveau, incl.
opstellen en vooraf presenteren van een onderzoeksvoorstel, 15 EC

-

Vrije keuze ruimte: binnen het curriculum vervult de
honoursstudent twee cursussen van 7,5 EC op honoursniveau, met
als mogelijkheden:
i. reguliere cursussen van 7,5 EC op honoursniveau brengen
via een verdiepende opdracht en/of
ii. het volgen van honourscursussen van 7,5 EC binnen de
profileringsruimte (b.v. bij het Descartes College, The
Sustainability Game, of One Health).

Extra curriculaire honourscursussen
Cursuscode

Cursusnaam

EC

Niveau Opmerking
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BETA-B2HRI
SK-BHOPR15 of BBHPMLS

Interdisciplinaire
cursus
Honourscursus
Scheikunde of
MLS

7,5

HB

7,5

HB

Curriculaire honourscursussen
Cursuscode
Zie art. 3.5.2

Cursusnaam
Thesis op
honoursniveau

EC

Niveau

15

HB

Reguliere cursussen
van 7,5 EC op
honoursniveau
brengen via een
verdiepende opdracht

Keuzecursus op
honoursniveau

0-15

HB

Honourscursussen
binnen de
profileringsruimte
(b.v. bij het Descartes
College, The
Sustainability Game,
of One Health).

Keuzecursus op
honoursniveau

0-15

HB

Opmerking

Op maat benader
hiervoor
tijdig de
betrokken
docent

3.11.3 - Studenten uit jaar 1 kunnen in maart en aan het einde van het eerste
jaar (uiterlijk 1 september) toelating aanvragen tot het honoursprogramma.
Selectie vindt plaats op basis van behaalde cijfers uit het eerste semester (gem.
7,5 of hoger), een motivatiebrief, het curriculum vitae en een sollicitatiegesprek
met de honourscoördinator. Daarnaast kunnen studenten ook op voorspraak
van de docenttutor worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
N.B: de laatste instroommogelijkheid voor het MLS honourstraject was uiterlijk 1
september 2021.
Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
De voorrangsregels voor Scheikundecursussen staan beschreven in de digitale
studiegids van de opleiding. Ingangseisen per vak staan beschreven op Osiris.
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Artikel 4.6 - Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Internationale studenten kunnen in periode 2 de cursussen Advanced
Superstructures: Scattering and Microscopy (SK-BASSM) en Solids and Surfaces
(SK-BVAOP) voor de onderwijsvrije periode rond te kerst afronden. Het aantal te
behalen studiepunten wordt als volgt aangepast: SK-BASSM 4,5 EC; SK-BVAOP
3,75 EC.
Artikel 5.5 - Reparatie: aanvullende of vervangende toets
5.5.3 - Een student die vanwege een overmachtssituatie niet in staat is geweest
tot het afleggen van maximaal één (deel)toets per cursus mag een reparatietoets
doen, indien hij de overmachtssituatie zo spoedig mogelijk als kan worden
verwacht, gemeld heeft. De student meldt dit per email bij het Studiepunt met
een cc. naar de cursuscoördinator en studieadviseur. In de email staan de
volgende gegevens: naam, studentnummer, naam en code van de betreffende
cursus, datum en tijd van de toets en de reden van afwezigheid.
De student komt hierna niet zondermeer in aanmerking voor een aanvullende of
vervangende toets als bedoeld in lid 5.5.1.
Artikel 5.10 - Geldigheidsduur
5.10.3 - Deeltoetsen die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg
is afgelegd, vervallen na afloop van het studiejaar waarin zij zijn behaald.
Er gelden de volgende uitzonderingen:
•

De resultaten van de deeltoetsen van de cursussen Wis- en natuurkunde 1
(SK-BWSNK1), Wis- en natuurkunde 2 (SK-BWSNK2), Fysische en
anorganische chemie (SK-BFYAN13) en Kwantum en anorganische chemie
(SK-BKWAN) blijven twee jaar geldig.

•

Daarnaast geldt dat als er tijdens een cursus door overmacht verplichte
practica zijn gemist, die pas in het daarop volgende studiejaar kunnen
worden ingehaald, de resultaten van de deeltoetsen van de betreffende
cursus twee jaar geldig blijven.

•

De geldigheidsduur van deelresultaten van practica en voor
deelresultaten van academische verrichtingen (schrijfopdrachten,
presentaties e.d.) is onbeperkt.

Artikel 6.2 - Judicium cum laude bachelor Scheikunde
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6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van de bacheloropleiding is onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het bachelor
onderzoek/bachelor scriptie een 8,0 of hoger

Artikel 6.2 - Judicium cum laude dubbele bachelor Scheikunde en
Natuurkunde
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van beide bacheloropleidingen onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald en voor het bachelor
onderzoek/bachelor scriptie een 8,5 of hoger. Indien voor het bachelor
onderzoek/bachelor scriptie een 8,0 is behaald, wordt “cum laude” alleen
aan het bachelor examen Scheikunde toegekend en niet aan het bachelor
examen Natuurkunde

Artikel 7.4 - (bindend) Studieadvies
7.4.12 - Er kan geen negatief bindend studieadvies worden uitgebracht als de
student alle toetsen verbonden aan de cursussen van het eerste jaar van de
opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten, heeft behaald.
De cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Scheikunde vallen zijn:
Cursuscode:
SK-BORSP
SK-BWSNK1
SK-BWSNK2
SK-BFYAN13
SK-B1SPANX (OF Y)
SK-B1BMC
SK-BKWAN
Vrije keuzecursus

Cursusnaam:
Organische chemie en spectroscopie
Wis- en natuurkunde 1
Wis- en natuurkunde 2
Fysische en anorganische chemie
BC (of AD)-Spectroscopie en analyse
Biomoleculaire chemie
Kwantum- en anorganische chemie

De cursussen die onder het eerste jaar van de Scheikunde major, track
Molecular Life Sciences (MLS) vallen zijn:
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Cursuscode:
B-B1MOL14
SK-BWSNK1
SK-B1BIFC
SK-B1BIOC
SK-B1SPANY
SK-B1BMC
B-B1FUN14
Vrije keuzecursus

Cursusnaam:
Moleculaire celbiologie
Wis- en natuurkunde 1
Biofysische chemie
Bio-organische chemie
AD-Spectroscopie en analyse13
Biomoleculaire chemie
Functionele biologie

Artikel 8.5 - Overgangsregeling
1. Major Scheikunde
-

Voor studenten die zijn ingestroomd in de opleiding Scheikunde
vóór 1-9-2020 (geldt tot 1 september 2025):

-

De Scheikunde major omvat een studielast van 135 studiepunten.
De onderdelen van de major en profileringsruimte samen dienen
voor minimaal 45 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te
zijn (zie Artikel 3.5.1.). De onderdelen van de major dienen voor ten
minste 37,5 studiepunten op verdiepend niveau (niveau 2) te liggen
en voor tenminste 30 studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3).
Daarvan zijn de onderdelen in overzicht 1, met een totale studielast
van 67,5 studiepunten, verplicht – dit is inclusief de thesis van 15
studiepunten.

-

De overige onderdelen van de major worden door de student
gekozen uit de in overzicht 2 en 3 aangewezen onderdelen, hierbij
geldt een verplichte keuze van 22,5 EC uit zowel de categorie
Moleculen en Leven, als uit Moleculen en Materialen.

-

Van de Scheikunde major dienen onderdelen die mede betrekking
hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van
scheikunde met een studielast van ten minste 30 studiepunten deel
uit te maken. Hiervan zijn 15 studiepunten voorgeschreven en
maken deel uit van het verplichte deel van de major beschreven in
overzicht 1. Het keuzedeel omvat de verplichte keuze van twee

13

AD-Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANY) is alleen verplicht voor MLS studenten

ingeschreven via Scheikunde. MLS-studenten ingeschreven via Biologie volgen dan een vrij
keuzevak.
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vakken uit het aanbod van Chemie in context.
-

Studenten die kiezen voor de educatieve minor (30 EC) zijn
vrijgesteld van het keuzedeel (15 EC) van Chemie in context en
mogen in plaats daarvan twee extra vrije keuzevakken volgen uit de
major. Studenten die de educatieve minor volgen vallen onder een
alternatief examenprogramma (SK-LERAAR2014).

2. Major MLS
-

Voor ouderejaars MLS-studenten met een aangehouden BSA en/of
MLS-ouderejaars die nog verplichte vakken moeten herkansen
geldt dat zij bij een eindcijfer ND (Niet Deelgenomen), of als ze in
jaar 1 of 2 zich niet voor het verplichte vak hadden ingeschreven,
het MBLS-equivalent van de cursus moeten volgen (zie de
equivalentietabel in overzicht 3). Wis- en natuurkunde 1 (SKBWSNK1) en AD-Spectroscopie en analyse (SK-B1SPANY) kennen
geen MBLS-equivalent, studenten kunnen zich voor deze originele
vakken inschrijven.
N.B.: Biomoleculaire chemie (SK-B1BMC) blijft bestaan, maar verandert.
In plaats daarvan moet de MBLS-equivalent worden gevolgd (zie de
equivalentietabel in overzicht 3).

-

Vanaf 2022-2023 moeten studenten die na geboden eenmalige
mogelijkheid in 2021-2022 om de (deel)toetsen te maken die qua
vorm en inhoud overeenkomen met die van de vervallen
eerstejaars MLS-cursus uit 2020-2021 niet voor de cursus zijn
geslaagd, of daar in 2021-2022 niet aan hebben deelgenomen, de
equivalente (nieuwe) MBLS-cursus van de vervallen MLS-cursus
geheel opnieuw volgen (zie de equivalentietabel in overzicht 3).

-

MLS-studenten die het verplichte vak Cellen en Weefsels (BB2CWMLS) nog niet hebben gevolgd, of hebben afgerond met een
eindcijfer onvoldoende, NVD (Niet VolDaan) of AANV (AANVullende
toets), wordt in 2022-2023 nog eenmaal de gelegenheid geboden
om deze cursus op code B-B2CWMLS te volgen. Een tweede
mogelijkheid is om niet deze cursus, maar het MLBS equivalent
Genomes, Cells and Tissues (MBLS-204) te volgen. Vanaf 2023-2024
is het alleen nog mogelijk om de MBLS-equivalent te kiezen.

