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Voorwoord 
 
Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. De bacheloropleiding 
Aardwetenschappen is organisatorisch ondergebracht bij de faculteit 
Geowetenschappen en wordt verzorgd door het onderwijsinstituut 
Aardwetenschappen. De personele inzet in het onderwijsprogramma komt 
voor het grootste deel uit de capaciteit van de departementen 
Aardwetenschappen en Fysische Geografie.  
 
Deze gids bevat achtereenvolgens informatie over de organisatie en 
algemene voorzieningen van de faculteit, de opzet van de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen, een overzicht van de inrichting van het betreffende 
onderwijsprogramma en de studiebegeleiding. In het kort wordt ingegaan 
op de aansluiting met het vervolgprogramma van de masteropleiding Earth 
Sciences. 
Twee belangrijke documenten zijn in z’n geheel opgenomen in deze gids, 
namelijk de Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.) en het Reglement 
Examencommissie voor de bacheloropleidingen van de Undergraduate 
School Geowetenschappen. 
 
Deze gids geeft informatie op hoofdlijnen en pretendeert niet volledig te 
zijn. Ter aanvulling en voor de meest recente gegevens zijn de volgende 
bronnen te raadplegen: 
• De website van de opleiding: voor (wijziging) roosters en tal van andere 

praktische info over de studie; 
http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs; 

• Onderwijscatalogus Universiteit Utrecht: voor uitgebreide 
cursusomschrijvingen van de eigen en andere opleidingen;  

 https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus
.do; 

• Toelichtingen op het onderwijsprogramma en de studiebegeleiding: 
worden verstrekt op groepsgewijze voorlichtingsmomenten; 

• Studiewijzers bij de afzonderlijke cursussen, met gedetailleerde 
informatie over de inrichting van de cursus, verplichtingen, toetsing, 
berekening eindcijfer e.d.: worden verstrekt uiterlijk twee weken voor 
aanvang van de cursus. 

http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs
https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus.do
https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus.do
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Algemene informatie 
 
De informatie in dit hoofdstuk geeft kort weer hoe de faculteit 
Geowetenschappen in elkaar zit. Ook de basisvoorzieningen voor alle 
studenten van de faculteit komen aan de orde. 
 
1.1 Bestuurlijke en onderwijsorganisatie 
 
Het bestuur van de Universiteit is georganiseerd op drie niveaus: de 
universiteit, de faculteiten en de departementen. Op alle niveaus is er 
inspraak en medezeggenschap van de wetenschappelijke staf, de technische 
en administratieve staf en van de studenten. 
 

 

 
 
Faculteitsleiding Geowetenschappen 
Decaan: prof.dr.ir. W. Hazeleger 
Vice-decaan onderwijs: prof.dr. J.H.P. de Bresser 
Vice-decaan onderzoek: prof.dr. P.P.J. Driessen 
Faculteitsdirecteur: dr.ir. C.L.M. Marcelis 
Studentlid: mw. S. Akkerhuis 

Secretariaat: Kamer 5.96 Vening Meineszgebouw A, Princetonlaan 8a 
T: 030 253 2044; E: faculteitsbureau.geo@uu.nl. 
 
Faculteitsraad 
De faculteitsraad telt zestien leden, waarvan de helft student is en de 
andere helft personeel. De raad vergadert in principe elke vierde dinsdag 
van de maand.  
Secretariaat: dr. L.E.G. Rietveld, T: 030 253 2042; E: L.E.G.Rietveld@uu.nl. 
 

mailto:faculteitsbureau.geo@uu.nl
mailto:L.E.G.Rietveld@uu.nl
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Onderwijsinstituten 
Een onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor de programmering, 
uitvoering, organisatie, coördinatie en kwaliteitszorg van het onderwijs van 
de eronder ressorterende opleiding(en). De onderwijsdirecteur heeft de 
leiding en wordt bijgestaan door een managementteam, waarin studenten 
zijn opgenomen.  
Er zijn drie onderwijsinstituten (OWI): 
• OWI Aardwetenschappen (dr. M.R. Hendriks, voorzitter) voor de 

bacheloropleiding Aardwetenschappen:  
Secretariaat OWI AW: kamer 0.06, ESL-gebouw, Princetonlaan 4, T: 030 
253 5010 
Secretariaat Aardwetenschappen: Vening Meineszgebouw A, kamer 2.78,  
Princetonlaan 8a, T: 030 253 5151 
Secretariaat Fysische Geografie-Hydrologie: Vening Meineszgebouw A, 
kamer 4.78, Princetonlaan 8a, T: 030 253 2749 

• OWI Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling (prof.dr. S.C. 
Dekker, voorzitter) voor de bacheloropleidingen Global Sustainability 
Science en Natuurwetenschap en Innovatiemanagement;  

 Secretariaat: Vening Meineszgebouw A, kamer 7.66, Princetonlaan 8a,   
 T: 030 253 2359 b.g.g. 030 253 1625 
• OWI Sociale geografie en Planologie (prof.dr. T. Beneker, voorzitter) 

voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie. 
 Secretariaat: Vening Meineszgebouw A, kamer 6.96, Princetonlaan 8a, 

T: 030 253 1399. 

 
Undergraduate School of Geosciences 
De Undergraduate School of Geosciences is verantwoordelijk voor het 
studieprogramma van alle bacheloropleidingen aangeboden door de onder-
wijsinsituten binnen de faculteit Geowetenschappen. De Undergraduate 
school wordt geleid door een Board of study welke wordt voorgezeten door 
de vice-decaan onderwijs, prof.dr. J.H.P. de Bresser en F.D. de Lange, 
ambtelijk secretaris. 
 
Graduate school Geosciences 
De tweejarige researchmasterprogramma’s van de masteropleidingen Earth 
Sciences, Environmental Sciences, Science and Innovation Management, de 
éénjarige academische master Geography and Planning en de prestige 
master Human Geography and Planning zijn onderdeel van de Graduate 
School Geosciences. Deze wordt bestuurd door een Board of Studies, en 
staat onder leiding van de decaan, prof.dr.ir. W. Hazeleger en F.D. de 
Lange, ambtelijk secretaris. De Board of Studies is verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke programmering, de kwaliteitszorg en de toelating tot de diverse 
programma’s. De logistieke organisatie van het onderwijs van de 
researchmasterprogramma’s is ondergebracht bij de inhoudelijk aanpalende 
onderwijsinstituten en de facultaire diensten. 
 
Examencommissies 
Iedere opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie van de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen vergadert ten minste zes keer per 
jaar. De examencommissie is verantwoordelijk voor het afnemen en 
vaststellen van de uitslagen van tentamens en examens. Zij houdt toezicht 
op de uitvoering van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Ze reikt in 
openbare zittingen de diploma's uit. De examencommissie beoordeelt onder 
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andere ook verzoeken inzake goedkeuring voor het volgen van onderwijs 
buiten de faculteit. Brieven en verzoeken bestemd voor de 
examencommissie opleiding Aardwetenschappen kunnen worden ingeleverd 
bij de amb.secretaris, mw. I.C.J.M. Beekman, kamer 0.06 van het ESL-
gebouw, Princetonlaan 4 of per e-mail via: examencommissie.geo@uu.nl . 
 
Studieadviseurs 
Je kunt terecht bij de studieadviseurs met vragen over de inhoud en de 
planning van je opleiding, internationale (studenten)uitwisselingen, maar 
ook met alle (studeer)problemen die je ondervindt en die je studie nadelig 
kunnen beïnvloeden.  
Veelal kunnen de studieadviseurs direct adviseren of anders doorverwijzen. 
Studieadviseurs zijn te vinden in het Victor J. Koningsbergergebouw, kamer 
1.20 (kamer D t/m G), Budapestlaan 4b. 
• Aardwetenschappen:  

dr. A.A. de Ronde; T: 030 253 5152; E: studieadviseur.aw@uu.nl  
mw. H.A. de Graaf (ad intrim); T: 030-253 5152 

• Global Sustainability Science; Natuurwetenschap en Innovatie-
management:  
drs. P.A. Louwman T: 253 2349; E: p.a.louwman@uu.nl  
J. Scheuer, MSc T: 253 1809; E: j.scheuer@uu.nl   

• Sociale Geografie en Planologie:  
vacature  
T: 030 253 3251; E: studieadviseur.sgpl@uu.nl  
 

Toelatingscommissie 
Voor de toelating voor een van de programma’s van de masteropleidingen is 
de toelatingscommissie verantwoordelijk. Meer informatie op: 
http://www.uu.nl/masters/en/..(naam programma)../admission-and-
application 
 
1.2 Studentenvoorzieningen 
 
Student Affairs Geosciences 
http://students.uu.nl/geo/aw/praktische-zaken . 
 
Student Affairs is het eerste aanspreekpunt voor alle studenten van de 
faculteit Geowetenschappen. Bij Student Affairs is algemene informatie voor 
studenten beschikbaar. Je kunt er terecht met vragen over onder andere 
studieresultaten, roosters, examens en inschrijving op cursussen en 
tentamens.  
Student Affairs is gevestigd op de eerste verdieping van het  Victor J. 
Koningsbergersgebouw. T: 030 253 9559; E: studentaffairs.geo@uu.nl   
Adres: Budapestlaan 4b, 3584 CD Utrecht,  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.30-11.30 en 12.30-14.30 uur. 
Mogelijk gelden tijdens academische vakanties beperkte openingstijden. 
 
Career Services 
Een opleiding volg je om na het afstuderen een baan te krijgen die bij jou 
past. Een baan waar jij jouw kwaliteiten kunt inzetten en die aansluit bij 
jouw interesse en ambities. 
Naast alle vakkennis en vaardigheden die je nodig hebt als 
Aardwetenschapper doe je veel ervaring op die je na je afstuderen kunt 

mailto:examencommissie.geo@uu.nl
mailto:studieadviseur.aw@uu.nl
mailto:p.a.louwman@uu.nl
mailto:j.scheuer@uu.nl
mailto:studieadviseur.sgpl@uu.nl
http://www.uu.nl/masters/en/
http://students.uu.nl/geo/aw/praktische-zaken
mailto:studentaffairs.geo@uu.nl
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gebruiken als voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
De opleiding Aardwetenschappen laat je tijdens de opleiding al kennis 
maken met aspecten uit het werkveld. Je krijgt gastcolleges van mensen die 
in het bedrijfsleven werken of bij overheden, er zijn bijeenkomsten met 
alumni die dezelfde opleiding als jij hebben gedaan je kunt naar het 
buitenland of een stage volgen. Zo kun je tijdens jouw opleiding zelf steeds 
een beter beeld vormen wat jij straks op de arbeidsmarkt wilt gaan doen en 
wat je daarvoor nodig hebt.  
Career Services ondersteunt je bij de voorbereiding op je carrière met 
activiteiten binnen en buiten je opleiding zoals trainingen, gesprekken met 
een loopbaancoach, testen, cv-check en carrièredagen. Kijk voor details op 
jouw opleidingspagina http://students.uu.nl/geo/aw, Career Services. The 
Career Officeer van de faculteit Geowetenschappen is drs. Franca Geerdes 
(f.geerdes@uu.nl). 
 
Studievereniging 
De studievereniging van de opleiding Aardwetenschappen is de UAV en dat 
staat voor Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging.   
Bezoekadres: kamer 2.62, Princetonplein 5, 3584  CC  Utrecht;  
T: 030 253 2019; E: uav@uu.nl; I: http://www.uavonline.nl.   
 
Computervoorzieningen 
Osiris https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/StartPagina.do  
is het onderwijsregistratiesysteem van de Universiteit Utrecht. Via internet 
kun je inloggen in Osiris student en het Universitaire cursusaanbod 
raadplegen. Het is verplicht dat studenten zich tijdens de reguliere 
inschrijfperiode inschrijven voor onderwijs en tentamens via Osiris student. 
Tevens kun je adreswijzigingen doorvoeren en behaalde studieresultaten 
bekijken. 
Uiteraard zijn de individuele gegevens beschermd: je logt in op het systeem 
met een Solis ID (gebruikerscode) en bijbehorend wachtwoord. 
 
Studenten e-mail 
Iedere student krijgt van de universiteit een studenten e-mailadres 
(@students.uu.nl). De opleiding en faculteit zal regelmatig (belangrijke) 
informatie naar dit mailadres sturen. De student wordt geacht de mailbox 
regelmatig (minimaal dagelijks) te bekijken. Om in te loggen maak je 
gebruik van je Solis ID en het bijbehorende wachtwoord. Deze applicatie is 
te benaderen via de computer en via je smartphone. 
 
Blackboard 
Blackboard is de digitale leeromgeving van de faculteit Geowetenschappen. 
Vrijwel alle cursussen worden door Blackboard ondersteund. Per cursus 
kunnen verschillende elementen beschikbaar zijn, zoals: 
collegeaantekeningen, opdrachten, toetsen, cijfers, evaluatieformulieren en 
discussiemogelijkheden. Ook is het mogelijk opdrachten digitaal in te 
leveren. Het gebruik van Blackboard is aangepast aan de aard van de 
cursus. Voor meer informatie, zie:  

https://uu.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp. 
Om in te loggen maak je gebruik van je Solis ID en het bijbehorende 
wachtwoord. 
 
 

http://students.uu.nl/geo/aw
mailto:f.geerdes@uu.nl
mailto:uav@uu.nl
http://www.uavonline.nl/
https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/StartPagina.do
https://uu.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
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Cursusrooster 

De Universiteit Utrecht heeft twee kanalen om het rooster van jouw cursus 
digitaal te kunnen bekijken. De roosters worden daar twee weken voor 

aanvang van de cursus gepubliceerd. Naast het inzien van het volledige 
rooster is het ook mogelijk om, zodra de docent jou informeert in welke 
groep je zit, je eigen groepsrooster te bekijken. Inloggen doe je met je 

Solis-ID en wachtwoord.  
Via je browser maak je gebruik van MyTimetable 

(https://mytimetable.uu.nl). Naast een duidelijke weergave van het rooster 
kan je jouw eigen rooster ook synchroniseren met je agenda. 
Op je smartphone gebruik je de MyUU-app. Download de applicatie en je 

hebt jouw roosters en cijfers uit Osiris altijd bij de hand. De MyUU-app is 
beschikbaar voor Android en iOS. 
 
Computerleerzalen 
Als er geen cursus wordt gegeven, kunnen de computers in deze zalen 
gebruikt worden voor het afmaken of inhalen van werkcollegeopdrachten, 
voor extra oefeningen, voor het maken van rapporten en verslagen 
enzovoorts. Om in te loggen maak je gebruik van je Solis ID en het 
bijbehorende wachtwoord. 
Ruppertgebouw - Computerstudiezaal 
Buys Ballot Laboratorium – 2e etage, Noord-zijde.  
Via de webapplicatie ‘Study Spot’ kun je snel per gebouw, per ruimte zien 
hoeveel aanwezige computers beschikbaar zijn als studiewerkplek. Deze 
applicatie is te benaderen via de computer en via je smartphone.  
In het Victor J. Koningsbergergebouw zijn er studieplekken waar je met je 
eigen laptop kunt werken. http://studyspot.uu.nl/?refer=%2Fstudyspot.  
 
Info-PC's 
De Info-PC's zijn uitsluitend ingericht voor het gebruik van internet en e-
mail. Op deze PC’s hoef je niet in te loggen. 
• M. Langeveldgebouw 

Begane grond - hoek gang F en G - 1 PC 
Begane grond - Studentenadministratie - 2 PC’s en Kantine - 10 PC's 

• M. Ruppertgebouw 
 Hal - 13 PC's 
 
Bring your own device (BYOD) 
Sinds september 2018 gebruik je je eigen laptop tijdens computerpractica. 
Een voordeel is dat je altijd en overal toegang hebt tot onderwijssoftware. 
Onderwijssoftware wordt gratis beschikbaar gesteld via “MyWorkplace” 
https://students.uu.nl/myworkplace. 
Informatie over specificaties en meer kun je lezen via:  
https://students.uu.nl/nieuws/gebruik-eigen-laptop-bij-computerpractica 
 
Bibliotheek 
https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek  
Universiteitsbibliotheek Uithof; Heidelberglaan 3  
(tegenover het W.C. van Unnikgebouw) 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 22.30 uur (balie vanaf 
09.00 uur), zaterdag van 10.00 -18.00 uur, zondag van 10.00 -22.30 uur, 
Feestdagen als op zaterdag. 

https://mytimetable.uu.nl/
http://studyspot.uu.nl/?refer=%2Fstudyspot
https://students.uu.nl/myworkplace
https://students.uu.nl/nieuws/gebruik-eigen-laptop-bij-computerpractica
https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek
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Universiteitsbibliotheek Binnenstad 
Drift 27, Utrecht (ook bereikbaar via Wittevrouwenstraat 7-11). 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 22.30 uur (balie vanaf 09.00 uur),  
zaterdag van 10.00 -18.00 uur, zondag van 10.00 -22.30 uur, 
Feestdagen als op zaterdag. 
 
Extra opening tijdens de laatste drie weken van een onderwijsperiode: 
maandag t/m donderdag van 08.00 – 01.00 uur (balie vanaf 09.00 uur). 
Tijdens de eerste twee weken ook op: 
zaterdag van 08.00 – 23.30 uur (balie vanaf 09.00 uur) en op  
zondag van 08.00 – 01.00 uur (balie vanaf 09.00 uur). 
Let op: legitimatie is verplicht na 17.00 uur en ook in het weekend en op 
feestdagen.  
 
Kaartencollectie 
De faculteit Geowetenschappen heeft een omvangrijke collectie kaarten en 
atlassen. Een groot deel van deze collectie is in het bibliotheekcomplex op 
de Uithof kamer 6.29 UBU. Adres en openingstijden zijn te vinden bij 
“bibliotheken”. Kijk voor nadere informatie op internet:  
https://bc.library.uu.nl/nl/node/206. 
 
Boekverkoop 
Leden van de studievereniging kunnen hun studieboeken en -materialen 
meestal met korting kopen via de studievereniging. Het kan nodig zijn om 
ongeveer 3 maanden van tevoren in te tekenen.  
Meer informatie is te vinden op de website: https://www.uavonline.nl.  
 
Readerverkoop 

Op de website https://uu.xeroxwebwinkel.nl kun je je reader(s) bestellen en 
betalen. Kies voor de optie 'Verzenden' als je de reader wilt laten verzenden 

naar je huisadres. Kies de optie 'Ophalen' als je de reader zelf wilt afhalen 
op de Uithof. Dat kan aan de 'Repro balie' in het HU / UU gebouw aan de 

Bolognalaan 101. De balie is geopend van maandag tot vrijdag van 8.30u 
tot 17.00u. Let op: tussen het bestellen en ontvangen van de reader zitten 
enige dagen, dus bestel zo snel mogelijk om op tijd in het bezit te zijn van 

je reader(s). Voor technische problemen met het bestellen, neem je contact 
op met Xerox: ddcu@hu.nl Voor inhoudelijke vragen over de reader kun je 

bij het Student Affairs Geosciences terecht E: studentaffairs.geo@uu.nl.    
 
Kopiëren 
Voor studenten zijn diverse kopieermogelijkheden aanwezig in het W.C. van 
Unnikgebouw en het Ruppertgebouw. Ook in de bibliotheken zijn kopieer-
apparaten aanwezig.  
 
Studenten Service 
Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen bij Studenten Service terecht 
voor informatie, advies en diensten op het gebied van studeren en student 
zijn. Zie ook: https://students.uu.nl/contact/studentenservice.  
De hoofdvestiging van de Studenten Service is in De Uithof, 
Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6, T: 030 253 7000;  
I:  https://students.uu.nl/praktische-zaken  

https://bc.library.uu.nl/nl/node/206
https://www.uavonline.nl/
https://uu.xeroxwebwinkel.nl/
blocked::mailto:ddcu@hu.nl
mailto:studentaffairs.geo@uu.nl
https://students.uu.nl/contact/studentenservice
https://students.uu.nl/praktische-zaken
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E: studentenservice@uu.nl (o.v.v. voor- en achternaam en studentnummer) 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur. 
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur en van 
13.00-15.00 uur.  
Voor specifieke ICT vragen kun je mailen naar servicedesk@uu.nl  
 
Parnassos  
Parnassos is het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht. Beeldende 
kunst, dans, film, fotografie, muziek en theater.  
Kruiststraat 201, Utrecht. T: 030 253 8448; E: info.parnassos@uu.nl. 
Kijk voor meer informatie op I: https://www.uu.nl/parnassos. 
 
Olympos 
Sportcentrum Olympos is het sportcentrum in de Uithof. Het is gevestigd 
aan de Uppsalalaan 3 en biedt veel ruimte voor sporten, cursussen en 
overige activiteiten en faciliteiten.  
I: www.olympos.nl; E: info@olympos.nl 

mailto:studentenservice@uu.nl
mailto:servicedesk@uu.nl
mailto:info.parnassos@uu.nl
https://www.uu.nl/parnassos
http://www.olympos.nl/
mailto:info@olympos.nl
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De bacheloropleiding Aardwetenschappen 
 
2.1 De opleiding 
 
‘Aardwetenschappen’ heeft als onderwerp van studie de planeet Aarde, haar 
wordingsgeschiedenis en leefbaarheid. In het kader van ‘systeem Aarde’ 
richt modern aardwetenschappelijk onderzoek zich op de huidige en 
vroegere samenstellingen, structuur van en processen in de geosfeer, 
hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer en op hun onderlinge wisselwerkingen. 
Aandacht en verantwoordelijkheid voor de duurzame ontwikkeling en 
beheer van onze planeet worden toenemend onderkend als belangrijke 
elementen in onderzoek en onderwijs. 
De bacheloropleiding Aardwetenschappen is voortgekomen uit een reeks 
van afzonderlijke disciplines binnen het domein van de Aardwetenschappen 
die zich bezighouden met de vaste aarde, het aardoppervlak en de 
interactie tussen aarde en leven. De combinatie van deze disciplines, te 
weten de Biogeologie, Fysische Geografie, Geochemie, Geofysica, Geologie 
en Hydrologie, maakt het mogelijk om in de vorm van de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen een zeer complete opleiding te presenteren met 
betrekking tot de studie van het ‘systeem Aarde’.  
Het aanbod van vakken en de wijze van positionering van deze vakken 
maakt het mogelijk om over de traditionele grenzen van de (sub)disciplines 
heen te kijken en om – weliswaar binnen goed omschreven toetsingskaders 
– een vraaggestuurd onderwijspakket samen te stellen dat aansluit bij je 
belangstelling en capaciteiten. 
 
2.2 Voorgeschiedenis  
 
In september 2002 is de opleiding Aardwetenschappen gestart met de 
invoering van het bachelor-mastersysteem. Het tot op dat moment 
vigerende propedeuse-doctoraalsysteem is afgebouwd. Met ingang van 
bovengenoemde datum wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
driejarige bacheloropleiding Aardwetenschappen en de tweejarige 
masteropleiding Earth Sciences met programma’s in de richtingen 
Biogeologie, Fysische Geografie, Geochemie, Geofysica, Geologie en 
Hydrologie. Met ingang van studiejaar 2011-2012 zijn de zes programma’s 
omgezet in drie programma’s te weten: Earth, Life and Climate; Earth 
Structure and Dynamics en Earth Surface and Water. Per 1 september 2012 
is binnen de masteropleiding Earth Sciences een nieuw masterprogramma 
Water Science and Management gestart en per 1 september 2013 is het 
masterprogramma Marine Sciences gestart. 
 
Periode vóór september 1999 
Tot september 1999 kende Utrecht vier doctoraalopleidingen, te weten: 
Geologie, Geochemie, Geofysica en Fysische Geografie. Geochemie was een 
bovenbouwstudie, waar studenten instroomden met een propedeuse 
Geologie of een propedeuse Scheikunde. De eerste drie opleidingen vielen 
onder verantwoordelijkheid van de toenmalige faculteit 
Aardwetenschappen. De opleiding Fysische Geografie maakte deel uit van 
het onderwijsaanbod van de toenmalige faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen. 
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1999/2000 
In 1999/2000 werden genoemde opleidingen volgens landelijke afspraken 
omgezet in vijfjarige opleidingen. Aan de faculteit Aardwetenschappen is 
toen de keuze gemaakt om de propedeuses Geologie en Geofysica met 
elkaar te vervlechten. 
 
2000/2001 
Als gevolg van besluitvorming in de zogenaamde “commissie Veldhuis” zijn 
de vier doctoraalopleidingen vanaf september 2000 samengegaan in een 
interfacultaire vijfjarige doctoraalopleiding Aardwetenschappen. 
Gemeenschappelijkheid werd vooral gevonden in het eerste jaar; in het 
tweede cursusjaar volgde al vrij duidelijk een specialisatie in de richting van 
een van de voormalige opleidingen of in de richting Biogeologie, een nieuw 
ingevoerde studierichting waarin wordt samengewerkt met de faculteit 
Biologie. Ook studenten met een propedeuse in de Biologie konden in deze 
richting doorstromen. 
 
Vanaf september 2002 
Vanaf september 2002 is het vijfjarige programma Aardwetenschappen 
omgevormd tot  een driejarige bacheloropleiding en een tweejarige 
masteropleiding. Opnieuw heeft daarbij een grondige herstructurering van 
het onderwijsaanbod plaatsgevonden, omdat een aantal nieuwe 
randvoorwaarden in aanmerking moest worden genomen, waaronder: 
-  Utrechtse richtlijnen voor doelstellingen en vormgeving van het 

bachelor- en masteronderwijs; 
-  uniformisering van het roostersysteem en van de cursusomvang als 

voorwaarde voor uitwisseling met andere Utrechtse opleidingen. 
 
2.3 Bestuur Onderwijsinstituut AW, commissies, SPA 
 
Bestuur Onderwijsinstituut Aardwetenschappen (OWI-AW) 
voorzitter dr. M.R. Hendriks 
ambt. secr. mw. I.C.J.M. Beekman 
lid dr. P.Th. Meijer (coördinator bacheloropleiding) 
lid dr. M. van der Perk (coördinator masteropleiding) 
studentlid hr. R.C. Hemstra (BSc) 
studentlid mw. H. Gerritsen (MSc) 
adviseur dr. A.A. de Ronde (studieadviseur) 
 
Examencommissie bacheloropleiding Aardwetenschappen 
voorzitter prof.dr. F. Wagner-Cremer 
ambt. secr. mw. I.C.J.M. Beekman 
lid dr. F.J. Hilgen 
lid dr. J.A.M. Paulssen 
lid dr.ir. G. Sterk 
lid dr. M. Wolthers 
adviseur dr. A.A. de Ronde (studieadviseur)  
 
Opleidingscommissie bacheloropleiding Aardwetenschappen 
voorzitter mw.dr. W. Wessels 
ambt. secr. mw.drs. I. Csikos 
lid dr. M. van der Vegt 
 vacature 
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studentleden mw. A. Hurkens 
 mw. B. Moerman 
 mw. H. Smit 
  
Studenten Platform Aardwetenschappen (SPA) 
Het SPA is een forum voor alle studenten Aardwetenschappen. De 
bijeenkomsten worden georganiseerd door de onderwijscommissie van de 
studievereniging UAV. Het onderwijs is het hoofdonderwerp op de agenda. 
Op het SPA komen in principe vertegenwoordigers van de studievereniging 
en de studentleden van de opleidingscommissies, onderwijsbestuur, 
faculteitsraad en faculteitsbestuur. Ook worden soms docenten uitgenodigd. 
Meer informatie over de activiteiten van het SPA kun je verkrijgen via de 
studievereniging. 
 
