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INTRO

Alles wat je moet weten over je eerste jaar als bioloog

WELKOM NIEUWE 
BIOLOGEN!
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llereerst van harte gefeliciteerd met het kiezen van de leukste studie die je 
maar had kunnen kiezen, misschien weet je nog niet helemaal zeker of dit 
nou wel de juiste studiekeuze was of heb je geen idee wat er je allemaal te 

wachten staat: Voor deze kwesties is dit boekje. Deze intro BioSCOPE is ervoor om 
een deel van jouw vragen en onzekerheden weg te nemen. Nu hoor ik je alweer denken 
‘nee hè, weer zo’n suf informatieboekje’, maar als je dit denkt, zit je mis. In de intro 
BioSCOPE wordt naast de belangrijke  informatie ook nog veel leuke dingen verteld! Zo 
wordt er in dit boekje uitgelegd hoe jouw eerste colleges er uit gaan zien, hoe je aan de 
juiste boeken komt maar ook wat jij allemaal mee gaat maken tijdens de introductie!

Op de eerste dag van jouw introductie zal je kennismaken met je mentorgroep en je 
mentoren. Je mentoren zijn tijdens de introductie jouw papa(’s) en/of mama(’s): deze 
medestudenten helpen jou de weg te vinden op de universiteit en kunnen als ervaren 
student jou ook heel goed de mooiste plekjes van Utrecht laten zien! Ook kunnen jouw 
mentoren je de fijne kneepjes van het student zijn bijbrengen en kun je bij hen altijd 
terecht voor vragen over studielast, kamers, keuzevakken en eigenlijk alles waar je meer 
informatie over wilt hebben. Op deze eerste dag zul je ook direct al jouw eerste colleges 
krijgen, alleen niet meer met 30 man in een klas maar met 250 in een zaal! Dit klinkt 
onpersoonlijk en misschien ben je bang dat het moeilijk te volgen zal zijn met zoveel 
mensen tegelijk. Gelukkig zijn de docenten allemaal hele leuke mensen die zelf vaak ook 
nog onderzoek doen naar het onderwerp wat ze bespreken. Omdat de docent vaak zo 
enthousiast zijn over hun eigen onderwerpen, zijn de colleges zelfs leuk om te volgen.

Naast alle onderwijs gerelateerde zaken die je tegegnkomt maak je in de eerste week ook 
kennis met de studievereniging: de Utrechtse Biologen Vereniging (UBV). De UBV 
organiseert allerlei verschillende activiteiten van symposia tot de Biolympics en van 
feesten tot veldweekenden, er valt iedere week meer dan genoeg te beleven. Mocht dit 
allemaal nou te actief voor je zijn dan kan je ook alleen langskomen op de UBV-kamer 
waar je tussen het studeren door kan genieten van gratis sap, koffie of een spelletje. 
Mocht je alvast een kijkje willen nemen bij de UBV, kijk dan op de Instagram 
@ubvbestuur of in de Facebook groep van de UBV. Hier worden ook veel 2e hands 
boeken aangeboden en soms zelfs kamers!

Nu klinkt dit natuurlijk als ontzettend veel en heb je misschien nu juist nog minder een 
beeld van wat je allemaal verwachten. Lees lekker verder en je zult zien dat alles erg mee 
valt en dat het vooral heel erg leuk gaat worden. 

Fijne zomervakantie en tot in september!

Liefs,

Lennard Beens,
Namens de Introductie commissie 

Welkom nieuwe biologen!

A
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Bestuurlijk welkom
door Inge Thé, opleidingsdirecteur Biologie

elkom bij de opleiding Biologie. Jullie 
hebben, misschien wel na lang twijfelen, 
gekozen om biologie te gaan studeren. 

Een goede keus vind ik, want het belang van 
biologische kennis is groot.

Biologie is de studie van het leven en omvat alle 
niveaus, we bestuderen processen op moleculair 
niveau en ontrafelen de complexiteit van ecosystemen 
en alles daartussen in. Nieuwe ontdekkingen en 
technieken hebben ervoor gezorgd dat de grenzen 
van onze kennis van biologische systemen enorm 
zijn verlegd en het is daarom een spannende 
tijd om bioloog te zijn. Daarnaast is biologische 
kennis noodzakelijk voor het oplossen van 
belangrijke problemen, bijvoorbeeld de gevolgen 
van klimaatverandering, de vermindering van 
biodiversiteit, voedseltekorten, veroudering en 
ziekten, zoals de huidige Corona pandemie. Nieuwe 
biologen zijn dus hard nodig.

Het eerste gedeelte van het jaar begint met een aantal 
verplichte cursussen die jullie kennis laten maken 
met verschillende deelgebieden binnen de biologie. 
Op basis hiervan kies je later cursussen behorend bij 
studiepaden die bij je interesse passen. Onze opleiding 
kenmerkt zich door een grote keuzevrijheid, waardoor 
iedereen een studieprogramma kan kiezen dat aansluit 
bij zijn interesses. Daarnaast leren we studenten 
academische vaardigheden aan, zoals kritisch denken, 
samenwerken, feedback geven en ontvangen en 
mondeling en schriftelijk communiceren. Wij willen 
jullie hiermee goed opleiden voor jullie toekomstige 

vervolgopleiding of baan.
De komende periode zal 
voor veel van jullie niet 
alleen een kennismaking 
zijn met de biologie, 
maar ook met het 
studentenleven. Dit is vaak 
in een andere omgeving, 
met veel nieuwe mensen, 
maar ook een andere manier waarop onderwijs wordt 
gegeven, met meer eigen verantwoordelijkheid. 
Dit kan een grote overgang zijn, maar er zijn veel 
mensen die je kunnen helpen om te wennen aan 
deze nieuwe situatie, zoals mentoren, tutoren, de 
studieadviseur en de UBV. Hoe Corona het onderwijs 
in september gaat beïnvloeden is nu (dit is in april 
geschreven) nog onduidelijk, maar de Universiteit en 
de Opleiding zullen er alles aan doen om jullie een 
omgeving te bieden met zoveel mogelijk interactie met 
medestudenten en docenten.