-

MLS-studenten die het verplichte vak Moleculair Biologische en
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Biochemische technieken (SK-B2MBBT) nog niet hebben gevolgd, of
hebben afgerond met een eindcijfer onvoldoende, NVD (Niet
VolDaan) of AANV (AANVullende toets), moeten vanaf 2022-2023
het MBLS-equivalent van de cursus volgen, Molecular Biology &
Biochemical Techniques (MBLS-202). Hierbij geldt dat het
practicumcijfer van SK-B2MBBT in 2022-2023 nog geldig blijft,
indien voldoende.
-

Ten aanzien van MLS-studenten die hun
afstudeerproject/bachelorthesis bij Biologie doen, geldt:
i. Voor studenten die tussen 1 september 2016 en 1 september
2022 gestart zijn met de opleiding en nog niet de verplichte
cursussen B-B3ONSCR en B-B3ONST hebben afgerond geldt
dat zij de verplichte cursus B-B3AFSTP volgen als vervangend
equivalent van B-B3ONSCR én B-B3ONST (noot: zie ook punt
vi).
ii. Voor studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart met
de opleiding en nog niet de verplichte cursus B-B3ONSCR
hebben afgerond, en niet de keuze cursus B-B3ONST, geldt
dat zij B-B3ONSCR mogen volgen of als vervanging, de cursus
B-B3AFSTP (inclusief stage; noot: zie ook punt vi).
iii. Voor studenten die voor 1 september 2016 zijn gestart met
de opleiding en nog niet de verplichte cursus B-B3ONSCR
hebben afgerond, maar wel de keuzecursus B-B3ONST, geldt
dat zij B-B3ONSCR mogen volgen, maar niet de cursus BB3AFSTP.
iv. Studenten die na 1 september 2016 zijn gestart met de
opleiding en reeds B-B3ONSCR hebben afgerond, maar niet
B-B3ONST hebben afgerond, behouden de mogelijkheid om
B-B3ONST te volgen.
v. Studenten die reeds B-B3ONST hebben afgerond, maar niet
B-B3ONSCR, behouden de mogelijkheid om B-B3ONSCR te
volgen.
vi. Voor MLS-studenten die via Scheikunde staan ingeschreven
geldt, dat ze de thesis via Biologie mogen volgen via BB3AFSTP als het stage-gedeelte niet minder dan 5 weken
bedraagt, of als ook het aanvullende onderzoeksvak BB3PLONS wordt gevolgd.
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Overzichten
Schema Bachelor Scheikunde:
BA-Examenprogramma: Scheikunde

Aantal EC

1. Major

135

Verplichte major cursussen

67,5

Keuze cursussen (=verplichte + vrije
keuze)
2. Profilering
Totaal Bachelor

67,5
45
180

Opmerkingen:
Min. 37,5 EC op niveau 2,
en min. 30 EC op niveau 3
Waarvan 15 EC op niveau 3
(=thesis)
Min. 37,5 EC op niveau 2,
en min. 15 EC op niveau 3
Min. 15 EC op niveau 2 of 3
Totaal min. 45 EC op
niveau 3

Overzicht 1: Cursussen Bachelor Scheikunde
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode

Cursusnaam
Organische chemie en
SK-BORSP
spectroscopie
Fysische en
SK-BFYAN13
anorganische chemie
Kwantumchemie en
SK-BKWAN
anorganische chemie
BC - Spectroscopie en
SKanalyse/AD –
B1SPANX/SKSpectroscopie en
B1SPANY
analyse14

EC

Niveau Opmerkingen

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

SK-B1BMC

Biomoleculaire chemie

7,5

1

SK-BWSNK1

Wis- en natuurkunde 1

7,5

1

In 2021-2022
is deze cursus
gedeeltelijk
veranderd van
inhoud en
opzet.
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SK-BWSNK2
SK-BTHESIS

Wis- en natuurkunde 2
Bachelorthesis

7,5
15

1
3

2. Verplichte keuze cursussen
Cursuscode Cursusnaam
Moleculen en leven:

EC

Niveau

MBLS-202

Molecular Biology &
Biochemical Techniques

7,5

2

SK-B2MSPR

Mass Spectrometry &
Proteomics

7,5

2

SK-B2RDEM

Röntgendiffractie en
elektronenmicroscopie

7,5

2

SK-B2NMRM

NMR Spectroscopy &
Molecular Modelling

Membranen en
Membraaneiwitten
Moleculen en materialen:
Anorganische en
SK-BANV13
vastestofchemie (theorie en
praktijk)
Organische chemie 2
SK-BORC13
(theorie en praktijk)
SK-BFYCH
Fysische chemie 2
SK-BWS2-13 Wiskunde 2
Spectroscopie van
SK-B2SPEC
moleculen en materialen
Chemie in context:
Klimaatverandering in
BETA-B1KLC
context
SK-B2MEME

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5
7,5

2
2

7,5

2

7,5

1

BETA-B2STA

Studenten actief in de
maatschappij

7,5

2

BETA-B2BBB

Bèta in Bedrijf en Beleid

7,5

2

Opmerkingen
Was t/m 20212022 SKB2MBBT
In 2022-2023
verandert de
voertaal in
Engels

In 2022-2023
verandert de
voertaal in
Engels

Nieuw. Komt in
de plaats van
BETA-B2OOP
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BETA-B2WTC
SK-BKATA
SK-BVIZI
SK-BNANO
BETAB3MMS
SK-BCHDO

Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
Catalysis
Viral Diseases
Nanomaterials

7,5

2

7,5
7,5
7,5

3
3
3

Making Modern Science

7,5

3

Science and Technology for
Sustainable Development

7,5

3

GSTBAVD1S
K

Vakdidactiek 1

5

3

GSTBAPIP1B

Professional in praktijk B

10

3

Onderdeel van
educatieve
minor
Onderdeel van
educatieve
minor

3. Vrije keuze cursussen
Cursuscode

Cursusnaam
Quantum Chemistry 2:
SK-B2QC2
Theory and DFT
simulations
SK-BPRAN
Practicum analyse
Biophysical Methods &
MBLS-201
Structural Biology
Researchproject
SK-BREPB/D
Bijvoet/Debye
Advanced
(Super)Structures:
SK-BASSM
Scattering and
Microscopy
Advanced Physical
SK-BFYC3
Chemistry
SK-BMECH08 Medicinal Chemistry
Organometallic
SK-B3OMC
Chemistry
SK-BORC3
Organic chemistry 3
SK-BVAOP
Solids and Surfaces
SK-B3TTB
Trending Topics on

EC

Niveau Opmerkingen
Nieuw. Was
7,5
2
t/m 2021-2022
SK-BTDFT
7,5
2
7,5

2

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5
7,5
7,5

3
3
3

Nieuw

93

Biomolecules
SK-BTOYM

Toy Models

7,5

3

SK-BWIS3

Wiskunde 3
Protein Folding and
Assembly

7,5

3

7,5

3

SK-B3PFA

Toy Models is
in 2019-2020
voor het laatst
aangeboden

Schema Bachelor Scheikunde, track Molecular Life Sciences (MLS):
BA-Examenprogramma: Scheikunde-MLS
3- Major
•

Verplicht

•

Verplichte keuze

•

Keuze

Aantal EC
135
67,5

15

52,5

4- Profilering

45

Totaal Bachelor

180

Opmerkingen:
Waarvan 2x7,5=15 EC op
niveau 2
Verplichte keuze tussen
thesis bij Scheikunde (SKBTHESIS) of thesis bij
Biologie (B-B3AFSTP), 15
EC
Min. 22,5 EC op niveau 2,
en min. 22,5 EC op niveau
3
Min. 15 EC op niveau 2 of
3
Totaal min. 45 EC op
niveau 3

Overzicht 2: Verplichte onderdelen Scheikunde, track Molecular Life Sciences
(MLS)
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode Cursusnaam

EC

B-B1FUN14

Functionele biologie

7,5

B-B1MOL14

Moleculaire
celbiologie

7,5

Niveau Opmerkingen
Voor MBLS1
equivalent, zie
overzicht 4
Voor MBLS1
equivalent, zie
overzicht 4
94

SK-B1BIOC

Bio-organische
chemie

7,5

1

SK-B1BIFC

Biofysische chemie

7,5

1

SKB1SPANY

AD - Spectroscopie en
analyse

7,5

1

SK-B1BMC

Biomoleculaire
chemie

SK-BWSNK1
SK-B2MBBT

B-B2CWMLS

Wis- en natuurkunde
1
Moleculair biologische
en biochemische
technieken
Cellen en weefsels
MLS

Verplichte keuze afstuderen:
SK-BTHESIS Bachelorthesis

7,5

1

7,5

1

7,5

2

7,5

2

B-B3AFSTP

Voor MBLSequivalent, zie
overzicht 4

Voor MBLSequivalent, zie
overzicht 4
Voor MBLSequivalent, zie
overzicht 4

15
Was t/m 20212022 B-B3ONSCR
en B-B3ONST – zie
overgangsregeling
in artikel 8.5

B-B3ASTP
Afstudeerproject

Voor MBLSequivalent, zie
overzicht 4
Voor MBLSequivalent, zie
overzicht 4

15

2. Keuze major cursussen
Cursuscode
B-B1BIOT09

Cursusnaam
Biotechnologie en
maatschappij

EC

Niveau Opmerkingen

7,5

1

B-B1KWBI20

Kwantitatieve biologie

7,5

1

B-B1GENO20

Genomica
AD - Spectroscopie en
analyse

7,5

1

7,5

1

SK-B1SPANY15

15

Was Systeembiologie
(B-B1SYSB09)

Spectroscopie en analyse is alleen verplicht voor studenten MLS die ingeschreven staan bij

Scheikunde. Studenten MLS ingeschreven via Biologie kunnen het als keuzevak kiezen.
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SK-BKWAN
SK-BWSNK2
FA-BA112
FA-BA113
FA-BA111
FA-BA114
FA-BA105
B-B2EVO09
B-B2MINT10
B-B2NEUR10
B-B2THEC05
B-B2META09
B-B2PLFY09
B-B2DSB18
MBLS-205
FA-BA205
FA-BA201

Kwantumchemie en
anorganische chemie
Wis- en natuurkunde 2
Schimmels en
geneesmiddelen
Planten en
geneesmiddelen
Moleculen als
geneesmiddelen
Geluk en geneesmiddelen
Kinetiek van
geneesmiddelen
Evolutie 2
Microbiële interacties
Neurobiologie
Biologische modellering
Metabolisme en
Biochemie
Plantenfysiologie
Data science en biologie
Biochemical
Pharmaceutics
Hormonale aandoeningen
Infectie en afweer

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
2
2

7,5

2

7,5
7,5

2
2

7,5

2

7,5
7,5

2
2

SK-B2MSPR

Mass Spectrometry &
Proteomics

7,5

2

SK-B2MEME

Membranen en
membraaneiwitten

7,5

2

SK-B2NMRM

NMR Spectroscopy &
Molecular Modelling

SK-BORC13
SK-B2RDEM
SK-B2SPEC
SK-BWS2-13
SK-BFYCH

Organische chemie 2
(theorie en praktijk)
Röntgendiffractie en
Elektronenmicroscopie
Spectroscopie van
moleculen en materialen
Wiskunde 2
Fysische chemie 2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5
7,5

2
2

Was Metabolisme (BB2META09)

Was t/m 2020-2021
SK-B2PHAR

In 2022-2023
verandert de voertaal
in Engels

In 2022-2023
verandert de voertaal
in Engels
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B-B2VSR

Voortgezette statististiek
en R

BETA-B2STA

Studenten actief in de
maatschappij

BETA-B2BBB
BETA-B2WTC

FA-BA204

SK-B2SPEC
B-B3BETH05
B-B3COMB10

Bèta in Bedrijf en Beleid
Wetenschaps- en
techniekcommunicatie
Biologische
geneesmiddelen
Spectroscopie van
moleculen en materialen
Bio-ethiek
Computationele biologie

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5
7,5

3
3

B-B3EUKA09

Moleculaire eukaryote
microbiologie

7,5

3

BB3MPROM16

Moleculaire prokaryote
microbiologie

7,5

3

B-B3MOMI21

Moleculaire microbiologie 7,5

3

B-B3GKA16

Gentherapie, kanker, en
aids

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3

B-B3BIKA22
B-B3LEM18
B-B3ADBI21
B-B3NAAN16
B-B3IMMB09
B-B3MCR18

Biologie van kanker
Light and electron
microscopy
Advanced Biotechnology
Neuronale aandoeningen
Immunobiologie
Molecular cell research