2.4 Educatieve missie 
 
De educatieve missie van de departementen Aardwetenschappen en 
Fysische Geografie is om je in een inspirerende en plezierige omgeving 
opleidingen in de Aardwetenschappen aan te bieden, die: 
-  uitdagende, hoogwaardige natuurwetenschappelijke opleidingen zijn, 

waarvan met name de masterfase internationaal een hoog aanzien 
geniet; 

-  aansluitingen vinden bij en gevoed worden vanuit actuele 
onderzoeksactiviteiten; 

-  een goede balans bieden tussen wetenschappelijke kennis en inzicht, 
academische vaardigheden, technische vaardigheden en veldonderzoek; 

-  toegankelijk zijn voor studenten uit Nederland en uit het buitenland; 
-  met hun cursusaanbod aansluiten bij vragen uit de praktijk en aan 

afgestudeerden de kennis, vaardigheden en ambitie meegeven om een 
zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. 

 
2.5 Doelstellingen 
 
In de bacheloropleiding Aardwetenschappen komt deze missie tot uiting 
door een wetenschappelijke opleiding aan te bieden met als doelen: 
-  basiskennis, inzicht en basisvaardigheden in de Aardwetenschappen aan 

te leren; 
-  de mogelijkheid te bieden tot een inhoudelijke accentuering in één van 

de deelgebieden binnen het wetenschapsveld; 
-  voor de Aardwetenschappen relevante basiskennis, inzicht en 

basisvaardigheden bij te brengen uit de aan de Aardwetenschappen 
gerelateerde disciplines; 

-  te laten kennismaken met het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek en de werkwijze van onderzoekers; 

-  te trainen in algemeen academische vaardigheden als aanzet tot een 
academisch werk- en denkniveau; 

-  een oriëntatie te bieden op de verschillende masterprogramma’s binnen 
de masteropleiding Earth Sciences. 

 



STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 15 

 

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

te denken; 
• in staat zijn methoden en technieken die ze geleerd hebben op een 

wetenschappelijke wijze toe te passen bij het oplossen van 
vraagstukken; 

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

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

maatschappelijke context te plaatsen; 
• de leercapaciteiten hebben die nodig zijn als verder (universitair) 

onderwijs gewenst is; 
• een wetenschappelijke attitude (objectief, kritisch, etc.) tonen bij het 

beschrijven, verklaren en voorspellen van verschijnselen; 
• gericht zijn op het zelfstandig bijhouden van ontwikkelingen en nieuwe 

kennis in hun discipline;  
• een reflectieve instelling hebben ten aanzien van eigen functioneren en 

de eigen ontwikkeling en loopbaan.  
 
Domeinspecifieke eindtermen  
Kennis 
Een bachelor Aardwetenschappen beschikt over: 
• basiskennis van en inzicht in de Aarde als systeem, de afzonderlijke 

sferen en hun interacties; 
• basiskennis van en inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Aarde;  
• meer specifieke kennis en inzicht in één van de subdomeinen van de 

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

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

analyseren en oplossen van eenvoudige vraagstukken; 
• (eenvoudige) onderzoeksvragen te formuleren, hypothesen en 

verklaringen te formuleren voor waarnemingen, modellen toe te passen 
voor het testen van hypothesen;  

• onderzoekstechnieken toe te passen;  
• informatie uit andere, aan de aardwetenschappen gerelateerde 

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

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

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

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

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

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

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

op het aardse systeem en de noodzaak van een verantwoorde exploitatie 
en een duurzaam beheer.  

 
2.7 Toelatingseisen 
 
Om toegelaten te worden tot de studie Aardwetenschappen is een VWO-
diploma met het volgende profiel verplicht: 
• Natuur en Techniek  
• Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde, Wiskunde B (evt. 

A) en Scheikunde. 
• Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde, Wiskunde B 

(evt. A) en Scheikunde. 
• Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde, Wiskunde B (evt. 

A), en Scheikunde. 
Deficiënties in de vooropleiding in de vakken Wiskunde B of A, Natuurkunde 
en Scheikunde worden vervuld door het afleggen van de desbetreffende 
toetsen van het Boswell Bèta op het niveau van het VWO-eindexamen.  
Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt 
voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen 
Nederlands dan wel de afsluitende toets van de cursus Nederlands van het 
Boswell Instituut. Daarnaast wordt gesteld dat kennis van Engels nuttig is, 
en dus is aanbevolen. 
 
HBO-studenten die in 1986 of later hun eerste jaar met succes hebben 
afgerond, kunnen tot de studie worden toegelaten, mits zij aan de eisen ten 
aanzien van de voorkennis Engels,  Wiskunde B (evt. A), Natuurkunde en 
Scheikunde voldoen. 
Voor bezitters van een buitenlands diploma geldt een aparte regeling, 
waarbij een speciale procedure gevolgd moet worden. 
Potentiële gegadigden met andere vooropleidingen die ten minste 21 jaar 
oud zijn, hebben de mogelijkheid om via de colloquium doctum procedure, 
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een soort universitair toelatingsexamen, toegang tot de studie te verkrijgen. 
Nadere inlichtingen ten aanzien van eisen en procedures kan men krijgen 
via de studieadviseur van de opleiding, dr. A.A. de Ronde.  
T: 030 253 5152; E: studieadviseur.aw@uu.nl  

mailto:studieadviseur.aw@uu.nl
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Opzet van de bacheloropleiding 
 
3.1 Omvang en structuur 
 
De bacheloropleiding duurt drie jaar en omvat 180 studiepunten, gerekend 
volgens het European Credit Transfer System (EC). 
Tijdens de bachelorfase kun je de opleiding invullen op de manier die het 
beste aansluit bij je persoonlijke ambitie en interesses. Iedere (aankomend) 
student schrijft zich in voor een majorprogramma. De major is de 
hoofdrichting van de bacheloropleiding. De meeste opleidingen kennen één 
majorprogramma, zo ook de bacheloropleiding Aardwetenschappen met het 
majorprogramma Aardwetenschappen. De major beslaat driekwart van de 
bacheloropleiding en kent zowel verplichte, als majorgebonden 
keuzeonderdelen. Het resterende kwart vormt de profileringsruimte, ook 
wel de vrije keuzeruimte genoemd. 
 
3.2 Onderwijsconcept 
 
In het onderwijsconcept van de Utrechtse bachelor- en masteropleidingen, 
zo ook van de bacheloropleiding Aardwetenschappen, wordt uitgegaan van 
een wederzijdse verplichting van studenten en docenten. 
Uitgangspunt is dat bij een juiste ingangseis en actieve deelname van 
studenten aan het onderwijs, een positief studieresultaat normaal is. Van de 
studenten wordt verwacht dat inschrijven voor een cursus betekent dat zij 
zullen voldoen aan de voor de betreffende cursus beschreven 
inspanningsverplichting (opdrachten, toetsen én vaak ook aanwezigheid). 
Om dit te bevorderen zijn of worden de onderwijsvormen actiever en 
bevatten cursussen tussentijdse evaluaties en toetsmomenten die meetellen 
in de eindbeoordeling. Daarbij valt te denken aan praktische opdrachten, 
presentaties of deeltoetsen, e.d.. Zet je je niet volledig in, dan kan dat 
ertoe leiden dat je niet mag deelnemen aan de eindtoets. 
Omgekeerd wordt van de opleiding verwacht, dat een student die volledig 
voldoet aan de inspanningsverplichting, de cursus in één keer kan behalen. 
De docent volgt daarom de voortgang van de student en signaleert 
problemen op tijd. Als je (na de eventueel geboden aanvullende toetsing) 
niet voor een bepaalde cursus slaagt, moet je de gehele cursus in het 
volgende jaar overdoen, inclusief de tussentijdse toetsmomenten. De 
formele regelingen in de opleiding zijn vastgelegd in de "Onderwijs- en 
Examenregeling" (OER) van de bacheloropleiding; zie elders in deze gids. 
 
3.3 De major 
 
Het majorprogramma Aardwetenschappen heeft een omvang van 135 EC en 
bestaat voor ruim percentage uit verplichte cursussen. Het grootste deel 
ervan is in het eerste jaar opgenomen. Het andere deel van de major vul je 
met majorgebonden keuzeonderdelen. De majorgebonden keuze biedt je 
gelegenheid je nader te verdiepen in één van de zes thema’s in de 
opleiding:  
 
1. Aarde, Water en Milieu;  
2. Dynamiek van het Aardoppervlak;  
3. Dynamica van de Vaste Aarde;  
4. Geologie van de Vaste Aarde; 
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5. Oceaan en Klimaat; 
6. Sedimentaire Geologie en Evolutie.  
  
De betreffende cursussen kies je uit een door de opleiding vastgesteld 
aanbod. In dit aanbod kunnen in bepaalde gevallen ook cursussen worden 
opgenomen die door andere opleidingen worden verzorgd. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als je niet het standaardprogramma maar een 
BètaPlus variant gaat volgen.  
 
3.4 De profileringsruimte 
 
In de profileringsruimte (met een omvang van 45 EC) kun je vrij kiezen 
(mits voldaan aan de niveau-eisen en er geen inhoudelijke overlap is met 
overige cursussen) uit het totale Utrechtse cursusaanbod, zoals is 
opgenomen in de Utrechtse Universitaire Onderwijscatalogus. Daarbij mag 
je ook extra cursussen uit het onderwijsaanbod van je eigen opleiding 
kiezen, om daarmee je major uit te breiden, bijvoorbeeld ter verdieping 
en/of verbreding van je kennis ter voorbereiding op een specifiek 
masterprogramma. Ook kun je uit interesse, of ter voorbereiding op een 
ander vervolg van je (studie)loopbaan, kiezen voor een selectie van 
cursussen aan één of meer andere opleidingen in Utrecht of elders in 
Nederland of buitenland. Voor het volgen van vakken buiten Utrecht heb je 
vooraf toestemming van de examencommissie van de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen nodig. In bepaalde gevallen kan het keuzepakket de 
status van een minorprogramma hebben. 
 
3.5 Het BètaPlus programma 
 
Doel en inhoud 
Binnen de opleiding Aardwetenschappen is vanzelfsprekend ruime aandacht 
voor Bèta-onderwijs. Het BètaPlus programma biedt aanvullende mogelijk-
heden voor het volgen van extra bèta-cursussen binnen de major, daarbij 
gebruikmakend van het bestaand onderwijsaanbod van de opleiding 
Natuurkunde.  
Het BètaPlus programma richt zich speciaal op studenten met ambities op 
het fysisch en mathematisch vlak die uitstijgen boven wat het reguliere 
programma al biedt. Dit betreft vooral studenten met interesses in 
specialisaties die liggen op het snijvlak met andere bèta disciplines, zoals 
Geofysica en Hydrologie, maar is zeker ook bedoeld voor studenten die zich 
willen specialiseren in andere disciplines van de Aardwetenschappen. 
Het BètaPlus programma biedt de mogelijkheid om een deel van de 
aardwetenschappelijke major vakken te vervangen door cursussen uit de 
opleiding Natuurkunde. De wijze van invulling hangt nauw samen met de 
specialisatie(s) binnen de aardwetenschappen waarop men zich meer in het 
bijzonder wil oriënteren. Binnen het BètaPlus programma is een A en een B 
variant gedefiniëerd. 
 
De BètaPlus-A variant 
In de BètaPlus-A variant kun je reeds in de eerste maanden van de studie, 
als extra uitdaging, de zwaardere wiskunde volgen bij de opleiding 
Natuurkunde in plaats van de wiskunde/fysica in eigen opleiding. Voor het 
overige kun je grotendeels het reguliere programma Aardwetenschappen 
volgen. Als je na het eerste jaar beter kunt beslissen in welke richting je je 
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verder wilt ontwikkelen, kun je kiezen voor vervanging van majoronder-
delen door specifieke cursussen wis- en natuurkunde. 
 
De BètaPlus-B variant 
De BètaPlus-B variant is bedoeld voor aankomende studenten met een sterk 
fysisch mathematische aanleg en een uitgesproken interesse in de exacte 
richtingen binnen de Aardwetenschappen, zoals met name Geofysica. Je 
volgt in dit geval, als solide basis voor verdere studie, in beginsel het gehele 
1e jaars programma bij de opleiding Natuurkunde. Daarna kun je 
rechtstreeks doorstuderen in het 2e jaars programma Aardwetenschappen 
en vooral die vakken volgen die aansluiten bij je belangstelling en ambities. 
 
Aanmelden 
Alle aankomende studenten worden in de zomer aangeschreven met de 
vraag of zij willen deelnemen aan het BètaPlus programma. Tijdens de 
introductiedagen (begin september) wordt dit met de belangstellenden 
uitvoerig besproken. Aanmelding voor BètaPlus-A heeft in eerste instantie 
alleen betrekking op de mogelijkheid tot vervanging van wiskunde/fysica 
(zie hierboven).  
Let op: ook voor BètaPlus-B dien je je via Studielink gewoon in te schrijven 
voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen. 
 
Informatie 
Wil je meer informatie over het BètaPlus programma van de opleiding, dan 
kun je contact opnemen met de coördinator van de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen: dr. P.Th. Meijer, T: 030 253 5091; E: p.meijer@uu.nl.  
 
3.6 Minors 
 
Een minor is een door een onderwijsinstituut erkend, samenhangend aantal 
cursussen in de profileringsruimte van ten minste 30 studiepunten. De vrije 
keuzeruimte in de bacheloropleiding Aardwetenschappen kan worden 
ingevuld met een minorprogramma bij een andere opleiding. Je kunt voor 
een minor kiezen omdat dit je interesse heeft, maar ook omdat het je 
aanvullend voorbereidt op wat je later bij het vervolg van je studie in een 
masteropleiding (of beroep) wil gaan doen. Zo biedt ook het onderwijs-
instituut Aardwetenschappen minors aan voor studenten van andere 
opleidingen. De door de verschillende onderwijsinstituten samengestelde 
minors zijn veelal te vinden op de website van de betreffende opleiding en 
worden ook vermeld op de minor website van de Universiteit Utrecht en in 
de Universitaire Onderwijscatalogus.  
 
De faculteit Geowetenschappen biedt een viertal thematische minoren aan, 
waarbij cursussen uit verschillende bacheloropleidingen worden 
gecombineerd. Geo-minoren zijn breed samengesteld en bieden je de 
mogelijkheid, binnen een gegeven kader, zelf keuzes te maken afhankelijk 
van je interesse en beschikbaarheid. 
 
De vier GEO-minoren zijn: 
- Duurzame ontwikkeling 
- Global Change 
- Deltametropool: planningsvraagstukken en mobiliteit 
- Globalisering en mondiale ongelijkheid. 
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Als student Aardwetenschappen kun je een Geo-minor in je profilerings-
ruimte opnemen. Je mag daarvoor ook cursussen, die je eigen opleiding 
aanbiedt, gebruiken. Meer informatie over de Geo-minoren is te vinden via 
https://students.uu.nl/onderwijs/minors. 
 
Interuniversitaire minor Porous Media. 
Met ingang van studiejaar 2017-2018 is er in samenwerking met de TU-
Eindhoven een nieuwe leerlijn Porous Media opgezet. Om de zichtbaarheid 
van de leerlijn te vergroten heeft de opleiding Aardwetenschappen besloten 
om er een geïntegreerd pakket van te maken en dat aan te bieden als een 
interuniversitaire minor Porous Media.  
Studenten die deze minor willen volgen zullen dan ook colleges/practica in 
Eindhoven volgen en studenten uit Eindhoven die deze cursussen volgen 
komen in Utrecht colleges bijwonen. Prof. Schotting is de coördinator van 
deze minor vanuit de Universiteit Utrecht. 
 
De interuniversitaire minor Porous Media bestaat uit de volgende cursussen: 
GEO2-4203 UU: Fysische Hydrologie (7,5 EC)  

te volgen in Utrecht (BA jaar 2, periode 1) 
4RA10 + 4RA11 TU/e: Introduction transport phenomena (7,5 EC)  

te volgen in Eindhoven (BA jaar 2, periode 3) 
GEO3-1330 UU: Water in GEO-processen (7,5 EC)  

(BA jaar 3, periode 3) 
GEO3-1336 TU/e en UU: Introduction Porous Media (7,5 EC)  

te volgen in Eindhoven én Utrecht afwisselend (BA jaar 3, periode 3).  
 
Interesse? Details over hoe je inschrijft voor de minor en de vakken staat 
op de minor pagina. https://students.uu.nl/geo/interuniversitaire-minor-
porous-media  
Wil je alleen losse cursussen volgen dan moet je je daarvoor inschrijven via 
osiris bij de betreffende onderwijsinstelling.  
 
Naast deze thematische minoren zijn er ook minoren met een meer 
specialistische invulling, bijvoorbeeld de ondernemerschapsminor en de 
educatieve minor.  
 
De ondernemerschapsminor  
Speciaal voor studenten die overwegen na hun afstuderen een eigen bedrijf 
te starten is de minor Entrepreneurship ontwikkeld. De inleidende cursus 
van deze minor heet “essentials of entrepreneurship”. Verder wordt 
aandacht besteed aan financiering, innovatie, marketing, logistiek en 
management. De minor wordt georganiseerd vanuit de faculteit REBO; ook 
docenten uit andere faculteiten, waaronder Geowetenschappen, verzorgen 
onderwijs. Informatie over minoren is te vinden op de minorwebsite van de 
UU: https://students.uu.nl/onderwijs/minors. 
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Educatieve Module: bachelordiploma met officiële lesbevoegdheid 
Studenten die hun profileringsruimte invullen met de educatieve module, 
krijgen bij hun bachelordiploma een tweedegraads lesbevoegdheid om les te 
kunnen geven in de onderbouw van de Havo en het Vwo. Ook de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen biedt deze mogelijkheid aan, voor 
het vak aardrijkskunde.  
Om met de educatieve module te kunnen starten moet je ten minste 60 
studiepunten van je bachelor hebben behaald. De educatieve module is een 
programma van een half jaar (30 EC) dat wordt verzorgd door de Graduate 
School of Teaching (GST) en de faculteit gezamenlijk. Er zijn twee 
momenten dat studenten kunnen starten met de voltijd educatieve module: 
in september en in februari. Je kunt de educatieve module daarnaast ook in 
deeltijd doen. In dat geval wordt de opleiding uitgesmeerd over 1 jaar. 
Nadeel is wel dat je dan maar op 1 moment kunt starten, in september. 
In de educatieve module leer je hoe het schoolvak aardrijkskunde in elkaar 
zit, hoe je lessen kunt ontwikkelen en uitvoeren, hoe je kunt zorgen voor 
een veilige sfeer in de klas en hoe je leerlingen kunt begeleiden bij hun 
ontwikkeling. Je krijgt vanzelfsprekend theoretische achtergrond op het 
terrein van pedagogiek, leerpsychologie en vakdidactiek. Daarnaast loop je 
stage op een middelbare school in de regio Utrecht. Op de stageschool word 
je intensief begeleid en is er een opbouw in de verantwoordelijkheid die je 
krijgt voor het onderwijsproces. Je begint met het observeren van lessen en 
aan het einde van de stage zul je een aantal lessen zelfstandig verzorgen 
onder begeleiding van een docent van de school.  
De educatieve module biedt je een unieke kans om te ervaren hoe je jouw 
vak over kunt dragen op jongeren. Niet alleen nuttig als je docent wilt 
worden in het voortgezet onderwijs, maar ook als je in je werk trainingen of 
rondleidingen moet geven, op conferenties moet spreken of educatief 
materiaal ontwikkelt.  
Als je interesse hebt om verder te groeien als docent kun je na afronding 
van je bachelor de educatieve master volgen. Er zijn twee opties: de 
éénjarige educatieve masteropleiding (die je kunt volgen nadat je al een 
inhoudelijke masteropleiding hebt gedaan) of de tweejarige educatieve 
masteropleiding (die je kunt volgen na afronding van je bacheloropleiding). 
Bij beide opleidingen krijg je een eerstegraads bevoegdheid, wat inhoudt 
dat je les kunt geven in de onder- en bovenbouw van de Havo en het Vwo. 
De tweejarige educatieve master heeft daarnaast een bredere insteek: je 
leert ook over educatie en communicatie over geografie in bredere zin 
(denk educatieve instellingen, musea, uitgeverijen, voorlichting, 
journalistiek of vakdidactisch onderzoek). Als je de educatieve module hebt 
afgerond krijg je 30 EC aan vrijstellingen in de educatieve master, en duurt 
de master dus een half jaar korter.  
Inlichtingen over de educatieve module en de (ingangseisen voor de) 
educatieve masteropleiding zijn te verkrijgen bij:  
Tim Favier (vakdidacticus Aardrijkskunde), e-mail t.t.favier@uu.nl . 
Zie ook de website van de Graduate School of Teaching: 
www.uu.nl/onderwijs/graduate-school-of-teaching.   
 
e-learning modules binnen de Educatieve Module 
Mocht je interesse hebben in de educatieve masteropleiding, dan moet je er 
goed rekening mee houden dat er ingangseisen en uitgangseisen zijn 
gesteld ten aanzien van je kennis van de sociale geografie. Om te kunnen 
starten met de educatieve master moet je minstens 10 EC aan sociale 
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geografie hebben behaald, en om te kunnen afstuderen moet je minstens 
20 EC aan sociale geografie hebben behaald. Je moet hiermee dus rekening 
houden bij de samenstelling van je profileringsruimte. Je kunt reguliere 
cursussen volgen bij Sociale Geografie en Planologie. Maar om allerlei 
redenen kan het lastig zijn om aan deze cursussen deel te nemen. Daarom 
zijn e-learning modules ontwikkeld om te zorgen dat je op een flexibele 
manier sociaal geografische kennis opdoet. Bovendien is de inhoud van de 
e-learning modules afgestemd op het schoolvak aardrijkskunde. Het is aan 
te raden om een mail te sturen naar de studieadviseur van Sociale 
Geografie en Planologie (studieadviseur.sgpl@uu.nl), met de vraag welke 
cursussen handig zijn om te volgen.  
 
Systeem Aarde 1 (FG): In het eerste deel van Systeem Aarde ligt de nadruk 
op processen in de inwendige aarde (endogene krachten) en fenomenen die 
zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de 
aarde als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) 
gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de diepe aarde. 
NB: Studenten Aardwetenschappen mogen deze e-module niet volgen, zij 
moeten de reguliere cursus volgen.  
start: periode 1 (week 36) punten: 5 EC (niveau 1)  
 
Systeem Aarde 2 (FG): In het tweede deel van Systeem Aarde komen 
onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de vormen en processen 
aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: 
verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, 
atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele 
geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en 
klimaatverandering. (Studenten Aardwetenschappen mogen deze e-module 
niet volgen, moeten de reguliere cursus volgen).  
NB: Studenten Aardwetenschappen mogen deze e-module niet volgen, zij 
moeten de reguliere cursus volgen.  
start: periode 2 (week 46) punten: 7,5 EC (niveau 1)  
 
Wereld (SG): Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar 
economische, sociale, politieke, en culturele veranderingen in onze tijd. Elke 
dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar 
verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en 
onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in 
geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en 
sociaal-culturele processen van globalisering, de impact van wereldsteden 
en het mondiale voedselvraagstuk.  

NB: Studenten die de cursus Globalization (GEO3-3413) met een voldoende 
hebben afgerond, kunnen deze e-module niet meer volgen.  
start: periode 2 (week 46) punten: 7,5 EC (niveau 3)  

 
Zuid-Amerika (FG en SG): Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) 

in de aardrijkskunde syllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo 
focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische 

insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele 
thema’s die zullen worden uitgediept zijn: beeldvorming, landschappen en 
klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in 

Zuid-Amerika en Brazilië als BRIC land.  
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start: periode 3 (week 6) punten: 7,5 EC (waarvan: 2,5 FG en 5 SG) 
(niveau 2)  

 
Leefomgeving (FG en SG): De e-module leefomgeving gaat over Nederland 

en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over met 
stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen 
heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij 

komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde. 
start: periode 4 (week 17) punten: 7,5 EC (waarvan: 2,5 FG en 5 SG) 

(niveau 2). 
 
Inschrijven 
Je kunt je voor de e-modules inschrijven middels het formulier dat te 
vinden is op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/GEO_Emodules 
tijdens de reguliere inschrijfperiode en evt. tijdens de na-inschrijving. 

Periode 1 E Systeem Aarde 1 (GEO1-1191E) niveau 1 5 EC 
Periode 2 E Systeem Aarde 2 (GEO1-4192E) niveau 1 7,5 EC 

Periode 2 E Wereld  (GEO3-3063E) nvieau 3 7,5 EC 
Periode 3 E Zuid-Amerika (GEO2-3062E) niveau 2 7,5 EC 
Periode 4 E Leefomgeving (GEO2-3061E) niveau 2 7,5 EC 

 
3.7 Het Honours Programma in de bacheloropleiding Aardwetenschappen 
 

Honours College Geowetenschappen 
De Faculteit Geowetenschappen streeft een ambitieus studieklimaat na en 

wil met het Honours College Geowetenschappen (HCG) aan goed 
presterende en gemotiveerde studenten de mogelijkheid bieden om in hun 

academische en persoonlijke ontwikkeling doelen te bereiken die boven de 
eindtermen van de reguliere bacheloropleidingen uitstijgen. Er wordt 
daarom honoursonderwijs aangeboden dat op een hoger en uitdagender 

niveau ligt dan het reguliere bacheloronderwijs. Hiermee zorgt de faculteit 
ervoor dat het potentieel van goed presterende en gemotiveerde studenten 

optimaal beschikbaar komt voor onderzoek en maatschappij.  
 
Het Honours College Geowetenschappen is in 2009 gestart. In 2013 is de 

opzet van het honoursonderwijs deels gewijzigd; parallel aan het bestaande 
honoursprogramma is er voor studenten die in 2013 starten een nieuw 

programma ontwikkeld1. 
 
Om deelnemende studenten zich te laten ontwikkelen tot excellente 

geowetenschappers, bewust van zichzelf en van hun plek en rol in de 
samenleving, is het HCG gericht op verdieping, verbreding en persoonlijke, 

professionele ontwikkeling. Honoursstudenten krijgen keuzevrijheid bij het 
inrichten van hun persoonlijk honourstraject, en kunnen daarin hun passies 
volgen. 

 

                                            
1 Deze tekst beschrijft verder het nieuwe honoursprogramma. Voor informatie over het oude programma wordt verwezen naar de 
Studiegids van het Honours College Geowetenschappen. 
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De doelen van het Honours College Geowetenschappen zijn om 
honoursstudenten: 
1. tot een grotere verdieping te brengen op het vakgebied van de eigen 

bacheloropleiding dan in het reguliere programma kan worden bereikt; 
2. een grotere betrokkenheid te geven bij het wetenschappelijk onderzoek 

van het eigen vakgebied dan bereikt wordt door reguliere studenten; 
3. diepgaand inzicht te geven in de plaats van het eigen vakgebied binnen 

het bredere domein van de geowetenschappen; 
4. persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden te laten ontwikkelen 

die passen bij top-geowetenschappers. Dit omvat rijkdom aan 
initiatieven, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit, en een 
goed vermogen tot (zelf)reflectie, project- en time-management, 
multidisciplinair teamwork en leiderschap. 

 
Deelnemers aan het honours college worden geselecteerd op basis van 
behaalde cijfers en motivatie. Een eerste selectie vindt ‘voor de poort’ 
plaats, met name tijdens de matchingsactiviteiten. Studenten die voor 
aanvang van de studie besluiten om deel te nemen aan het honours college, 
kunnen al in het eerste semester kennismaken met vakken op 
honoursniveau. Maar omdat een deel van de studiekiezers eerst zeker wil 
weten of ze de studie (makkelijk) aankan, is er een tweede selectie- en 
instroommoment na het eerste semester.  
 