In 1917 werd door de Universiteit Utrecht de eerste 
vrouwelijke hoogleraar van Nederland aangesteld, 
Johanna Westerdijk. Zij was bioloog en bestudeerde 
plantenziekten en schimmels. Haar motto was 
‘werken en feesten vormt schoone geesten’. Ik 
hoop dat jullie dit ter harte nemen; geniet van het 
studentenleven, maar vergeet vooral ook niet dat je 
in het eerste jaar hard moet werken. Dit is niet alleen 
belangrijk vanwege het bindend studieadvies, maar 
ook om een goede basis te leggen voor de rest van je 
studie.

W

| R E D A C T I E C O L U M N  |

Beste bioloog (hoe tof klinkt dat?!),
Bij deze grijp ik de kans jullie voor te stellen aan de BioSCOPE, een blad voor en door 
Utrechtste biologen. De BioSCOPE is een uitlaatklep voor het enthousiasme en de 
verwondering van Utrechtse biologen, een gestoorde potpourri vol fijn leesvoer: artikelen over 
gekke dieren, duurzaamheid, recent onderzoek, opiniartikelen, recepten en spelreviews, you 
name it. Je ontvangt het blad digitaal via de mail en fysieke exemplaren liggen op de UBV kamer, in het KBG en in 
het Kruyt (allemaal spannende afkortingen voor minder spannende gebouwen). Ook kan je je (gratis!) als analoog 
abonnee opgeven via bio-scope@uu.nl. Daarnaast ben je ook heel welkom als redactielid, als je het leuk vindt om 
stukken te schrijven over de biologie. Voor nu heel veel plezier met de introductie!

Josefien Bos,
Hoofdredacteur en vormgever van de BioSCOPE



ieve toekomstige eerstejaars, 
wat ontzettend leuk dat je je hebt 
ingeschreven voor de studie biologie aan 

de Universiteit van Utrecht! Je bent je misschien 
hard aan het voorbereiden op de tijd die je te 
wachten staat, of je bent er juist nog helemaal niet 
mee bezig. Hopelijk helpt deze BioSCOPE je een 
beetje een beeld te scheppen van alle gekkigheid 
die er aan zit te komen. Er zijn zo veel leuke 
dingen om te doen tijdens je studententijd, zo 
veel dingen om uit te kiezen. Het is misschien 
lastig om te beginnen met studeren in een nieuwe 
stad, bij een onbekende studie, met onbekende 
mensen. Gelukkig helpt de Utrechtse Biologen 
Vereniging (UBV) daar een handje bij. Wij zijn de 
studievereniging voor alle biologiestudenten in 
Utrecht. In de introductieperiode kom je een kijkje 
nemen op onze eigen kamer, inclusief huisdieren 
en -planten. Ook doen we veel leuke activiteiten, 
waarbij je je medestudenten leert kennen. De UBV 
heeft op verschillende vlakken wat te bieden: we 
ondersteunen het onderwijs en we organiseren 
enorm veel activiteiten, zowel op wetenschappelijk 
als gezellig vlak. Iedereen is welkom en voor elk wat 
wils.

Service
Onder service vallen heel veel punten, maar 
het meest bekende onderdeel is de korting op 
studieboeken. Voor veel vakken is het handig om 
een boek aan te schaffen, aangezien docenten aan 
de hand hiervan hun lesstof geven. Via de UBV kan 
je met redelijke korting je boeken aanschaffen. Dit 
is voor alle biologiestudenten een goede reden om 
je aan te melden bij onze studievereniging. Voor de 
eerstejaars is er een apart boekverkoopmoment. In 
deze BioScope staat daar ook meer informatie over. 
Naast boekverkoop organiseren we ook activiteiten 
die je helpen bij je studie. Voorbeelden hiervan zijn 
de alternatieve studiegids, die je helpt met vakken 
kiezen, bijspijkerdagen of carrière-activiteiten. 

Verder kan je er ook voor kiezen om jezelf wat 
meer te ontwikkelen binnen een commissie. Wat 
dit precies inhoudt, zal ik vertellen in het volgende 
kopje.

Commissies
Een commissie is een groepje studenten dat de 
UBV op een bepaalde manier ondersteunt. Er zijn 
zo’n 30 commissies (en werkgroepen) bij de UBV, 
met allemaal verschillende functies. Zo heb je de 
wat serieuzere commissies, die lezingen, symposia 
of carrière-activiteiten organiseren. Maar je hebt 
ook gezelligheidscommissies die borrels, feestjes 
of diners organiseren. De UBV zou ook geen 
biologievereniging zijn, als we geen biologisch 
getinte commissies hadden. Zo hebben wij een 
commissie volledig gericht op duurzaamheid en een 
werkgroep die ons natuurgebiedje, de Driehoek, 
beheert. Ook hebben wij een duikcommissie, die 
duikcursussen organiseert. Dit kan bijvoorbeeld ook 
nog eens handig zijn als je binnen je studie richting 
de marine-kant wil gaan.
Je kan je in de tweede week van de introductie 
inschrijven bij deze commissies. Vrijwel alle 
commissies worden ook beschouwd als een leuke 
vriendengroep, waar je mee kan gaan stappen of 
andere gezellige dingen mee kunt ondernemen. 
Neem dus vooral een kijkje nemen bij de 
commissiemarkt, om te zien of er wat leuks voor jou 
tussen zit.

Gezelligheid
Een belangrijke pijler binnen de UBV is gezelligheid. 
Je studententijd is niet alleen maar hard werken, 
maar ook genieten. Veel activiteiten zijn hier dan 
ook op gefocust. Onze feesten zijn bekend binnen 
Utrecht. Eén keer in de twee maanden organiseert 
onze feestcommissie een feest in de Poema, waar 
zo’n 700 mensen op af komen. Ook hebben we 
vaker wat kleinschaligere borrels op de UBV-kamer. 
De UBV-kamer fungeert voor veel mensen als 
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UBV - Je huis weg van huis
door Joy Lammerts, Voorzitter der UBV 2021-2022

l
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tweede (of enige!) woonkamer. Overdag is het er 
altijd erg comfortabel. Je kan spelletjes spelen op de 
bank, of je lunch opeten aan de grote tafel. Er is altijd 
wel iemand om even een praatje mee te maken.
Veel gezelligheidsactiviteiten zijn op de UBV-kamer: 
mokken schilderen, een bierproeverij, een gratis 
duurzame lunch, een spelletjesavond en nog veel 
meer! Maar we gaan ook wel eens op pad. Zo hebben 
wij meerdere weekendjes, zoals een liftweekend of 
een ledenweekend. Verder is er eens in de twee weken 
op dinsdag een PUT. Dit is een vaste borrelplek 
aan de Oude Gracht, waar je onder het genot van 
een drankje kan kletsen. Deze PUT wordt ook 
volledig gerund door een commissie. Zij verzinnen 
elke keer een leuke thema, zoals de KaraokePUT, de 
LenteKriebelPUT of de RevivalPUT (dit was de 
eerste na de lock-down). 