Nieuw. Komt in de
plaats van BETAB2OOP

Vanaf 2020-2021 mag
Biologische
geneesmiddelen NIET
meer worden gekozen

Moleculaire eukaryote
microbiologie is in
2020-2021 voor het
laatst aangeboden
Moleculaire
prokaryote
microbiologie is in
2020-2021 voor het
laatst aangeboden
Overlapt met
Moleculaire Eukaryote
en/of Prokaryote
Microbiologie
Gentherapie, kanker
en aids is in 2021-2022
voor het laatst
aangeboden
Nieuw.
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B-B3MPMI18
B-B3PDE18
B-B3GENB09
B-B3OBG05
B-B3RDA21
B-B3TOX10
B-B3DID14
B-B3WEAD09
FA-BA314
FA-BA311
FA-BA319
SK-BASSM
SK-BMECH08
SK-BORC3
SK-B3PFA
SK-B3TTB
SK-BVIZI

Molecular plant microbe
interactions
Plant development and
environment
Genoombiologie
Ontwikkelingsbiologie en
genetica
Research Design and
Analysis
Toxicologie
Didactiek
Wetenschapper in advies
Future Medicines
Ontwikkelen nieuwe
geneesmiddelen
Bioanalyse
Advanced
Superstructures:
Scattering and Microscopy
Medicinal Chemistry
Organische chemie 3
Protein Folding and
Assembly
Trending Topics on
Biomolecules
Viral Diseases

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5

3

7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3

7,5

3

Was FA-307

7,5

3

Was FA-319-09

7,5

3

7,5
7,5

3
3

7,5

3

7,5

3

7,5

3

SK-BTOYM

Toy Models

7,5

3

SK-BREPB
SK-BREPD
FA-CPS333

Researchproject Bijvoet
Researchproject Debye
Pharma and nutrition
Psychoneuro
pharmacology (theory)
Verslaving en
verslavingsmiddelen
Pijn
Bioinformatics and
Comparative Genomics

7,5
7,5
7,5

3
3
3

7,5

3

7,5

3

7,5

2

7,5

3

FA-CPS336T
FA-BA316
FA-BA214
B-B3BCG20

Deze RDA cursus richt
zich op moleculaireen celbiologie

Toy Models is in 20192020 voor het laatst
aangeboden

Was Bioinformatics
and genomics
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B-B3PLONS

Onderzoeksstage PLUS

7,5

3

(BMW33316)
Nieuw. Mag alleen
gevolgd worden
aansluitend aan - en in
combinatie met - BB3AFSTP

Overzicht 3: Dubbele bachelor Natuurkunde en Scheikunde
1. Verplichte cursussen15
Cursuscode Cursusnaam
Scheikunde (totaal 37,5 EC)
SK-BORSP
Organische chemie en
spectroscopie
Fysische en anorganische
SK-BFYAN13
chemie
Kwantumchemie en
SK-BKWAN
anorganische chemie
SK-B1SPANY AD - Spectroscopie en analyse

SK-B1BMC

Biomoleculaire chemie

Natuurkunde (totaal 67,5 EC)
Klassieke en relativistische
NS-106B
mechanica
Data acquisitie en toegepaste
NS-109B
analyse
NS-112B
Electromagnetisme
Golven en optica theorie en
NS-108B
praktijk
NS-120B
Wiskundige technieken 1
NS-121B
Wiskundige technieken 2
NS-202B
Kwantummechanica
Statistische Fysica theorie &
NS-204B
experiment
NS-220B
Wiskundige technieken 3
Verplichte bachelorthesis:

EC

Niveau

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5
7,5
7,5

1
1
2

7,5

2

7,5

2

Opmerkingen

In 2021-2022 is
deze cursus
gedeeltelijk van
inhoud en
opzet
veranderd
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NS-330B

Gecombineerde bachelor
thesis Scheikunde/Natuurkunde

22,5

3

2. Verplichte keuze cursussen
Cursuscode Cursusnaam
Scheikunde (keuze 1 uit 2):
Röntgendiffractie en
SK-B2RDEM
elektronenmicroscopie
SK-B2NMRM

NMR Spectroscopy &
Molecular Modelling

Natuurkunde (keuze 1 uit 2):
Stromingsleer en
NS-265B
transportverschijnselen
NS-266B
Structuur van de materie

EC

Niveau

7,5

2

7,5

2

7,5

2

7,5

2

Opmerkingen

In 2022-2023
verandert de
voertaal in
Engels

Overzicht 4: Equivalente cursussen

Cursusnaam

Cursuscode

Equivalente
cursusnaam

Moleculair Biologische
en Biochemische
Technieken

SK-B2MBBT

Biologische
geneesmiddelen

Moleculair Biologische
en Biochemische
Technieken

SK-B2MBBT

Molecular
Biology &
Biochemical
Techniques

Moleculaire
celbiologie

B-B1MOL14

Cell Biology

Bio-organische chemie SK-B1BIOC
Biofysische chemie

SK-B1BIFC

Organic
Chemistry of
Drug Molecules
Physical

Equivalente
Opmerkingen
cursuscode
Vanaf 20202021 mag
Biologische
FA-BA204
geneesmiddelen
niet meer
worden gekozen
Vanaf 20222023, voertaal
MBLS-202
MBLS cursussen
is Engels.
Voertaal MBLS
MBLS-101
cursussen is
Engels.
Voertaal MBLS
MBLS-103
cursussen is
Engels.
MBLS-104
voertaal MBLS
100

Chemistry for
the Life Sciences
Functionele Biologie

B-B1FUN14

Functional
Biology

MBLS-107

Biomoleculaire
chemie

SK-B1BMC

Biochemical
Chemistry

MBLS-105

Moleculaire eukaryote
microbiologie

BB3EUKA09

Moleculaire
Microbiologie

BB3MOMI21

Science and
Technology for
sustainable
development

SK-BCHDO

Life Cycle
Assessment

GEO3-2124

Cellen en Weefsels

B-B2CWMLS

Genomes, Cells
& Tissues

MBLS-204

cursussen is
Engels.
voertaal MBLS
cursussen is
Engels.
voertaal MBLS
cursussen is
Engels. Het
scheikundevak
Biomoleculaire
chemie behoudt
code SK-B1BMC
en verandert
van opzet, en
kan niet meer
door MLS-ers
worden
gevolgd.
Het nieuwe vak
Moleculaire
microbiologie
bevat grote
delen van zowel
Moleculaire
eukaryote
microbiologie
als Moleculaire
prokaryote
microbiologie
Vanaf 20222023 wordt SKBCHDO niet
meer gegeven.
Vanaf 20232024 is het
alleen nog
mogelijk om de
MBLSequivalent te
kiezen. Voertaal
MBLS cursussen
is Engels.
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Biochemical
Pharmaceutics

SK-B2PHAR

Oriëntatie op de
onderwijspraktijk

BETAB2OOP

Onderzoeks
bachelorscriptie en
Onderzoekstage

B-B3ONSCR
en BB3ONST

Biochemical
Pharmaceutics
Studenten actief
in de
maatschappij

MBLS-205
BETA-B2STA

Afstudeerproject B-B3AFSTP
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BIJLAGE H: WISKUNDE
Alle artikelen uit deze bijlage dienen gelezen te worden in de context van de
corresponderende artikelen uit de hoofdtekst van de UGS OER 2022-23.

Artikelen
Artikel 2.1 – Toelating
2.1.2 Betreft de vakken:
•

Wiskunde B

Artikel 2.3 - Colloquium Doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in Artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau:
•

Wiskunde B op vwo-eindexamen-niveau

Artikel 3.1 – Doel van de opleiding
De afgestudeerde van de bacheloropleiding Wiskunde beschikt over de volgende
kwaliteiten:
•

Kennis en inzicht
-

Basiskennis. De bachelor bezit basiskennis van de wiskunde en
beheerst basisconcepten van de wiskunde op een internationaal
erkend bachelorniveau;

-

Onderzoeksvaardigheden. De bachelor bezit vaardigheid in het
verzamelen van wiskundige informatie via internet, zelfstandig
literatuuronderzoek en eigen onderzoek;

-

Wiskundig denken. De bachelor heeft actief kennisgemaakt met
specifieke wiskundige denkwijzen, met name wiskundig bewijzen
en wiskundige abstracties; de bachelor heeft vaardigheid gekregen
in het zelf hanteren van deze denkwijzen;

-

Modelleerervaring. De bachelor heeft actief kennis gemaakt met
het gebruik van wiskundige modellen voor processen of situaties in
buiten-wiskundige context. De bachelor die de richting Wiskunde
en Toepassingen heeft gevolgd heeft vaardigheid in het zelf
hanteren van wiskunde in buiten-wiskundige situaties en heeft
kennisgemaakt met een wetenschappelijke discipline waarin
wiskunde een essentiële rol speelt (bijvoorbeeld economie,
informatica, natuurkunde, biologie);
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-

ICT-vaardigheden. De bachelor bezit vaardigheid in het gebruik van
computers en andere voor wiskunde relevante ICT-technieken.

•

Toepassen van kennis en inzicht.
-

Kan een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren
tot een duidelijke en onderzoekbare probleemstelling; de daarin
vervatte begrippen op adequate wijze operationaliseren;

-

Kan een onderwerp zowel theoretisch als empirisch bestuderen, in
onderlinge samenhang; het resultaat weergeven in een coherent
betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende
conclusie, de resultaten gebruiken voor het beantwoorden van de
praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en zo mogelijk
oplossing van het probleem.

•

Oordeelsvorming
-

vormt een oordeel dat mede gebaseerd is op het afwegen van
relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische
aspecten;

-

heeft een kritische houding ten aanzien van zowel de wiskunde als
de gebieden waar wiskunde wordt toegepast en is in staat
relevante (niet-wiskundige) maatschappelijke of ethische aspecten
in zijn of haar oordeel mee te wegen.

•

Communicatie
-

Vaardigheid in het schriftelijk en mondeling presenteren van
wiskundige argumenten, voor doelgroepen met verschillende
wiskundige niveaus.

•

Leervaardigheden
-

Een goede voorbereiding op een aansluitende masteropleiding,
zowel nationaal als internationaal.

Artikel 3.5 – Major
•

1 & 2. De major Wiskunde bevat cursussen op het gebied van de
Wiskunde, met een omvang van 135 studiepunten. De richting Wiskunde
en Toepassingen omvat een deel cursussen op het gebied van de
Wiskunde en een deel cursussen op het gebied van de
Wiskundetoepassingen, en heeft een omvang van 180 studiepunten.

•

Voor de major Wiskunde is in overzicht 1 aangewezen welke onderdelen
verplicht zijn en welke overige onderdelen van de major Wiskunde
kunnen worden gekozen door de student als keuzecursussen binnen de
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major. Daarnaast kan de student voor de overige onderdelen van de
major Wiskunde kiezen uit het aanbod van cursussen van de
masteropleiding Mathematical Sciences. Er kan tot maximaal 22,5
studiepunten aan deze mastercursussen gekozen worden.
•

Voor de richting Wiskunde en Toepassingen staan de verplichte en keuze
cursussen in overzicht 2. Er zijn vier toepassingsgebieden in deze richting,
namelijk: Wiskunde voor Klimaatwetenschappen, Wiskunde voor Bio- en
Levenswetenschappen, Wiskunde voor Economie, en Wiskunde voor
Kunstmatige Intelligentie en Datawetenschappen. In overzichten 2b-e
staan per gebied de toepassingsvakken met keuzeregels.

•

Van de major Wiskunde dienen onderdelen die mede betrekking hebben
op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van de wiskunde
met een studielast van ten minste 30 studiepunten deel uit te maken.
Voor de major Wiskunde maken de contextcursussen volledig deel uit van
het verplichte programma, te weten, de cursus Programmeren voor
Wiskunde, de Bachelorscriptie en een cursus uit de lijst
Modelleringscursussen. De Modelleringscursussen zijn: Modelleren met
ODE’s en PDE’s, Inleiding Scientific Computing, Stochastische processen,
Inleiding Financiële Wiskunde en Inleiding Machine Learning. Voor
Wiskunde en Toepassingen is de Modelleringscursus Inleiding Machine
Learning verplicht.