Als je deelneemt aan het Honoursprogramma wordt van je verwacht dat je 
in het ‘reguliere’ bachelorprogramma nominaal studeert. Het Honours komt 
er deels bij, in 2,5 tot 3 jaar moet je 15 EC extra halen, en neem je deel 
aan een studiereis. 
 
De onderdelen van het Honours College zijn: 
- het honours Seminar/Geohuis/Honours conferentie (extra, totaal 15 EC); 
- twee honours profileringsvakken (vervangend, totaal 15 EC); 
- honours thesis (vervangend, 15 EC); 
- honoursinvulling bij minimaal 4 reguliere vakken (verplicht en keuze) bij 

major- en profileringsvakken; 
- honours studiereis (extracurriculair). 
 
Het Honours College kent in het Honours Seminar, Geohuis en in het 
multidisciplinair project o.a. multi- en interdisciplinaire projectgroepen, 
waarin studenten uit de verschillende opleidingen van de faculteit 
gezamenlijk aan een integrerend onderwerp werken.  
In het seminar is er daarnaast aandacht voor training in vaardigheden (o.a. 
debat, samenwerken, leiderschapsvaardigheden) en voor reflectie op 
persoonlijke ambities en mogelijkheden. 
 
Nadere informatie over het honoursonderwijs is te vinden in de studiegids 
van het Honours College Geowetenschappen. Met vragen over het 
honoursprogramma kun je ook terecht bij de honourscoördinator van 
Aardwetenschappen: dr. E.A. Addink E: e.a.addink@uu.nl of via GEO 
algemeen dr. Floris van den Berg (kamer 8,46 VMA gebouw, E: 
f.vandenberg2@uu.nl.  
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Descartes College 
Voor goede studenten, die zich nog breder willen ontwikkelen dan de 
Geowetenschappen, is er het Descartes College. Het Descartes College is 
een universiteitsbrede honours minor (4 modules van 7,5 EC, per jaar 2 
modules), waaraan per jaar 25 UU-studenten kunnen deelnemen. 
In de cursussen staat de wetenschap in al haar facetten centraal. De inhoud 
van de modules: 
- eenheid en diversiteit van de wetenschappen; 
- ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap; 
- invloedrijke denkers uit de vorige eeuw; 
- thema’s die door de deelnemende studenten worden ingebracht en 

voorbereid.  
 
Meer informatie en aanmeldingsprocedure is te vinden op de website van de 
Universiteit Utrecht over Descartes College. Programmacoördinator Thijs de 
Beus: t.debeus@uu.nl. 
 
3.8 Studiebelasting 
 
Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, die elk weer zijn verdeeld in twee 
perioden. Het onderwijs vindt dus plaats in 4 perioden van elk ca. 11 
weken.  
In studiejaar 2019-2020 zijn de onderwijsperioden als volgt vastgesteld: 
Periode 1: 02 september 2019  t/m  08 november 2019  
Periode 2: 11 november 2019  t/m  31 januari 2020 
Periode 3: 03 februari 2020  t/m  17 april 2020 
Periode 4: 20 april 2020  t/m  10 juli 2020 
 
De student wordt geacht 1680 uur per jaar nodig te hebben om de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen te kunnen voltooien. De studielast 
van een onderwijsonderdeel wordt gemeten volgens het European Credit 
Transfer System (EC), waarbij 1 EC staat voor 28 uur studie. Voor alle 
studieonderdelen wordt het aantal EC dat een student verwerft vastgesteld 
bij het met succes afleggen van de gehele cursus. De studieonderdelen 
worden in beginsel afgesloten binnen een periode.  
 
3.9 Cursusaanbod 
 
Het complete onderwijsaanbod in de bachelorfase van alle opleidingen van 
de Universiteit Utrecht geordend in cursussen, is opgenomen in de 
Universitaire Onderwijscatalogus. In deze studiegids zijn uitsluitend in 
tabelvorm de voor iedereen verplichte en majorgebonden keuzeonderdelen 
van de bacheloropleiding Aardwetenschappen opgenomen. Het 
cursusaanbod is ingedeeld op drie kennisniveaus: inleidend, verdiepend en 
gevorderd. Deze niveaus komen niet per definitie overeen met het 
studiejaar waarin de cursus valt. Het is belangrijk om bij de keuzes in het 
programma (majorgebonden keuzeonderdelen en profileringsruimte) 
rekening te houden met het niveau van de cursussen omdat het 
bachelorexamen bepaalde niveau-eisen stelt. (Zie ook hfdst. 3 van de OER).  
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3.10 Het universitaire timeslot model 
 
Al het onderwijs binnen de Universiteit Utrecht wordt aangeboden volgens 
het universitaire timeslot model. Dat betekent dat een cursus in principe in 
één timeslot wordt aangeboden. In sommige gevallen wordt gebruik 
gemaakt van twee timeslots. 
 
De onderstaande timeslots worden onderscheiden: 
Timeslot A: maandag ochtend, dinsdag avond, woensdag ochtend. 
Timeslot B: dinsdag ochtend, donderdag middag + avond. 
Timeslot C: maandag middag+ avond, dinsdag middag, donderdag ochtend. 
Timeslot D: woensdag middag + avond, vrijdag ochtend + middag + avond.  
Timeslot E: maandag -, dinsdag -, woensdag -, donderdag avond ( van 
19.15-22.00h). 
 
3.11 Het bachelordiploma 
 
Na afronding van de driejarige bacheloropleiding Aardwetenschappen 
ontvang je het bachelordiploma Aardwetenschappen. Hieraan is de graad 
Bachelor of Science (BSc) verbonden. 
Het bachelorexamen is de som van alle voorgeschreven tentamens en 
praktische oefeningen die in de loop van de eerste drie jaar zijn afgenomen. 
De student is geslaagd voor het bachelorexamen Aardwetenschappen, 
indien hij/zij voor alle examenonderdelen is geslaagd, mits ook aan alle 
niveau eisen is voldaan. Voor meer informatie over het bachelorexamen zie 
hoofdstuk 4.7 in deze gids en hoofdstuk 6 van de OER. 
 
3.12 Internationalisering en studeren in het buitenland 
 
De faculteit heeft met verschillende universiteiten partner-uitwisselings-
contracten afgesloten. Dat betekent dat elk jaar Geo-studenten bij een 
internationale partnerinstelling kunnen studeren en de faculteit een aantal 
van hun studenten ontvangt. Van veel instellingen zijn de programma’s 
bekend en is vastgesteld dat het onderwijsaanbod goede mogelijkheden 
biedt.  
 
Studeren in het buitenland kan een interessante aanvulling zijn op je 
studieprogramma in Utrecht. Zo heb je door het verschillende aanbod van al 
deze partners ineens keuze uit veel meer vakken/richtingen dan je in 
Utrecht zou kunnen volgen en kun je hieruit een cursuspakket samenstellen 
dat goed aansluit bij jouw specifieke belangstelling. 
Naast de Geo-partners zijn er ook UU-brede partners. Bij deze partners ben 
je niet gebonden aan vakken binnen geowetenschappen, maar is het ook 
mogelijk om vakken te volgen binnen b.v. geesteswetenschappen.  
Maar er is meer: als je in het buitenland gaat studeren doe je enorm veel 
ervaringen op. Je krijgt een beter begrip voor cultuurverschillen in de 
wereld, leert een tweede taal vloeiend spreken en je ontwikkelt je sociale 
vaardigheden. Daarnaast zal je zelfvertrouwen toenemen en leer je 
zelfstandiger te zijn. Al deze vaardigheden vergroten je kans op de 
arbeidsmarkt. Werkgevers kijken meer en meer naar wat je naast je 
reguliere studieprogramma te bieden hebt: dus grijp die kans! Bovendien is 
het ook gewoon leuk om nieuwe mensen in een andere cultuur te 
ontmoeten. 
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Een hoop geregel?!  
Dat valt wel mee, je moet vooral op tijd beginnen met je studieplanning. Wil 
je in het buitenland studeren? Start online bij het International Office: 
https://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/study-abroad 
 
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 
- Naar welke universiteit zou je toe willen?  
- Heeft deze universiteit een overeenkomst met de UU dan wel 

Geowetenschappen?  
- Welke cursussen wil je volgen aan die universiteit? 
- In welke periode wil je gaan? Van wanneer tot wanneer? 
 
Neem vervolgens contact op met je studieadviseur om je buitenlandwensen 
te koppelen aan je studieprogramma. 
 
Het International Office Geowetenschappen is er voor al jouw (praktische) 
vragen omtrent een verblijf in het buitenland. De International Officer kan 
jou persoonlijk advies geven en begeleiden bij de mogelijke stappen die je 
moet nemen om jouw verblijf in het buitenland te realiseren. Stap eens 
binnen bij het Student Affairs / International Office Geowetenschappen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.30-11.30 uur en 12.30-
14.30 uur of mail voor een afspraak naar international.geo@uu.nl.  
 
Loop ook eens binnen bij studievereniging EGEA (Ruppertgebouw) of kijk op 
http://www.egea.eu/entity/utrecht. Daar vind je veel ervaringsdeskundigen 
op het terrein van studeren in het buitenland. Zij kunnen je op weg helpen 
met een groot aantal praktische vragen (huisvesting, ervaring, tips).  
 
In oktober en november vinden ook verschillende voorlichtingsbijeen-
komsten plaats georganiseerd door het International Office. Kijk voor 
exacte data op de website van jouw opleiding en klik op studeren in het 
buitenland. 
 
Praktische zaken 
Zodra je een beslissing hebt genomen, kun je je definitief aanmelden voor 
de desbetreffende universiteit. Houd daarbij de genoemde 
aanmeldingsdeadlines goed in de gaten! Meer informatie hierover vind je op 
de websites van het International Office Studenten Service (Centrale UU 
partners): www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-
students/application/partner-universities en het International Office van de 
Faculteit (Facultaire partners): ook hier geldt klik op de website van jouw 
opleiding en klik op studeren in het buitenland. 
 
Handig om te weten 
- Iedereen die minimaal 60 EC heeft behaald bij aanvang van de exchange 

periode komt in aanmerking voor studeren in het buitenland. 
- De studiepunten die je haalt bij partners in het buitenland tellen in 

principe gewoon mee voor je profileringsruimte. Je hoeft dus niet eens 
studievertraging op te lopen, maar vraag wel vooraf toestemming voor 
de vakken bij de examencommissie! 

- Ga je binnen Europa op uitwisseling of stage, dan kun je aanspraak 
maken op een ERASMUS beurs. Een maandelijkse extra financiële 

mailto:international.geo@uu.nl
http://www.egea.eu/entity/utrecht
http://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/application/partner-universities
http://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/application/partner-universities
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tegemoetkoming, bovenop je normale studiefinanciering! Kijk voor meer 
informatie op https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-1-
orientation and https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-
1-orientation/costs-and-funding   

- Ga je buiten Europa op uitwisseling of stage, neem dan eens een kijkje 
op www.beursopener.nl en kijk of je ergens voor in aanmerking komt. 

- Ga je in het buitenland op uitwisseling of stage, dan is het aan te raden 
je OV-studenten-chipkaart tijdelijk stop te zetten. Hiervoor kun je 
vervolgens een maandelijkse vergoeding krijgen. Laat deze ondertekenen 
door het Student Affairs office. 

Kortom: een periode in het buitenland hoeft niet veel duurder uit te vallen 
dan eenzelfde periode in Nederland. 
 
3.13 Beroepsvaardigheden en arbeidsmarktoriëntatie 
 
Beroepsvaardigheden 
De eindtermen van de bacheloropleiding Aardwetenschappen zijn zodanig 
gedefiniëerd dat een afgestudeerde voldoende vaardigheden beheerst om 
een beroep op bachelor niveau binnen de aardwetenschappen uit te 
oefenen. De noodzakelijke vaardigheden worden getraind binnen de vakken 
van de opleiding. Dit zijn de kernaspecten van academische vorming op 
gebied van kennis en vaardigheden van aardwetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast worden binnen de bacheloropleiding algemene academische 
vaardigheden getraind die in brede zin nodig zijn om een beroep op 
academisch niveau goed te kunnen uitoefenen. Te noemen vallen: 
- schriftelijk en mondeling presenteren;  
- redeneren en beargumenteren; 

- samenwerken in de context van een project; 
- professionele attitude en professionele groei.  

 
Deze academische vaardigheden worden in de bacheloropleiding in de 

verschillende cursussen afzonderlijk behandeld en kunnen gezien worden 
als training in het verkrijgen van beroepsvaardigheid. Het is aan de student 
om met behulp van het studievoortgangsrapport te reflecteren op de 

ontwikkeling van de verschillende vaardigheden.  
 

Arbeidsmarktoriëntatie 
De volgende activiteiten binnen de bacheloropleiding Aardwetenschappen 
worden georganiseerd om de student zicht te geven op de mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt: 
- Activiteiten binnen de verplichte vakken van de bachelor. In de eerste 

jaren is dat met name tijdens veldwerk 1 en 2. 
Bij de niveau-3 vakken komen beroepsvaardigheden duidelijker aan bod 
door middel van bedrijfsbezoeken, projectmanagement en werken met in 

het werkveld gangbare methoden en technieken. 
- De educatieve minor in de bacheloropleiding biedt oriëntatie op het 

onderwijs. 
- Via de invulling profileringsruimte in de bacheloropleiding (bijvoorbeeld: 

in te vullen door vakken bij de School of Economics of Bestuur- en 
organisatie), inclusief mogelijkheid minor Entrepreneurship.  

- Door uitbreiding van de bachelorscriptie met een praktijkopdracht of 

onderzoek.  

https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-1-orientation
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-1-orientation
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-1-orientation/costs-and-funding
https://students.uu.nl/en/academics/study-abroad/step-1-orientation/costs-and-funding
http://www.beursopener.nl/
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Daarnaast wordt door de studentenvereniging activiteiten aangeboden op 
het gebied van de arbeidsmarktoriëntatie, bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, 

alumnilezingen, symposia, activiteiten met beroepsverenigingen. Ook de 
universiteit biedt arbeidsmarkt georiënteerde activiteiten aan voor alle 

studenten zoals bijvoorbeeld de carrieredagen en de loopbaan- en 

sollicitatie trainingen. 
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Overzicht van het studieprogramma 
 
4.1 Het eerste jaar van de opleiding 
 
Het eerste studiejaar is een basisjaar met een brede oriëntatie op de 
aardwetenschappen: je maakt kennis met een groot deel van het vakgebied 
en de verschillende werkwijzen hierin. Alle cursussen behoren tot het 
verplichte deel van de major. Het onderwijs in aardwetenschappelijke 
cursussen wordt aangevuld met onderwijs in belangrijke steunvakken als 
Wiskunde, Fysica en Scheikunde.  
Het programma is zo opgezet dat elke student, ongeacht zijn/haar latere 
specialisatie, start met een goed beeld van de aardwetenschappen als 
geheel. Dit biedt je de gelegenheid je te oriënteren op wat je interessant 
vindt, zodat je aan het einde van het jaar een gefundeerde keus kunt 
maken voor je vervolgprogramma. 
 
Naast de oriënterende functie van het eerste jaar biedt het programma de 
mogelijkheid inzicht te verwerven in je eigen capaciteiten die noodzakelijk 
zijn om de studie met goed gevolg te kunnen doorlopen. Tegelijkertijd heeft 
het eerste jaar dus een selecterende functie, waarbij toetsing plaatsvindt 
met betrekking tot de minimumeisen ten aanzien van vaardigheden en 
kennis, noodzakelijk om de verdere studie met succes te kunnen volgen. 
 
Studenten die reeds in het eerste cursusjaar met het BètaPlus programma 
starten, volgen een meer of minder afwijkend programma van de hier 
omschreven standaard.  
In de BètaPlus-A variant mag men in het eerste cursusjaar al een aantal 
verplichte major cursussen vervangen door cursussen uit het eerste jaar 
van de opleiding Natuurkunde: zie voor een cursusoverzicht  Bijlage 1 in 
deze studiegids.  
In de BètaPlus-B variant volgt men het gehele eerstejaars programma van 
de opleiding Natuurkunde. 
 
4.2 Overzicht onderwijsaanbod jaar 1  
 

Verplichte onderdelen major 1e cursusjaar  

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

1 GEO1-1101  Systeem Aarde 1 (incl. Ardennen  exc.) 

GEO1-4102  Systeem Aarde 2 

GEO1-1120  Euler meets Newton:  

       basis Wiskunde/ Fysica voor AW of 

       Wiskundige technieken 1(NS-120B) 

GEO1-1121  Newton meets Euler again:  

       voortg. Fysica/Wiskunde voor AW of  

       Wiskundige technieken 2(NS-121B) 

GEO1-1122  Chemistry of the Earth 

GEO1-1123  Tijd en causaliteit in de 

       Aardwetenschappen 

7,5 

7,5 

7,5 

 

 

7,5 

 

 

7,5 

7,5 

2 GEO2-4117 / 1118 Veldwerk 1 & voorbereiding          15 

 
Let op: De inhoud van de cursussen GEO1-1120; GEO1-1121; GEO1-
1123 zal met ingang van studiejaar 2020-2021 worden gewijzigd.  
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Naast de in de tabel opgenomen reguliere cursussen volg je als eerstejaars 
student Aardwetenschappen in periode 1 t/m periode 3 het zogenaamde 
“onderwijslint”. Gedurende 20 weken verspreid over deze 3 periodes 
besteed je 2 tot 3 uur per week om jezelf te trainen in het beschrijven, 
determineren en interpreteren van mineralen, gesteenten, fossielen en 
sedimentaire structuren. Deze typisch aardwetenschappelijke vaardigheden 
komen in overige cursussen in het eerste jaar maar weinig aan bod en de 
roostering als lint maakt het mogelijk regelmatig te oefenen. Het 
onderwijslint is (ook wat betreft de studiepunten) een onderdeel van het 
eerstejaars veldwerk en is daarmee een verplicht onderdeel van het eerste 
jaar. Het onderwijslint is te beschouwen als een, in het programma naar 
voren getrokken, voorbereiding op het eerstejaars veldwerk. Om praktische 
redenen heeft het lint een eigen cursuscode: GEO1-1099. 
 
Overgangsregeling voor de eerstejaars cursussen welke zijn vervallen per 
31 augustus 2014. 
 
Indien een verplichte cursus niet is behaald dient alsnog de vervangende 
cursus te worden behaald.  
 

Oude cursus:    Nieuwe vervangende cursus: 

GEO1-1103 Wiskunde periode 1 GEO1-1120 Wiskunde deel van de cursus 

Wiskunde/Fysica periode 1.  

GEO1-1103 Wiskunde periode 2 GEO1-1121 Wiskunde deel van de cursus 

Wiskunde/Fysica periode 2 

GEO1-1114 Fysica GEO1-1120 + GEO1-1121 Fysica deel 

van de cursus Wiskunde/Fysica periode 1 

en 2. 

GEO1-1112 Chemie Aarde 1   GEO1-1122 Chemistry of the Earth 

GEO1-1113 Chemie Aarde 2   GEO1-1122 Chemistry of the Earth 

GEO1-1106 Geschiedenis van de Aarde GEO1-1123 Tijd en causaliteit in de AW 

GEO1-1115 Inl. Sedimentaire Geologie GEO1-1123 Tijd en causaliteit in de AW 
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4.3 Het tweede en derde jaar van de opleiding 
 
Na het uniforme programma van het eerste jaar wordt het vervolg-
programma op basis van eigen interesses en ambitie gedifferentieerd 
ingevuld met majorgebonden keuzeonderdelen en cursussen uit de vrije 
keuze- of profileringsruimte.  
In het tweede cursusjaar volg je normaal gesproken grotendeels vakken 
met een verdiepend karakter (niveau 2). Deze vakken bouwen in 
onderscheiden richtingen voort op de kennis die in het eerste jaar is 
verworven. De onderzoeksoefening (veldwerk) aan het einde van dit 
cursusjaar heeft vanwege de intellectuele training een gevorderd niveau 
(niveau 3). In het derde cursusjaar volg je normaal gesproken vooral meer 
aan bepaalde masterprogramma’s gerelateerde specialistische vakken op 
gevorderd niveau. De opleiding wordt afgesloten met de bachelorscriptie als 
verplicht onderdeel. 
 
Thematische ordening van majorgebonden keuzecursussen 
Het aanbod aan majorgebonden keuzecursussen is op basis van 
inhoudelijke verwantschap en zinvolle aanvulling geordend binnen een 
zestal thema’s die min of meer dekkend zijn voor de belangrijkste 
aandachtsvelden binnen de Aardwetenschappen: 
• Dynamica van de Vaste Aarde 
• Geologie van de Vaste Aarde 
• Sedimentaire Geologie en Evolutie 
• Oceaan en Klimaat  
• Aarde, Water en Milieu 
• Dynamiek van het Aardoppervlak 

 
De indeling in thema’s vergemakkelijkt het kiezen van een samenhangend 
en roostertechnisch te realiseren pakket van cursussen in een van de 
richtingen binnen de Aardwetenschappen. Door voor een thema te kiezen 
kun je je optimaal voorbereiden voor een masterprogramma of een baan na 
het behalen van je bachelordiploma. De thema’s hebben in dit geval de 
functie van studieadviespaden en de keuze voor een bepaald thema is dus 
niet verplichtend. Het staat je dus ook vrij om te kiezen voor een 
combinatie van cursussen uit twee of meer thema’s. Voor een overzicht van 
de thema’s en bijbehorende cursussen: zie het hierop betrekking hebbende 
schema in dit hoofdstuk. 
 
Kerncursussen en ondersteunende cursussen 
Binnen de majorgebonden keuzecursussen kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen:  
• aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 2, pakket AW2 
• ondersteunende cursussen 
• aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 3, pakket AW3  
 
De aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 2 hebben een 
belangrijke algemeen vormende functie op het vakgebied en spelen tevens 
een rol als inhoudelijke voorbereiding voor het veldwerk in het 2e 
cursusjaar.  
De aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 3 hebben een meer 
specialistisch karakter. Bij het maken van een keuze uit dit aanbod wordt 
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ten sterkste aangeraden rekening te houden met de beoogde specialisatie in 
een latere masteropleiding.  
De ondersteunende cursussen omvatten methoden en technieken op het 
gebied van wis- en natuurkunde, scheikunde, modellering, GIS en remote 
sensing.  
Tenslotte worden nog enkele cursussen aangeboden die uitsluitend in de 
profileringsruimte kunnen worden gevolgd.  
 
Keuzeregels 
Voor een voldoende en coherente aardwetenschappelijke vorming in de 
bachelor is het van belang een minimum aantal vakken uit iedere categorie 
in de majorgebonden keuzeruimte op te nemen. De opleiding heeft dit in de 
OER vastgelegd in de vorm van ‘keuzeregels’; zie ook het hierop betrekking 
hebbende schema op een van de volgende bladzijden in dit hoofdstuk. 
 

De keuzeregels voor het majordeel van het tweede en derde cursusjaar:  
 
Verplichte onderdelen zijn het tweedejaars veldwerk (15 EC) of vervanging 
en de bachelorscriptie (15 EC).  
Daarnaast kiest de student: 
a. (in het tweede cursusjaar) ten minste twee aardwetenschappelijke 
kerncursussen à 7,5 studiepunten op niveau 2 (pakket AW2);  
b. (in het tweede of derde cursusjaar) ten minste twee cursussen à 7,5 
studiepunten, die ondersteunende vaardigheden of kennis bieden, waarvan 
ten minste 1 uit het aanbod Wiskunde / Statistiek; 
c. (in het derde cursusjaar) ten minste twee aardwetenschappelijke 
kerncursussen à 7,5 studiepunten op niveau 3 (pakket AW3). 
 
LET OP:  
- Bovenstaande keuzeregels zijn voor studenten gestart met de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen met ingang van studiejaar 
2014-2015 of later.  
Studenten gestart met de opleiding Aardwetenschappen VOOR 
studiejaar 2014-2015 dienen oudere studiegidsen te raadplegen en 
aan de betreffende keuzeregels te voldoen. 

 
 
De regels voor invulling van de majorgebonden keuzeruimte zijn bedoeld als 
sturingsmechanisme om tot een in voldoende mate coherent programma te 
komen. Indien een student van deze keuzeregels wil afwijken, is vooraf 
toestemming nodig van de examencommissie van de bacheloropleiding. 
De examencommissie toetst of de voorgestelde wijziging passend is bij de 
beoogde verdere (studie)loopbaan en wat de consequenties zijn voor de 
formele diploma-eisen. 
 
NB.: Voor het BètaPlus programma gelden van de standaard afwijkende 
keuzeregels: Zie Bijlage 1 in deze studiegids. 
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Aanwezigheids- en inspanningsverplichting 

- Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus 

waarvoor hij/zij staat ingeschreven.  
- Aanvullende eisen, zoals de aanwezigheids- en inspanningsverplichting, 

worden in de studiewijzer omschreven. 
- Indien aantoonbaar sprake is van overmacht (bv. familieomstandigheden 

of ziekte) vervalt de aanwezigheidsplicht. Wanneer ziekte de reden is van 

afwezigheid, dan moet je dit vooraf telefonisch melden bij het 
onderwijssecretariaat Aardwetenschappen (T: 030-2535010;  

E: i.beekman@uu.nl). Zodra je beter bent moet je een schriftelijk bewijs 
van de bijzondere omstandigheden overleggen aan het 
onderwijssecretariaat en een afspraak maken met de cursuscoördinator 

om de verplichte onderdelen alsnog in te halen.  
- Inspanningsverplichtingen (zoals het houden van een presentatie of het 

schrijven van een paper) kunnen nimmer komen te vervallen. Wanneer 
een student door overmacht niet tijdig aan een bepaalde 
inspanningsverplichting kan voldoen, bepaalt de cursuscoördinator een 

nieuwe datum waarop alsnog aan deze verplichting moet worden 
voldaan. Alleen nadat een bewijs van overmacht is overlegd.  

- Studenten die in aanmerking willen komen voor een bijzondere regeling 
ten aanzien van cursusverplichtingen wegens chronische ziekte, handicap 
of topsportstatus, kunnen hiertoe via de studieadviseur een verzoek 

richten aan de examencommissie. 
- Bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de 

cursuscoördinator de student uitsluiten van verdere deelname aan de 
cursus of een gedeelte daarvan. Zie ook OER, art. 4.4. 
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Thematische ordening van het cursusaanbod in de opleiding 

Dynamica  Geologie  Sedimentaire Oceaan  Aarde, Water  Dynamiek  
van de van de Geologie en  en en  van het  

Vaste Aarde Vaste Aarde Evolutie Klimaat Milieu Aardoppervlak 

jr 
1 

Lithosfeerdynamica Def. met. korst Paleontologie - flora Sedim. systemen Fys. hydrologie Geologie van NL 

Sedimentaire syst. 

jr Mineral . & Magma’s Paleontologie-fauna Paleoceanografie Geochem. cycli Terrest. system. 
  
2 Veldwerk 2  Veldwerk 2 Veldwerk 2 Veldwerk 2 Veldwerk 2 Veldwerk 2 

orogenese orogenese voorlandbekkens voorlandbekkens laaglandgenese laaglandgenese 

Geodynamica Chemische geodyn. Paleoenvironments Paleoklimatologie Water in GEO-proc. Landdegradatie 

jr Inl. seismologie Struct.eigensch. Sedimentologie en  Quaternary climate Bodem & water- Rivier & Delta 
3 & seismiek aardse materialen Bekken Stratigrafie & global change verontreiniging ecomorfodyn. 