Wetenschap
Bij biologie wordt je opgeleid om te denken als 
wetenschapper. De UBV focust daarom ook op die 
pijler. Zo heb je naast de gezelligheidsweekenden 
die ik hierboven heb genoemd, ook twee 
veldweekenden per jaar. Je kan dan helemaal de 
bioloog uithangen door wandelingen te maken in 
de natuur en te zingen rond een kampvuur. Naast 
de veldweekenden wordt er ongeveer elke maand 
een lezing georganiseerd. De sprekers zijn heel divers. 
Zo hebben we pas geleden een lezing gehad over het 
gedrag van makaken, en een andere lezing over het 
kweken van hybride aardappels. Eerder is de bekende 
neurowetenschapper Dick Swaab langsgekomen. 

Lezingen gaan ook niet altijd over biologie. Zo is er 
vorig jaar een lezing geweest over complottheorieën. 
Eens per jaar wordt ook een symposium 
georganiseerd, met een bepaald biologisch thema. Bij 
een symposium wordt er een dag lang interessante 
praatjes gehouden op een mooie locatie.
Verder kan je, naast je normale vakken binnen 
je bachelor, ook 'Biologie in het werkveld' 
cursussen volgen via de UBV. Deze cursussen 
gaan over onderwerpen die voor veel mensen als 
‘typisch biologisch’ worden gezien. Zo is er de 
floracursus, waarbij je de kenmerken en namen 
van verschillende planten leert kennen. Maar ook 
de herpetologiecursus, waarbij je van alles leert over 
reptielen. Na het afronden van de bijencursus kan 
je jezelf officieel imker noemen. En zo zijn er nog 
andere cursussen. Met deze cursussen kan je ook nog 
eens studiepunten behalen en dus je bachelorvakken 
compenseren.

Tot slot
Klinkt de UBV voor jou als muziek in de oren en wil 
je meer weten? Meer informatie kan je vinden op 
onze website. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar 
bestuur@ubv.info als je meer wil weten. 
Verder wens ik je heel veel plezier met de studie 
biologie. Ik hoop dat je je volledig kan ontwikkelen 
binnen je studie en dat je de keuzes maakt die jouw 
studententijd het allerleukst maken! We zien je 
tijdens de eerste dag van het collegejaar, waarop we 
beginnen met een toffe introductietijd. Geniet nog 
van je vakantie en tot dan!

|    U B V  |

http://ubv.info
mailto:bestuur%40ubv.info?subject=
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Het leven als studentbestuurslid
door Kelly Bulsink, studentbestuurslid 2021-2022

allo toekomstige eerstejaars biologie 
sudent!! Ik ben Kelly Bulsink het 

studentbestuurslid van 2021-2022. Ongeveer vijf 
jaar geleden bevond ik me waar jullie nu zijn en las ik 
het stukje van het toenmalige studentbestuurslid. Ik 
had eigenlijk geen idee waar ik aan begon en ik vond 
het best wel spannend om biologie te gaan studeren 
en op mezelf te gaan wonen in Utrecht. Nergens 
voor nodig, want de jaren zijn voorbij gevlogen, ik 
heb het enorm naar mijn zin gehad en ontzettend 
veel geleerd. Ik verwacht dat jullie dat ook allemaal 
zullen gaan ervaren. Inmiddels heb ik al een tijdje 
mijn bachelor diploma binnen en ben ik afgelopen 
jaar dus studentbestuurslid geweest. In jullie eerste 
collegejaar (2022-2023) gaat mijn opvolger aan 
de slag. Deze persoon zal tijdens de introductie 
een praatje komen geven zodat jullie diegene leren 
kennen. 

Biologie is een ontzettend breed vakgebied, nou 
hoef ik jullie niet meer te overtuigen om het te gaan 
studeren, want dat besluit hebben jullie al genomen. 
Wel wil ik jullie aandacht vragen voor een onderdeel 
van de studie waar niet iedereen zich direct bewust 
van is. Op de universiteit staat kritisch denken 
centraal. Niet alleen leer je nadenken over je eigen 
werk, maar ook over dat van anderen. Daarbij hoort 
ook het evalueren van het onderwijs dat je krijgt. 

Om dit te doen zijn er allerlei 
medezeggenschapscommissies 
in het leven geroepen. 
Deze commissies zorgen 
ervoor dat het onderwijs 
blijft verbeteren. Studenten 
en docenten komen 
samen om over allerlei 
zaken te vergaderen. Als 
studentbestuurslid sluit ik 
bij een heel groot aantal van 
deze overleggen aan om de 
stem van de studenten te vertegenwoordigen. In het 
afgelopen jaar ben ik er dan ook achter gekomen hoe 
goed er bij biologie wordt geluisterd naar de mening 
van de studenten. Laat zeker van je horen als je denkt 
dat iets beter kan, het studentbestuurslid staat altijd 
paraat om je aan te horen, maar ook veel docenten 
vinden het krijgen van feedback erg belangrijk. 