•

Voor studenten die vóór 2022-2023 zijn begonnen met de major
Wiskunde of Wiskunde en Toepassingen gelden andere verplichte
cursussen en keuzecursussen. Zie hiervoor de OER van het studiejaar dat
van toepassing is. De OERen van de afgelopen jaren zijn te vinden op
https://students.uu.nl/beta/wiskunde/praktische-zaken/regelingen-enprocedures en zijn ook op te vragen bij de secretaris van de Kamer
Wiskunde.
Hierbij gelden de volgende extra regels: studenten die voor 2022-2023
begonnen zijn mogen ook Inleiding Machine Learning (WISB365) als
modelleringsvak opvoeren. Daarnaast mogen zij ook Statistiek (WISB263)
als gebonden keuzevak kiezen.

Artikel 3.6 – Dubbele bachelors
Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde
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In samenwerking met het departement Natuurkunde wordt een dubbele major
Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde aangeboden. Vanaf 2019-2020 bestaat
dit programma uit:
1. 75 EC verplichte wiskundecursussen
2. 45 EC verplichte natuurkundecursussen
3. 22,5 EC uit het keuzeprogramma van Wiskunde
4. 30 EC uit het keuzeprogramma van Natuurkunde
5. 30 EC profileringsruimte, waarvan ten minste 15 EC op niveau 2 of 3
6. 22,5 EC (vanaf 2022-2023 optioneel 30 EC) eindwerkstuk
Het eindwerkstuk kan bestaan uit een scriptie van 22,5 EC dat zowel aan de
eisen van een eindscriptie voor de opleiding Natuur- en Sterrenkunde voldoet,
als aan die van de opleiding Wiskunde.
Het eindwerkstuk kan ook bestaan uit twee aparte scripties: één met een
omvang van 15 EC dat voldoet aan de eisen van een eindscriptie voor de
opleiding Natuur- en Sterrenkunde en één met een omvang van 7,5 EC voor
studenten die voor september 2022 zijn begonnen met het dubbele
bachelorprogramma, en van 15 EC voor studenten die vanaf september 2022
zijn begonnen met de dubbele bachelor, en dat voldoet aan de eisen van een
eindscriptie voor de opleiding Wiskunde.
Van de keuze cursussen bij Natuurkunde moet ten minste 22,5 EC op niveau 3
en de overige op ten minste niveau 2 gekozen worden. Hierbij geldt dat er een
niveau 2 cursus gekozen wordt uit de cursussen Structuur van de Materie (NS266B) en Stromingsleer en Transportverschijnselen (NS-265B).
Zie Overzicht 3 voor de verplichte onderdelen Wiskunde en overzicht 1.3 voor de
keuzeonderdelen van de major Wiskunde. Zie voor de verplichte- en
keuzeonderdelen van de major Natuurkunde bijlage E van dit OER.
Voor studenten die voor 2022-2023 zijn begonnen met de major Wiskunde
gelden andere verplichte cursussen en keuzecursussen. Zie hiervoor de OER van
het studiejaar dat van toepassing is.

Informatica en Wiskunde
In samenwerking met het departement Informatica wordt een dubbele major
106

Informatica en Wiskunde aangeboden. Voor het behalen van een dubbele major
Informatica en Wiskunde moet aan beide opleidingsvereisten worden voldaan.
Hierbij gelden de volgende regels:
1. De verplichting voor de contextcursus Programmeren voor Wiskunde
vervalt, als de student de volledige dubbele major Informatica en
Wiskunde voltooit. Vrijstelling kan ook verleend worden als een gedeelte
van het Informatica onderdeel van de dubbele major is voltooid. Dit is ter
beoordeling van de kamer Wiskunde.
2. Voor studenten die voor september 2022 met de dubbele major
Wiskunde en Informatica zijn begonnen kan de kamer Wiskunde een
vrijstelling verlenen voor het vak Communicatie in de Wiskunde wanneer
de Informaticacursus Onderzoeksmethoden is gevolgd.
3. Studenten die voor september 2022 zijn begonnen met de dubbele major
Informatica en Wiskunde schrijven een bachelorscriptie van 7,5 EC.
4. De verplichting voor het volgen van een Modelleringsvak vervalt als de
student de volledige dubbele major Informatica en Wiskunde voltooit. In
plaats hiervan volgt de student een wiskundekeuzevak.
Zie overzichten 1.2 en 1.3 en de bijlage van Informatica, Bijlage C, voor de
keuzecursussen die in beide majors gevolgd kunnen worden.
Economics and Business Economics en Wiskunde
In samenwerking met het departement Economie wordt een dubbele major
Economics and Business Economics en Wiskunde aangeboden. Voor het behalen
van een dubbele major Economics and Business Economics en Wiskunde moet
aan beide opleidingsvereisten worden voldaan. Hierbij gelden de volgende
regels als de student de volledige dubbele major Economics and Business
Economics en Wiskunde voltooit:
1. De cursus Introduction to Finance and Accounting (ECB1IFA) in de major
Economics and Business Economics mag vervangen worden door de
cursus Inleiding Financiële Wiskunde (WISB373) in de major Wiskunde;
2. De cursussen Microeconomics, Institutions and Welfare (ECB1MI) en de
keuze van één uit Macroeconomics 2A: Output and Time (ECB2VMAE) of
Macroeconomics 2B: International Money (ECB2IMAE) in de major
Economics and Business Economics en de cursus Inleiding Topologie
(WISB243) in de major Wiskunde mogen vervangen worden door de
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

cursussen Microeconomics and Optimization (ECB1MO), Complex
Dynamical Systems (WISB378), en een extra keuzecursus (type IIII) van de
major Economics and Business Economics;
De cursus Mathematics for Economists (ECB1WIS) in de major Economics
and Business Economics mag vervangen worden door de cursus
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 (WISB107) in de major
Wiskunde;
De cursus Statistics (ECB1STAT) in de major Economics and Business
Economics mag vervangen worden door de cursus Kansrekening
(WISB161) in de major Wiskunde;
De cursus Contemporary Economics in Historical Perspective (ECB2GED)
of de cursus Economics, Governance & Business Ethics (ECB2EFBE) in the
major Economics and Business Economics mag vervangen worden door
de cursus Ethics and Historical Reflections;
De cursus Advanced Mathematics (ECB2VWIS) in de major Economics and
Business Economics mag vervangen worden door Infinitesimaalrekening
en Lineaire Algebra 2 (WISB108) in de major Wiskunde;
De cursus Programmeren voor Wiskunde (WISB152) in de major Wiskunde
mag vervangen worden door de cursus Python and R (WISB153);
De cursus Speltheorie in de major Wiskunde mag niet opgevoerd worden
in combinatie met Game Theory (ECB3GT);
De bachelorscripties van 15 EC in beide majors mogen vervangen worden
door een gezamenlijke eindwerk van 15 EC dat zowel aan de eisen van
een eindscriptie voor de opleiding Economics and Business Economics
voldoet, als aan die van de opleiding Wiskunde.

Artikel 3.11 – Honoursprogamma in de Science Honours Academy
Het honoursprogramma heeft een totale studielast van 45 studiepunten,
waarvan 15 EC extracurriculair en minimaal 15 EC binnen de major, als
curriculaire studiepunten. Het honoursprogramma kent de volgende verplichte
activiteiten:
1. Extracurriculair (ten minste 15 EC):
-

Interdisciplinair onderdeel samen met studenten van de Science
Honours Academy, 7,5 EC

-

Honoursseminarium, 7,5 EC

2. Curriculair, op honoursniveau (15 tot 30 EC):
-

De bachelor thesis / research project op honoursniveau met een
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studielast van 15 EC
-

Vrije keuze ruimte binnen het curriculum, met als mogelijkheden:
i. reguliere cursussen in de major van 7,5 EC op honoursniveau
brengen via een verdiepende opdracht en/of
ii. deelname aan de Summer School of Geometry,
georganiseerd door het Utrecht Geometry Centre en/of
iii. het volgen van hooguit één cursus bij het Descartes College
en/of
iv. het honoursseminarium meerdere malen te volgen over
verschillende onderwerpen.

Extra curriculaire honourscursussen
Cursuscode

Cursusnaam

EC

Niveau

BETA-B2HRI

Interdisciplinair onderdeel SHA

7,5

HB

Honoursseminarium

7,5

HB

Curriculaire honourscursussen
Cursuscode Cursusnaam

EC

Bachelorthesis op honoursniveau

7,5

Vrije keuze ruimte

22,5

Niveau

De opleiding stelt ieder jaar vast welke cursussen op honoursniveau afgelegd
kunnen worden. De vastgestelde honours cursussen kunnen gevonden worden
op de website van de Science Honours Academy16.
Van elke honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan extracurriculaire
activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen internationale en/of
interdisciplinaire en/of maatschappelijke ervaring op in het honoursprogramma,
b.v. in de vorm van een studiereis.
Selectie van deelnemers gebeurt na de eerste helft van het eerste jaar door een
selectiecommissie op basis van cijfergemiddelde (minimaal 7,5 in eerste
16

www.uu.nl/sciencehonours
109

semester), experimentele vaardigheid, theoretische kennis, behaald aantal EC,
een motivatiebrief, curriculum vitae en eventueel een gesprek.
Artikel 4.4 – Deelname aan cursussen; Voorrangsregels
Geen specificaties.
Artikel 4.6 – Afsluiten cursussen internationale studenten voor
onderwijsvrije periode kerst
Geen aparte verkorte cursussen.
Artikel 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets
Een student die vanwege een overmachtsituatie niet in staat is geweest tot het
afleggen van een (deel)toets dient de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk te
melden bij de studieadviseur. De studieadviseur adviseert de kamer Wiskunde
en deze beslist of de student een reparatietoets mag afleggen.
Artikel 5.10 – Geldigheidsduur
Niet van toepassing
Artikel 6.2 – Judicium cum laude Wiskunde
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van de bacheloropleiding is het onafgerond gewogen
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 en voor het bachelor
onderzoek/bachelor scriptie een 8,5 of hoger

Artikel 6.2 – Judicium cum laude dubbele bachelor Natuur- en
Sterrenkunde en Wiskunde
6.2.1 Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien
voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de hoofdtekst. Voor voorwaarde a
geldt:
•

voor de cursussen van beide bacheloropleidingen is het gewogen
gemiddelde tenminste het cijfer 8,0. Indien het eindwerkstuk uit een
gecombineerd Wiskunde en Natuurkunde onderzoek bestaat, is het cijfer
hiervan 8,5 of hoger. Indien het eindwerkstuk bestaat uit een aparte
scriptie Wiskunde en een apart bacheloronderzoek Natuurkunde, is het
cijfer van de scriptie Wiskunde 8,5 of hoger
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Artikel 7.4.12 – (bindend) Studieadvies
Als de student alle toetsen verbonden aan de cursussen van het eerste jaar van
de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten heeft behaald
kan er geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht.
De cursussen die onder het eerste jaar van de opleiding Wiskunde vallen zijn:
Cursuscode:
WISB102
WISB107
WISB108
WISB114
WISB124
WISB152
WISB161

Cursusnaam:
Bewijzen in de Wiskunde
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2
Inleiding Analyse
Inleiding Groepen en Ringen
Programmeren voor Wiskunde
Kansrekening
Keuze cursus (vrije keuze)

Artikel 8.5 – Overgangsregeling Wiskunde
•

De cursus Groepen, Modulen en Voorstellingen heet vanaf het studiejaar
2022-2023 Modulen en Voorstellingen.