  
Structurele geol. Geoch. proc. opp. Geoch. proc. opp. Morfodyn. kust 

& tektoniek 

jr 
1 

  

jr 
2 

  
  

jr 
3 

  

Voortgezette Fysica/Wiskunde  

Profileringsruimte:  Planetologie, een 
  inleiding     en       Introduction Porous Media 

Lineaire algebra en vector analyse 
Differentiaal vergelijkingen in de Aardwetenschappen 

Fysische chemie 
Aardobservatie en data analyse  

 
Systeem Aarde 1 en 2  
Chemisty of the Earth 

Tijd en causaliteit in de Aardwetenschappen 
Veldwerk 1  

Profileringsruimte:  Natural Hazards. 

Algemeen: Vervanging Veldwerk 2 door cursussen Wis-/ Natuur-/ Scheikunde (op niveau 3 evt. 2). 

Programmeren en modelleren van Aardse processen 
Vloeistofmechanica 

Continuüm mechanica  &  rheologie 
Hands on GIS 

Optie:  Vervanging door Wiskundige technieken 2 (Natuurkunde) 

Bachelorscriptie 

Basis Wiskunde /Fysica  
Optie:  Vervanging door Wiskundige technieken 1 (Natuurkunde) 
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Keuzeregels in de opleiding 
Keuzeregels aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 2, pakket AW2, zie OER bijl.2.b. 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2 Keuze 2 uit aanbod (let op gewijzigd voor studenten startend 
met de BA opleiding per 2014-2015 of later): 
Studenten gestart met de BA opleiding voor 2014 dienen 3 
cursussen te kiezen uit onderstaand aanbod.  
GEO2-1205  Mineralen en magma's 
GEO2-1206  Lithosfeerdynamica 
GEO2-1207  Geochemische cycli 
GEO2-1208  Sedimentaire systemen 
GEO2-1209  Deformatie en metamorfose van de korst 
GEO2-1215  Paleonologie – fauna 
GEO2-1218  Paleoceanografie 
GEO2-4201  Geologie van Nederland 
GEO2-4203  Fysische hydrologie 
GEO2-4204  Terrestrische systemen en hun ruimtelijke patronen 
GEO2-4212  Paleontologie - flora 

15 
 
22.5 

 
Keuzeregels ondersteunende cursussen 

Niveau Cursusnaam Studielast (etcs) 

2 Keuze 1 uit aanbod wiskunde/statistiek: 
GEO2-1201  Lineaire algebra en vectoranalyse 
GEO2-1301  Differentiaalvergelijkingen in de aardwetenschappen 
GEO2-4208  Aardobservatie en data analyse 

7,5 

2/3 Keuze 1 uit aanbod (mits niet al gekozen uit aanbod 
wiskunde/statistiek hierboven): 
GEO2-1201  Lineaire algebra en vectoranalyse 
GEO2-1202  Fysische chemie 
GEO2-1301  Differentiaalvergelijkingen in de aardwetenschappen 

GEO2-4208  Toegepaste Aardobservatie 
GEO3-1302  Continuüm mechanica en rheologie 
GEO3-1320  Programmeren & modelleren van aardse processen 
GEO3-4307  Vloeistofmechanica 
GEO3-4308  Hands on GIS 

7,5 

 
Verplicht onderdeel major jaar 2 
Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

3 Keuze voor 1 veldwerk of vervanging: 
GEO3-1210  Veldwerk 2 - Orogenese 
GEO3-1217  Veldwerk 2 - Voorlandbekkens en afzettingsmilieus 
GEO3-4207  Veldwerk 2 - Laaglandgenese en excursie 
Vervanging door cursussen Wis-, Natuur- en/of Scheikunde op 
niveau 2 en/of 3 

15 

 

Keuzeregels aardwetenschappelijke kerncursussen op niveau 3, pakket AW3, zie OER bijl. 2.d. 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

3 Keuze 2 uit aanbod: 
GEO3-1304  Structuur en eigenschappen van aardse materialen 
GEO3-1306  Chemische geodynamica 
GEO3-1307  Structurele geologie en tektoniek 
GEO3-1308  Geochemische processen aan het aardoppervlak 
GEO3-1312  Inleiding seismologie en seismiek 
GEO3-1313  Geodynamica 
GEO3-1319  Sedimentologie en bekkenstratigrafie 
GEO3-1329  Paleoklimatologie 
GEO3-1330  Water in GEO-processen 
GEO3-4301  Bodem- en waterverontreiniging 
GEO3-4303  Quaternary climate and global change 
GEO3-4304  Landdegradatie 
GEO3-4305  Rivier en Delta Ecomorfodynamica 
GEO3-4306  Morfodynamica van kustsystemen 
GEO3-4312  Paleoenvironments 

15 

 

Verplicht onderdeel major jaar 3  
Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

3 GEO3-1324  Bachelorscriptie  
- Studenten gestart met de BA opleiding AARD vanaf 2014-2015 
GEO3-1325  Bachelorscriptie 
- Studenten gestart met de BA opleiding AARD t/m 2013-2014 

15 
 
7,5 
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Voorbeeldtrajecten 
Bij aanvang van het tweede cursusjaar gaat het niet alleen om de keuze 
van een thema met bijbehorende aardwetenschappelijke kernvakken, ook 
moet je beslissingen nemen over de te volgen ondersteunende cursussen, 
het type veldwerk aan het eind van jaar twee en het al of niet (verder) 
deelnemen aan een bepaald BètaPlus programma. 
Verder is het belangrijk tijdig na te denken wat te doen na de 
bacheloropleiding. Voor doorstroming naar een masterprogramma gelden 
toelatingsvoorwaarden en het is verstandig in verband met je vakkenkeuze 
je hier tijdig op te oriënteren. Raadpleeg hiertoe de MSc Earth Sciences 
studiegids, die op de facultaire website is te vinden. 
In de navolgende tabel ‘Aanbevelingen samenstelling bachelorprogramma’ 
zijn in globale vorm, uitgaande van verschillende thema’s, 
voorbeeldtrajecten beschreven waarmee je een optimale voorbereiding 
krijgt op de verschillende aansluitende masterprogramma’s binnen de 
masteropleiding Earth Sciences in Utrecht. 
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Aanbevelingen samenstelling bachelorprogramma  
 Aanbevolen 

ondersteunende Bèta 
cursussen  

Relevant 
BètaPlus 
programma  

VWK2 keuze 
 

Gewenste BSc cursussen voor 
doorstroming naar MSc programma 

Aansluitend MSc programma en 
studiepaden 

 
Dynamica van de  
Vaste Aarde 

Wiskunde*  
Natuurkunde* 
* aanbevolen:  
ook in profileringsruimte 

BètaPlus B 
of 
BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 

Orogenese 
 
(of vervanging  
wisk/natuurk.) 

Geodynamica; Inleiding seismologie en 
seismiek; Programmeren en modelleren van 
aardse processen; LAVA; DIVA 

Earth Structure and Dynamics: 
-Physics of the solid Earth and planets 
 

 
Geologie van de 
Vaste Aarde 

Wiskunde 
Natuurkunde  
Scheikunde 

 
 
BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 

 
 
Orogenese 

Chemische geodynamica; Continuum 
mechanica en rheologie; Structurele geologie 
en tektoniek; Structuren en eigenschappen 
van aardse materialen 
 
Continuum mechanica en rheologie; Geo-
dynamica; Lithosfeerdynamica; Sedimentaire 
systemen; Programmeren en modelleren  

Earth Structure and Dynamics: 
- Earth materials 
 
 
 
- Basins, orogens and the crust 
   lithosphere system 

Sedimentaire 
geologie en  
evolutie 

Wiskunde 
Natuurkunde 
Biologie 

BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 

 
Voorlandbekkens 

Paleontology-flora /-fauna; 
Paleoenvironments; Sedimentologie en 
bekkenstratigrafie; Quaternary climate & 
global change. 

Earth, Life Climate 
- Integrated Stratigraphy and  
    sedimentary systems 
- Climate reconstruction 
- Biogeosciences and evolution 

 
Oceaan en Klimaat 
 

Wiskunde 
Natuurkunde 
Biologie 

BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 

 
Voorlandbekkens 

Paleoceanography; Paleoclimatology; 
Quaternary climate & global change. 
 
* Mar.Scien. 2 en 3 (door BIO) in prof.ruimte. 

Marine Sciences 
 
Earth, Life and Climate: 
- Climate reconstruction 

 
Aarde, Water en 
Milieu 

Wiskunde 
Scheikunde 
 

BètaPlus A: 
scheikunde 
 

 
Laaglandgenese  

Bodem- en waterverontreiniging; Geo-
chemische processen van het aardoppervlak; 
Paleoceanografie. 

Earth, Life and Climate: 
- Biogeochemistry 
 
Earth Surface and Water: 
- Environmental geochemistry 

Wiskunde 
Natuurkunde 
 

BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 
of  
BètaPlus B 

Bodem- en waterverontreiniging; Fysische 
hydrologie; Vloeistofmechanica; Water in 
GEO-processen 

Earth Surface and Water: 
- Hydrology 
 
Water Science and Management 

 
Dynamiek van het 
Aardoppervlak 

 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Biologie 

 
BètaPlus A: 
wis/natuurkunde 

 
Laaglandgenese 

Quaternary climate & global change; 
Morfodynamica van kustsystemen; Rivier en 
Delta Ecodynamica; Vloeistofmechanica 
 
Aardobservatie en data analyse; Bodem- en 
waterverontreiniging; Landdegradatie;  

Earth Surface and Water: 
- Coastal dynamics and fluvial syst. 
 
 
Earth Surface and Water: 
- Geohazards and Earth observation 
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4.4 Overzicht onderwijsaanbod jaar 1, 2 en 3 
 
Jaar 1 
 
periode 1   EC timeslot  
GEO1-1099: Lint-cursus / voorbereiding veldw.1 0  
GEO1-1101: Systeem Aarde 1   7,5 A en D 
GEO1-1120: Euler meets Newton: 
  basis Wiskunde/Fysica voor AW  7,5 C en B 
 
periode 2   EC timeslot 
GEO1-1099: Lint-cursus / voorbereiding veldw.1 0  
GEO1-4102: Systeem Aarde 2  7,5 A en D 
GEO1-1121: Newton meets Euler again: voort- 
   gezette Fysica/Wiskunde voor AW 7,5 B en C 
 
periode 3   EC timeslot 
GEO1-1099: Lint-cursus / voorbereiding veldw.1 0  
GEO1-1122: Chemistry of the Earth   7,5 A 
GEO1-1123: Tijd en causaliteit in de AW  7,5 C 
 
periode 4   EC timeslot 
GEO2-4117: Veldwerk 1 (Franse Alpen) of  15 nvt 
GEO2-1118: Veldwerk 1 (Spanje)  15 nvt 
 
 
Let op: De inhoud van de cursussen GEO1-1120; GEO1-1121; GEO1-
1123 zal met ingang van studiejaar 2020-2021 worden gewijzigd.  
 
 
Jaar 2 
 
periode 1  EC timeslot  
GEO2-1201: Lineaire algebra en vector analyse 7,5 A 
GEO2-1202: Fysische chemie 7,5 D 
GEO2-1207: Geochemische cycli 7,5 C 
GEO2-4203: Fysische hydrologie 7,5 B 
GEO2-4208: Toegepaste Aardobservatie 7,5 D 
GEO2-4212: Paleontologie – flora 7,5 C 
 
periode 2  EC timeslot 
GEO2-1208: Sedimentaire systemen 7,5 B 
GEO2-1209: Deformatie & metamorf. vd.korst 7,5 A 
GEO2-4201: Geologie van Nederland 7,5 C (en evt. D) 
 
periode 3  EC timeslot 
GEO2-1205: Mineralen en magma's 7,5 C  
GEO2-1206: Lithosfeerdynamica 7,5 B 
GEO2-1215: Paleontologie - fauna 7,5 A 
GEO2-1218: Paleoceanografie 7,5 C 
GEO2-1301: Differentiaalvergelijkingen in de AW 7,5 D 
GEO2-4204: Terrestrische systemen  7,5 B 
GEO2-4211: Natural hazards  7,5 A 
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periode 4  EC timeslot 
GEO3-1210: Veldwerk 2 - Orogenese 15 nvt 
GEO3-1217: Veldwerk 2 - Voorlandbekkens en 
   afzettingsmilieus  15 nvt 
GEO3-4207: Veldwerk 2 – Laaglandgen. en exc. 15 nvt 
 
 
jaar 3 
 
periode 1  EC timeslot 
GEO3-1304: Structuren en eigenschappen  
  van aardse materialen 7,5 D 
GEO3-1320: Programmeren en modelleren 
   van aardse processen 7,5 C 
GEO3-1329: Paleoklimatologie  7,5 A 
GEO3-4304: Landdegradatie 7,5 A 
GEO3-4307: Vloeistofmechanica  7,5 B 
 
periode 2  EC timeslot 
GEO3-1302: Continuüm mechanica en rheologie 7,5 D 
GEO3-1306: Chemische geodynamica 7,5 A 
GEO3-1308: Geochemische processen  
   van het aardoppervlak 7,5 D 
GEO3-1312: Inleiding seismologie en seismiek 7,5 B 
GEO3-4301: Bodem- en waterverontreiniging 7,5 B 
GEO3-4306: Morfodynamica van  
   kustsystemen 7,5 A 
GEO3-4312: Paleoenvironments 7,5 A 
 
periode 3  EC timeslot 
GEO3-1307: Structurele geologie en tektoniek 7,5 D 
GEO3-1313: Geodynamica 7,5 A 
GEO3-1319: Sedimentologie en bekkenstratigrafie 7,5 C 
GEO3-1330: Water in geoprocessen 7,5 B 
GEO3-1336: Introduction Porous Media (TU/e-UU) 7,5 C 
GEO3-4303: Quaternary climate and global 
   change 7,5 A 
GEO3-4305: Rivier en Delta Ecomorfodynamica 7,5 D 
GEO3-4308: Hands on GIS 7,5 B 
 
periode 4  EC timeslot 
GEO3-1324: Bachelorscriptie Aardwetenschappen 15 nvt 
GEO3-1327a: Planetologie: een inleiding 7,5 B 
GEO3-4308: Hands on GIS 7,5 D 
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4.5 Veldwerken en excursies 
  
Veiligheid en gezondheidsaspecten. 
De veldwerken in de opleiding zijn in alle gevallen zo opgezet dat redelijke 
(geen extreme) eisen worden gesteld aan het fysieke 
(uithoudings)vermogen van de deelnemers. Echter, het zal duidelijk zijn dat 
de deelnemers mentaal en fysiek gesproken fit dienen te zijn. In 
voorkomende gevallen van twijfel (of duidelijke problemen) dien je vóór het 
begin van elk veldwerk contact op te nemen met de studieadviseur en de 
verantwoordelijke docent, die de informatie vertrouwelijk zal behandelen. In 
alle gevallen geldt dat deelnemende studenten verplicht zijn zich op de 
hoogte te stellen van de voor de opleiding en universiteit geldende regels en 
bepalingen ten aanzien van veiligheid op veldwerk: zie “Nota 
Veiligheidseisen en Gedragsregels Excursies en Veldwerken” van het 
Onderwijsinstituut Aardwetenschappen.  
http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/veldwerk 
 
Veldwerkuitrusting 
In verband met buitenlandse excursies en veldwerken moet iedere student 
in de aardwetenschappen in principe beschikken over een hamer, loupe, 
geologisch kompas met waterpas erop, veldschoenen (stevige hoge leren 
schoenen) en eventueel een helm. Bezit van een kampeeruitrusting, rugzak 
en zakstereoscoop kan van pas komen, maar is niet verplicht. Jaarlijks 
wordt bezien of centrale aanschaf van kompas, loupe e.d. via de opleiding 
of studievereniging mogelijk is. 
 
Subsidie veldactiviteiten 
De departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie leveren onder 
bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage aan de veldwerken en 
excursies.  
Details van deze subsidieverlening staan opgenomen in de jaarlijks door het 
Bestuur van het Onderwijsinstituut Aardwetenschappen vast te stellen 
‘Financiële Regeling Veldwerken en Excursies’, zie ook:  
http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/veldwerk  
 
Indien er situaties voordoen waarin de ‘Financiële regeling veldwerken en 
excursies’ niet heeft voorzien, behoudt het bestuur van het Onderwijs-
instituut Aardwetenschappen zich het recht voor om in samenspraak met de 
departementen Aardwetenschappen en/of Fysische Geografie tot een 
aanvullende regeling/beslissing te komen.  
De kosten van de excursies en veldwerken worden slechts ten dele door de 
opleiding vergoed. Men moet derhalve rekening houden met een 
substantiële eigen bijdrage. 
 

Voor subsidie komen in beginsel alleen in aanmerking voltijds ingeschreven 
studenten bij de UU-bacheloropleiding Aardwetenschappen of de UU-
masteropleiding Earth Sciences.  

Voor studenten van de BSc opleiding Liberal Arts and Sciences van de UU 
geldt een aparte regeling. 

 
 
 
 

http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/veldwerk
http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/veldwerk
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Ingangseisen veldwerken: 
 
• Veldwerk 1 (Franse Alpen of Spanje of een ander gebied):  
- ingeschreven staan voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen, UU;  
- voor 1 maart van het lopende studiejaar ten minste 22,5 studiepunten 
hebben behaald uit de cursussen van de major in periode 1 en 2 van het 
eerste cursusjaar, waaronder in ieder geval Systeem Aarde 1 en Systeem 
Aarde 2.  
Het onderwijslint practica Aardwetenschappen (periode 1 t/m 3) is een 
verplicht onderdeel van de veldwerkvoorbereiding.  
N.B.: EC behorende tot via de examencommissie verkregen vrijstellingen 
voor cursussen van de major AW worden hierbij NIET meegeteld.  
N.B.: Aan behaalde deelresultaten wordt geen EC toegekend.  
 
• Veldwerk 2 – Orogenese (GEO3-1210) 
voor 1 maart van het lopende studiejaar voldaan hebben aan de volgende 
eisen:  
- ten minste 75 majorgebonden studiepunten hebben behaald, waaronder 
veldwerk 1*; 
- Deformatie en metamorfose van de korst hebben behaald; 
- ten minste 30 majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat (major) niveau 3 cursussen NIET zijn én 
worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.  
N.B.: Aan behaalde deelresultaten wordt geen EC toegekend.  
 
• Veldwerk 2 Laaglandgenese (GEO3-4207) 
voor 1 maart van het lopende studiejaar voldaan hebben aan de volgende 
eisen:  
- ten minste 75 majorgebonden studiepunten hebben behaald, waaronder 
veldwerk 1*; 
- Geologie van Nederland hebben behaald; 
- ten minste 30  majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat (major) niveau 3 cursussen NIET zijn én 
worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.  
N.B.: Aan behaalde deelresultaten wordt geen EC toegekend.  
 
• Veldwerk 2 - Van bekken tot afzettingsmilieu (GEO3-1217) (voor 
Aardwetenschappen studenten) 
voor 1 maart van het lopende studiejaar voldaan hebben aan de volgende 
eisen:  
- ten minste 75 majorgebonden studiepunten hebben behaald, waaronder 
veldwerk 1*; 
- Sedimentaire systemen hebben behaald; 
- ten minste 30  majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat (major) niveau 3 cursussen NIET zijn én 
worden toegestaan als (vervanging van) ingangseis veldwerk 2.  
N.B.: De cursus Deformatie en metamorfose van de korst (GEO2-1209) 
wordt als ingangswens dringend geadviseerd.  
N.B.: Aan behaalde deelresultaten wordt geen EC toegekend.  
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* Indien in het 1e jaar in het kader van de BètaPlus B-variant het 
programma bij de opleiding Natuurkunde is gevolgd, vervalt de hier 
genoemde veldwerk eis.  
 
• Veldwerk 2 – Van bekken tot afzettingsmilieu GEO3-1217 (voor Biologie 
studenten) 
voor 1 maart van het lopende studiejaar voldaan hebben aan de volgende 
eisen:  
- ten minste 75 majorgebonden studiepunten hebben behaald; 
- ten minste 30 majorgebonden studiepunten op niveau 2 hebben behaald; 
- Sedimentaire systemen (GEO2-1208) hebben behaald; 
- Mariene Wetenschappen II (B-B2MAWE14) en Experiment en statistiek (B-
B1EXST13) hebben behaald. 
N.B.: De cursus Deformatie en metamorfose van de korst (GEO2-1209) 
wordt als ingangswens dringend geadviseerd.  
N.B.: Aan behaalde deelresultaten wordt geen EC toegekend.  
 
Veldwerk 2 (15 studiepunten, niveau 3) van de bacheloropleiding 
Aardwetenschappen kan worden vervangen door een equivalente 
hoeveelheid onderwijs uit het aanbod van de bacheloropleidingen 
Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde, waarvan ten minste één cursus 
(7,5 EC) op niveau 3 moet zijn en de andere cursus (7,5 EC) op niveau 2 of 
3 moet zijn. Een verzoek voor de hierboven bedoelde vervanging moet voor 
1 maart van het lopende studiejaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de examencommissie van de bacheloropleiding Aardwetenschappen.  
Toestemming van de examencommissie moet zijn verkregen 
voordat met het volgen van het vervangende onderwijs wordt 
gestart. 
N.B.: Let bij vervanging van veldwerk 2 nadrukkelijk op het niveau van de 
vervangende cursussen. Dit in verband met de niveau-eisen voor je 
bachelordiploma. Zie ook OER art. 3.5.   
 

4.6 Regeling bachelorscriptie 
 
De bacheloropleiding Aardwetenschappen wordt afgesloten met de 

bachelorscriptie, een rapportage over een zelfstandig uitgevoerd onderzoek 
als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Met de bachelorscriptie 

laat de student zien dat hij/zij redelijk zelfstandig een vraagstuk op het 
terrein van de Aardwetenschappen kan analyseren en de bevindingen 

daarvan schriftelijk (en evt. mondeling) in het Engels kan presenteren. De 
scriptie is een verplicht onderdeel van de major. Het niveau weerspiegelt de 
eindtermen van een wetenschappelijke bachelorstudie in de 

Aardwetenschappen. De bachelorscriptie doet verslag van een bescheiden 
onderzoek dat, onder begeleiding, door de student grotendeels zelfstandig 

wordt uitgevoerd. Het onderwerp van onderzoek, dat bij voorkeur door de 
student zelf wordt aangedragen, vloeit voort uit de gekozen specialisatie. 
De scriptie is, gelet op de beperkt beschikbare tijd, doorgaans primair 

gebaseerd op literatuurstudie. Een beperkte vorm van eigen onderzoek 
(b.v. bewerking databank, klein labonderzoek, wetenschappelijk experiment 

o.i.d.) kan onderdeel uitmaken van de bachelorscriptie. Status, leerdoelen, 
inhoudelijke en organisatorische aspecten, inschrijving en aanmeldings-
procedure e.d. zijn beschreven in de ‘Regeling Bachelorscriptie’. De 

Regeling (inclusief alle voor de administratieve gang van zaken benodigde 
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formulieren) is te downloaden via de website van de opleiding via: 
http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/studieprogramma/thesis en via 

Blackboard.  
De ingangseisen voor de Bachelorscriptie zijn: 

-  120 EC van het BA studieprogramma hebben behaald waaronder alle 
(verplichte) onderdelen van BA jaar 1 hebben afgerond; 

- veldwerk 2 inclusief rapportage hebben behaald (of vervanging veldwerk 

2); 
-  ten minste 15 EC majorgebonden keuze = kerncursussen op niveau 3 

(pakket AW3) hebben behaald. 
 
4.7 Het bachelorexamen  
 
Na afronding van de 3-jarige bacheloropleiding Aardwetenschappen 
ontvangt men een bachelordiploma Aardwetenschappen. Hieraan is de 
graad Bachelor of Science (BSc) verbonden. Het bachelorexamen is de som 
van alle voorgeschreven tentamens en praktische oefeningen die in de loop 
van de eerste drie jaar zijn afgenomen. De student is geslaagd voor het 
bachelorexamen, indien hij of zij voor alle examenonderdelen is geslaagd, 
mits ook aan alle niveau eisen is voldaan. 
 
Eisen (Zie ook hoofdstuk 3 van de OER) 
De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 EC, 
dat betrekking heeft op de Aardwetenschappen. Daarvan zijn onderdelen 
met een totale studielast van maximaal 90 EC verplicht. De overige 
onderdelen van de major moeten worden gekozen uit de majorgebonden 
keuzeonderdelen. De onderdelen van de major liggen voor ten minste 90 EC 
op verdiepend niveau (niveau 2) of hoger waarvan ten minste 45 EC op 
gevorderd niveau (niveau 3). 
De opleiding omvat een profileringsruimte, waarin de student onderdelen 
kiest met een totale studielast van ten minste 45 EC. De onderdelen van de 
profileringsruimte liggen voor ten minste 15 EC op verdiepend niveau 
(niveau 2) of hoger, tenzij gekozen wordt voor een samenhangend geheel 
van onderdelen, zgn. minor, aangeboden en goedgekeurd door een ander 
onderwijsinstituut dan het onderwijsinstituut Aardwetenschappen.  
Let op: Met ingang van studiejaar 2014-2015 zijn de eisen voor het 
bachelordiploma Aardwetenschappen gewijzigd. Studenten aangekomen 
voor 1 september 2014 dienen oudere studiegidsen te raadplegen.  
 
Automatisch afstuderen 
Wanneer je bezig bent met het afronden van de laatste cursussen van je 
studieprogramma, ontvang je van Student Affairs Geosciences bericht over 
de afhandeling van je examen. Nadat is geconstateerd dat je aan alle 
verplichtingen van je examenprogramma hebt voldaan wordt je 
examendossier automatisch voorgelegd aan de examencommissie ter 
beoordeling.  
Let wel: om te kunnen afstuderen moet aan alle voorwaarden zijn voldaan: 
(digitaal inleveren BSc scriptie, inschrijving UU etc, etc.). Het is onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk om je examen uit te stellen. Zie voor 
nadere informatie OER van de opleiding, art. 6.1.  
 
Om je diploma ook daadwerkelijk uitgereikt te krijgen of af te halen bij 
Student Affairs moet er een examen-registratieformulier worden ingevuld. 

http://students.uu.nl/geo/aw/onderwijs/studieprogramma/thesis
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Daarbij gelden voor een diploma-uitreiking, vanwege de organisatorische 
aspecten, strakke aanmeld- en inlevertermijnen.  
 
Let op: Automatisch afstuderen betekent niet dat je automatisch wordt 
uitgeschreven voor de opleiding. Dit zul je alsnog zelf moeten regelen, en 
dat kan pas nadat je officieel bevestiging van afstuderen van de examen-
commissie hebt ontvangen. 
Nadere informatie kun je krijgen via Student Affairs Geosciences.  
De uitreiking van het Bachelordiploma gebeurt tenminste één keer per jaar 
(september/oktober).  