Tijdens de introductie in de eerste weken zul je nog 
veel meer hierover te weten komen. Let vooral goed 
op het praatje van het studentbestuurslid. Bezig zijn 
met je onderwijs is niet alleen leuk, maar staat ook 
nog eens goed op je CV. Net als ik heb jij ook de 
regie over hoe je jezelf gaat ontwikkelen komende 
jaren. Studeren is zo anders dan naar de middelbare 
school gaan. Je komt er al vrij snel achter dat je 
hier echt voor jezelf bent. Ik wens jullie heel veel 
leerplezier toe komende tijd!! 

h
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e eerste paar weken van onze nieuwe opleiding hoorden wij over verschillende commissies 
bij onze studievereniging. De commissies organiseren verschillende activiteiten voor andere 
UBV leden. Maar één commissie is wel heel speciaal… namelijk de kikkerviscie, ook wel de 

eerstejaarscommissie of EJC. Wij, Läslo, Karl, Nina, Koen, Willemijn, Guus, Klasina en Susan, zijn de 
EJC van dit jaar. Acht eerstejaars, die het hele jaar door activiteiten bedenken voor onze mede sjaars! We 
waren allemaal erg enthousiast en konden niet wachten op de eerste activiteit. Maar eerst moesten we 
onze truien regelen, welke kleur en welk logo? Wat we zeker wisten was dat we graag wilden opvallen 
dit jaar…. En of dat gelukt is met onze fel oranje truien! En ons kikkervisje op de rug kreeg een prachtige 
feestbril. We waren er helemaal klaar voor om voor onszelf en onze mede sjaars een onvergetelijk jaar te 
maken met geweldige activiteiten! Wat wij hopen te bereiken is dat eerstejaars elkaar beter leren kennen, 
ook buiten de lessen om. Zo proberen we activiteiten te bedenken die vrij laagdrempelig zijn, maar wel 
samen met andere studenten. Wat wij organiseren is niet verplicht, maar natuurlijk wel dé kans om 
andere mensen te leren kennen! 

Eerstejaarscommissie
door Susan van Wanrooij, namens de hele EJC

De eerstejaarscommissie

D
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De introductiedagen
door Nina Karnebeek

at leuk dat jullie voor de studie 
Biologie hebben gekozen! In de 
introductieweken leren jullie goed 

je studiegenoten, de universiteit en de stad 
kennen. Dat kan even spannend zijn, maar maak 
je geen zorgen, het wordt super leuk! Ik vond 
mijn introtijd heel erg leuk: Ik heb superlieve 
mentormama’s en samen met mijn mentorgroep 
hebben we veel leuke dingen gedaan. Hieronder 
staat beschreven wat je van de introductiedagen 
in de eerste 2 weken kan verwachten.

Van 5 tot 14 september zijn de introductiedagen. 
Op 5 september (de allereerste dag) gaan jullie naar 
de universiteit op het Science Park. Vanaf Utrecht 
centraal kan je tram 22 pakken en met 11 minuten 
sta je op halte Padualaan! (Dit is dichtbij het Victor 
J. Koningsbergergebouw. In dit gebouw kom je 
zeker vaker, want hier zijn onder andere de UBV 
kamer en de labs. Deze dag ga je naar het gebouw 
en lokaal wat volgens het rooster voor jou van 
toepassing is. Je leert deze dag je mentoren en de rest 
van je mentorgroep kennen. Iedere mentorgroep 
heeft twee mentoren (ook wel papa’s of mama’s 
genoemd). Jullie mentoren zijn aanwezig op alle 
introductieactiviteiten! Zij zullen jullie onder andere 
de belangrijke plekken het Science Park laten zien 
en jullie begeleiden tijdens de introductie zodat deze 
voor jullie nog leuker wordt! Als jullie dan elkaar 
eenmaal ontmoet hebben, volgt er een algemeen 
praatje door de opleidingsdirecteur, studieadviseur 
en studentenbestuurslid. Zij vertellen je bijvoorbeeld 
de belangrijke feiten over deze studie, waar je terecht 
kunt als je vragen hebt en wat de UBV is.  

Dinsdag 6 september volgen jullie in de ochtend 
een hoorcollege van moleculaire biologie, heel erg 
interessant natuurlijk! Daarna is er een boekverkoop. 
Bij deze verkoop krijgen jullie ook je labjas en snij-set.

Woensdag 7 september hebben jullie in de 
ochtend een hoorcollege van Evolutiebiologie en 
in de middag gaan we bowlen! Laat dus vooral je 
fantastische bowling-skills zien. Het bowlen is in 
shifts en voor of na het bowlen is er dus ruimte 
om wat leuks te doen of om ergens te gaan eten 
met je studiegenoten en mentoren! Dit is zeker een 
aanrader want op deze manier kunnen jullie elkaar 
nog beter leren kennen. Op donderdag 8 september 
en vrijdag 9 september volgen jullie hoorcolleges 
volgens het rooster. Want ja, naast al dat leuke 
introgebeuren, moet er natuurlijk ook ruimte zijn 
voor de studie.

In de tweede week volgen de andere 
introductiedagen. Maandag 12 september gaan 
we met alle eerstejaarsstudenten van biologie en 
mentoren gorilla’s spotten, flamingo’s tellen of 
gillen bij de slangen, want jawel, we gaan dan 
naar dierentuin Burgers ’ Zoo in Arnhem! Die 
ochtend verzamelen jullie met je mentorgroep en je 
mentoren op Utrecht centraal en vanuit daar reizen 
jullie als groep naar Arnhem: ik vond dit vorig jaar 
erg leuk! Ik leerde nog beter mijn studiegenoten 
kennen en na die tijd zijn wij met onze mentoren 
nog bij een pizzeria wezen eten! 

Woensdag 14 september staat in het teken van 
de UBV! In de ochtend volgen jullie nog een 
hoorcollege, maar daarna gaan we lekker spelletjes 
spelen! Aansluitend is een commissiemarkt. De 
UBV heeft veel commissies en het is zeker heel 
erg leuk om bij een commissie te gaan! Het is heel 
erg gezellig en bovendien leer je nog meer biologie 
studenten kennen (ook van andere jaarlagen!). Er is 
op deze dag ook een UBV-BBQ en voor wie wil, kan 
er ’s avonds tot in de late uurtjes gefeest worden bij 
het UBV-feest! 
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in en we 
kunnen niet wachten om jullie te verwelkomen bij 
de introductie en uiteraard bij de studie Biologie! 