•

De cursus Wiskundig Modelleren heet vanaf het studiejaar 2022-2023
Modelleren met ODE’s en PDE’s.

•

De cursus Inleiding Kansrekening en Statistiek en de cursus Kansrekening
zijn door elkaar vervangbaar.

•

De cursus Communicatie in de Wiskunde wordt vanaf het studiejaar 20232024 niet meer aangeboden. Deze cursus kan samen met de
bachelorscriptie van 7,5 EC (WISB399), vervangen worden door de
bachelorscriptie van 15 EC (WISB395).

Overzichten
Schema Bachelor Wiskunde:
BA-Examenprogramma: Wiskunde
Major
• verplicht
• keuze

Aantal EC
135
105
30
111

Profilering
Totaal Bachelor

45
180

Overzicht 1. Cursussen Major Wiskunde (vanaf 1 sept 2022)
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode
WISB102
WISB107
WISB108
WISB114
WISB124
WISB152
WISB161
WISB213
WISB243
WISB395

Cursusnaam
Bewijzen in de wiskunde
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2
Analyse
Inleiding groepen en ringen
Programmeren voor Wiskunde
Kansrekening
Inleiding analyse in meer variabelen
Inleiding topologie
Bachelorscriptie

EC
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15

Niveau
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3

2. Gebonden keuzecursussen binnen de major
Cursuscode Cursusnaam
Tenminste één uit onderstaande cursussen:
WISB357
Modelleren met ODE’s en PDE’s
WISB356
Inleiding scientific computing
WISB373
Inleiding financiële wiskunde
WISB362
Stochastische processen
WISB365
Inleiding Machine Learning
Tenminste twee uit onderstaande cursussen:
INFOB3DW
Discrete Wiskunde
WISB211
Functies en reeksen
WISB231
Differentiaalvergelijkingen
WISB251
Numerieke wiskunde
WISB263
Statistiek

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
2
2
2
2

3. Keuzecursussen binnen de major
Cursuscode

Cursusnaam

EC

Niveau
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WISB141
WISB212
WISB272
WISB342
WISB314
WISB321
WISB377
WISB315
WISB382
WISB323
WISB333
WISB312
INFOOPT
WISB341
WISB326
WISB306
INFOB3SEC
WISB223
WISB224
WISB378

Inleiding meetkunde
Analyse in meer variabelen
Speltheorie
Differentieerbare variëteiten
Distributies
Elementaire getaltheorie
Econometrie
Functionaalanalyse
Geschiedenis van de wiskunde
Grondslagen van de wiskunde
Inleiding niet-lineaire dynamische
systemen
Maat en integratie
Optimalisering en complexiteit
Topologie en meetkunde
Inleiding Algebraische varieteiten
Honoursseminarium
Security
Modulen en voorstellingen
Lichamen en Galoistheorie
Complex Dynamical Systems
Gebonden keuzecursussen uit overzicht
1.2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
2
2
3
3
3
3
3
3
3

7,5

3

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3
3
3
2
2
3

Schema Bachelor Wiskunde & Toepassingen:
BA-Examenprogramma: Wiskunde & Toepassingen
Major
• verplicht
• keuze
Totaal Bachelor

Aantal EC
180
105
75
180

Overzicht 2. Verplichte (keuze) cursussen richting Wiskunde &
Toepassingen (vanaf 1 sept 2022)
1. Verplichte major cursussen
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Cursuscode
WISB102
WISB107
WISB108
WISB114
WISB124
WISB152
WISB161
WISB213
WISB211
WISB231
WISB263
WISB365
WISB395

Cursusnaam
Bewijzen in de wiskunde
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2
Analyse
Inleiding groepen en ringen
Programmeren voor Wiskunde
Kansrekening
Inleiding analyse in meer variabelen
Functies en Reeksen
Differentiaalvergelijkingen
Statistiek
Inleiding Machine Learning
Bachelorscriptie

EC
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15

Niveau
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

Overzicht 2b. Wiskunde voor Klimaatwetenschappen
Cursuscode Cursusnaam
Kies tien cursussen uit onderstaande lijst, waarvan
ten minste 3 uit :
NS-157B
Atmosfeer Oceaan Dynamica
BETA-B1KLC Klimaatverandering in Context
NS-265B
Stromingsleer en Transportverschijnselen
NS-264B
Klimaatdynamica
NS-353B
Geofysische Stromingsleer
NS-376B
Turbulentie in Vloeistoffen
en ten minste 3 uit:
WISB251
Numerieke Wiskunde
WISB362
Stochastische Processen
WISB357
Modelleren met ODE’s en PDE’s
NS-220B
Wiskundige Technieken 3
WISB212
Analyse in Meer Variabelen
WISB333
Inleiding niet-lineaire dynamische systemen
Numerieke methoden voor fysici en
NS-256B
astronomen (niet samen met Numerieke
Wiskunde)
WISB356
Inleiding scientific computing

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
2
2
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
3
3
2
2
3

7,5

2

7,5

3
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Optioneel:
BETA-B1CS
BETA-B2CSA
BETAB2CSB
BETA-B3-CS

Introduction to Complex Systems
Methods and Models in Complex Systems

7,5
7,5

1
2

Complexity in the Sciences

7,5

2

Complex Systems Project
Educatieve minor

7,5
30

3

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
3
3
3
1
1
1
1
1
2
1
3
3

7,5
7,5
7,5
7,5

2
3
3
3

7,5

3

7,5
7,5
7,5

2
2
3

Overzicht 2c. Wiskunde voor Bio- en Levenswetenschappen
Cursuscode
Cursusnaam
Kies tien cursussen uit onderstaande lijst, waarvan
ten minste 3 uit :
B-B2THEC05
Biologische modellering
B-B2DSB18
Data science en biologie
B-B3COMB10 Computationele biologie
B-B3IMMB09
Immunobiology
B-B3GENB09
Genoombiology
B-B1KWBI20
Kwantitatieve Biologie
B-B1BIOT09
Biotechnologie en Maatschappij
MBLS-107
Functional Biology
MBLS-101
Cell Biology
B-B1MB05
Moleculaire Biologie
B-B2CEL09
De cel
B-B1GENO20 Genomica
B-B3BCG20
Bioinformatics for Comparative genomics
INFOIBV
Beeldverwerking
en ten minste 3 uit:
WISB251
Numerieke Wiskunde
WISB362
Stochastische Processen
WISB357
Modelleren met ODE’s en PDE’s
WISB312
Maat en Integratie
Inleiding niet-lineaire dynamische
WISB333
systemen
WISB212
Analyse in meer variabelen
WISB272
Speltheorie
WISB356
Inleiding scientific computing
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NS-256B
Optioneel:
BETA-B1CS
BETA-B2CSA
BETA-B2CSB
BETA-B3-CS

Numerieke methoden voor fysici en
astronomen (niet samen met Numerieke
Wiskunde)

7,5

2

Introduction to Complex Systems
Methods and Models in Complex Systems
Complexity in the Sciences
Complex Systems Project
Educatieve minor

7,5
7,5
7,5
7,5
30

1
2
2
3

Overzicht 2d. Wiskunde voor Economie
Cursuscode Cursusnaam
Kies tien cursussen uit onderstaande lijst, waarvan
ten minste 3 uit :
ECB1MO
Microeconomics and Optimization

EC

Niveau

7,5

1

ECB1MACR

7,5

1

7,5

2

7,5
7,5

2
2

7,5

2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3
2

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
3
3
3
3
3
3
2
2

Macroeconomics 1: European Perspective
Intermediate Microeconomics, Games and
ECB2VMIE
Behaviour
ECB2METRIE Econometrics
Microeconometrics
Market Failures, Institutions & Economic
ECB2MFIEP
Policy
ECB3FMI
Financial Markets and Institutions
ECB3BL
International Investment Management
ECB3MTP
Monetary Theory and Policy
ECB3IFMIB
International Financial Management
Ethical and Historical Reflections
en ten minste 3 uit:
WISB272
Speltheorie
WISB312
Maat en Integratie
WISB373
Inleiding Financiële Wiskunde
WISB362
Stochastische Processen
WISB377
Econometrie
INFOB3DW
Discrete Wiskunde
WISB378
Complex Dynamical Systems
WISB251
Numerieke wiskunde
WISB212
Analyse in meer variabelen
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WISB357
INFOOPT
WISB333
WISB356
Optioneel:
BETA-B1CS
BETA-B2CSA
BETA-B2CSB
BETA-B3-CS

Modelleren met ODE’s en PDE’s
Optimalisering en Complexiteit
Inleiding niet-lineaire dynamische systemen
Inleiding scientific computing

7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3

Introduction to Complex Systems
Methods and Models in Complex Systems
Complexity in the Sciences
Complex Systems Project
Educatieve minor

7,5
7,5
7,5
7,5
30

1
2
2
3

Overzicht 2e. Wiskunde voor Kunstmatige Intelligentie en
Datawetenschappen
Cursuscode Cursusnaam
Kies tien cursussen uit onderstaande lijst, waarvan
ten minste 3 uit :
INFODB
Databases
INFOFP
Functioneel Programmeren
INFOB3APML Applications of machine learning
INFODS
Datastructuren
INFOIBV
Beeldverwerking
INFOB2DA
Data analytics
KI3V12013
Logische Complexiteit
INFOIMP
Imperatief programmeren
INFOAL
Algoritmiek
INFOB3IS
Intelligente Systemen
INFOB3DAR
Data-analyse en Retrieval
INFOB3CI
Computationele Intelligentie
INFOB3RDS
Responsible Data Science
KI2V21001
Formele en natuurlijke talen
KI2V13007
Computationele linguïstiek
KI3V21001
Models for Language Processing
en ten minste 3 uit:
WISB224
Lichamen en Galoistheorie
WISB272
Speltheorie
INFOB3DW
Discrete Wiskunde
WISB312
Maat en Integratie

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
3
2
3
2
3
1
3
3
3
3
3
2
2
3

7,5
7,5
7,5
7,5

2
2
3
3
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WISB321
INFOB3SEC
WISB362
INFOOPT
WISB251
WISB212
WISB377
WISB357
WISB333
WISB356
Optioneel:
BETA-B1CS
BETA-B2CSA
BETA-B2CSB
BETA-B3-CS

Elementaire Getaltheorie
Security
Stochastische Processen
Optimalisering en Complexiteit
Numerieke wiskunde
Analyse in meer variabelen
Econometrie
Modelleren met ODE’s en PDE’s
Inleiding niet-lineaire dynamische systemen
Inleiding scientific computing

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
3
3
3
2
2
3
3
3
3

Introduction to Complex Systems
Methods and Models in Complex Systems
Complexity in the Sciences
Complex Systems Project
Educatieve minor

7,5
7,5
7,5
7,5
30

1
2
2
3

Schema Dubbele Bachelor Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde:
BA-Examenprogramma: Natuur- en Sterrenkunde & Wiskunde
Major
• verplicht
• keuze
Profilering
Totaal

Aantal EC
195
142,5
52,5
30
225

Overzicht 3. Verplichte (keuze) wiskundecursussen dubbele bachelor
Natuur- en Sterrenkunde en Wiskunde (studenten die op of na 1 sept 2022
zijn begonnen met wiskundecursussen)
1. Verplichte major cursussen
Cursuscode

Cursusnaam

EC

Niveau

WISB102

Bewijzen in de wiskunde

7,5

1

WISB107
WISB108
WISB114
WISB124

Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2
Analyse
Inleiding groepen en ringen