 

4.8 Klachten  
 

Met klachten met betrekking tot examens, tentamens en andere zaken kan 
men zich wenden tot: 
• de betreffende docent 
• de betreffende onderwijscoördinator 
• de studieadviseur 
• de facultaire klachtencoördinator 
• de studentleden in de faculteitsraad 
• de studentleden in de universiteitsraad. 
Tegen beschikkingen van examencommissies en/of van examinatoren, 
alsmede tegen de behandeling tijdens het afleggen van het examen of 
tijdens een onderdeel daarvan, staat beroep open bij het College van 
Beroep voor de Examens. Dit beroep dient te worden ingesteld binnen 6 
weken na de dag waarop de (nog niet definitieve) uitslag is medegedeeld.  
Zie voor nadere informatie:  

http://students.uu.nl/geo/aw/praktische-zaken/regelingen-en-procedures 

http://students.uu.nl/geo/aw/praktische-zaken/regelingen-en-procedures
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Studiebegeleiding 
 
5.1 Doel 
 
In de studiebegeleiding wordt op een systematische wijze aandacht besteed 
aan een breed scala van onderwerpen, zoals: 
• de inrichting en uitvoering van het onderwijsprogramma;  
• de te maken keuzes in het onderwijsprogramma; 
• de algemene procedures en spelregels in de opleiding; 
• de studievoortgang; 
• studieproblemen of problemen van persoonlijke aard; 
• het eigen functioneren en het ontwikkelen van academische 

vaardigheden; 
• (studie)mogelijkheden na het afsluiten van de bachelorfase. 
Een belangrijk kenmerk van het systeem van studiebegeleiding in de 
opleiding is dat de individuele studiebegeleiding voor álle studenten geldt en 
zich dus niet alleen beperkt tot studenten die problemen hebben, zoals met 
gezondheid, studeren e.d.  
 
5.2. Inhoud  
 
De studiebegeleiding in de bachelorfase bestaat uit: 

Voor de start van de opleiding:  
De aankomende student neemt deel aan de door de opleiding aangeboden 

matchingsactiviteiten; de aankomende student reflecteert op de gemaakte 
keuze door middel van een matchingsformulier en heeft eventueel een 

persoonlijk adviesgesprek. Vervolgens neemt de aankomende student deel 
aan een matchingsdag waarop  onderwijsactiviteiten aangeboden worden 
die representatief zijn voor het onderwijs in het eerste jaar van de 

opleiding. Na de matchingsdag ontvangt de aankomende student 
persoonlijke feedback en een matchingsadvies. 
 
1ste cursusjaar:  
• de facultaire introductie in de eerste week van het programma; 
• een plenaire voorlichtingsronde over doel en inhoud van het 

onderwijsprogramma van het 1e cursusjaar, procedures en regelgeving; 
• een plenaire voorlichtingsbijeenkomst over doel en opzet van de 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB); 
• een groepsbijeenkomst met de tutor en de student-mentor; 
• een (verplicht) persoonlijk kennismakingsgesprek met de toegewezen 

tutor en eventuele vervolggesprekken gedurende het cursusjaar; 
• begeleiding van een studentmentor voor alle praktische zaken rondom 

het zich snel thuis voelen op de universiteit; 
• plenaire voorlichtingsronden over de keuze van het veldwerk van het 

eerste jaar en aan het einde van het 1e cursusjaar over de inhoud en 
vormgeving van het programma van het 2e en 3e cursusjaar; 

• een persoonlijk gesprek met de tutor in het 2e semester van het 1e 
cursusjaar over de studievoortgang en de studieplanning na het eerste 
jaar. 

• een dringend studieadvies aan het einde van de eerste periode;  
• een bindend studieadvies na afloop van het eerste jaar. 
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2de en 3de cursusjaar: 
• Welcome-back bijeenkomsten voor alle studenten bij de start van zowel 

het 2e als 3e cursusjaar: de student krijgt informatie over doel en inhoud 
van het betreffende onderwijsprogramma’s, procedures, regelgeving en 
keuzeprocessen; de student reflecteert op de studieresultaten van het 
voorafgaande jaar en stelt doelen voor het komende studiejaar wat 
betreft studieresultaten en academische vorming; 

• voorlichtingsbijeenkomsten in het 2e semester over regelingen van de 
opleiding en vakkenkeuze voor het vervolg van de studie;  

• voorlichtingsbijeenkomsten over studeren in het buitenland; 
• in het voorjaar voor zowel de 2e als 3e jaars: een 

voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden na de bacheloropleiding, 
waaronder het programma van de masteropleiding Earth Sciences; 

• persoonlijk advies en hulp van de tutor en/of de studieadviseur en/of de 
programma-adviseurs bij het samenstellen van het cursuspakket en het 
vinden van het juiste vervolg (in de meeste gevallen een 
masteropleiding) na de bacheloropleiding. 
 

5.3 Organisatie 

 
De organisatie van de studiebegeleiding valt onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuur van het Onderwijsinstituut Aardwetenschappen en wordt in 
de praktijk ingevuld door: 
 
Het secretariaat van het Onderwijsinstituut Aardwetenschappen (OWI-AW) 
Hier kan men terecht met vragen over regelingen van het 
onderwijsprogramma en het examen-regelement.   
 
De coördinator van het bachelorprogramma 
De bachelorcoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van het 
onderwijsprogramma, de uitvoering ervan, de voorlichting erover, het 
tutoraat en de interne kwaliteitszorg. Bij de bachelorcoördinator kan men 
terecht met vragen en klachten over alle inhoudelijke en organisatorische 
aspecten van de opleiding.  
 
De studieadviseur van de opleiding 
Bij de studieadviseur kan men terecht met vragen en problemen over de 
studie en het studeren. Op het terrein van individuele studieprogramma’s 
beperkt de studieadviseur zich tot globale adviezen over keuzes van 
studieonderdelen en specialisatierichtingen. De studieadviseur is tevens 
raadgever en vertrouwenspersoon over zaken die niet primair met het 
onderwijs te maken hebben. Zo nodig verwijst de studieadviseur door naar 
andere deskundigen.  
Studenten die door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden 
studievertraging dreigen op te lopen, wordt aangeraden zo snel mogelijk 
met de studieadviseur contact op te nemen. 
 
De tutoren  
Omdat de vormgeving van het vraaggestuurde bachelorprogramma 
bijzondere eisen stelt aan een individuele begeleiding van alle studenten, is 
gekozen voor de opzet van studiebegeleiding volgens een ‘tutorsysteem’. 
Iedere majorstudent krijgt daarom bij aanvang van de studie een docent uit 
de opleiding aangewezen, die voor hem of haar als studiebegeleider of 
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‘tutor’ zal functioneren. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor de 
student en kan worden benaderd met alle vragen in relatie tot de opleiding. 
De tutor is bekend met het bachelorprogramma en probeert zicht te krijgen 
op de motivatie en verwachtingen van de student, studiehouding en 
studeergedrag, studievordering e.d. Alle begeleiders van het veldwerk 
hebben een rol als tutor. Daarnaast heeft de tutor een signalerende functie 
als het gaat om het herkennen van problemen met het studeren of de 
studievoortgang. Van de tutoren wordt verwacht dat zij de relevante 
informatie beheersen, zodat zij het merendeel van de vragen kunnen 
beantwoorden en voor het overige weten naar wie de student kan worden 
doorverwezen. 
Alle tutoren worden bijgestaan door een studentmentor die het eerste 
aanspreekpunt zal zijn voor de nieuwe studenten als het gaat om praktische 
zaken.  
 
De programma-adviseurs  
De ervaring heeft geleerd dat de meeste studenten, op basis van de 
plenaire voorlichtingsronden en het beschikbare informatiemateriaal, 
voldoende in staat zijn om een eigen programma voor het 2e en 3e 
cursusjaar samen te stellen. Mochten er toch nog vragen resteren, dan 
kunnen deze veelal in samenspraak met de studieadviseur worden opgelost.  
Indien de vragen echter zeer vakinhoudelijk zijn, dan kan men door de 
studieadviseur worden doorverwezen naar één van de programma-
adviseurs. Iedere specialisatie binnen de opleiding heeft een eigen 
programma-adviseur. De programma-adviseurs kunnen antwoord geven op 
specifieke vragen over de inhoud van cursussen, het samenstellen van een 
programma op maat en de hierbij te maken keuzes in het vakkenaanbod 
van zowel de major als eventueel ook de profileringsruimte.  
 
5.4 Het tutoraat in het eerste jaar 
 
De indeling van tutorgroepen wordt begin september gemaakt door Student 
Affairs. Op dat moment is duidelijk welke van de aangemelde studenten 
daadwerkelijk met de studie zijn gestart. Zowel tutoren als studenten 
ontvangen zo spoedig mogelijk een overzicht van de samenstelling van de 
tutorgroepen. Aan iedere tutorgroep wordt ook een studentmentor 
gekoppeld.  
 
Naast het introductieprogramma en de plenaire voorlichtingsronden, welke 
gezien moeten worden als formele contactmomenten in het kader van 
studieloopbaanbegeleiding en tutoraat, is in het 1e cursusjaar een aantal 
persoonlijke contactmomenten tussen tutor en student opgenomen, 
alsmede contactmomenten met de tutorgroep en de studentmentor. 
Deze contactmomenten met de tutor zijn gepland voorafgaand aan de 
momenten waarop belangrijke keuzes in de studie en/of het programma 
gemaakt moeten worden. 
 
De onderwijsorganisatie neemt het initiatief voor het eerste contactmoment. 
De overige contactmomenten worden in overleg tussen student en tutor 
vastgesteld, waarbij de student geacht wordt het initiatief te nemen voor 
het maken van een afspraak. 
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Naast deze formele contactmomenten kan de student, indien gewenst, de 
tutor ook op andere momenten aanspreken. Omgekeerd kan ook de tutor, 
als daar aanleiding toe is, de student uitnodigen voor een gesprek.  
De studentmentoren zullen de groepsbijeenkomsten in overleg met de 
groep plannen. 
 
5.5 Het studievoortgangsrapport  
 
Het studievoortgangsrapport is een document in de studiebegeleiding dat 
door de student als hulpmiddel kan worden gebruikt als reflectiedocument. 
Belangrijke ‘hoofdstukken’ in dit rapport zijn:  
a) de ‘Persoonlijke Introductie’ 
b) het ‘Studieplan’ 
c) de ‘Reflectie op Studie en eigen Ontwikkeling’. 
 
Iedere student kan het Studievoortgangsrapport zelf up-to-date houden 
tijdens de gehele bacheloropleiding om zo de eigen studievoortgang in de 
gaten te houden, te reflecteren op opgedane ervaringen en om een gedegen 
studieplanning te maken. 
 
Voor het 1e persoonlijke kennismakingsgesprek met de tutor is het 
belangrijk dat het hoofdstuk ‘Persoonlijke Introductie’ ingevuld is. Dit sluit 
aan op de vragen die gesteld zijn in het matchingsformulier. Tutoren 
kunnen het ingevulde matchingsformulier inzien om te gebruiken als 
reflectiedocument voor studenten die vastlopen in het eerste jaar. Alle 
documenten die betrekking hebben op de studieloopbaanbegeleiding 
worden ter beschikking gesteld via Blackboard. Er zijn twee cursussen 
beschikbaar: een voor het eerste jaar, “SLB, basis”, en een voor het 
vervolgtraject in de bachelor, “SLB, verdiepend”.  Alle studenten van de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen hebben toegang tot Blackboard.  
Voor het eerste tutorgesprek stuurt de student het ingevulde document per 
e-mail naar de tutor. Dat gebeurt tijdig voor het moment van de afspraak, 
zodat de tutor voldoende gelegenheid heeft om het door te nemen. 
 
5.6 Studentenvolgsysteem 
 
De studieadviseur bewaakt de studievoortgang van iedere student met 
behulp van Osiris-E-coach. Per cohort wordt van alle studenten de 
studievoortgang gecheckt op in ieder geval de volgende momenten: 
• na de eerste periode in het eerste jaar als voorbereiding op het dringend 

studieadvies; 
• bij het vaststellen van de voorlopige deelnemerslijst voor het veldwerk in 

de vierde periode van het eerste jaar; 
• aan het eind van het eerste jaar in het kader van het Bindend 

Studieadvies (BSA); 
• bij het vaststellen van de voorlopige deelnemerslijst voor het veldwerk in 

de vierde periode van het tweede jaar; 
• bij aanvraag voor toelating tot de Bachelorscriptie. 
Mocht via dit systeem blijken dat de student achterstand heeft opgelopen 
dan wordt de student opgeroepen door de studieadviseur om de 
achterliggende reden(en) daarvan te achterhalen. 
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5.7 Studieadvies in het eerste jaar 
 
Het eerste jaar heeft als functie oriëntatie, selectie en verwijzing. De 
opleiding streeft ernaar elke student zo snel mogelijk op de juiste plek te 
laten functioneren; ze wil voorkomen dat studenten onnodig lang een 
opleiding voortzetten, die niet het gewenste resultaat oplevert. 
Samenhangend hiermee geeft de opleiding alle studenten die in het eerste 
jaar van inschrijving op 1 oktober staan ingeschreven voor de voltijdse 
opleiding Aardwetenschappen een bindend studieadvies (eindadvies) over 
de geschiktheid voor de studie. Het bindend studieadvies, dat door de 
opleiding wordt verstrekt aan het einde van het cursusjaar, wordt vooraf 
gegaan door een voorlopig studieadvies (pre-advies). 
 
Het voorlopig studieadvies (pre-advies) wordt schriftelijk uitgebracht in het 
eerste semester, bij voorkeur na de 1e periode, doch uiterlijk 31 januari. In 
dit advies worden alleen de resultaten, behaald in periode 1, geteld. Een 
student kan 2 cursussen (Systeem Aarde 1 en Basis Wiskunde/Fysica) 
hebben afgerond met een totaal van 15 EC studiepunten. De opleiding 
onderscheidt onderstaande voorlopige adviezen (pre-adviezen): 
15 EC behaald:   positief advies 
7,5 < 15 EC behaald:  twijfel - waarschuwingsadvies 
< 7,5 EC behaald:   negatief advies 
 
Alle eerstejaars, die voor 1 februari geen verzoek tot uitschrijving hebben 
gedaan, ontvangen aan het eind van het cursusjaar het bindend 
studieadvies (eindadvies). 
Het advies is positief, wanneer 45 of meer EC zijn behaald. 
Het advies is negatief, wanneer minder dan 45 EC zijn behaald. 
 
Een negatief studieadvies (eindadvies) heeft tot gevolg dat betrokkene zich 
gedurende een termijn van vier studiejaren niet kan inschrijven voor de 
bacheloropleiding Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 
 
Studenten die door bijzondere omstandigheden geen 45 EC hebben kunnen 
halen, kunnen een aangehouden advies krijgen dat inhoudt dat zij het 
daarop volgende jaar wederom aan de BSA norm moeten voldoen.  
Studenten die zich voor 1 februari van het lopende cursusjaar uitschrijven 
voor de opleiding ontvangen op het eind van het jaar een aangehouden 
advies. Dat houdt in dat de student zich per 1 september van het volgende 
cursusjaar weer kan her-inschrijven voor de opleiding. In dat cursusjaar 
moet de student voldoen aan de BSA norm van 45 EC. 
 
Voor het volledige protocol met betrekking tot het uitbrengen van het 
(bindend) studieadvies wordt verwezen naar de gedetailleerde toelichting in 
de OER van de opleiding (Paragraaf 7: Studiebegeleiding). Studenten 
worden geadviseerd om bij persoonlijke omstandigheden en vragen of het 
bindende studieadvies contact op te nemen met de studieadviseur. 
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Rooster van de studieloopbaanbegeleiding in de opleiding 
 

Maand Tutoraat:  

Groep/ Individueel 

Thema 

Jaar 1   

sep Groepsbijeenkomsten  

1.  verzorgd door de 

onderwijsorganisatie 

2. verzorgd door tutor  

en student-mentor 

3. met alleen 

studentmentor 

Doelen, inhoud en uitvoering van het   

onderwijs-programma; 

Spelregels in de opleiding: in het bijzonder m.b.t. 

jaar 1;  

Vormgeving studiebegeleiding, tutoraat;  

Bindend studieadvies; 

Studentmentor: praktische zaken rondom 

studeren. 

okt Individueel 

Groepsbijeenkomst 

Gesprek in kader tutoraat (met tutor). 

 

dec  Attenderen 1-februari regeling. 

Uitbrengen voorlopig studieadvies. 

jan  Groepsgewijs  Voorlichting over veldwerk 1 (door 

onderwijsorganisatie). 

 Groepsgewijs Studentmentor: praktische zaken rondom 

veldwerk. 

maart Groepsgewijs Doelen, opzet, inhoud en spelregels in de  

cursusjaren 2 en 3 van de opleiding;  

Maken / bijhouden van een studieplan voor jaar 2. 

april Individueel Gesprek in kader tutoraat (met tutor). 

juli  Uitbrengen bindend studieadvies i.c. voorlopig 

bindend studieadvies. 

aug  Hoorzitting examencie. bacheloropleiding AW. 

Uitbrengen resterende studieadviezen . 

Jaar 2    

sep Groepsgewijs Welcome Back bijeenkomst bij aanvang 2e 

cursusjaar. 

Bespreking studieplan voor jaar 2 (en 3) en 

Voorlichting veldwerk 2 . 

Studeren in het buitenland 

jan Groepsgewijs Voorlichting over mogelijkheden na BSc en MSc 

programma’s Earth Sciences . 

april Groepsgewijs Voorlichting over keuze in jaar 3. 

p.m. Individueel Gesprekken in kader tutoraat (met tutor of 

studieadviseur). 

Jaar 3   

sep Groepsgewijs Welcome Back bijeenkomst bij aanvang 3e 

cursusjaar. 

Bespreking studieplan voor jaar 3. 

jan Groepsgewijs Voorlichting over bachelorscriptie en afronden 

bacheloropleiding. 

p.m. Individueel Gesprekken in kader tutoraat (met tutor en/of 

studieadviseur). 
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Masteropleiding Earth Sciences 
 
 

6.1 Masterprogramma’s 
 
De masteropleiding Earth Sciences in Utrecht heeft vier masterprogramma’s 
in de disciplines 
Earth, Life and Climate;  
Earth Structure and Dynamics; 
Earth Surface and Water en 
Marine Sciences. 
 
De masteropleiding heeft een studielast van 120 EC studiepunten. 
Voor meer informatie over de masterprogramma's verwijzen we je naar de 
website van de opleiding, de voorlichtingsbrochure’s van de 
masterprogramma’s of de studiegids van de masteropleiding Earth 
Sciences. Zie ook:  
http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-
geowetenschappen/onderwijs/masterprogrammas . 
 

6.2 Toelatingseisen 
 
Toelating tot de masteropleiding geschiedt door de toelatingscommissie, 
rekening houdend met het gewenste programma dat je wilt volgen en het 
gevolgde bachelor programma.  
 

Toelating tot de verschillende programma’s 
Voor toelating tot de verschillende programma’s/studiepaden van de 
masteropleiding gelden bepaalde toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in 
de OER van de masteropleiding. De toelatingscommissie beoordeelt of je 
hieraan voldoet. Wanneer je hier niet aan voldoet kun je ofwel worden 
verwezen naar een ander programma dan wel worden toegelaten tot het 
betreffende programma, mits je via een inhaalslag binnen het 
masterprogramma alsnog aan de vereisten kunt voldoen. In de praktijk 
betekent dit laatste dat in het masterprogramma ter reparatie nog 1 (of 
hooguit 2) specifieke niveau-3 vakken uit het eigen bachelorprogramma 
moet worden opgenomen.  
 
Studenten die zich nog inhoudelijk willen informeren over de verschillende 
masterprogramma’s kunnen zich wenden tot de programmaleiders/ 
-coördinatoren:  
• Earth, Life and Climate: prof.dr. L.J. Lourens 
• Earth Structure and Dynamics: dr. A.R. Niemeijer 
• Earth Surface and Water: dr. M. Straatsma 
• Marine Sciences: dr. F. Sangiorgi 
 
6.3 Aanmelding 
 
De aanmelding voor de masteropleiding Earth Sciences vindt plaats via 
studielink uiterlijk 31 mei van het lopende studiejaar.  
Daarnaast lever je de volgende documenten aan:  
 

http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen/onderwijs/masterprogrammas
http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen/onderwijs/masterprogrammas


STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 54 

 

 
a. een motivatiebrief 
In een begeleidende brief dien je, als gangbaar gebruik bij de toetreding tot 
een masteropleiding, de keuze voor het gewenste programma (en een 
specifieke studiepad daarbinnen) nader te motiveren. 
 
b. een dossieroverzicht 
Dit betreft een overzicht van het gevolgde vakkenpakket in de 
bacheloropleiding en de daarbij behorende uitslagen in de vorm van een 
uitdraai van OSIRIS. 
 
Toelating tot de masteropleiding Earth Sciences kan uitsluitend plaatsvinden 
per 1 september.  
Voor aanmelding voor het programma van 1 september dienen de 
benodigde documenten ingeleverd te zijn uiterlijk 31 mei bij de secretaris 
van de Graduate School of Geosciences via Student Affairs Geosciences 
/Masterkantoor 
E: Admission.geo@uu.nl. 
 
 

mailto:Admission.geo@uu.nl
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Inschrijfprocedure en cursusoverzicht  
 
7.1 Inschrijfregels 
 
Alle eerstejaars studenten die zich aanmelden voor de opleiding 
Aardwetenschappen, worden automatisch ingeschreven voor de verplichte 
cursussen van de bacheloropleiding Aardwetenschappen in periode 1.  
De eerstejaars student dient zich zelf aan te melden voor onderwijs in 
periode 2 t/m 4 én voor al het onderwijs welke gegeven wordt buiten de 
opleiding Aardwetenschappen, zoals dat in het kader van het BètaPlus 
programma.  
 
Verder moet je je voor alle cursussen zélf inschrijven via het 
centrale systeem OSIRIS STUDENT. Zonder tijdige inschrijving is 
deelname aan cursussen niet mogelijk! 
 
Let op: Je krijgt ALTIJD een bevestigings e-mail op je 
@students.uu.nl adres. Indien je geen bevestigings e-mail hebt 
ontvangen, is er een fout gemaakt tijdens de inschrijfprocedure. Je 
bent dan NIET ingeschreven voor de cursus!!! 
 
De inschrijfregels en -perioden zijn als volgt: 
1. Het is verplicht voor elke (bachelor)cursus in te schrijven. 
2. Een student kan zich zelf via OSIRIS STUDENT inschrijven voor 

maximaal 15 EC (2 cursussen) per onderwijsperiode. Verzoek voor het 
volgen van / plaatsing bij een derde cursus dient tijdens de reguliere 
eerste inschrijvingsperiode per email te worden gedaan aan de 
Examencommissie van de bacheloropleiding Aardwetenschappen via 
examencommissie.geo@uu.nl. Tijdens de na-inschrijvingsperiode is het 
niet meer mogelijk in te schrijven voor een derde cursus. 
NB: Alleen ‘eigen major cursussen’ zgn. AW-cursussen mogen als 
derde cursus worden aangevraagd.  

3. Het volgen van meer cursussen in één timeslot is niet mogelijk. 

4. Inschrijving biedt geen garantie op een cursusplaats. Bij overtekening 
vindt loting of selectie plaats. Afhankelijk van de aard van de cursus 

gelden plaatsingsregels of wordt er geloot. De plaatsingsvolgorde is: 
a. studenten die een cursus herhalen, omdat zij deze niet met goed 

gevolg hebben afgerond ten gevolge van een aantoonbare 

overmachtsituatie; 
b. studenten waarvoor de cursus verplichte dan wel verplichte 

keuzecursus is; 
c. door de faculteit geaccepteerde uitwisselingsstudenten die de cursus 

tijdig en onder goedkeuring hebben gekozen; 

d. overige studenten. 
5. Inschrijven verplicht tot deelname aan de verplichte werkvormen, zoals 

omschreven in de studiewijzer van de cursus. 
6. Zonder tijdige inschrijving wordt als cursusresultaat NV (niet verschenen) 

geregistreerd. 
7. Inschrijving voor een cursus is tevens inschrijving voor de toets(en). 

  

mailto:examencommissie.geo@uu.nl
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8. Inschrijving heeft plaats via OSIRIS Student. 
 Voor onderwijs in periode 1: 03 juni t/m 30 juni 2019,  
 na-inschrijving 19 en 20 augustus. 

 Voor onderwijs in periode 2: 16 september t/m 29 september 2019,  
 na-inschrijving 21 oktober en 22 oktober  
 Voor onderwijs in periode 3: 28 oktober t/m 24 november 2019,  
 na-inschrijving 20 en 21 januari 
 Voor onderwijs in periode 4: 27 januari t/m 23 februari 2020,  
 na-inschrijving 30 en 31 maart   

Let op: Na-inschrijving geldt niet voor veldwerken en excursies. 
 Let op: Gedurende de na-inschrijving kan een student zich alleen 

inschrijven voor die cursussen waarvoor nog capaciteit 
beschikbaar is. 

9. Een docent heeft GEEN zeggenschap over in- of uitschrijvingen. 
10. Student Affairs Geoscienes informeert je circa twee weken na het einde 

van de inschrijfperiode over je plaatsing in de cursus(sen). Daarbij 
worden niet-geplaatste studenten gewezen op cursussen waar nog 
plaatsen zijn. Over plaatsingen voor cursussen waarvoor ingeschreven 
tijdens de na-inschrijvingsperiode wordt je NIET geïnformeerd. 

11. Tot en met de tweede week van de periode waarin de cursus gegeven 
wordt KUN JE JEZELF terugtrekken uit een cursus door je formeel uit te 
schrijven via OSIRIS STUDENT. Je kunt je dan nog inschrijven voor een 
andere cursus: Student Affairs Geosciences heeft een overzicht van 
cursussen, waar gedurende deze periode nog plaats is en waar het 
mogelijk is nog te starten. Nadat je een keuze hebt gemaakt, schrijft 
Student Affairs Geosciences je in en informeert de docent. Een student 
die niet aan een cursus deelneemt zonder zich voor de cursus te hebben 
uitgeschreven, zal bij de volgende plaatsing voor cursussen geheel onder 
aan de volgordelijst komen zoals bedoeld bij punt 4. 

12. Als je later in een cursus start, moet je eventuele achterstanden (b.v. 
opdrachten, presentatie, etc.) inhalen. 

13. Bij studenten, die niet aan de in de cursus verwachte prestaties of 
noodzakelijke inspanningen voldoen en die zich niet tijdig hebben 
uitgeschreven, wordt de cursus als NVD (niet voldaan) geregistreerd. 



STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 57 

 

BIJLAGE 1: 

Beschrijving van het BètaPlus Programma  
 
Omvang en wijze van invulling 
Het BètaPlus programma biedt de mogelijkheid om aardwetenschappelijke 
major vakken te vervangen door cursussen uit de opleiding Natuurkunde. 
De wijze van invulling hangt nauw samen met de specialisatie(s) binnen de 
aardwetenschappen waarop men zich meer in het bijzonder wil oriënteren. 
Binnen het BètaPlus programma is een A en een B variant gedefiniëerd. 
 
De BètaPlus-A variant 
In de BètaPlus-A variant kun je reeds in de eerste maanden van de studie, 
als extra uitdaging, de zwaardere wiskunde volgen bij de opleiding 
Natuurkunde in plaats van de wiskunde/fysica in eigen opleiding. Voor het 
overige kun je grotendeels het reguliere programma Aardwetenschappen 
volgen. Als je na het eerste jaar beter kunt beslissen in welke richting je je 
verder wilt ontwikkelen, kun je kiezen voor vervanging van major 
Aardwetenschappen onderdelen door specifieke cursussen wis- en 
natuurkunde.  
 
De BètaPlus-B variant 
De BètaPlus-B variant is bedoeld voor aankomende studenten met een sterk 
fysisch mathematische aanleg en een uitgesproken interesse in de exacte 
richtingen binnen de Aardwetenschappen, zoals met name Geofysica. Je 
volgt in dit geval, als solide basis voor je verdere studie, in beginsel het 
gehele 1e jaars programma bij de opleiding Natuurkunde. Daarna kun je 
rechtstreeks doorstuderen in het 2e jaars programma Aardwetenschappen 
en vooral die vakken volgen die aansluiten bij je belangstelling en ambities.  
 