W

| E J C  |
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De schoonheid van de cel
door Laurens van Meeteren

| DE E E R S T E  V A K K E N  |

ijn naam is Laurens van Meeteren en ik ben coördinator en 
docent van de cursus Moleculaire Biologie die jullie gaan volgen 
in de eerste periode aan de universiteit. 

 
Tijdens de cursus staat de cel centraal. De cel is de basis van de biologie 
en belangrijk voor alle vakgebieden binnen de biologie. Ondanks de 
overeenkomst in veel structuren en reacties kunnen cellen ongelooflijk divers 
zijn. Denk alleen maar eens aan de verschillen tussen een zenuwcel en een 
spiercel (en dat is dan nog binnen hetzelfde organisme). Ons doel is om jullie 
de schoonheid van de cel te laten ervaren en jullie enthousiast over cellen en 
celprocessen te maken tijdens deze cursus.

In de cursus gaan we vanaf de eerste dag hard aan de slag met de stof. Om 
actief met de stof bezig te zijn hebben we er voor gekozen om deze cursus 
anders in te richten dan de meeste cursussen op de universiteit. Elke week 
behandelen we twee hoofdstukken uit het boek. Deze bestuderen jullie aan de 
hand van interactieve kennisclips, met het boek en een aantal online modules. 
Met een digitale toets zie je vervolgens of je individuele voorbereiding goed 
genoeg is voor het verdiepende deel. In dat deel ga je in kleine groepjes lastigere 
opgaven over de stof maken en bespreek je de lastige stukken van de stof 
klassikaal.
Naast deze wekelijkse cyclus zijn er in een aantal weken ook nog “meet the 
expert” colleges waarin de onderzoekers van het departement biologie een 
kijkje geven in hun celbiologisch onderzoek. 
Nieuw komend jaar is dat we ook het laboratorium in gaan om kennis 
te maken met moleculair biologische experimenten. Hier leer je dan ook 
meteen de basisvaardigheden die je gedurende de rest nodig gaat hebben bij 
moleculaire practica. 
 
Ik heb er veel zin in, tot in september!

M

Laurens van Meeteren, coördinator 
van het vak Moleculaire Biologie

Coördinatoren van het vak Evolutie en 
Biodiversiteit, boven: George Kowalchuck
onder: Jonno van Vulpen
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Evolutie en diversiteit
door George Kowalchuk en Jonno van Vulpen

volutie is de enige universele theorie 
binnen de biologie en wat is er nou mooier 
om jullie studie te beginnen door juist deze 

theorie te bestuderen!

De cursus is ingedeeld in twee delen. In de eerste 
vijf weken van deze cursus kijk je naar processen 
van evolutie, zoals natuurlijke- en seksuele selectie, 
genetische drift en soortvorming. Ook komen 
verwantschapsanalyses en specifiek onze eigen 
evolutionaire geschiedenis aan bod. De tweede vijf 
weken gaan meer in op biodiversiteit als resultaat 
van dit evolutieproces. Hier bekijk je per week 
een taxonomische groep en achterhaal je hun 
evolutionaire geschiedenis. Denk hierbij aan het 
bestuderen van de adaptaties die de verovering 
van het land door planten en dieren en de vele 
evolutionaire aanpassingen die het bezetten van 
verschillende niches mogelijk heeft gemaakt. 
Hierin wordt ook aandacht besteed aan de evolutie 
van de kleinste en oudste organismen, de micro-
organismen. Dit allemaal wordt gedaan middels 
colleges, werkcolleges en (computer)practica door 
diverse docenten met hun eigen expertise.

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan 
academische vaardigheden zoals analytisch denken 
en het ontwikkelen van studievaardigheden in een 
academische setting. Je zult ervaren dat het studeren 
net iets anders is dan op de middelbare school. 

Naast een grotere hoeveelheid stof wordt er ook 
van je verwacht om deze informatie te gebruiken, 
te analyseren en toe te passen om zelfstandig 
argumenten te kunnen onderbouwen.

Samenvattend krijg je in deze cursus een goed 
beeld van het evolutieproces en waar dit proces 
toe heeft geleid: de biodiversiteit van microben, 
planten en dieren. Je maakt een start met een aantal 
vaardigheden die je tijdens je studie goed kunt 
gebruiken en die je ook verder zult uitbreiden en 
verdiepen. Docenten en tutoren staan voor je klaar 
om de overgang naar Universiteit zo soepel mogelijk 
te laten verlopen, maar het is natuurlijk ook aan jou 
om je voor de cursussen in te zetten en er het beste 
van te maken!

Evolutie is het thema dat alle biologen bindt. Een 
vaak aangehaalde uitspraak is: “Nothing in Biology 
makes sense, except in the light of evolution” 
door Theodosius Dobzhansky. Darwin’s idee van 
‘evolutie door natuurlijke selectie’ is door de filosoof 
Daniel Dennet voorgedragen als het meest briljante 
idee dat ooit door een menselijk brein is bedacht 
en Darwin’s boek On the Origin of species wordt 
gezien als één van de meest invloedrijke boeken van 
het afgelopen millenium.

E
Laurens van Meeteren, coördinator 
van het vak Moleculaire Biologie

Coördinatoren van het vak Evolutie en 
Biodiversiteit, boven: George Kowalchuck
onder: Jonno van Vulpen
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a de introductiedagen zal je zeker wel bekend zijn met je mentorgroep, maar misschien zijn de rest van de 
eerstejaars nog een beetje onbekend. Om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen, organiseert de 
introductiecommissie het legendarische eerstejaarsweekend (EJW) in oktober. Het is dan wel de afsluiting 

van de introductie maar tegelijkertijd het begin van vele vriendschappen en de oorzaak van de mooiste verhalen. Na 
een lange tocht over spoor en de weg kom je aan in het zomerse Someren. Waar we in veel te luxe kamers mogen 
overnachten nadat de kookploeg een avondmaal heeft bereid. Overdag zijn er leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld het 
mysterieuze rituelenspel, ook heb je tijd om lekker te chillen in de zon en om te voetballen. Elke avond heb je met 300 
man feest waar je vloeibare versnaperingen kan kopen en tot diep in de nacht slechte keuzes kan maken. Daarnaast zijn 
er nog veel meer spektakels! Neem nou de danswedstrijd, waar je met je zelfgekozen partner en alle andere tweetallen 
moet dansen om te overleven. Als je minder graag danst, maar je wilt wel je talenten laten zien, is de bonte avond your 
time to shine. Naast het optreden van de kookploeg kan je alle schaamte thuis laten en jezelf of een groepje inschrijven 
om op het podium te doen wat je wil. Het eerstejaarsweekend heeft mij heel erg geholpen om de rest van mijn jaarlaag 
te leren kennen en het heeft me enthousiast gemaakt om actief te zijn binnen de UBV. Aan mijn EJW heb ik prachtige 
herinneringen en ik hoop dat jij het net zo leuk gaat hebben!