7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
118

WISB161
WISB213
WISB243
NS-320B

Kansrekening
Inleiding analyse in meer variabelen
Inleiding topologie
Bachelor onderzoek Natuur- en wiskunde17

7,5
7,5
7,5
22,5

1
2
2
3

2. Gebonden keuzecursussen binnen de major
Cursuscode Cursusnaam
Twee uit de onderstaande cursussen:
INFOB3DW Discrete Wiskunde
WISB211
Functies en reeksen
WISB231
Differentiaalvergelijkingen
WISB251
Numerieke wiskunde
WISB263
Statistiek

EC

Niveau

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3
2
2
2
2

17

Dit is te vervangen door twee scripties, een van 15EC bij Natuurkunde (NS-310B) en een bij Wiskunde. Voor
studenten die vanaf september 2022 begonnen zijn met de opleiding Wiskunde is dit een scriptie van 15 EC
(WISB395) en voor studenten die voor september 2022 zijn begonnen is dit een scriptie van 7,5 EC (WSB399).
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BIJLAGE I: BETA BREDE CURSUSSEN
Cursuscode

Cursusnaam

EC Niveau

Periode

BETA-B3MMS Making Modern Science

7,5

3

1

BETA-B2BBB

Bèta in Bedrijf en Beleid

7,5

2

3

BETA-B2STA

Studenten actief in de maatschappij

7,5

2

2 en 3

BETA-B2WTC

Wetenschaps- en
techniekcommunicatie

7,5

2

3

BETA-B1WD

Wiskunde voor dichters, denkers,
doeners

7,5

1

4

BETA-B3LH

Living Pasts; Augmenting Urban
Landscapes and Cultural Heritage
in the Digital Age

7,5

3

1 en 3

BETAB2EMK

Early modern knowledges and the
intercultural encounter

7,5

BETA-B2FGN

Introduction to Philosophy of
Science

7,5

2

2

BETA-B1CS

Introduction to Complex Systems

7,5

1

3

BETA-B1KLC

Klimaatverandering in context

7,5

1

3

BETA-B1KM

Klimaat en Maatschappij

7,5

1

4

BETA-B1PYT

Programmeren met Python

7,5

1

3

BETA-B3-CS

Complex Systems Project

7,5

3

4

BETA-B2CSA

Methods and Models in Complex
Systems

7,5

2

1

BETA-B2CSB

Complexity in the Sciences

7,5

2

2

BETA-B3CN

Changing Nature: A History Climatic
and Environmental Knowledge

7,5

2

Early modern knowledges and the
intercultural encounter

7,5

4

BETA-B2EMK

4
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BIJLAGE J: Minoroverzicht UGS Bèta
2022-2023
Code

Naam

Type

BIOL-MINOR

Minor Biologie

MINOR

FARM-SCIENCES

Farmaceutische Wetenschappen

MINOR

FAR-BMC

Minor Brain, mind and consciousness

MINOR

INFOINCA
INFOHBO

Minor Informatica
Minor Informatica voor HBO-studenten

MINOR
MINOR

INFOINKU

Minor Informatiekunde

MINOR

INFOOIH

Minor Organisatie en informatie voor HBOstudenten

MINOR

NS-MINOR

Minor Natuurkunde

MINOR

NS-GFNA

MINOR

NS-MFOK

Minor History and Philosophy of Science
Meteorologie, Fysische Oceanografie en
Klimaat

WISMIN

Minor Wiskunde

MINOR

MINOR-CS-WIS

Complex Systems

MINOR

MINOR

121

Minor Biologie

BIOL-MINOR
1- Profiel
1.1 Verplichte keuze

Type
VK

Aantal EC
30
30

De minor Biologie is een minor op maat. Leidraad bij het samenstellen van een
minor zijn de studiepaden binnen Biologie. De studiepaden kun je vinden op
de pagina Major Biologie. Een minor bij Biologie bestaat uit 30 EC, waarvan
minimaal 7,5 EC op minimaal niveau 2.
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Minor Farmaceutische wetenschappen
Minor: FARM-SCIENCES
1- Profiel
1.1 Verplichte keuze
1.2 Verplichte keuze
1.3 Verplichte keuze

Verplichte
keuze

Verplichte
keuze

Verplichte
keuze

Type
VK
VK
VK

Aantal EC
30
7,5
7,5
15

Cursuscode
FA-BA111
FA-BA112
FA-BA113

Cursusnaam
Moleculen als geneesmiddelen
Schimmels en geneesmiddelen
Planten en geneesmiddelen

EC
7,5
7,5
7,5

FA-BA311

7,5

FA-BA314

Ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen
Future medicines

FA-BA204
FA-BA211
FA-BA304
FA-BA313

Biologische geneesmiddelen
Luchtwegen
Oncologie
Access to medicines

7,5
7,5
7,5
7,5

7,5

Equivalente cursussen/vervangingsregeling: geen
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Minor Brain, mind and consciousness
Minor: FAR-BMC
1- Profiel
1.1 Verplicht

Verplichte
cursussen

Type
V
Cursuscode
FA-BA115
FA-BA217
FA-BA219
FA-BA320

Cursusnaam
Meet your brains
Conscious brain and
unconscious mind
The imprinted brain
Wiring Brain Research

Aantal EC
30
30
EC
7,5
7,5
7,5
7,5

Equivalente cursussen/vervangingsregeling
Cursuscode Cursusnaam
FA-BA218
The imprinted brain

Equivalente cursuscode
FA-BA219

Equivalente cursusnaam
The imprinted brain
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Minor Informatica
Minor: INFOINCA
1- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Type
V
VK

Aantal EC
30
0
30 (waarvan 7,5 EC op niveau 3)

Keuze uit vakken (allemaal 7,5 EC):
Cursuscode
INFONW
INFOIMP
INFOB1MNP
als alternatief voor INFOIMP
INFOB2CI
INFODB
INFODS
INFOFP
INFOGR
INFOMSO
INFOB2WT
INFOAL
INFOIBV
INFOB3CC
INFOB3DAR
INFODDM
INFOB3IS
INFOB3IT
INFOB3ML
INFOOPT
INFOB3SEC
INFOB3STV
INFOB3TC

Niveau
1
1
1

Curusnaam
Computerarchitectuur en netwerken
Imperatief programmeren
Modelleren en programmeren

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Computationele intelligentie
Databases
Datastructuren
Functioneel programmeren
Graphics
Modelleren en systeemontwikkeling
Webtechnologie
Algoritmiek
Beeldverwerking
Concurrency
Data-analyse en retrieval
Driedimensionaal modelleren
Intelligente systemen
Interactie-technologie
Machine learning
Optimalisering en complexiteit
Security
Software testing en verificatie
Talen en compilers

Studenten die voor 1 september 2022 het onderdeel Computationele
intelligentie op niveau 3 (INFOB3CI) hebben behaald, kunnen dit onderdeel als
keuze-onderdeel gebruiken; een keuze voor Computationele intelligentie op
niveau 2 (INFOB2CI) wordt hiermee uitgesloten.
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Minor Informatica voor HBO-studenten
Minor INFOHBO
2- Profiel
1.1 Verplicht

Type
V

Aantal EC
30
30

Keuze uit één van twee pakketten:
Cursusco Cursusnaam
de
INFONW Computerarchitectuur en
netwerken
INFOFP
Functioneel programmeren
INFOB1LI Logica voor informatica
INFOB3T Talen en compilers
C

EC
7,5
7,5
7,5
7,5

of:
Cursusco
de
INFODB
INFOB2W
T
INFODS
INFOGR

Cursusnaam

EC

Databases
Webtechnologie

7,5
7,5

Datastructuren
Graphics

7,5
7,5
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Minor Informatiekunde:
Minor: INFOINKU
1- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Type
V
VK

Aantal EC
30
0
30 (waarvan 7.5 EC op
niveau 3)

Keuze uit vakken:
blok 1 slot C

INFOB1DM

niv.1

Datamodelleren
niet voor
Informaticastudent
en

blok 2 slot D

INFOB1CODE

niv.1

blok 2 slot B

INFOB1IUW

niv.1

Computationeel
Denken
niet voor
Informaticastudent
en
Niet samen met
Programmeren in
Python
Informatieuitwisse
ling
Voor
Informaticastudenten
niet samen met
Webtechnologie

blok 1 slot A

INFOB3CE

niv.3

blok 1 slot c
blok 2 slot C
blok 3 slot C

INFOB2DA
INFOB3PS
INFOB1OIS

niv.2
niv.3
niv.1

blok 3 slot D

INFOB1OICT

niv.1

blok 1 slot D

INFOB2ADE

niv.2

Cognitie en
emotie
Data analytics
Product software
Ontwerpen van
interactieve
systemen
Organisaties en
ICT
Architectuur van
digitale
ecosystemen
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blok 2 slot B

INFOB3APML

niv.3

blok 2 slot D

INFOB3PET

niv.3

blok 4 slot C
blok 4 slot B

INFOB1PROM
INFOB3INSE

niv.1
niv.3

Applications of
Machine Learning
Persuasive
technologies
Procesmodelleren
Information
security
Voor
Informaticastudenten
niet samen met Security

blok 4 slot C

INFOB3KMPA

niv.3

blok 3 slot B

INFOUE

niv.3

Blok 3 slot C

INFOB3SMI

niv.3

Blok 4 slot D

INFOB3APGA

niv.3

Blok 3 slot D

BETA-B1PYT

niv.1

Bok 4 slot A

INFOB3RDS

niv.3

Knowledgeintensive process
analysis
Usability
engineering en
user experience
Strategisch
management van
organisaties en
ICT
Gamification en
Applied games
Programmeren in
Python
Niet samen met
Computationeel
denken
Responsible data
science
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Minor Organisatie en Informatie voor HBO studenten
Minor: INFOOIH
2- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Type
V
VK

Aantal EC
30
0
30

Vier vakken te kiezen uit:

Periode
1
1
1
3
2
3
3
4

EC
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Cursusnaam
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Datamodelleren*
Systeemontwikkelingsmethoden
Organisaties en ICT
Product Software
Strategisch management en ICT
Architectuur Digitale Ecosystemen
Procesmodelleren

* Soms wordt Datamodelleren om roostertechnische redenen vervangen door
Databases in blok 3. De abstractere benadering van Databases is echter voor veel
hbo'ers een struikelblok. Daarom heeft Databases als ingangseis Wiskunde B op vwoniveau.
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Minor Natuurkunde
Minor: NS-MINOR
1- Profiel
1.1 Verplichte keuze
1.2 Verplichte keuze

Type
VK
VK

Aantal EC
30
7,5
22,5

Voor deze minor maak je een keuze van tenminste 30 studiepunten aan
cursussen uit de bachelor natuur- en sterrenkunde major gebonden
(keuze)cursussen, waarvan tenminste één cursus op niveau 2, maximaal twee
wiskunde cursus (Wiskundige Technieken 1, 2 of 3), en tenminste één van
ondergenoemde cursussen.