Cursusoverzicht 
Door de opleiding zijn uit het totale onderwijsaanbod van de faculteit 
Bètawetenschappen een aantal cursussen geselecteerd die inhoudelijk goed 
aansluiten bij de verschillende thema’s in het onderwijsprogramma: zie voor 
een overzicht de navolgende tabel. Indien je een cursus wilt volgen die niet 
in de lijst is opgenomen, dan dien je vooraf daartoe toestemming te vragen 
aan de examencommissie van de bacheloropleiding Aardwetenschappen.  
 
Keuzeregels 
De keuzeregels in het BètaPlus programma wijken enigszins af van de 
standaard omdat binnen de major behalve aardwetenschappelijke ook 
cursussen uit de faculteit Bètawetenschappen kunnen worden opgenomen.  
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Overzicht keuzecursussen BètaPlus programma 

 

Niveau 1: 

NS-106B Relativistische en klassieke mechanica 

NS-108B Golven en optica: theorie en praktijk 

NS-109B Data acquisitie en toegepaste analyse 

NS-112B Elektromagnetisme theorie 

NS-120B Wiskundige technieken 1 

NS-121B Wiskundige technieken 2 

NS-156B Inleiding bouw ontwikkeling sterren 

NS-157B Atmosfeer ocean dynamica 

 

Niveau 2: 

NS-202B Kwantummechanica 

NS-204B Statistische fysica theorie en experiment 

NS-220B Wiskundige technieken 3 

NS-251B Electrodynamica 

NS-256B Numerieke methoden voor fysici en astronomen 

NS-264B Klimaatdynamica 

NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen 

NS-266B Structuur van de materie 

 

Niveau 3: 

NS-350B Voortgezette mechanica 

NS-352B Moderne gecondenseerde materie: the nature of matter 

NS-353B Geofysische stromingsleer 

NS-361B Geschiedenis van de moderne natuurkunde 

NS-364B Klassieke veldentheorie 

NS-369B Subatomaire fysica 

NS-370B Voortgezette statistische fysica 

NS-371B Kwantummaterie 

NS-374B Observationele en theoretische kosmologie 

NS-375B Voortgezette quantummechanica 

NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 
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Keuzeregels Bètaplus-A variant 
 
In het eerste jaar van de bacheloropleiding kan de student tot een 
maximum van 15 studiepunten verplichte major cursussen wiskunde/fysica 
vervangen door Wiskundige technieken bij de opleiding Natuurkunde. 
Daarnaast kan desgewenst voor 7,5 EC studiepunten het eerstejaars 
contextvak bij de opleiding Natuurkunde gevolgd worden in plaats van het 
eerstejaars contextvak van de bacheloropleiding Aardwetenschappen.  
 
Schematische overzicht Bètaplus-A variant  

bacheloropleiding AW met ingang van studiejaar 2014-2015 

 

Verplichte onderdelen major 

Niveau Cursustype Studielast (EC) 

1 

2 

3 

Cursussen jaar 1: AW (22,5), evt. deels Bèta (22,5) 

Veldwerk 1 + voorbereiding (of vervanging) 

Bachelorscriptie 

45 

15 

15 

Keuze-onderdelen major 

Niveau Cursustype Studielast (EC) 

2 

2/3 

3 

3 

Kerncursussen: AW (7,5), evt. deels Bèta (7,5) 

Ondersteunende cursussen: AW (7,5), evt. deels Bèta (7,5) 

Kerncursussen: AW (7,5) , evt. deels Bèta (7,5) 

Veldwerk 2 (of vervanging Wis-/Natuur-/Scheikunde) 

15 

15 

15 

15 

Profileringsruimte 

1/2/3 Vrij in te vullen 45 EC 

 

Het eerste jaar van de opleiding 

 

Verplichte onderdelen major 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

1 GEO1-1101 Systeem Aarde 1 (incl. Ardennen excursie) 

GEO1-4102 Systeem Aarde 2 

GEO1-1122 Chemistry of the Earth 

 

22,5 

 

Keuze uit aanbod: 

GEO1-1120 Wiskunde/Fysica of NS-120B Wisk.Techn.1 

GEO1-1121 Fysica/Wiskunde of NS-121B Wisk.Techn.2  

GEO1-1123 Tijd en causaliteit in de AW of contextcursus 

(Natuurkunde) 

22,5 

2 GEO2-4117 /1118  Veldwerk 1 + voorbereiding  15 
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Het tweede en derde jaar van de opleiding 

 

Keuzeregels aardwetenschappelijke kerncursussen en veldwerk (pakket AW2) 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2 Keuze minimaal 1 uit aanbod: 

GEO2-1205 Mineralen en magma's 

GEO2-1206 Lithosfeerdynamica 

GEO2-1207 Geochemische kringlopen en processen 

GEO2-1208 Sedimentaire systemen 

GEO2-1209 Deformatie en metamorfose van de korst 

GEO2-1215 Paleontologie – fauna 

GEO2-1218 Paleoceanografie 

GEO2-4201 Geologie van Nederland 

GEO2-4203 Fysische hydrologie 

GEO2-4204 Terrestrische systemen & hun ruimtel. Patronen 

GEO2-4212 Paleontologie - flora 

7,5 

 

3 Keuze voor 1 veldwerk incl. voorbereiding of 

vervanging ervan: 

GEO3-1210 Veldwerk 2 - Orogenese  

GEO3-1217 Veldwerk 2 – Voorlandbekkens en afzettingsmil. 

GEO3-4207 Veldwerk 2 – Laaglandgenese en excursie 

Of vervanging door cursussen Wis- / Natuur- en/of 

Scheikunde op niveau 3 en/of 2 (min 1 cursus op niveau 3) 

15 

 

 

 

 

Keuze minimaal 1 uit aanbod: 

GEO3-1304 Structuur en eigenschappen van aardse mat. 

GEO3-1306 Chemische geodynamica 

GEO3-1307 Structurele geologie en tektoniek 

GEO3-1308 Geochemische processen aan het aardopp. 

GEO3-1312 Inleiding seismologie en seismiek 

GEO3-1313 Geodynamica 

GEO3-1319 Sedimentologie en bekkenstratigrafie 

GEO3-1329 Paleoklimatologie 

GEO3-1330 Water in GEO-processen 

GEO3-4301 Bodem- en waterverontreiniging 

GEO3-4303 Quaternary climate and global change 

GEO3-4304 Landdegradatie 

GEO3-4305 Rivier en Delta Ecomorfodynamica 

GEO3-4306 Morfodynamica van kustsystemen 

GEO3-4312 Paleoenvironments 

7,5 

 

Keuzeregels Bèta kerncursussen  

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2 Keuze eventueel 1 uit aanbod: 

NS-202B Kwantummechanica 

NS-204B Statistische fysica theorie en experiment 

NS-220B Wiskundige technieken 3 

NS-256B Numerieke methoden voor fysici en astronomen 

NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen 

NS-264B Klimaatdynamica 

7,5 
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3 Keuze eventueel 1 uit aanbod: 

NS-350B Voortgezette mechanica 

NS-353B Geofysische stromingsleer 

NS-361B Geschiedenis van de moderne natuurkunde 

NS-369B Subatomaire fysica 

NS-370B Voortgezette statistische fysica 

NS-371B Kwantummaterie 

NS-375B Voorgezette kwantummechanica 

NS-376B Turbulentie in vloeistoffen 

7,5 

 

Keuzeregels disciplinegebonden ondersteunende cursussen 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2 Keuze 1 uit AW aanbod Wiskunde/Statistiek:* 

GEO2-1201 Lineaire algebra en vectoranalyse 

GEO2-1301 Differentiaalvergelijkingen in de AW 

GEO2-4208 Toegepaste Aardobservatie  

* Als Wiskundige Technieken 1 én 2 bij Natk. is behaald:  

   informeren naar de vrijstellingsregeling 

7,5 

 

 

2/3 Keuze 1 uit overig AW en Bèta aanbod (mits niet al 

gekozen uit AW aanbod Wiskunde/Statistiek 

hierboven): 

GEO2-1201 Lineaire algebra en vectoranalyse 

GEO2-1301 Differentiaalvergelijkingen in de AW 

GEO2-1202 Fysische chemie 

GEO2-4208 Toegepaste Aardobservatie  

GEO3-1302 Continuüm mechanica en rheologie 

GEO3-1320 Programmeren & modelleren van aardse proc.  

GEO3-4307 Vloeistofmechanica 

GEO3-4308 Hands on GIS 

7,5 

 

 

Bachelorscriptie 

Verplicht onderdeel major 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

3 GEO3-1324 Bachelorscriptie Aardwetenschappen 15 

 

Profileringsruimte 

Vrij invulbaar; evt. met een minor                                                       Totaal 45 EC                                                 

Niveau Cursusnaam: Aanbod vanuit AW  Studielast (EC) 

2 

3 

GEO2-4211 Natural hazards 

GEO3-1327A Planetologie: een inleiding 

GEO3-1336 Introduction Porous Media 

7,5 

7,5  

7,5 
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Keuzeregels Bètaplus-B variant 
 
Schematische overzicht Bètaplus-B variant  

bacheloropleiding AW met ingang van studiejaar 2014-2015 

 

Verplichte onderdelen major 

Niveau Cursustype Studielast (EC) 

1 

3 

Cursussen jaar 1: zie programma Natuurkunde 

Bachelorscriptie 

60 

15 

Keuze-onderdelen major 

Niveau Cursustype Studielast (EC) 

2 

2/3 

3 

3 

2/3 

Kerncursussen: uitsluitend AW 

Ondersteunende cursussen: uitsluitend AW 

Kerncursussen: uitsluitend AW 

Veldwerk 2  

Kerncursussen AW en/of Natuurkunde  

15 

15 

15 

15 

15 

Profileringsruimte 

1/2/3 Vrij in te vullen 45 EC 

 

Het eerste jaar van de opleiding 

 

Verplichte onderdelen major 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

1 Studieprogramma 1e jaar Natuurkunde 60 

 

Het tweede en derde jaar van de opleiding 

 

Keuzeregels disciplinegebonden kerncursussen en veldwerk (pakket AW2) 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2 Keuze 2 uit aanbod: 

GEO2-1205 Mineralen en magma's 

GEO2-1206 Lithosfeerdynamica 

GEO2-1207 Geochemische kringlopen en processen 

GEO2-1208 Sedimentaire systemen 

GEO2-1209 Deformatie en metamorfose van de korst 

GEO2-1215 Paleontologie – fauna 

GEO2-1218 Paleoceanografie 

GEO2-4201 Geologie van Nederland  

GEO2-4203 Fysische hydrologie 

GEO2-4204 Terrestrische systemen 

GEO2-4212 Paleontologie - flora 

15 

3 Keuze voor 1 veldwerk incl. voorbereiding of 

vervanging ervan: 

GEO3-1210 Veldwerk 2 - Orogenese  

GEO3-1217 Veldwerk 2 – Voorlandbekkens en afzettingsmil. 

GEO3-4207 Veldwerk 2 – Laaglandgenese en excursie 

Of vervanging door cursussen Wis- / Natuur- en/of 

Scheikunde op niveau 3 en/of 2 (min. 1 cursus op niveau 3) 

15 
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Keuze 2 uit aanbod: 

GEO3-1304 Structuur en eigenschappen van aardse mat.  

GEO3-1306 Chemische geodynamica 

GEO3-1307 Structurele geologie en tektoniek 

GEO3-1308 Geochemische processen aan het aardopp. 

GEO3-1312 Inleiding seismologie en seismiek 

GEO3-1313 Geodynamica 

GEO3-1319 Sedimentologie en bekkenstratigrafie 

GEO3-1329 Paleoklimatologie 

GEO3-1330 Water in GEO-processen 

GEO3-4301 Bodem- en waterverontreiniging 

GEO3-4303 Quaternary climate and global change 

GEO3-4304 Landdegradatie 

GEO3-4305 Rivier en Delta Ecomorfodynamica 

GEO3-4306 Morfodynamica van kustsystemen 

GEO3-4312 Paleoenvironments 

15 

 

Keuzeregels disciplinegebonden ondersteunende cursussen 

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2/3 Keuze 2 uit aanbod: 

GEO2-1202 Fysische chemie 

GEO2-4208 Toegepaste Aardobservatie  

GEO3-1302 Continuüm mechanica en rheologie 

GEO3-1320 Programmeren & modelleren van aardse proc. 

GEO3-4307 Vloeistofmechanica  

GEO3-4308 Hands on GIS 

15 

 

Kerncursussen AW en/of Natuurkunde  

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

2/3 Keuze uit alle bovenstaande kerncursussen AW en/of 

Natuurkunde cursussen.  

15 

 

Bachelorscriptie 

Verplicht onderdeel major  

Niveau Cursusnaam Studielast (EC) 

3 GEO3-1324 Bachelorscriptie Aardwetenschappen 15 

 

Profileringsruimte 

Vrij invulbaar; evt. met een minor                                                       Totaal 45 EC           

Niveau Cursusnaam: Aanbod vanuit AW  Studielast (EC) 

2 

3 

GEO2-4211 Natural hazards 

GEO3-1327A Planetologie: een inleiding 

GEO3-1336 Introduction Porous Media 

7,5 

7,5 

7,5  
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In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van 
studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemene universitaire) 
Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden. 
 
Deze regeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Geowetenschappen met instemming van de 
faculteitsraad en de opleidingscommissies d.d. 4 juni 2019. 
 
 
PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

art. 1.1 – toepasselijkheid van de regeling 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen 
Aardwetenschappen, Global Sustainability Science, Milieu-maatschappijwetenschappen, Milieu-
natuurwetenschappen, Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale geografie en Planologie, 
op alle studenten die staan ingeschreven en op degenen die verzoeken om toegelaten te worden tot 
deze opleidingen. Bovengenoemde opleidingen worden verzorgd door de Undergraduate School binnen 
de faculteit Geowetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. 
Deze regeling geldt voor het studiejaar 2019-2020. Voor studenten die eerder met hun opleiding zijn 
gestart zijn algemene overgangsregelingen vastgelegd per opleiding in opleidingsspecifieke delen. In 
deze delen zijn tevens onder verwijzing diverse opleidingsspecifieke artikelen opgenomen.  

art. 1.2 – begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
 

• academische vakantie: periode zonder onderwijsverplichtingen voor docenten en studenten, 

zoals vastgelegd in het onderwijsjaarrooster van de opleidingen. 
• contract onderwijsvoorzieningen: het door de onderwijsdirecteur (of andere functionaris 

namens de opleiding) en de student met een handicap of chronische ziekte afgesloten contract, 
waarin is vastgelegd op welke noodzakelijke en redelijke voorzieningen de student recht heeft. 

• cursus: het geheel van onderwijs en toetsing van een onderdeel. 
• cursuscoördinator: de docent die verantwoordelijk is voor inhoud en organisatie van een cursus.  
• examen: het afsluitend bachelorexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegd, als 

aan alle verplichtingen van de gehele bacheloropleiding is voldaan. 
• examinator: een beoordelaar waarvan de bevoegdheid is vastgesteld door de examencommissie 

van de opleiding.   
• inspanningsverplichting: verzamelterm voor het geheel van vereisten waaraan de student 

tijdens een cursus moet voldoen om in aanmerking te komen voor een eindcijfer. Deze 
inspanningsverplichtingen zijn omschreven in de Universitaire onderwijscatalogus en vastgelegd 
in de studiewijzer (zie onder).  

• Internationaal Diploma Supplement: de bijlage bij het bachelor getuigschrift waarin een 
toelichting is opgenomen m.b.t. de aard en de inhoud van de opleiding (mede in internationale 
context). 

• onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de opleiding, opgenomen in de Universitaire 
Onderwijscatalogus. 

• opleiding: de bacheloropleiding genoemd in art. 1.1 van deze regeling, bestaande uit een 
samenhangend geheel van onderwijseenheden. 

• periode: gedeelte van het academisch jaar waarvan de begindatum is vastgelegd in de 
universitaire jaarkalender en de omvang in weken is vastgelegd in het onderwijsjaarrooster per 
opleiding. 

• portfolio: de verzameling documenten met betrekking tot de prestaties van de student. 
• semester: gedeelte van het academisch jaar (ong. 5 maanden) waarvan de begindatum is 

vastgelegd in de universitaire jaarkalender. 
• student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of 

het afleggen van de toetsen en van het examen van de opleiding.  
• studiepunt (sp): eenheid waarin studielast wordt uitgedrukt conform een Europees uniform 

vastgestelde norm: zgn. European Credits (EC). Het European Credit Transfer System (ECTS) 
borgt dat studiepunten internationaal vergelijkbaar zijn. 1 studiepunt komt overeen met 28 
uren studeren.  

• Student Affairs Geosciences: onderwijsbalie en de studievoortgangsadministratie van de 
faculteit. A. 

• studiewijzer: document waarin van een cursus onder andere is aangegeven: de inhoud, doelen 
en eindtermen; de verplichte literatuur; de toetsingsonderdelen en wijze waarop het eindcijfer 
tot stand komt; de inspanningsverplichtingen waaraan een student moet voldoen om de 
eindtermen te bereiken en in aanmerking te komen voor een eindcijfer; het rooster en de 
werkvormen; de naam en bereikbaarheid van de cursuscoördinator. 

• toets: tentamen als bedoeld in art. 7.10 van de wet. 
• Undergraduate school: verband waarbinnen het bachelor onderwijs van de faculteit is 

georganiseerd. De Undergraduate School is belast met de organisatie en coördinatie van het 
onderwijs en met de bewaking van de onderwijskwaliteit. 

http://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/oer-en-studentenstatuut
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• universitaire jaarkalender: de periodiek door het College van Bestuur vastgestelde indeling van 
het academisch jaar. 

• universitaire onderwijscatalogus: het onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
gehouden register van de binnen de universiteit verzorgde cursussen. 

• wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
 
PARAGRAAF 2 – VOOROPLEIDING 

art. 2.1 – toelating 

Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 

art. 2.2 – taaleis bij buitenlands diploma 

De bezitter van een buitenlands diploma kan pas inschrijven: 
a. nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met 

goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 dan wel het 
certificaat Nederlands als Vreemde Taal, ‘Educatief Professioneel’ (voorheen Profiel Academische 
Taalvaardigheid’) of ‘Educatief Startbekwaam’ (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs)" , 
en2 

b. nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal op het 
niveau van het Nederlandse vwo-examen. 
Deficiënties in de vooropleiding in Engels moeten voor aanvang van de opleiding zijn opgeheven. Dit 
moet blijken uit het succesvol afleggen van één de volgende toetsen: 

- IELTS (International English Language Testing System), academic module. De minimum 
vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met tenminste 5.5 voor het onderdeel 
‘writing’. 

- TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 
(internet-based test). 

- Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende 

certificaten:  

o Cambridge English C1 Advanced (CAE). Minimum score: 169 total, 162 writing. 

o Cambridge English C2 Proficiency (CPE). Minimum score: 180 total, 162 writing. 

o Cambridge Michigan Language Assessment ECPE, C2 Certificate. 

art. 2.3 - colloquium doctum 

Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 
 
 
PARAGRAAF 3 – INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 

art. 3.1 – doel van de opleiding         

Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 

art. 3.2 – vorm van de opleiding 

Alle bacheloropleidingen worden voltijds verzorgd. De opleiding Sociale geografie en Planologie wordt 
eveneens in deeltijd verzorgd. 

art. 3.3 – taal waarin de opleiding wordt verzorgd 

De opleidingen Aardwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen, 
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale geografie en Planologie worden in het 
Nederlands verzorgd. Een cursus wordt in het Engels verzorgd wanneer de cursusdoelen, de eindtermen 
van de opleiding,   of de herkomst van docenten of studenten dit vereisen. 
De opleiding Global Sustainability Science wordt volledig in het Engels verzorgd. Daarbij is de 
gedragscode Taal van de Universiteit Utrecht van toepassing. 

art. 3.4 – studielast 

1. De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten. 
2. De opleiding omvat onderdelen op gevorderd niveau (zie ook art. 4.1) met een studielast van 

tenminste 45 studiepunten (in major en profileringsruimte samen). 

                                            
2 ad a is niet van toepassing op de Engelstalige bacheloropleiding Global Sustainability 
Science. 
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art. 3.5 – major       

1. Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 

art. 3.6 – profileringsruimte, minor 

1. De opleiding omvat een profileringsruimte waarin de student onderdelen kiest met een totale 
studielast van 45 studiepunten.  

2. De onderdelen van de profileringsruimte dienen voor tenminste 15 studiepunten op verdiepend of 
gevorderd niveau te liggen. 

3. Voor keuze komen cursussen in aanmerking die zijn opgenomen in de Universitaire 
Onderwijscatalogus, tenzij er naar het oordeel van de examencommissie sprake is van inhoudelijke 
dubbeling m.b.t. eerder door de student afgelegde onderdelen. De examencommissie onthoudt 
goedkeuring als er naar haar oordeel sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder 
door de student afgelegde of nog af te leggen (major)onderdelen. Indien onderdelen inhoudelijk 
geheel of gedeeltelijk overlappen kan de examencommissie de inbreng van deze onderdelen voor 
het examen beperken door aftrek van studiepunten naar rato van de overlap. 

4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest dat door een faculteit wordt 
verzorgd onder de aanduiding ”minor”, wordt deze aanduiding na goedkeuring van de 
examencommissie op het supplement bij het getuigschrift van zijn examen vermeld.  

art. 3.7 – onderwijs gevolgd buiten de Universiteit Utrecht  

1. Voorwaarde voor het behalen van het getuigschrift van het bachelorexamen van de opleiding is dat 
ten minste de helft van het onderwijsprogramma is behaald via cursussen verzorgd door de 
Universiteit Utrecht. 

2. Cursussen die tijdens de opleiding elders behaald worden, kunnen uitsluitend met voorafgaande 
toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de 

student. 
3. Voor cursussen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan een 

instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van art. 5.14 vrijstelling worden verleend. 
4. In afwijking van het derde lid, worden cursussen die: 

- voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald,  
- opgenomen zijn in de Universitaire Onderwijscatalogus, 
- naar het oordeel van de examencommissie ingebracht kunnen worden in het examenprogramma 

van de student,  
niet als vrijstelling geregistreerd, maar met de cursusnaam en het oorspronkelijke cijfer 
geregistreerd in Osiris en vermeld op het Internationaal Diploma Supplement, bedoeld in artikel 
6.4. 

art. 3.8 – onderwijs gevolgd aan een andere Nederlandse instelling  

1. Voor keuze als bedoeld in artikel 3.6, derde lid, komen tevens - onder goedkeuring van de 
examencommissie - in aanmerking cursussen verzorgd door een andere Nederlandse universiteit 
dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. De 
examencommissie bepaalt daarbij welk niveau deze cursussen hebben. De studiepunten en cijfers 
van de andere Nederlandse instelling worden overgenomen. 

2. De examencommissie onthoudt goedkeuring als er naar haar oordeel sprake is van onvoldoende 
academisch niveau of inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door de student afgelegde of 
nog af te leggen (major)cursussen. Indien cursussen inhoudelijk geheel of gedeeltelijk overlappen 
kan de examencommissie de inbreng van deze cursussen voor het examen beperken door aftrek 
van studiepunten naar rato van de overlap. 

art. 3.9 - onderwijs gevolgd aan een buitenlandse universiteit 

1. Voor keuze als bedoeld in artikel 3.6, derde lid komen tevens - onder goedkeuring van de 
examencommissie - cursussen in aanmerking, verzorgd door een buitenlandse universiteit. De 
examencommissie bepaalt daarbij of deze cursussen voldoende academisch niveau hebben.  

2. De examencommissie onthoudt goedkeuring als er naar haar oordeel sprake is van inhoudelijke 
dubbeling met betrekking tot eerder door de student afgelegde of nog af te leggen 
(major)cursussen. Indien cursussen inhoudelijk geheel of gedeeltelijk overlappen kan de 
examencommissie de inbreng van deze cursussen voor het examen beperken door aftrek van 
studiepunten naar rato van de overlap. 

3. De opleiding publiceert op de studentensite de procedure met betrekking tot het inbrengen van 
buitenlandse cursussen: 

- daarbij is aangegeven op welk moment en op welke manier studenten goedkeuring kunnen 

vragen voor buitenlandse cursussen; 

- daarbij hebben studenten de mogelijkheid om op een zodanig moment goedkeuring te vragen 
dat zij voor vertrek naar het buitenland uitsluitsel hebben van de examencommissie.   

4. Omzetting van behaalde studiepunten voor buitenlandse cursussen is als volgt: 
a. Voor cursussen van buitenlandse universiteiten binnen de Europese Unie/Europese Economische 

Ruimte die qua inhoud en niveau zijn goedgekeurd door de examencommissie worden de 
studiepunten overgenomen. In afwijking hiervan kan de examencommissie besluiten een ander 
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aantal studiepunten toe te kennen als vast staat dat de in het buitenland toegekende 
studiepunten niet in overeenstemming zijn met de studiebelastingsuren.  

b. Voor cursussen van buitenlandse universiteiten buiten de Europese Unie/Europese Economische 
Ruimte die qua inhoud en niveau zijn goedgekeurd door de examencommissie worden de 
studiepunten omgezet conform de universiteitsbrede omrekentabel. Zie www.uu.nl/credit-
omrekentabel. De examencommissie kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken als daar 
gegronde redenen voor zijn. 

5. Omzetting van behaalde resultaten voor buitenlandse cursussen is als volgt:    

a. Buitenlandse resultaten worden omgezet naar de alfanumerieke resultaten V/ONV 

(voldoende/onvoldoende); daarnaast worden tevens de oorspronkelijke resultaten en 
beoordelingsschaal geregistreerd in Osiris en afgedrukt op het Internationaal Diploma 
Supplement, bedoeld in artikel 6.4.  

b. De buitenlandse universiteit bepaalt waar de cesuur ligt voor een voldoende en legt vast in het 
transcript of de student een voldoende heeft behaald.  

c. De buitenlandse resultaten tellen niet mee voor het gemiddelde eindcijfer van de student. 
d. De examencommissie bepaalt of en op welke wijze buitenlandse resultaten meewegen bij het 

bepalen van cum laude.  

art. 3.10 – honoursprogramma  

1. De Undergraduate School Geosciences biedt een honoursprogramma aan. Dit programma wordt 
georganiseerd binnen het Honours College Geowetenschappen. Het honoursprogramma heeft een 
studielast van 45 studiepunten. Verplicht onderdeel van het honoursprogramma is een honours-
thesis met een studielast van 15 studiepunten. Van elke honoursstudent wordt actieve deelname 
verwacht aan extracurriculaire activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen 
internationale ervaring op in het honoursprogramma. De samenstelling van het programma is 
vermeld in bijlage 2. 

2. De selectie van de kandidaten, de toelating tot het programma en de verlenging van de toelating tot 
het programma in het tweede en derde studiejaar is opgedragen aan de selectiecommissie van het 
Honours College Geowetenschappen. De kandidaat ontvangt een toelatings- c.q. afwijzingsbeslissing 
tot het honoursprogramma. Hierin wordt gewezen op de bezwaarmogelijkheid bij het College van 
Bestuur. 

3. Alle aankomende studenten kunnen zich, voor aanvang van de opleiding, aanmelden voor het 
Honours College Geowetenschappen. De selectiecommissie selecteert jaarlijks uit de aanmeldingen 
de studenten die toegelaten worden tot het Honours College Geowetenschappen. De selectie vindt 
plaats op basis van motivatiebrief, cv en resultaten van de toelating gevende vooropleiding.  