Het eerstejaarsweekend!
door Auke van Elderen

N

De introductiecommissie
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inds begin vorig jaar schrijf ik om de 
maand de eerstejaarscolumn voor de 
BioSCOPE. Hierin probeer ik de lezer 

een beeld te geven van het studie- en studentenleven 
van een Biologie student in het eerste jaar. Zo heb ik 
geschreven over het eerstejaarsweekend, studeren na 
een tussenjaar en over mijn eerste maand op kamers. 
Het fijne aan deze column is dat ik zelf mag kiezen 
waar het over gaat, en dus erg veel vrijheid heb. Ook 
is het zeker goed te combineren met de studie, en 
hoef je er zeker niet te veel tijd mee kwijt te zijn. Dus 
zeker handig als je graag bij de BioSCOPE wilt, maar 
niet veel vrije tijd hebt.
 
Daarnaast vind ik het erg fijn als medestudenten zich 
kunnen relateren aan de stukjes die ik schrijf, en zich 
zo gehoord voelen. Want het leven van een student 
gaat niet alleen over rozen, maar heeft ook zijn rauwe 
randjes. Ik hou het altijd erg positief, maar wil laten 
merken aan andere studenten dat ze niet alleen zijn 
met hun problemen en het normaal is ergens tegen 
aan te lopen. De column is van mijn perspectief, 
maar denk dat er zeker studenten zijn die mijn 
stukjes lezen en zichzelf er in kunnen herkennen. 
Maar natuurlijk kunnen ook de geweldige feesten 
en activiteiten die de UBV organiseert uitbundig 
besproken worden. Je mag met deze column dus 

zo creatief zijn als je zelf 
wilt.
 
Naast om de maand 
een column schrijven, 
en zo voor altijd op 
papier herinnerd te worden, 
ontmoet je zo ook nieuwe 
mensen. Het BioSCOPE team is erg 
verwelkomend, en geeft je ook altijd goed advies en 
feedback. Zo voel ik me steeds meer zelfverzekerd in 
mijn schrijfkunsten, wat in de toekomst zeker van 
pas kan gaan komen. 

Al met al heb ik erg genoten om de 
eerstejaarscolumn te schrijven, en blijf ik zeker nog 
een tijdje bij de Bioscope als tweedejaars. 
Ik hoop hierbij een goed beeld te hebben gegeven 
wat de eerstejaarscolumn en misschien heb ik je zelfs 
enthousiast gemaakt om deze dit jaar zelf te gaan 
schrijven. Ik zou het zeker aanraden! 

Je kan je aanmelden als eerstejaarscolumnist door een 
mailtje te sturen naar bio-scope@uu.nl

door Julia Wolsink

s

| E E R S T E J A A R S C O L U M N  |

De introductiecommissie
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Jouw studie in vogelvlucht
De keuzes binnen biologie
door Carmen Jansen en Barber van Manen, studieadviseurs

a de zomervakantie begin je met de 
bacheloropleiding Biologie; alvast van 
harte welkom! Je deed al mee met de 

online matching, zodat je al kennis hebt kunnen 
maken met een aantal onderdelen van Biologie. 
Tijdens je studie leer je de levende wereld beter 
te begrijpen, van molecuul  tot ecosysteem. 
Dat is heel breed. Het eerste jaar van je studie 
is daarom ook zo breed mogelijk ingericht. 
Na deze basis kies je de richting(en) binnen de 
Biologie die jou het meeste aanspreken!

Keuzes
In je eerste jaar krijg je cursussen uit verscheidene 
deelgebieden, onder andere de cursussen 
Moleculaire biologie, Evolutiebiologie en 
biodiversiteit, Planten en micro-organismen, 
Ecologie en experiment en Biologie van dieren. 
Zeven van de acht cursussen uit het eerste jaar 
zijn verplicht, je kiest dus één cursus zelf. Vanaf 
het tweede jaar zijn alleen de cursus Academische 
Communicatie en het Afstudeerproject nog 
verplicht en kies je zelf al je andere cursussen. 

Om het kiezen makkelijker te maken, zijn de 
cursussen ondergebracht in 11 studiepaden. 
Voorbeelden van studiepaden zijn: Celbiologie, 
Ecologie en natuurbeheer, Evolutie & 
biodiversiteit, Gedragsbiologie, Microbiologie en 
Theoretische biologie & Bioinformatica. In de 
profileringsruimte kun je cursussen kiezen van alle 
andere bacheloropleidingen, zoals Psychologie, 
Aardwetenschappen of Kunstgeschiedenis. Maar 
je kunt natuurlijk ook cursussen van Biologie doen. 
Alles mag, als het maar universitair onderwijs is en je 
voldoet aan een aantal eisen m.b.t. het niveau van de 
vakken. Je mag ook vakken volgen aan buitenlandse 
universiteiten. Deze vakken tellen gewoon mee voor 
je studieprogramma.

Begeleiding
Het kiezen van studiepaden hoef je niet 
alleen te doen. Er is begeleiding van docenten 
die over hun vakgebied vertellen en er zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten over de studie 
en de studiepaden, masterprogramma’s en 
arbeidsmarktoriëntatie. Daarnaast kun je je 
overwegingen en keuzes bespreken met je tutor, met 
een studieloopbaancoach of met de studieadviseur. 
Tijdens de gehele studie is er dus begeleiding bij de 
keuzes die je tijdens en na afronding van je studie 
gaat maken. 