Niveau
1
1
1
2
2

Cursuscode
NS-106b
NS-108b
NS-112b
NS-202b
NS-204b

Cursusnaam
Relativistische en klassieke mechanica
Golven en Optica theorie en praktijk
Elektromagnetisme theorie
Kwantummechanica
Statistische fysica theorie en experiment

EC
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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Minor History and Philosophy of Science
Minor: NS-GFNA
1- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Verplichte
cursussen

Niveau
2
2
3

Twee
vakken
kiezen uit:

3
3

Cursuscode
BETA-B2EMK

Type
V
VK

Aantal EC
30
22,5
7,5

Cursusnaam
Early Modern Knowledges and the
Intercultural Encounter
BETA-B2FGN Introduction to Philosophy of Science
BETA-B3MMS Making Modern Science: A History of
Chemistry 1750-1950
BETA-B3CN
Changing Nature: A History of Climatic
and Environmental Knowledge
B-B3GESB05 History and Philosophy of Biology

EC
7,5

Periode
4

7,5
7,5

2
1

7,5

2

7,5

4

Note: You can attend each of these courses separately. It is not required to be
enrolled in the minor to participate in them. The order in which you follow the
courses is up to you. To complete the minor, you will also have to register in
Osiris.
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Minor Meteorologie, Fysische Oceanografie en Klimaat
Minor: NS-MFOK
1- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Type
V
VK

Aantal EC
30
22,5
7,5

Voor deze minor (30 EC) kies je minimaal 3 cursussen uit onderstaande tabel, de
4de cursus kan gekozen worden uit de majorgebonden (keuze)cursussen uit de
bachelor Natuur- en sterrenkunde. Mocht de student willen instromen in de
master Climate Physics dan wordt aangeraden het niveau 3 vak Geofysische
stromingsleer te volgen. Cursussen aangeboden door het departement Natuuren Sterrenkunde zijn te vinden in het Cursusoverzicht van de bachelor Natuuren Sterrenkunde.

Kies
tenminste
drie vakken
uit:

Cursuscod
e
BETAB1KLC
NS-157B
NS-264B
NS-265B
NS-353B
NS-376B

Cursusnaam

EC

Periode

Klimaatverandering in context

7,5

3

Atmosfeer oceaan dynamica
Klimaatdynamica
Stromingsleer en
transportverschijnselen
Geofysische stromingsleer
Turbulentie in vloeistoffen

7,5
7,5
7,5

3
4
3

7,5
7,5

1
3
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Minor Wiskunde
Minor: WISMIN
1- Profiel
1.1 Verplicht
1.2 Verplichte keuze

Type
V
VK

Aantal EC
30
0
30

Voor deze minor maak je een keuze van tenminste 30 studiepunten aan vakken
aangeboden door het departement Wiskunde, met uitzondering van het
contextvak Communicatie in de wiskunde (WISB201), en de Bachelorscriptie
(WISB399 en WISB395). In Bijlage H, overzicht 1 is een lijst van alle
bachelorvakken wiskunde te vinden.
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Minor Complex systems
Minor: MINOR-CS-WIS
1- Profiel
1.1 Verplicht

Type
V

Aantal EC
30
30

Met ingang van 2021-2022 is de keuzeruimte in deze minor vervallen. Het
programma bestaat nu uit vier verplichte vakken:

Verplichte
cursussen

Cursuscode
BETA-B2CSA
BETA-B2CSB
BETA-B1CS
BETA-B3-CS

Cursusnaam
Methods and Models in Complex Systems
Complexity in the Sciences
Introduction to Complex Systems
Complex Systems Project

EC
7,5
7,5
7,5
7,5

Equivalente cursussen/vervangingsregeling:
Cursuscode Cursusnaam
BETA-B2-CS Methods and
Models in Complex
Systems
BETA-B3-CS Complex Systems
Project

Equivalente cursuscode
BETA-B2CSA

BETA-B3CS

Equivalente cursusnaam
Methods and Models in
Complex Systems
Complex Systems Project
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BIJLAGE K: ANNEX B: PHARMACY
2022-2023
All articles in this ‘bijlage E’ should be read in the context of the corresponding
articles of the ‘hoofdtekst’ of the UGS OER 2022-2023.

Articles
Article 2.1 – Admission18
1. Equivalent programmes are:
1. The Netherlands:
• pre-university education certificate awarded under the old
system (vwo op basis van vakkenpakket)
• pre-university education certificate awarded under the old
subject clusters (vwo final examination taken under the
requirements of the Higher Education Act as it read until 31 July
2007).
• gymnasium diploma awarded under the Higher Education Act
1876 (Hoger Onderwijswet 1876)
• secondary school (hbs) diploma awarded under the Secondary
Education Act (Middelbaar Onderwijswet)
2. INTERNATIONAL BACCALAUREATE
• Transcript of the Diploma of the international baccalaureate
awarded by the International Baccalaureate Office in Geneva.
3. SURINAME
• Certificate pre-university education.
2. Anyone who does not hold a diploma with the pre-university profile
‘Natuur & Gezondheid’ with Physics or ‘Natuur & Techniek’ (which
immediately grants admission to the study programme), but does hold an
equivalent diploma which grants admission on the basis of the Act or
paragraph 1, may register for the study programme only after
demonstrating that she19 has sufficient knowledge, at the level of the final
pre-university education examination, of the following subjects of the
required pre- university profile:
• Mathematics A or B
18
19

Admission means admitted to the selection procedure.
For the sake of readability, 'she' is used in the text. Where it says 'she', of course, 'he' can also be read.

135

•
•

Physics
Chemistry

3. Anyone who does not hold a diploma with the pre-university education
profile (which gives direct admission to the study programme), but who
does hold a first-year diploma awarded by a university of applied sciences
(‘hogeschool’), may register for the study programme only after
demonstrating that he has sufficient knowledge, at the level of the preuniversity education final examination, of the following subjects:
• Mathematics A or B
• Physics
• Chemistry
Article 2.3 – Entrance examination
The entrance examination referred to in art. 7.29 of the Higher Education and
Research Act, concerns the following subjects at the level indicated:
• Mathematics A or B at pre-university level
• Physics at pre-university level
• Chemistry at pre-university level
• Biology at pre-university level
• English at pre-university level
Article 3.1.2 – Intended learning outcomes
A graduate of the bachelor’s degree programme Pharmacy:
1. Knowledge and understanding. The graduate has knowledge of and
insight into:
• the chemical and physicochemical properties as well as the analysis
of low- and high molecular pharmaceuticals and pharmaceutical
excipients;
• the formulation of drugs and the processing of such formulation
into drugs, in association with related quality criteria;
• the effect of physicochemical properties of chemical compounds on
their therapeutic applicability;
• drug targets in the body, from target response at the site of action
to changes at the molecular level;
• processes and factors relevant for absorption, disposition and
elimination of drugs as well as processes that determine the
availability of drug substances in the body;
• pathophysiological processes that underlie diseases, as well as
basic anatomy and physiology related to health and disease;
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the pharmacotherapy of a number of important disorders,
including the mechanism of drug action and underlying
pathophysiology;
• intended and unintended drug effects on the biological system;
• the most important patient- and product characteristics that may
affect drug efficacy, as well as diagnostic (analytical) methods used
to assess drug efficacy;
• the process of drug discovery and development;
• the design, (analytical) methods and (statistical) data processing
used in pharmaceutical research.
2. Application of knowledge and insight. The graduate:
• can apply qualitative, quantitative and statistical methods in
pharmaceutical research;
• is able to formulate a specific pharmaceutical research question,
put forth a hypothesis and is able to come up with relevant
explanations;
• is able to acquire pharmaceutical data and to analyse these data
qualitatively and quantitatively;
• has demonstrated that she can apply the acquired knowledge,
insights and skills to solve pharmaceutical issues while using the
empirical cycle as part of the Final project.
3. Judgement. The graduate:
•

understands the context in which the pharmaceutical science as a
discipline operates; and is aware of ethical and societal aspects, as
well as the history and philosophy of science relevant to the
pharmaceutical sciences;
• is able to read, understand and critically evaluate pharmaceutical,
(analytical) chemical and biomedical literature;
• is able to assess the quality of collected pharmaceutical and
biomedical data;
• is able to reflect on pharmaceutical issues, taking into account
relevant social, clinical, scientific and ethical aspects;
• is able to relate pharmaceutical issues with adjacent disciplines (for
example medicine, biology, chemistry, physics).
4. Communication. The graduate:
• is able to clearly and efficiently communicate to a target audience,
both orally and in writing, in the main language of the educational
programme;
• is able to report about research (results) both orally and in writing;
• is able to substantively contribute to a scientific discussion;
• is able to form a well-argued opinion and to defend her view;
• is able to work in teams.
•
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5. Learning skills. The graduate:
• is able to independently gather relevant information and gain
insight required to address unfamiliar pharmaceutical issues;
• can function at an academic level, and is motivated to continuously
improve this level;
• is able to follow novel developments in the field and to apply these;
• is able to think in a multidisciplinary way and to make connections
between different disciplines;
• Is able to make an informed choice when applying for a master's
degree or considering her options for a future career;
• Is able to reflect on her own conduct, and is open to giving,
receiving and processing feedback;
• shows professional behaviour within pharmaceutical and
professional practice-oriented education and research.
Article 3.3 – Language in which the degree programme is taught
The College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is an international study track.
English is the language of instruction because English is the main language in
scientific research in the pharmaceutical sciences. The study track CPS is meant
to attract both Dutch and international students to create an international
classroom setting and community. The use of English as main language may
facilitate this further.
Article 3.5 – Major
1. The Bachelor’s degree programme Pharmacy includes a major related to
Pharmaceutical Sciences with a study load of 135 credits. Among these,
the courses indicated in overview 1 are mandatory.
2. A thesis, with a credit load of at least 7.5 credits, is part of the major. As
proof of competency the student performs a final project, in which the
acquired knowledge, skills and attitudes of the major are combined.

Article 3.6- Double degree program
Pharmacy is not part of a double degree program.

Article 3.11 – Honours Programmes in the Science Honours Academy
The Honours programme has a total study load of 45 credits, of which 15 credits
are extracurricular and at least 15 credits are within the major, as being
curricular credits. The Honours programme includes the following mandatory
activities:
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1. Extracurricular (at least 15 credits):
- Inter-disciplinary module together with students of the Science
Honours Academy: BETA-B2HRI 7.5 credits
- Departmental module of the Honours Programme in Pharmaceutical
Sciences HPPS: BETA-B3DHB 7.5 credits
2. Curricular, at Honours level (15 to 30 credits)
- The bachelor thesis / research project at honours level with a study
load of 15 credits
- Optional choices: within the curriculum the honours student
completes courses of 7.5 credits at Honours level, with as options:
a. Regular courses of 7.5 credits, upgraded to Honours level by an
in-depth assignment and/or
b. Taking Honours courses of 7.5 credits within the optional
extension courses (e.g. the Descartes College). See overview 2
for optional courses.
c. For CPS students all mandatory courses of the major are at
Honours level
3. Each honours student is expected to actively participate in extracurricular
activities within the honours community. Students gain international
and/or interdisciplinary and/or societal experience within the honours
programme, e.g. take part in a study trip.
Participants are selected in the second semester of the first year by a selection
committee, on the basis of the average grade (at least 7.5 in the first semester),
experimental skills, theoretical knowledge, number of credits obtained, a letter
of motivation, curriculum vitae and possibly an interview.
For additional information please visit:
http://students.uu.nl/beta/farmacie-b/onderwijs/honours/honoursprogrammasbeta and more specifically:
https://sciencehonours.sites.uu.nl/students/pharmacy/
Article 4.2 – Entry requirements for courses; required prior knowledge
Enrolment in:

Entry requirement:

Mandatory course
level 3
FA-BA301
FA-BA303
FA-BA305

All mandatory level 1 courses have been
successfully completed
Has previously actively participated in FA-BA203
Has previously actively participated in FA-BA201
Has previously actively participated in FA-BA202
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FA-CPS-380