Studieopzet
Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van 
ieder tien weken en in iedere periode volg je twee 
cursussen tegelijkertijd. Voor de reguliere cursussen 
kun je 7,5 studiepunten krijgen, zodat je in totaal 60 
studiepunten per jaar kunt halen. Reken erop dat je 
veel dagen van 9:00 uur tot laat in de middag (16:00 
of 17:00 uur) bezig bent. Het actief bijwonen 
van de practica en werkcolleges is verplicht, het 
bijwonen van colleges is vaak niet verplicht, maar 
natuurlijk wel aan te raden!

Bindend studieadvies
Aan het eind van het eerste jaar wordt een 
Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht. Je 
moet minimaal 45 van de 60 studiepunten 
behalen om in het tweede jaar door te mogen 
gaan met je opleiding. Het is dus belangrijk om 
vanaf de eerste dag van iedere cursus de stof goed 
bij te houden. Wanneer je helaas te maken hebt 
met persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte, 
psychische klachten of familieomstandigheden), 
neem dan direct contact op met de studieadviseurs 
(via studieadviseur.bio@uu.nl). De studieadviseurs 
zijn er namelijk voor jou en bieden begeleiding en 
advies. Ook kunnen ze je meer vertellen over de 

N

mailto:studieadviseur.bio%40uu.nl?subject=
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manier waarop je persoonlijke omstandigheden 
betrokken kunnen worden in de afweging van het 
Bindend Studieadvies. 

Functiebeperking of chronische ziekte
Als je een functiebeperking of chronische 
ziekte hebt (bijvoorbeeld Dyslexie, ADHD of 
chronische psychische problematiek), kun je 
speciale voorzieningen aanvragen, zoals extra tijd bij 
tentamens. Zie voor meer informatie over het op 
tijd aanvragen van voorzieningen: Begeleiding en 
advies - Biologie - Students UU (Studeren met een 
functiebeperking). 

Introductieprogramma
Maandag 5 september begin je met het 
Introductieprogramma. Het Introductieprogramma 
is verplicht. Je krijgt onder andere veel informatie 
over de studieopbouw, het tutoraat, de stad Utrecht, 
de gebouwen op de universiteitscampus, activiteiten 
naast je studie etc. In de eerste week begin je ook 
al met de eerste twee cursussen. Zie voor meer 
informatie: Introductieprogramma Biologie - 
Biologie - Students UU   

Hopelijk heb je tijdens het lezen van dit stukje al een 
beetje een beeld gekregen van de bacheloropleiding 
Biologie. We wensen je nog een fijne vakantie toe en 
heel graag tot 5 september!

Studieadviseurs
Barber van Manen en Carmen Jansen zijn 
de studieadviseurs voor de studenten van de 
bacheloropleiding Biologie. Je kunt bij hen terecht 
voor vragen over bijvoorbeeld je studieplanning 
en het onderwijsprogramma. Je kunt ook bij 
hen terecht voor je persoonlijke problemen die 
van invloed kunnen zijn op het studeren en je 
studievoortgang en voor vragen over het bindend 
studieadvies (BSA). Op https://students.uu.nl/
beta/biologie/onderwijs/introductieprogramma 
vind je meer informatie over studeren met een 
functiebeperking en over ontspannen studeren. 
Ons e-mailadres is studieadviseur.bio@uu.nl. Je 
kunt een afspraak met ons maken via het online 
afsprakensysteem op https://students.uu.nl/beta/
biologie/praktischezaken/begeleiding-en-advies 
onder het kopje ‘studieadviseur’. We helpen je graag.

Bacheloropleiding Biologie niveau 1, 2 en 3 in 2022-2023 nieuw timeslot verplaatst periode verplaatst 25-apr-22

Niveau 1
Timeslot Mariene wetenschappen I (Bio keuzecursus)

A+D Biotechnologie (Bio keuzecursus)
Timeslot

B+C

Niveau 2
Timeslot Academische communicatie (1AD, 1BC, 3AD of 3BC) Metabolisme en biochemie Academische communicatie (1AD, 1BC, 3AD of 3BC) Ecologie 2

A+D Ontwikkelingsbiologie MGOT (AD of BC) Beta in bedrijf en beleid Neurobiologie 
Plantenfysiologie Voortgezette statistiek en R Planten in context

Wetenschaps- en techniekcommunicatie

Timeslot Academische communicatie (1AD, 1BC, 3AD of 3BC) de Cel (p2BC of p4BC) Academische communicatie (1AD, 1BC, 3AD of 3BC) de Cel (p2BC of p4BC)
B+C DIERHK Gedragsbiologie Datascience en biologie Dierfysiologie 

Mariene wetenschappen II (1B) MGOT (AD of BC) Evolutie 2 Taxonomie en identificatie (nieuw)
Microbiële interacties Biologische modellering Studenten actief in de maatschappij (nieuw)
Paleontologie flora (1C) Studenten actief in de maatschappij (nieuw)

Niveau 3
Timeslot Biodiversiteit en landschap (15 stp) Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie Mol. Cell Research Evolutie 3

A+D Cellen en Weefsels Advanced Biotechnology (nw) Mol. microbiologie (nw) Bioinformatics for comparative genomics
Gedragsobservaties Paleoenvironments Nature based design Food forward
Immunobiologie Wetenschapper in beleid Research Design & Analysis (moleculair en cel)

Biologie van kanker (nieuw) Thematic interdisciplinary challenge
Research Design &Analysis-ecologie en gedrag (nieuw) Wetenschapper in advies

Wildlife conservation 
Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw)
Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw)

Timeslot Biodiversiteit en landschap (15 stp) Evolutie interdisciplinair Empathie interdisciplinair Cognitie en socio-ecologie 
B+C Didactiek Microscopy and Image Analysis (nieuw) Neuronale aandoeningen Geschiedenis en wijsbegeerte

Endocrinologie Mariene wetenschappen III Ontwikkelingsbiologie en genetica Micobiële ecologie
Genoombiologie Molecular plant microbe interactions Plant development & environment
Ruimtelijke evolutionaire ecologie (nieuw) Tropische ecologie Toxicologie 

Bio-ethiek Computationele Biologie
Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw) Afstudeerproject (nieuw)
Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw) Onderzoeksstage PLUS (nieuw)

Aanvullende toetsen: Cursusinschrijvingen van tot en met na-inschrijving
periode 1: 9-13 jan 2023 Timeslot A+D:   ma-morgen / wo / vr periode 2 19-sep-22 30-sep-22 24+25-okt-2022
periode 2: 17-21 april 2023 Timeslot B+C:   ma-middag / di / do periode 3 31-okt-22 25-nov-22 23+24-jan-2023
periode 3: 3 -7 juli 2023 Kerstvakantie:  ma 26 december 2022 - vr 6 januari 2023 periode 4 30-jan-23 24-feb-23 3+4-april-2023
periode 4: 10-21 juli 2023 Onderwijsvrije week: 17 april - 21 april 2023 periode 1 (23-24) 29-mei-23 23-jun-23 21-22-aug-2023

Ecologie en experiment 

Genomica 

Periode 4
14-11-2022 t/m 3-2-2023 6-2-2023 t/m 14-4-2023 24-4-2023 t/m 30-6-2023

Periode 2Periode 1

Evolutiebiologie en biodiversiteit

Moleculaire biologie Planten en micro-organismen Kwantitatieve biologie 

Biologie van dieren

Periode 3
5-9-2022 t/m 11-11-2022

Overzicht vakken jaar 2022-2023

Studieadviseurs Barber van Maanen (linker) en Carmen Jansen (rechter)
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ij de start van je studie daar horen 
natuurlijk ook mooie, nieuwe boeken. 
De boekverkoop wordt geregeld door 

de Utrechtse Biologen Vereniging (UBV), de 
studievereniging voor Biologie. De vereniging 
biedt, ten opzichte van andere (online) winkels, 
zo’n 14% korting op Engelstalige en 10% 
op Nederlandstalige boeken! Ook weet je 
dat je de goede boeken besteld omdat ze zijn 
gecontroleerd door de opleiding. 

Boekverkoop 
In de eerste week van het collegejaar (de week van 5 
september) organiseert de UBV een boekverkoop/
ophaalmoment voor alle eerstejaars biologen. Dit zal 
allemaal voor jullie geregeld worden. Hier worden 
alle boeken en benodigdheden verkocht voor de 
eerste periode. De benodigdheden voor de andere 
periodes komen later aan bod dus daar hoef je je 
nog lang geen zorgen over te maken! Daar zul je 
vanzelf een mail over krijgen. 

Hoe werkt de boekverkoop en wat kost het? 
In de zomervakantie moet je je boeken al bestellen 
via onze website (www.ubv.info). Je moet je 
hiervoor eerst inschrijven bij de UBV. Wanneer je 
dit hebt gedaan ontvang je een e-mail met de link 
naar de webshop. Hier moet je dan een Studystore-
account aanmaken en kun je vervolgens jouw 
benodigde boeken bestellen. Je betaalt online met 
iDeal. De bestelde boeken worden bij jou thuis 
bezorgd! 

Vergeet dus niet je boeken te bestellen voor 17 
Augustus!!! Dan weet je zeker dat je de juiste 
boeken op tijd hebt en je goed voorbereid aan je 
studie kan beginnen.  

In het overzicht op de volgende pagina zie je een 
indicatie van de prijzen voor de eerste periode. 
Dit zal dus rond de €200 uitvallen. Het boek 

‘Biology, a global approach’ betaal je dus al vanuit 
huis. De resterende bedragen betaal je allemaal via 
PIN. Zorg dus dat je genoeg geld bij je hebt! Zorg 
dus dat je voor de zekerheid zo’n €150 euro op je 
bankrekening hebt staan en neem voor de zekerheid 
contant geld mee, het kan namelijk voorkomen dat 
je toch iets contant zal moeten betalen. Iets van €10 
is prima. 

Lidmaatschap bij de Utrechtse Biologen 
Vereniging 
Om je boeken bij de UBV te kunnen kopen, 
moet je lid zijn. Leden krijgen zo’n 14% korting 
op hun boeken, en het kost maar €12,50 per 
jaar! Daarnaast krijg je als UBV-lid ook korting op 
activiteiten die de UBV organiseert. De UBV is er 
namelijk niet alleen voor de boekverkoop, we zijn er 
ook voor gezelligheid! Zo kun je het hele jaar door 
gratis koffie en thee halen op de UBV-kamer en zijn 
er vele activiteiten zoals feesten, excursies, lezingen, 
weekendjes weg en borrels. De contributie bedraagt 
€12,50 per jaar, een bedrag wat je door middel van 
de korting op je boeken al heel snel terugverdient! 

B

Boekverkoop Biologie
Neem een grote tas mee!

http://www.ubv.info
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Naast het betalen van contributie verplicht een UBV-
lidmaatschap je tot helemaal niets. Hoe je lid wordt, 
kan je hier vinden.

Dus wat neem je allemaal mee naar de 
boekverkoop? 
- Je PIN-pas (met ten minste €150,- op je rekening)
- Ongeveer €10,- contant
- Een grote tas zodat je al je spullen mee kan nemen!

Nog vragen? 
Voor meer informatie over de boekverkoop of het 
lidmaatschap van de UBV kun je altijd contact 

opnemen met: De Utrechtse Biologen Vereniging 
Budapestlaan 4b Koningsberger-gebouw, kamer 
2.02 3584 CD Utrecht 
Telefoon: 030-2536741 
E-mail algemeen: bestuur@ubv.info 
E-mail vice-penningmeester: vicepenningmeester@
ubv.info 

Kijk ook eens op onze website: www.ubv. info 
Van 4 juli tot en met 4 september zijn wij telefonisch 
niet bereikbaar. Je kunt wel altijd mailen! Voor 
andere vragen kun je terecht op www.bio.uu.nl of bij 
de studentenbalie (030-2531858).

|  boekverkoop |

*Let op: Deze prijzen zijn een indicatie. De uiteindelijke prijzen kunnen hiervan afwijken.
De boekhandel levert altijd de laatste editie.
**De prijzen die hier staan zijn de prijzen die we rekenen voor UBV-leden. Als je je boeken bij
ons bestelt verplicht je jezelf om tenminste 1 jaar lid te worden.
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