All mandatory major CPS level 1 and 2 courses
have been successfully completed

Article 4.4 – Participation in courses; priority rules
See priority rules on the website.
Article 4.6 - Finalizing courses for international exchange students before
the Christmas holiday
See overview 3.
Article 5.5 – Re-sit: Additional or substitute test
A student who is unable to take a test due to illness should inform the course
coordinator and the Student Desk. Personal circumstances beyond his/her
control should be reported to the study advisor.
Article 5.10 – Period of validity
Partial test results and assignments will lose their validity if the course within
which they were taken was not passed, with exemption of assignments and
partial tests of the following courses:
Course code

Title

FA-BA100

Academische vaardigheden Farmacie 1

FA-BA200

Academische vaardigheden Farmacie 2

FA-BA300

Academische vaardigheden Farmacie 3

Article 6.2 – Distinction of cum laude
6.2.1 The distinction of 'cum laude' will be awarded to the Bachelor’s Degree
examination if the conditions (a. through e.) described in the OER UGS Hoofdtekst
2022-2023 have been met. Specific requirement in condition a. is:
• a weighted average mark of at least 8.0 has been earned for the courses
of the Bachelor’s Degree Programme and a mark of at least 8.0 has been
obtained for the bachelor thesis/bachelor research project.
Article 7.4.12 – (binding) study advice
No negative binding recommendation can be issued if the student has passed all
the tests relating to the courses in the first year of the degree programme with a
combined study load of 60 credits.
The courses of the first year of the Bachelor programme Pharmacy, track
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Pharmacy and track Pharmaceutical Sciences are:
Course code:
FA-BA100
FA-BA101
FA-BA102
FA-BA103
FA-BA104
FA-BA105
FA-BA106
FA-BA107
###

Couse name:
Academische vaardigheden Farmacie 1
Inleiding farmacie
Chemie van geneesmiddelen
Toedienen van geneesmiddelen
Werking van geneesmiddelen
Kinetiek van geneesmiddelen
Therapie met geneesmiddelen
Onderzoek naar geneesmiddelen
Elective course for a minimum of 7.5
credits

The courses of the first year of the Bachelor programme Pharmacy, track College
of Pharmaceutical Sciences are:
Course code:
FA-CPS101
FA-CPS102
FA-CPS103A
FA-CPS104
###

Couse name:
Epidemiology and Clinical Development of Drugs
Body-drug interactions
The drug and the cell
The drug molecule
Elective course for a minimum of 7.5 credits

Article 8.5 – Transitional arrangement
See overview 4.

OVERVIEWS
Overview 1a: Major Pharmacy, track Pharmacy
BA-Exam programme: Pharmacy
5- Major
•

mandatory

• electives major
6- Optional extension courses

Number of credits Comments
135
Including FA-BA380
135
or FA-BA381 Bachelor
thesis or project
45
141

Total

180

1. Mandatory major courses
Course code Course name
FA-BA101
Inleiding farmacie
FA-BA102
Chemie van
geneesmiddelen
FA-BA103
Toedienen van
geneesmiddelen
FA-BA104
Werking van
geneesmiddelen
FA-BA105
Kinetiek van
geneesmiddelen
FA-BA106
Therapie met
geneesmiddelen
20
FA-BA107
Onderzoek naar
geneesmiddelen
FA-BA100
Academische
vaardigheden
Farmacie 1
FA-BA200
Academische
vaardigheden
Farmacie 2
FA-BA300
Academische
vaardigheden
Farmacie 2
FA-BA201
Infectie en afweer

Level
1
1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

0

1

0

2

0

3

7.5

2

FA-BA202

Productzorg

7.5

2

FA-BA203

Neurologie

7.5

2

FA-BA204

Biologische
geneesmiddelen
Hormonale
aandoeningen
Psychofarmacologie

7.5

2

7.5

2

7.5

3

Cardiovasculaire
aandoeningen

7.5

3

FA-BA205
FA-BA301
FA-BA302

20

Credits
7.5
7.5

The credits of FA-BA107 will be registered as soon as FA-BA100 is finalized.
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FA-BA303

FA-BA304
FA-BA305
FA-BA380

Chronisch
inflammatoire
aandoeningen
Oncologie

7.5

3

7.5

3

Dermatica en
huidaandoeningen
Bachelorwerkstuk

7.5

3

7.5

3

Overview 1b: Major Pharmacy, track Pharmaceutical Sciences

BA-Exam programme:
Pharmaceutical Sciences
1- Major
•

mandatory

• electives major
2- Elective course profile
Total

Number
of
Comments
credits
135
Including FA-BA381
75
Bachelor project
60
45
180

1. Mandatory major courses
Course
code
FA-BA101
FA-BA102
FA-BA103
FA-BA104
FA-BA105
FA-BA106
FA-BA107
FA-BA311

Course name
Inleiding farmacie
Chemie van
geneesmiddelen
Toedienen van
geneesmiddelen
Werking van
geneesmiddelen
Kinetiek van
geneesmiddelen
Therapie met
geneesmiddelen
Onderzoek naar
geneesmiddelen
Ontwikkelen van

Credits

Level

7.5
7.5

1
1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

1

7.5

3
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FA-BA381
FA-BA100

FA-BA200

FA-BA300

nieuwe
geneesmiddelen
Bachelorwerkstuk

15

Academische
0
vaardigheden Farmacie
1
Academische
0
vaardigheden Farmacie
2
Academische
0
vaardigheden Farmacie
3

3
1

2

3

2. Major bound electives track Pharmaceutical Sciences
Courses offered by the department of Pharmaceutical Sciences or equivalent
courses at other programmes. Within the freedom of choice the following rules
apply:
- at least 7.5 credits have to be obtained with courses in the field of product
care (drug administration)
- at least 7.5 credits have to be obtained with courses in the field of
chemistry or analysis or bio-analysis of drugs
- at least 15 credits have to be obtained in the field of drugs and diseases
(drug therapy)
- at least 22.5 credits in electives in the major and optional extension
courses should be at level 3.
- at least 15 credits on courses has to be chosen at level 2. This amount
may be reduced to the extent in which the minimum at level 3 is
exceeded.
Overview 1c: Mandatory and elective courses major College of
Pharmaceutical Sciences21
BA- Exam programme: CPS

Number of Comments
credits

21

Students that enrolled the CPS programme before September 1, 2021 may graduate under the old exam programme
CSP2010 until August 31, 2025 at the latest.
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1- Major
• mandatory

135
120

• electives major
2- Optional extension courses
Total

15
45
180

Including
FA-CPS-380
Research
Project

1. Mandatory major courses
Course code
FA-CPS101
FA-CPS102

Course name
Credits Level
Epidemiology and clinical 15
1
development of drugs
Body-drug interactions
15
1

FA-CPS103A
FA-CPS104
FA-CPS212

The drug and the cell
The drug molecule
Immunopharmacology

7.5
15
7.5

1
1
2, H2

FA-CPS213

7.5

2, H2

7.5
15

2, H2
3, H3

FA-CPS-380

Pharmacology of the
central nervous system
Analytical methods
Pharmaceutical
biotechnology
Research Project

30

3, H3

FA-CPS-390

Portfolio

0

3, H3

FA-CPS221
FA-CPS322

2. Major bound electives
Course code

Course name

FA-CPS222

Chemical techniques

7.5

2, H2

FA-CPS223

Cellular and molecular
techniques

7.5

2, H2

FA-CPS230

In vitro disease models

7.5

2, H3

7.5

2, H3

7.5

H3

FA-CPS311T
FA-CPS312T

Organic chemistry
Theoretical part
Medicinal chemistry
theoretical part

Credits

Level
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FA-CPS333

Pharma and nutrition

7.5

3, H3

FA-CPS336T

Psychoneuropharmacology
theoretical part

7.5

3, H3

FA-CPS338

Advanced epidemiology

7.5

3, H3

FA-CPS339T

Advanced
Immunopharmacology
theoretical part

7.5

3, H3

FA-CPS341

Omics in oncology

7.5

3, H3

FA-CPS345

Proteins and disease

7.5

3, H3

For the elective courses the following rules apply:
• 7.5 credits must be chosen from either FA-CPS222 Chemical techniques or
FA-CPS223 Cellular and molecular techniques.
• 7.5 credits must be chosen from either FA-CPS230 or FA-CPS311T or FACPS312T or FA-CPS333 or FA-CPS336T or FA-CPS338 or FA-CPS339T or FACPS341 or FA-CPS345.
Terms for optional extension courses (‘profileringsruimte’) College of
Pharmaceutical Sciences:
•
•

Courses selected at level 3 should add up to at least 22.5 credits.22
Courses selected at level 2 should add up to at least 7.5 credits. This
amount may be reduced to the extent in which the minimum required
number of ECs at level 3 is exceeded.

Overview 2: Content Honours Programme in Pharmaceutical Sciences
(HPPS)
1. Honours courses
Course code

Course name

Credits

Level

BETA-B2HRI

The interdisciplinary module

7.5

HB

BETA-B3DHB

Departmental Honours
meetings

7.5

HB

22

Courses not selected as part of the electives major (FA-CPS230 or FA-CPS311T or FA-CPS312T or FA-CPS333 or FA-CPS336T
or FA-CPS338 or FA-CPS339T or FA-CPS341 or FA-CPS345. ) can be part of the elective course profile.
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FA-BA381 or
FA-CPS-380
Several course
codes

Honours thesis or CPS
research project
Honours-level courses or
additional assignments in
regular courses

15-30

H3

15

HB

2. Honours level courses offered within the curriculum Pharmaceutical
Sciences
Course code Course name

Credits

Level

FA-CPS212

Immunopharmacology

7.5

2, H2

FA-CPS213

Pharmacology of the central
nervous system
Analytical methods
Chemical techniques
Cellular and molecular
techniques
In vitro models
Organic chemistry theoretical
part
Organic chemistry practical
part
Medicinal chemistry
theoretical part
Medicinal chemistry practical
part
Pharmaceutical
biotechnology
Pharma and nutrition
Psychoneuropharmacology
theoretical part
Psychoneuropharmacology
practical part
Bio-analysis

7.5

2, H2

7.5
7.5
7.5

2, H2
2, H2
2, H2

7.5
7.5

2, H2
3, H3

7.5

3, H3

7.5

3, H3

7.5

3, H3

15

3, H3

7.5
7.5

3, H3
3, H3

7.5

3, H3

15

3, H3

Advanced
pharmacoepidemiology
Advanced
immunopharmacology
theoretical part
Advanced

7.5

3, H3

7.5

3, H3

7.5

3, H3

FA-CPS221
FA-CPS222
FA-CPS223
FA-CPS230
FA-CPS311T
FA-CPS311P
FA-CPS312T
FA-CPS312P
FA-CPS322
FA-CPS333
FA-CPS336T
FA-CPS336P
FA-CPS337
FA-CPS338
FA-CPS339T

FA-CPS339P
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FA-CPS341
FA-CPS345
FA-CPS370

immunopharmacology
practical part
Omics in oncology
Proteins and disease
Honours literature thesis

7.5
7.5
7.5

3, H3
3, H3
3, H3

Additional information can be found at the website:
http://students.uu.nl/beta/farmacie-b/onderwijs/honours/honoursprogrammasbeta
Overview 3: Courses for international exchange students that can be
finished in period 2 before the Christmas holiday
Course code
FA-CPS221

Course name
Analytical methods

Credits
7.5

Level
2

FA-CPS370

Honours literature thesis

7.5

3

Overview 4: Transitional arrangement
There are transitional arrangements for courses from the exam programme
CPS2010 that are no longer offered:
Old course
code
FA-CPS103
FA-CPS211

Old course name
The drug and the
cell
Intercellular
communication

Transitional
arrangement
contact the examiner
of this course
contact the examiner
of this course
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