4. Studenten kunnen ook bij aanvang van het tweede semester van het eerste jaar van de opleiding 
instromen in het Honours College Geowetenschappen. De selectiecommissie  selecteert jaarlijks 
voor aanvang van het tweede semester uit de aanmeldingen de studenten die toegelaten worden tot 
het Honours College Geowetenschappen. De selectie vindt plaats op basis van motivatiebrief, cv, 
resultaten van de toelating gevende vooropleiding, en de resultaten uit het eerste semester van het 
eerste studiejaar. 

5. De selectiecommissie van het Honours College Geowetenschappen beslist jaarlijks of de toelating tot 
het Honours College Geowetenschappen wordt verlengd. De toelating tot het Honours College 
Geowetenschappen wordt verlengd: 
- indien 60 studiepunten zijn behaald (einde jaar 1), dan wel 120 studiepunten (einde jaar 2); 
- bij een gewogen cijfergemiddelde van minimaal 7.0; 
- bij voldoende actieve participatie in het honoursprogramma; 
- bij blijvende goede motivatie. 
De selectiecommissie betrekt in haar oordeel 
- het leerplan en portfolio van de student; 
- eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig 

als redelijkerwijs kan worden verlangd zijn gemeld. 

art. 3.11 – feitelijke vormgeving onderwijs 

In de Universitaire Onderwijscatalogus en/of in de studiewijzers en/of in de digitale leeromgeving 
(Blackboard), is van elke cursus de programmering van de onderwijsactiviteiten aangegeven. De student 

kan de zalenroosters van het onderwijs waarvoor hij of zij staat ingeschreven inzien via MyTimetable. 
 
 

PARAGRAAF 4 – ONDERWIJS 

art. 4.1 – cursus 

1. Voor de onderdelen van de opleiding worden cursussen verzorgd met een studielast van 7,5 
studiepunt of een veelvoud daarvan. 

2. Elke cursus is zo ingericht dat actieve participatie van de student wordt bevorderd. 
3. Elke cursus heeft een studiewijzer, die twee weken voor de start van het onderwijs voor studenten 

beschikbaar is. 
4. Alle cursussen die deel uit kunnen maken van de opleiding, zijn opgenomen in de Universitaire 

Onderwijscatalogus.  

http://www.uu.nl/credit-omrekentabel
http://www.uu.nl/credit-omrekentabel
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5. Een cursus wordt verzorgd op een van de volgende niveaus:  
- inleidend: 1 
- verdiepend: 2 
- gevorderd: 3 

art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis 

Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 

art. 4.3 - inschrijving voor cursussen 

1. Aan een cursus kan pas worden deelgenomen nadat de student zich tijdig daarvoor via OSIRIS-
student heeft ingeschreven. Zie: studentensite.  

2. Alle in de Universitaire Onderwijscatalogus vermelde cursussen vinden doorgang. 
3. Bij een inschrijving van minder dan 15 studenten kan de cursuscoördinator in overleg met de 

onderwijsdirecteur besluiten het onderwijs in een andere werk- en/of beoordelingsvorm aan te 
bieden. 

4. Er kan voor twee cursussen per periode worden ingeschreven. Een derde cursus dient tijdig te 
worden aangevraagd bij de opleiding. Deze extra cursus kan alleen worden gekozen uit het 
cursusaanbod van de eigen major; aanvragen is alleen mogelijk tijdens de reguliere 
inschrijvingsperiode.  

5. Uitzondering op het in lid 4 gestelde vormt de inschrijving door voor het honoursprogramma 
ingeschreven studenten voor cursussen, behorend tot dit programma. Deze extra inschrijving wordt 
altijd gehonoreerd. 

6. Bij onvoldoende studievoortgang van een student en/of onvoldoende capaciteit bij een cursus kan 
de onderwijsdirecteur een student uitsluiten van inschrijving voor een derde cursus binnen één 
onderwijsperiode. 

7. Zonder tegenbericht, uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus, is de student die zich 
correct en tijdig inschrijft voor een cursus definitief geplaatst.  

8. Gedurende de na-inschrijving kan een student zich alleen inschrijven voor die cursussen waarvoor 
nog capaciteit beschikbaar is. 

art. 4.4 –inspanningsverplichting  

1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij of zij staat 
ingeschreven.  

2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs worden de  
inspanningsverplichtingen, zoals aanwezigheidseisen en deelname aan toetsen, in de studiewijzer 
omschreven. 

3. Indien aantoonbaar sprake is van overmacht (bv. als gevolg van ziekte of familieomstandigheden) 
vervalt de aanwezigheidsplicht. De beoordeling hiervan is aan de cursuscoördinator. De student 
dient afwezigheid vooraf te melden bij het onderwijssecretariaat van de opleiding en dient, indien 
de cursuscoördinator hierom vraagt, een schriftelijk bewijs van de bijzondere omstandigheden te 
overleggen. 

4. Inspanningsverplichtingen kunnen nimmer vervallen. Wanneer een student door overmacht niet 
tijdig aan een bepaalde inspanningsverplichting kan voldoen dient de student zich direct na het 
ontstaan van de overmachtssituatie te melden bij de cursuscoördinator en, indien de 
cursuscoördinator hierom vraagt, een schriftelijk bewijs van de bijzondere omstandigheden te 
overleggen. 

5. Studenten die in aanmerking willen komen voor een bijzondere regeling ten aanzien van 
inspanningsverplichtingen wegens chronische ziekte, handicap of topsportstatus, kunnen hiertoe 
een verzoek richten aan de examencommissie (zie ook art. 7.3). 

6. Bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscoördinator de student uitsluiten 
van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan. 

art. 4.5 – deelname aan cursussen; voorrangregels 

1. Indien een cursus een beperkte capaciteit heeft, is in de Universitaire Onderwijscatalogus en/of 
studiegids aangegeven voor hoeveel studenten die cursus ten hoogste wordt verzorgd. 

2. Deelname vindt plaats onder inschrijving, met dien verstande dat voor de opleiding ingeschreven 
studenten (incl. de aan de betreffende opleiding gekoppelde Liberal Arts and Sciences-
hoofdrichting) voorrang genieten bij de cursussen die behoren tot het verplichte (keuze) deel van 
de major. 

3. Naast de in het tweede lid geformuleerde algemene voorrangsregel geschiedt toelating voor 
cursussen met een beperkte capaciteit op basis van de volgende plaatsingsvolgorde: 

1. studenten die een cursus herhalen, omdat zij deze niet met goed gevolg hebben 
afgerond ten gevolge van een aantoonbare overmachtssituatie; 

2. studenten waarvoor de cursus een verplichte cursus dan wel een verplichte 
keuzecursus is; 

3. door de faculteit geaccepteerde uitwisselingsstudenten die de cursus tijdig en onder 
goedkeuring hebben gekozen; 

4. overige studenten. 

http://students.uu.nl/opleidingen/level/bachelor-167/faculty/geowetenschappen-171
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4. Bij vrije keuzecursussen met beperkte capaciteit wordt geloot. Daarbij gaan studenten van de 
faculteit (incl. geaccepteerde GEO-uitwisselingsstudenten) voor externe studenten.  

5. Van de student wordt verwacht dat hij of zij bekend is met de informatie die verspreid wordt via 
zijn of haar universitaire emailadres, de studentensite van de opleiding en de elektronische 
leeromgeving.  

art. 4.6 – afsluiten cursussen internationale studenten voor onderwijsvrije periode kerst  

Internationale uitwisselingsstudenten krijgen de mogelijkheid om door de onderwijsdirecteur 
aangewezen cursussen in periode 2 voor de onderwijsvrije periode rond kerst te kunnen afronden.  

art. 4.7 – evaluatie kwaliteit onderwijs 

Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding. 
 
 
PARAGRAAF 5 – TOETSING 

art. 5.1 – algemeen 

1. Tijdens de cursus wordt de student op academische vorming getoetst en wordt getoetst of de 
student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. 

2. In de Universitaire Onderwijscatalogus, en/of in de studiewijzer staat beschreven aan welke 
inspanningsverplichtingen de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de 
criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. Bij verschil van inzicht wordt de studiewijzer 
gevolgd. 

3. Voor alle cursussen geldt dat het voor het verkrijgen van een eindcijfer noodzakelijk is dat de 
student aan alle daartoe verplicht gestelde deeltoetsen heeft deelgenomen. 

4. De cursuscoördinator kan in de studiewijzer van een cursus voor ten hoogste één toetsonderdeel 

aangeven dat het behalen van een voldoende cijfer van minimaal 5,50 een voorwaarde is voor het 
toekennen van een voldoende eindcijfer. Uitsluitend in bijzondere gevallen en met instemming van 
de onderwijsdirecteur kan deze voorwaarde aan meerdere toetsonderdelen verbonden worden.   

5. Iedere cursus bevat meerdere toetsmomenten, waarvan minimaal één uiterlijk halverwege de 
cursusduur plaatsvindt.  

6. Behoudens hetgeen is vastgelegd in artikel 5.5. en 5.6 wordt elk toetsonderdeel dat deel uitmaakt 
van de eindbeoordeling van een cursus eenmaal afgenomen en beoordeeld.   

7. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van de cursus. 
8. Indien een cursus herhaald wordt afgelegd, dan is het laatst behaalde judicium het geldend 

judicium.  
9. Wanneer een student is geslaagd voor een cursus, maar niettemin besluit de cursus te herhalen, 

dan dient de volledige cursus te worden herhaald.    
10. In het Reglement3 van de examencommissie (zie: studiegids/studentensite) staat de gang van 

zaken bij toetsing beschreven. 

art. 5.2. - examencommissie 

1. De decaan stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in en draagt er 
zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende 
wordt gewaarborgd. 

2. De decaan benoemt de voorzitter en de leden van de examencommissie voor een termijn van drie 
jaar op basis van hun deskundigheid op het terrein van de betreffende opleiding(en) of het terrein 
van toetsing, waarbij  
• ten minste één lid is afkomstig van buiten de desbetreffende (groep van) opleiding(en), en 
• ten minste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende (groep van) opleiding(en).  
Herbenoeming is mogelijk. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de decaan de leden van de 
desbetreffende examencommissie. 

3. Als lid of voorzitter van de examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een 
managementfunctie met financiële verantwoordelijkheid bekleedt of (deel)verantwoordelijkheid voor 
een onderwijsprogramma heeft. Hieronder worden in ieder geval verstaan: de decaan, vice-decaan, 
directeur/hoofd/manager van een departement, lid van een departementaal 
management/bestuursteam, lid/voorzitter van de board of studies van de Graduate School of 
Undergraduate School en de onderwijsdirecteur. 

4. Het lidmaatschap van de examencommissie eindigt bij het verstrijken van de benoemingstermijn. 
Voorts wordt aan de voorzitter en de leden door de decaan op eigen verzoek ontslag verleend. De 
voorzitter en de leden worden door de decaan ontslagen, indien zij niet meer voldoen aan de 
vereisten genoemd in lid 2 of lid 3 van dit artikel. Voorts kan de decaan de voorzitter en de leden 
ontslaan indien is gebleken dat zij de wettelijke taken onvoldoende uitvoeren. 

5. De decaan maakt de samenstelling van de examencommissie(s) aan de studenten en docenten 
bekend. 

                                            
3 Ook wel ‘Regels en Richtlijnen’ genoemd. 
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art. 5.3 -  toetsing thesis 

1. De toetsing van de in artikel 3.5 lid 54 bedoelde thesis wordt verricht door tenminste twee 
examinatoren (de desbetreffende begeleider en een tweede beoordelaar). 

2. Indien de thesis in meertallen wordt geschreven, krijgt elke student op grond van diens expliciet 
gemaakte bijdrage een individuele beoordeling.  

art. 5.4 – cijfers 

1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een cursus is 
voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager.  

2. Het eindcijfer van een cursus wordt afgerond op één decimaal; deelcijfers worden nooit afgerond. 
3. Het eindcijfer 5 wordt niet van decimalen voorzien; een gemiddeld cijfer van 4,95 t/m 5,49 is 

onvoldoende (5); een gemiddeld cijfer van 5,50 t/m 5,99 wordt voldoende (6).  
4. De wijze waarop het eindcijfer van een cursus tot stand komt, is vermeld in de studiewijzer. 
5. Alfanumerieke resultaten worden in onderstaande gevallen toegekend:  

- de student die staat ingeschreven voor een cursus en aan geen enkel toetsonderdeel heeft 
deelgenomen ontvangt een NV (Niet Verschenen);  

- de student die wegens overmacht niet heeft deelgenomen aan de toets, ontvangt voor de toets 
een ND (Niet Deelgenomen); 

- de student die niet aan alle toetsonderdelen heeft deelgenomen, ontvangt een NVD (Niet 
VolDaan);  

- de student die niet aan de voorwaarde van een voldoende cijfer van minimaal 5.50 voor een 
toetsonderdeel heeft voldaan, ontvangt een NVD (Niet VolDaan);  

- indien de student heeft voldaan aan een onderdeel, maar hier geen cijfer voor ontvangt, kan de 
student een V (Voldoende) als resultaat worden toegekend;  

- indien de student niet heeft voldaan aan een onderdeel, maar hier geen cijfer voor ontvangt, 
kan de student een ONV (Onvoldoende) als resultaat worden toegekend; 

- de student aan wie vrijstelling is verleend door de examencommissie ontvangt een VR 
(VRijstelling);  

art. 5.5 – reparatie: aanvullende (deel)toets 

1. Bij een onvoldoende eindbeoordeling van tenminste 4,00 voor afronding wordt de student eenmaal 
in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen. 

2. Indien voor de individuele aanvullende toets een voldoende resultaat wordt behaald, wordt als 
eindcijfer voor de gehele cursus een 6,00 in de studievoortgangadministratie opgenomen. Eerder 
behaalde deelresultaten worden niet meer meegewogen in de totstandkoming van het eindcijfer van 
de aanvullende toets.  

3. Indien de aanvullende toets een onvoldoende resultaat oplevert, wordt het oorspronkelijke eindcijfer 
in de studievoortgangsadministratie verwerkt en zijn daarmee alle deelresultaten van de cursus 
vervallen. 

4. Wanneer aan de student bij een voldoende eindgemiddelde van 5,50 of hoger geen voldoende 
eindcijfer kan worden toegekend omdat hij of zij één toetsonderdeel met de voorwaarde van een 
voldoende cijfer niet behaald heeft, wordt hij of zij eenmaal in de gelegenheid gesteld om een 
aanvullende deeltoets af te leggen. De inhoud van deze toets dient ter vervanging van het 
toetsonderdeel waarvoor de verplicht gestelde voldoende niet is behaald.   

5. Bij een voldoende reparatie van een aanvullende deeltoets wordt het cijfer 5,50 toegekend bij het 
betreffende toetsonderdeel en meegewogen volgens de in de studiewijzer vastgelegde berekening 
van het eindcijfer.  

6. Indien de aanvullende deeltoets een onvoldoende resultaat oplevert, wordt het eindcijfer NVD in de 
studievoortgangsadministratie verwerkt en zijn daarmee alle deelresultaten van de cursus vervallen. 

7. Een student komt niet in aanmerking voor aanvullende toetsing wanneer hij of zij niet aan alle 
inspanningsverplichtingen heeft voldaan.  

8. Een student komt niet in aanmerking voor aanvullende toetsing indien een voldoende eindcijfer is 
toegekend.  

9. De docent bepaalt de inhoud en de vorm alsmede de datum en tijd van de aanvullende (deel)toets. 

art. 5.6 – overmacht: vervangende toets 

1. Indien de student door aantoonbare overmacht een (deel)toets mist, wordt de student slechts 
eenmaal in de gelegenheid gesteld een vervangende toets af te leggen. Alleen studenten die zich 
direct na het ontstaan van de hiervoor bedoelde overmachtssituatie bij de cursuscoördinator melden 
komen in aanmerking voor een vervangende toets (zie ook art 4.4).  

2. De docent bepaalt de inhoud en de vorm van de vervangende toets.  
3. Indien de student niet aanwezig is bij de vervangende toets, ofwel niet tijdig voldoet aan de 

voorwaarden van de vervangende toets, dan vervalt daarmee zijn of haar recht op vervanging.   

                                            
4 Opleidingsspecifiek deel Aardwetenschappen lid 4.  
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art. 5.7 – toetsvorm 

1. Toetsing binnen een cursus vindt plaats op de wijze als vermeld in de Universitaire 
Onderwijscatalogus en in de studiegids of studiewijzer. Als de informatie in deze bronnen niet 
geheel overeenkomt, geldt de studiewijzer.  

2. Op verzoek kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan krachtens het 
eerste lid is bepaald, wordt afgelegd. 

3. Toetsen worden afgenomen in het Nederlands of, indien de examencommissie en de 
cursuscoördinator dit overeenkomen, in een andere taal, bij voorkeur in het Engels. 

4. Indien van een toets niet is aangegeven op welke wijze deze zal worden afgelegd, omdat deze toets 
betrekking heeft op een cursus die niet door de opleiding wordt verzorgd, dan is het in de 
betreffende OER bepaalde van toepassing. 

art. 5.8 – mondelinge toetsen 

1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders 
heeft bepaald. 

2. Een mondelinge toets wordt gedurende ten hoogste 60 minuten zo mogelijk door twee 
examinatoren afgenomen. 

3. Het mondeling afnemen van een toets is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 
examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar 
heeft gemaakt. 

art. 5.9 – toetsvoorziening bijzondere gevallen 

1. Indien een student voor het behalen van het bachelorexamen nog ten hoogste één (eerder 
afgelegd maar niet met goed gevolg voltooid) onderdeel van maximaal 7,5 studiepunt nodig heeft 
en het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening aantoonbaar tot een studievertraging van 

meer dan een semester leidt, of tot meer dan een semester vertraging met de start van een 
vervolgopleiding, kan die student een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een 
individuele toetsvoorziening.  

2. Indien het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening zou leiden tot een ‘bijzonder geval 
van onbillijkheid van overwegende aard’ kan de examencommissie besluiten een toetsvoorziening 
toe te kennen. 

3. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk met bewijsstukken worden 
ingediend bij de examencommissie. 

art. 5.10 – termijn beoordeling 

1. De examinator stelt binnen 24 uur na het afnemen van een mondelinge toets het oordeel vast en 
reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 

2. De examinator stelt het oordeel over een schriftelijk of op andere wijze afgenomen (deel)toets vast 
binnen tien werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen en maakt dit oordeel bekend. 

3. Indien het oordeel door overmacht niet binnen deze termijn beschikbaar is, dient de examinator dit 
te communiceren naar de student. Hierbij dient een indicatie gegeven te worden van het moment 
waarop het oordeel zal worden vastgesteld. Overmacht kan slechts worden vastgesteld in overleg 
met de onderwijsdirecteur. 

4. De eindresultaten van een cursus worden binnen tien werkdagen na afloop van de cursus 
vastgesteld en bekendgemaakt. De cursuscoördinator verschaft de administratie van de faculteit de 
nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk of elektronisch bewijsstuk van 
het oordeel aan de student. 

5. Gedurende de academische vakantie gelden geen beoordelingstermijnen. 
6. Op de schriftelijke verklaring van het oordeel over een toets wordt de student gewezen op het 

inzagerecht, bedoeld in art. 5.12 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de 
Examens. 

art. 5.11– geldigheidsduur 

1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen van het examen is acht jaar vanaf de toetsdatum tot 
en met de examendatum. 

2. In afwijking hiervan kan de examencommissie in geval van bijzondere omstandigheden, op verzoek 
van de student, voor een cursus een verlengde geldigheidsduur bepalen, ofwel kan de 
examencommissie een aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen. 

3. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is afgerond, 
vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald, tenzij een cursus meer dan één keer per 
studiejaar wordt gedoceerd. Dan vervallen de deeltoetsen en opdrachten die zijn behaald na de 
periode waarin zij zijn behaald. 

art. 5.12– inzagerecht 

1. Gedurende tenminste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke 
toets krijgt de student op verzoek inzage in zijn of haar beoordeeld werk. Tevens wordt, indien de 
student hier om verzoekt, een kopie verschaft van dat werk. 



STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 74 

 

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de student kennis nemen van vragen en 
opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de 
beoordeling heeft plaatsgevonden. 

art. 5.13 – bewaartermijn toetsen 

1. De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden in papieren 
of digitale vorm gedurende twee jaar na de beoordeling bewaard.  

2. De in artikel 3.5, vijfde lid5 bedoelde thesis en de beoordeling daarvan wordt in papieren of digitale 
vorm gedurende zeven jaar na de beoordeling bewaard. 

art. 5.14 – vrijstelling  

De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, 
vrijstelling verlenen van een onderdeel van de major, indien de student: 
a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere 

beroepsopleiding voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding heeft voltooid; 
b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te 

beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 
Een vrijstelling kan alleen betrekking hebben op een hele cursus en niet op een gedeelte hiervan. 

art. 5.15 – fraude en plagiaat  

1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een 
juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.  
Onder fraude valt onder meer: 
• tijdens de toets spieken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude; 
• tijdens de toets binnen handbereik hebben van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde 

rekenmachine, mobiele telefoon, smartwatch, smartglasses, boeken, syllabi, aantekeningen 

etc.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 
• door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht en het voordoen als eigen werk;  
• zich voor de datum of het tijdstip waarop de toets zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van 

de vragen, opgaven of antwoorden van de desbetreffende toets; 
• fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens;  
Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van 
anderen/eigen werk overnemen zonder bronvermelding.  
Onder plagiaat valt onder meer:  
• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën en digitale 

tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
• het overnemen van teksten van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften en encyclopedieën 

zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
• het opnemen van een vertaling van bovengenoemde bronnen zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 
• het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing; parafrasen 

moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de 
oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om 
eigen gedachtegoed van de student; 

• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en 
zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

• het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt eigen werk 
en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk werk, tenzij 
dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan;  

• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien 
dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat; 

• ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, 
zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten 
dat de ander plagiaat pleegde; 

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 
internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders zijn 
geschreven. 

2. a. Wanneer fraude of plagiaat wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit schriftelijk 
mee  
aan de student en de examencommissie.  
b. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid: 
• schriftelijk daarop te reageren;  
• te worden gehoord. 

3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student schriftelijk 
haar besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lid mede, onder vermelding van de 
beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens.  

                                            
5 Opleidingsspecifiek deel Aardwetenschappen lid 4. 
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4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft:  
a. In ieder geval:  
• ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of toets 
• berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS.  
b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat, en van de 

studiefase van de student, één of meer van de volgende sancties: 
• verwijderen uit de cursus 
• het niet meer in aanmerking komen voor een positief judicium (cum laude) als bedoeld in art. 

6.2 
• uitsluiting van deelname aan toetsen die behoren tot de desbetreffende cursus voor het lopende 

academisch jaar, dan wel voor een periode van 12 maanden 
• volledige uitsluiting van deelname aan toetsen voor een periode van 12 maanden. 
c. Indien de student reeds eerder een berisping heeft gekregen: volledige uitsluiting van 

deelname aan toetsen voor een periode van 12 maanden. 
d. Bij zeer ernstige en/of herhaalde fraude of plagiaat kan de examencommissie het college van 

bestuur voorstellen de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te beëindigen.  
5. Als de examencommissie vaststelt dat er sprake is van grootschalige of georganiseerde fraude, 

welke van een omvang is dat het de toetsresultaten in hun geheel zal beïnvloeden, beslist de 
examencommissie onverwijld dat de desbetreffende toets ongeldig is en dat alle deelnemers op 
korte termijn de hele toets moeten overdoen. Daarbij stelt de examencommissie de datum vast 
waarop de toets moet worden overgedaan. Deze datum ligt uiterlijk tien werkdagen na het 
vaststellen van de fraude, zodat de deelnemers nog baat hebben bij hun voorbereiding voor de 
toets.  

art. 5.16 – controle op plagiaat  

1. Ten behoeve van de controle op plagiaat in door de student te schrijven stukken, zoals papers, 
afstudeerwerk e.d., kan het elektronisch inleveren ervan, al dan niet met gebruikmaking van een 
aangewezen plagiaatdetectiesysteem, verplicht gesteld worden door de examinator van de 
desbetreffende cursus. Indien de student desondanks het schriftelijke stuk niet of niet op tijd 
elektronisch inlevert, kan besloten worden het stuk niet te beoordelen.   

2. Door het inleveren van een stuk geeft de student toestemming, in de breedste zin des woords, voor 
de controle op plagiaat via een plagiaatdetectiesysteem alsmede voor het opnemen van het stuk in 
databases, voor zover die nodig zijn voor toekomstige plagiaatcontroles.  

3. In het geval bij een bepaalde cursus wordt besloten stukken openbaar te maken, behoudt de 
student het recht om het werk niet openbaar te laten zijn anders dan ten behoeve van de 
plagiaatcontrole als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. 

art. 5.17 – beroepsrecht 

Tegen beslissingen van examinatoren of van de examencommissie staat, tot 6 weken nadat aan de toets 
of het examen is deelgenomen dan wel nadat de beslissing is genomen, gemotiveerd en schriftelijk 
beroep open bij het College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.61 WHW 1992. 
 
 
PARAGRAAF 6 – EXAMEN 

art. 6.1 – examen 

1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast en reikt het getuigschrift als bedoeld in 
art. 6.4 uit zodra de student aan de eisen van het examenprogramma heeft voldaan.  

2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, kan de examencommissie zelf een onderzoek 
instellen naar de kennis van de student m.b.t. een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, 
indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende toetsen daartoe aanleiding geven. 

3. Beoordeling van het examendossier maakt deel uit van het afsluitend examen. Als datum voor het 
examen geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat 
de student aan de eisen van het examenprogramma heeft voldaan. De student dient ingeschreven 
te zijn voor de opleiding op de examendatum. 

4. Voor het behalen van het examen gelden als voorwaarden dat; 
• voor alle onderdelen een voldoende is behaald; 
• de samenstelling van het afgelegde cursuspakket voldoet aan de gestelde niveaueisen. (zie 

opleidingsspecifieke bijlage)  
5. Voor het behalen van het examen en de afgifte van het getuigschrift geldt tevens als voorwaarde 

dat de student ingeschreven was voor de opleiding in de periode dat de toetsen en het examen zijn 
afgelegd. Ingeval de student niet aan deze voorwaarde voldoet, kan het College van Bestuur een 
verklaring van geen bezwaar afgeven met betrekking tot het behalen van het examen en de afgifte 
van het getuigschrift nadat de student de verschuldigde collegegelden en administratiekosten voor 
de 'ontbrekende' perioden heeft betaald. 

6. Degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd en aanspraak heeft op uitreiking van een 
getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en de 
examendatum als bedoeld in het derde lid uit te stellen. Dit verzoek moet worden ingediend binnen 
tien werkdagen nadat de student op de hoogte is gebracht van de uitslag van het examen. Bij dit 
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verzoek geeft de student aan wanneer hij of zij het getuigschrift wil ontvangen. De 
examencommissie willigt het verzoek in ieder geval in wanneer de student: 
o een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht 

beschikbaar is 
o een stage of cursus in het buitenland gaat volgen 
o onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de masteropleiding. 
De examencommissie kan het verzoek tevens inwilligen indien het niet inwilligen van het verzoek 
zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  
Uitstellen van de examendatum is slechts eenmalig mogelijk voor de duur van maximaal één 
studiejaar. 

7.  Nadat het examen is afgelegd, kan de student de instelling verzoeken te worden uitgeschreven.  

art. 6.2 – judicium cum laude 

1. Indien de student tijdens de opleiding blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, dan 
wordt dit op het diploma vermeld met de woorden “cum laude”.  

2. Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien voldaan is aan elk van 
de volgende voorwaarden: 

- voor de onderdelen van de bacheloropleiding is gewogen gemiddeld tenminste het niet afgeronde 

cijfer 8,00 behaald; 

- in de loop van de studie is maximaal 1 met een eindcijfer beoordeelde en voor het 
examenprogramma meetellende cursus herhaald afgelegd; 

- voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen; 

- er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.15) inhoudend dat vanwege 
vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium 
(cum laude); 

- het bachelorexamen is binnen vier jaar behaald. 
3. De examencommissie kan besluiten het judicium “cum laude” toch toe te kennen, als aan de in lid 2 

genoemde voorwaarden niet geheel is voldaan. Een dergelijk besluit kan alleen met algemene 
stemmen worden genomen. 

4. Andere judicia dan “cum laude” worden niet op het diploma vermeld.  

art. 6.3 – graad 

1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad “Bachelor of Science” 
verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 

art. 6.4 – getuigschrift en internationaal diploma supplement (IDS) 

1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een 
getuigschrift uitgereikt. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt, ook al rondt de student 
meerdere programma’s af. 

2. De examencommissie voegt aan dit getuigschrift het Engelstalige Internationaal Diploma 
Supplement toe, waarmee (internationaal) inzicht wordt verschaft in de aard en inhoud van de 
afgeronde opleiding. 

3. Uitreiking van de getuigschriften vindt tenminste tweemaal per jaar in een openbare zitting plaats. 

art. 6.5 – honours 

Indien het totale honoursprogramma als bedoeld in art. 3.10 met goed gevolg is afgesloten, wordt dit op 
het Internationaal Diploma Supplement vermeld. Indien tevens het bachelorexamen is afgerond met een 
gewogen cijfergemiddelde van tenminste 7,00 voor afronding wordt een Honourscertificaat bij het 
getuigschrift (zie art. 6.4) gevoegd. 

art. 6.6 – grading tables 

1. Op het Internationaal Diploma Supplement staan het gewogen gemiddelde cijfer van de student en 
een ECTS Grading Table vermeld.  

2. Het gewogen gemiddelde cijfer geeft de academische prestaties van de student weer op een schaal 
van 1 tot en met 10. Het wordt berekend op basis van de geldende numerieke resultaten voor de 
cursussen die de student heeft gehaald binnen het examenprogramma. Cursussen die niet numeriek 
zijn beoordeeld, tellen niet mee bij de berekening. De weging vindt plaats op basis van het aantal 
studiepunten per cursus.  

3. De ECTS Grading Table maakt de cijfercultuur aan de Universiteit Utrecht inzichtelijk voor 
buitenlandse onderwijsinstellingen en buitenlandse werkgevers. Op basis van de Grading Tables 
kunnen zij een conversie naar hun eigen cijfersysteem maken. De ECTS Grading Table is een 
instellingsbrede tabel voor alle bacheloropleidingen. Deze tabel kent een tienpuntsschaal, waarvan 
alleen de cijfers zes tot tien zichtbaar zijn omdat in de Grading Table uitsluitend voldoendes 
zichtbaar zijn. De cijfers worden uitsluitend in hele of halve cijfers uitgedrukt. Per cijfer is met een 
percentage aangegeven hoe vaak dit wordt gegeven.  
De berekening van de ECTS Grading Table gaat op basis van: 
1. alle voldoende geldende resultaten, behalve alfanumerieke resultaten; 
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2. niet gewogen naar studielast; 
3. in de drie meest recente collegejaren; 
4. van studenten die een actieve inschrijving hadden voor een bachelor aan de Universiteit 

Utrecht. 
 
 
PARAGRAAF 7 – STUDIEBEGELEIDING 

art. 7.1 – studievoortgangsadministratie 

1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten en stelt deze via Osiris-
student ter beschikking. 

2. Bij Student Affairs Geosciences kan de student zijn of haar studievoortgangsdossier laten 
waarmerken. 

art. 7.2 – studiebegeleiding 

1. De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten die voor de 
opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en 
buiten de opleiding. 

2. De studiebegeleiding omvat: 

- een verplicht matchingstraject voor aanstaande studenten voorafgaand aan inschrijving voor 

een bacheloropleiding, met als doel studenten te begeleiden bij de keuze voor een opleiding 
die past bij hun ambitie, verwachtingen en mogelijkheden; 

- een introductie in de eerste week van het eerste semester van het eerste studiejaar; 

- toewijzing van een tutor aan alle bachelorstudenten die hen gedurende het eerste semester in 

de studie introduceert, en voor hen beschikbaar is voor begeleiding in de verdere studie en bij 
het maken van keuzes gedurende de bachelorfase; 

- groepsgewijze en individuele advisering over mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding, 
mede met het oog op beroepsmogelijkheden na de masteropleiding en over mogelijkheden 
om direct na het behalen van het bachelordiploma de arbeidsmarkt te betreden; 

- groepsgewijze en individuele advisering over studievaardigheden, studieplanning en de keuze 

voor het vervolgtraject na het bachelordiploma; 

- het bieden van verwijzing en hulp bij door studenten ervaren moeilijkheden tijdens de studie; 

- het bieden van verwijzing naar een passender studie aan studenten die vóór 1 februari van 
het jaar van eerste inschrijving uitschrijven voor de opleiding; 

- een individuele matchingsactiviteit voor degenen die in de loop van het studiejaar vanuit een 

andere opleiding aan de Universiteit Utrecht worden verwezen naar de opleiding;  

- het geven van een dringend advies voor 31 januari en een bindend advies uiterlijk op 31 
augustus in het eerste jaar op basis van alle behaalde studiepunten in het eerste jaar over het 
al dan niet voortzetten van de studie. 

art. 7.3 – handicap en chronische ziekte 

Aan de student met een handicap of chronische ziekte wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te 
volgen en de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn Contract onderwijsvoorzieningen. 
De student kan een verzoek om een studiecontract af te sluiten indienen bij de studieadviseur. 

art. 7.4 – bindend studieadvies  

1. In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student die op 1 oktober staat ingeschreven voor de 
opleiding voor 31 januari, een schriftelijk studieadvies (het preadvies) over de voortzetting van zijn 
of haar opleiding. Het advies wordt gebaseerd op de in de eerste periode behaalde studieresultaten. 
Dit advies is niet bindend, maar geeft een waarschuwing bij onvoldoende studievoortgang zodat de 
student nog de gelegenheid heeft om zijn prestaties te verbeteren. Bij een studievoortgang 
gedurende de eerste periode van 7,5 studiepunten krijgt de student een waarschuwing, bij een 
studievoortgang van 15 resp. 0 studiepunten is het advies positief resp. negatief. 

2. De student die een waarschuwing of een negatief preadvies ontvangt, wordt uitgenodigd voor een 

gesprek met de studieadviseur of tutor met als doel het bespreken van de studiemethode, een 
heroverweging van de studiekeuze en een eventuele verwijzing. In dit gesprek worden de al 
bekende deelresultaten uit periode 2 en bijzondere omstandigheden die het studieverloop kunnen 
hebben beïnvloed, aan de orde gesteld. Zie ook lid 9 en lid 10. 

3. Aan het einde van het academisch jaar, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de student een 
tweede schriftelijk advies (het eindadvies) over de voortzetting van zijn of haar opleiding. 
Onverminderd het bepaalde in lid 8, 9 en 10 wordt aan dit studieadvies een afwijzing met een 
bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 45 studiepunten heeft behaald. De 
afwijzing geldt gedurende een termijn van 4 studiejaren.  

4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 1 en lid 3 tellen alle 
studiepunten die zijn behaald in het eerste studiejaar mee. Verworven vrijstellingen en behaalde 
deeltoetsen tellen niet mee.  

5. Aan de student die vóór 1 februari van het jaar van eerste inschrijving een verzoek tot uitschrijving 
bij de universiteit en bij de faculteit doet, wordt geen eindadvies uitgebracht. Indien de student zich 
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in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat jaar conform de dan geldende bepalingen het 
studieadvies als bedoeld in lid 3 worden uitgebracht. 

6. Zowel het pre- als het eindadvies wordt gegeven door de decaan van de faculteit 
Geowetenschappen. 

7. Alvorens tot een bindend negatief advies over te gaan wordt de student in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord door of namens de decaan. 

8. In de afweging om een negatief studieadvies uit te brengen betrekt de decaan op verzoek van de 
student zijn persoonlijke omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de 
student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur of tutor 
zijn gemeld, worden door de decaan in de afweging betrokken. Onder persoonlijke omstandigheden 
wordt verstaan ziekte, zwangerschap, handicap of chronische ziekte, bijzondere/ernstige 
familieomstandigheden. 

9. In zijn afweging om een negatief studieadvies uit te brengen betrekt de decaan op verzoek van de 
student voorts andere vormen van overmacht dan de in het vorige lid genoemde. Uitsluitend 
overmachtssituaties die na intrede zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de 
studieadviseur of tutor zijn gemeld, worden door de decaan betrokken in zijn afweging. Voorts kan 
de decaan onbillijkheden van ernstige aard  in zijn oordeel betrekken. 

10. Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 9 en lid 10 geen oordeel kan worden 
gegeven over de (on)geschiktheid van de student, wordt van het afwijzend studieadvies afgezien, 
en wordt aan de student aan het einde van diens volgende studiejaar alsnog het studieadvies als 
bedoeld in lid 3 uitgebracht. De student moet het aantal punten bedoeld in het derde lid halen in dat 
volgende studiejaar; de reeds in eerdere studiejaren behaalde studiepunten tellen daarbij niet mee. 

11. Er kan geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht als de student alle cursussen in het eerste 

jaar van de opleiding, met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten, heeft behaald.  
12. Tegen een beslissing tot afwijzing kan binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep worden 

ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. 
 
 
PARAGRAAF 8 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

art. 8.1 – vangnetregeling 

In die gevallen waarin deze Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, niet duidelijk voorziet of tot 
kennelijke onredelijke uitkomsten leidt, wordt door of namens de decaan beslist, na de 
examencommissie te hebben gehoord.  
Indien de beslissing op basis van de wet behoort tot de bevoegdheden van de examencommissie, stuurt 
de decaan het verzoek naar de examencommissie ter afhandeling. 

art. 8.2 – wijziging 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan,  na overleg met de faculteitsraad en de 
opleidingscommissies, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen 
van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op een beslissing die 
krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student. 

art. 8.3 – bekendmaking 

De decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging daarin, via de 
website van de Universiteit. 

art. 8.4 – inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019. 
 
 

o – o – o  
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Bijlagen 
 

1. Gelijkwaardige vooropleidingen 

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  
 
Einddiploma hoger beroepsonderwijs van opleidingen die onder ministerie van VWS (Volksgezondheid, 
Welzijn Sport, voorheen WVC: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genaamd) vallen. Het betreft hier 
de volgende opleidingen:  
• Einddiploma verloskundige (afgegeven door bijvoorbeeld de Stichting Kweekschool voor Vroedvrouwen 
te Amsterdam, de Vroedvrouwenschool Kerkrade uitgaande van de Rooms-Katholieke Stichting 
Moederschapszorg te Kerkrade of de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige te Rotterdam).  
• Einddiploma operatie-assistent  
 
Tot 1 januari 1997 betrof het ook nog de volgende opleidingen:  
• Orthoptie (Nederlandse Academie voor Orthoptie aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool 
Midden-Nederland te Utrecht)  
• Mondhygiëne (de Academie voor Mondhygiëne aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool 

Midden-Nederland te Utrecht, de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Amsterdam, de Opleiding tot 
Mondhygiënist te Nijmegen)  
• Oefentherapeut-Mensendieck (Stichting tot opleiding van oefentherapeuten-Mensendieck te 
Amsterdam)  
• Bewegingstherapie Cesar (Stichting Opleiding Bewegingstherapie Cesar te Den Dolder)  
• Podotherapie (Hogeschool Eindhoven te Eindhoven)  
 
Einddiploma hoger beroepsonderwijs op gebied van cultuur:  
• Einddiploma Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam  
• Einddiploma Jan van Eyk-academie te Maastricht  
• Einddiploma Opleiding Restauratoren te Amsterdam.  
• Einddiploma KMA/ KIM (defensie)  
• Diploma Hoger bestuursambtenaar  
 
INTERNATIONAAL BACCALAUREAAT  
Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat verstrekt door het International 
Baccalaureate Office te Genève  
 
SURINAME getuigschrift Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  
 

2. Honours College Geowetenschappen 

Binnen het Honours College Geowetenschappen volgen de honours studenten, verspreid over 2,5 tot 3 
jaar, een doorlopend onderdeel van 15 studiepunten bovenop het normale programma van 180 
studiepunten. Verder volgen zij twee cursussen van ieder 7.5 studiepunten speciaal voor honours 
studenten (in de profileringsruimte), minimaal vier reguliere cursussen met een vervangende of 
aanvullende opdracht op honoursniveau (honoursoptie), en een honours thesis van 15 studiepunten. Dit 
brengt het totale studieprogramma voor honours studenten op 195 studiepunten.   
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderdelen. 
 
Tabel: Overzicht programma Honours College Geowetenschappen 

Onderdeel Omvang 
  

HCG-seminar / Geohuis / 
Honours Conferentie 

15 sp bovenop 
bachelor 

  

Honours profileringsvakken 15 sp  
  

Honours thesis 15 sp 
  

   
Honoursinvulling 
majorvakken 
(verplicht en keuze)  

Minimaal vier 
vakken, geen 
extra sp 

Honours studiereis buitenland Extracurriculair, 
geen sp 

  

 

Het uitgebreide studieprogramma is beschreven in de studiegids van het Honours College 
Geowetenschappen.  
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Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2019-2020 

Bacheloropleiding Aardwetenschappen 
Undergraduate School Geowetenschappen 

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

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

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

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

art. 2.3 - colloquium doctum 

 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op 
VWO-eindexamen niveau: Engels, Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde.  

art. 3.1 – doel van de opleiding 

 
1. Met de opleiding wordt beoogd om: 
• basiskennis, inzicht en basisvaardigheden in de Aardwetenschappen aan te leren; 
• de mogelijkheid te bieden tot een inhoudelijke accentuering in één van de deelgebieden binnen het 

wetenschapsveld; 
• voor de Aardwetenschappen relevante basiskennis, inzicht en basisvaardigheden bij te brengen uit 

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

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

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

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

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

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

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

 
2. De afgestudeerde: 
Voor de major Aardwetenschappen gelden de volgende eindtermen. 
 
Algemene eindtermen  
 

Studenten met een bachelordiploma Aardwetenschappen zullen: 
• kennis kunnen verwerven, interpreteren en conceptualiseren; 
• informatie kunnen analyseren, structureren en synthetiseren; 
• in staat zijn logisch te redeneren, argumenteren en analytisch en kritisch te denken; 
• in staat zijn methoden en technieken die ze geleerd hebben op een wetenschappelijke wijze toe te 

passen bij het oplossen van vraagstukken; 
• in staat zijn wetenschappelijke informatie over te dragen aan zowel vakgenoten als niet-

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

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

voorspellen van verschijnselen; 
• gericht zijn op het zelfstandig bijhouden van ontwikkelingen en nieuwe kennis in hun discipline;  
• een reflectieve instelling hebben ten aanzien van eigen functioneren en de eigen ontwikkeling en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de noodzaak van een verantwoorde exploitatie en een duurzaam beheer.  

art. 3.5 – major 

 
2. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 studiepunten dat betrekking 

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

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

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

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

6. In afwijking van het in lid 1 vermelde, kan een student op zijn of haar verzoek worden toegelaten 
tot de  
Betaplusvariant (Betaplus-A of Betaplus-B) van de major Aardwetenschappen. 

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

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

8. De examencommissie kan studenten in Betaplus-B, die niet aan de voorwaarden of de te leveren 
prestaties voldoen (criteria: behalen Wiskundige technieken 1 én 2), terugplaatsen in het reguliere 

programma van de major Aardwetenschappen. Eventuele in het kader van Betaplus-B behaalde 
onderdelen worden opgenomen in de keuzeruimte. 
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9. De criteria ten aanzien van het (bindend) studieadvies gelden onverkort voor de deelnemers aan 
het Betaplusprogramma binnen de major Aardwetenschappen. 

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

art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis 

 
1. Aan onderdelen van het onderwijsprogramma waarvoor ingangseisen gelden is deelname alleen 

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

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt in de Universitaire Onderwijscatalogus en 
studiegids bij elke cursus aangegeven welke voorkennis gewenst is om daaraan met goed gevolg te 
kunnen deelnemen. 

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

art. 4.7 – evaluatie kwaliteit onderwijs 

 
1. De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. 

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

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

 
 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
LET OP: Studenten aangekomen voor studiejaar 2014-2015 dienen te voldoen aan de  
diploma-eisen zoals gesteld in de OER in het jaar van aankomst, tenzij op verzoek van de 
student anders is beslist door de Examencommissie.  
 
1. Verplichte onderdelen Major (max. 90 studiepunten) met ingang van cohort 2014 - 2015 
 
a.1  cursussen op niveau 1 (inleidend): 

code Naam studielast 

GEO1-1101 Systeem Aarde deel 1 (incl. Ardennen excursie) 7,5 EC 

GEO1-4102 Systeem Aarde deel 2 7,5 EC 

GEO1-1120 Basis Wiskunde/Fysica voor AW OF Wisk. techn. 1 (N&S) 7,5 EC 

GEO1-1121 Voortgezette Wiskunde/Fysica voor AW OF Wisk. techn. 2 
(N&S) 

7,5 EC 

GEO1-1122 Chemie van de Aarde 7,5 EC 

GEO1-1123 Context cursus OF NS-context-cursus 7,5 EC 

 
b.  cursussen op niveau 2 (verdiepend): 

code Naam studielast 

GEO2- 
4117 /1118 

Veldwerk 1 + Lintcursus (GEO1-1099) 15 EC 

 
c.  cursussen op niveau 3 (gevorderd): 

code Naam studielast 

GEO3-1324 Bachelorscriptie 15 EC 

 
d.  verplichte keuze cursus op niveau 3 (gevorderd) 

code Naam studielast 

GEO3-1210 Veldwerk 2 Orogenese 15 EC 

GEO3-1217 Veldwerk 2 Voorlandbekken en afzettingsmilieus  15 EC 

GEO3-4207 Veldwerk 2 Laaglandgenese en excursie. 15 EC 

 Vervanging door cursussen Wis-, Schei- en/of 

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

 

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

code Naam studielast 

GEO2-1205 Mineralen en magma's 7,5 EC 

GEO2-1206 Lithosfeerdynamica 7,5 EC 

GEO2-1207 Geochemische kringlopen 7,5 EC 

GEO2-1208 Sedimentaire systemen 7,5 EC 

GEO2-1209 Deformatie en metamorfose van de korst 7,5 EC 

GEO2-1215 Paleontologie-fauna 7,5 EC 

GEO2-1218 Paleoceanografie 7,5 EC 

GEO2-4201 Geologie van Nederland 7,5 EC 

GEO2-4203 Fysische hydrologie 7,5 EC 

GEO2-4204 Terrestrische systemen en hun ruimtelijke patronen 7,5 EC 

GEO2-4212 Paleontologie-flora 7,5 EC 

 

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

code Naam studielast 

GEO2-1201  Lineaire algebra en vectoranalyse 7,5 EC 

GEO2-1301  Differentiaalvergelijkingen in de aardwetenschappen 7,5 EC 

GEO2-4208 Toegepaste aardobservatie 7,5 EC 

 
b.2.pakket DO2: discipline ondersteunende cursussen op niveau 2 (verdiepend)  

code Naam studielast 

GEO2-1202 Fysische chemie 7,5 EC 

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

code Naam studielast 

GEO3-1302 Continuüm mechanica en rheologie 7,5 EC 

GEO3-1320 Programmeren & modelleren van aardse processen 7,5 EC 

GEO3-4308 Hands on GIS 7,5 EC 

GEO3-4307 Vloeistofmechanica 7,5 EC 

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

code Naam studielast 

GEO3-1304 Structuur en eigenschappen van aardse materialen 7,5 EC 

GEO3-1306 Chemische geodynamica 7,5 EC 

GEO3-1307 Structurele geologie en tektoniek 7,5 EC 

GEO3-1308 Geochemische processen aan het aardoppervlak 7,5 EC 

GEO3-1312 Inleiding seismologie en seismiek 7,5 EC 

GEO3-1313 Geodynamica 7,5 EC 

GEO3-1318 Paleoceanografie (laatst in 2017-2018)  7,5 EC 

GEO3-1319 Sedimentologie en Bekkenstratigrafie  7,5 EC 

GEO3-1329 Paleoklimatologie 7,5 EC 

GEO3-1330 Water in GEO-processen 7,5 EC 

GEO3-4301 Bodem- en waterverontreiniging 7,5 EC 

GEO3-4303 Kwartair klimaat en global change   7,5 EC 

GEO3-4304 Landdegradatie 7,5 EC 

GEO3-4305 Rivier en delta ecomorfodynamica 7,5 EC 

GEO3-4306 Morfodynamica van kustsystemen 7,5 EC 

GEO3-4312 Paleo milieus  7,5 EC 

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

Code Naam Studielast 

GEO2-4211 Natural Hazards (niveau 2) 7,5 EC 

GEO3-1327A Planetologie: een inleiding (niveau 3)  7,5 EC 

GEO3-1336 Introduction porous media (niveau 3) 7,5 EC 

 
2.e. pakket Beta-1 

code Naam studielast 

NS-106B Relativistische en klassieke mechanica 7,5 EC 

NS-108B Golven en optica: theorie en praktijk 7,5 EC 

NS-109B Data acquisitie en toegepaste analyse 7,5 EC 

NS-112B Elektromagnetisme 7,5 EC 

NS-155B De wetenschappelijke revolutie 7,5 EC 

NS-157B Atmosfeer en oceaandynamica 7,5 EC 
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NS-120B Wiskundige technieken 1 7,5 EC 

NS-121B Wiskundige technieken 2 7,5 EC 

 
2.f. pakket Beta-2 

code Naam studielast 

NS-202B Kwantummechanica 7,5 EC 

NS-203B Statistische fysica 7,5 EC 

NS-255B Klimaat, straling en thermodynamica 7,5 EC 

NS-256B Numerieke methoden voor fysici en astronomen 7,5 EC 

NS-257B Filosofie en grondslagen van de natuurkunde 7,5 EC 

NS-265B Stromingsleer en transportverschijnselen 7,5 EC 

WISN203 Wiskundige technieken 3 7,5 EC 

 
2.g. pakket Beta-3 

code Naam studielast 

NS-350B Voortgezette mechanica 7,5 EC 

NS-353B Geofysische stromingsleer 7,5 EC 

NS-361B Geschiedenis van de moderne natuurkunde 7,5 EC 

NS-363B Klimaatdynamica 7,5 EC 

NS-370B Voortgezette statistische fysica 7,5 EC 

NS-371B Kwantummaterie 7,5 EC 

NS-375B Voortgezette kwantummechanica 7,5 EC 

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

- Een student kiest 15 studiepunten AW kerncursussen op niveau 2 uit pakket AW2 (zie tabel 2.a.). 

- Een student kiest 15 studiepunten AW kerncursussen op niveau 3 uit pakket AW3 (zie tabel 2.c.). 

- Een student kiest 15 studiepunten discipline ondersteunende cursussen op niveau 2 en/of 3 uit 
pakket DO2 en/of DO3 (zie tabel 2.b.1; 2.b.2 en 2.b.3.), waarvan tenminste 7,5 studiepunten (= 1 
cursus) uit het cluster Wiskunde & statistiek, zie tabel 2.b.1.  

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

 
2.sub II. Betaplus-A variant 
In het Betaplus-A studieprogramma kunnen tot een maximum van 50% studiepunten 
aardwetenschappelijke cursussen uit de major vervangen worden door cursussen Wis- en Natuurkunde. 
In het eerste jaar van de bacheloropleiding kan de student tot een maximum van 22,5 studiepunten 
verplichte major cursussen vervangen door uitsluitend cursussen Wis- en Natuurkunde (niveau 1) uit het 
aanbod van de opleiding Natuur- en Sterrenkunde, zie 2.e.  
Onverminderd hetgeen is vermeld in art. 3.5 lid 3, stelt de student het individuele programma binnen de 
major samen op basis van door de opleiding samengestelde pakketten. Deze pakketten dragen zorg voor 
voldoende interne samenhang en diepgang. Naast het verplichte programma zijn de keuzeregels als 
volgt: 
- Een student kiest 15 studiepunten verplichte keuze cursussen op niveau 3 (zie tabel 1.d.). 

- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 2 uit pakket AW2 (zie tabel 2.a.) of beta-2 (zie tabel 
2.f.) waarvan tenminste 1 AW kerncursus uit pakket AW2 (zie tabel 2.a.). 

- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 3 uit pakket AW3 (zie tabel 2.c.) of beta-3 (zie tabel 

2.g.) waarvan tenminste 1 AW kerncursus uit pakket AW3 (zie tabel 2.c.). 

- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 uit pakket DO2 en/of DO3 (zie tabel 2.b.) of 
beta-2 of beta-3 (zie tabel 2.f. of 2.g.) waarvan tenminste 1 AW cursus uit het cluster wiskunde (zie 
tabel 2.b.1), tenzij de cursussen Wiskundige technieken 1 én 2 zijn behaald.  

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

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

- Een student kiest 15 studiepunten Verplichte keuze cursussen op niveau 3 (zie tabel 1.d.). 
- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 2 uit AW2 (zie tabel 2.a.). 
- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 3 uit AW3 (zie tabel 2.c.). 
- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 uit DO2 en/of DO3 (zie tabel 2.b.), met 

uitzondering van GEO2-1201 (LAVA) en GEO2-1301 (DIVA).  
- Een student kiest 15 studiepunten op niveau 2 en/of 3 waarvan tenminste 7,5 studiepunten uit AW2 

(zie tabel 2.a.) of AW3 (zie tabel 2.c.) en evt. 7,5 studiepunten uit Beta-2 (zie tabel 2.f.) of Beta-3 
(zie tabel 2.g.).  

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

(regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW) 

 

 

Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate 
School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 24 mei 2018.  
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2018. 
 
De examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen bestaat uit een 
centrale examencommissie en drie uitvoerende kamers. Deze uitvoerende kamers voeren het 

examenbeleid zelfstandig uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale 
examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen. De voorzitters van de 
uitvoerende kamers vormen de centrale examencommissie van de Undergraduate School 
Geowetenschappen. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als 
een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm 
van regelingen en procedures. De centrale examencommissie stelt jaarlijks het reglement 
examencommissie vast. Verder waakt zij in haar controlerende rol over de kwaliteit van de 

besluiten en de uitvoering van het examenbeleid door de kamers.  
 
Verzoeken aan de examencommissie komen centraal binnen en worden door de centrale 
examencommissie vervolgens toegewezen aan de uitvoerende kamers. 
 
 

Inhoud: 
 
PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN ................................................................................... 87 
art. 1.1 – toepassingsgebied .................................................................................................... 87 
art. 1.2 – examencommissie .................................................................................................... 88 
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PARAGRAAF 2 - ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN ......................................... 88 
art. 2.1- tijdstippen toetsen ..................................................................................................... 88 
art. 2.2 - aanmelding toetsen ................................................................................................... 88 
art. 2.3 - de orde tijdens een examen of toets ............................................................................ 89 

PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS ...................................................................... 89 
art. 3.1 – beoordeling toetsen .................................................................................................. 89 
art. 3.2 – beoordeling thesis, onderzoeksopdrachten, scripties ..................................................... 90 
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PARAGRAAF 4 - BORGEN KWALITEIT EXAMINERING .................................................................... 90 
art. 4.1 - borgen kwaliteit toetsen ............................................................................................. 90 
art. 4.2 - onderzoeken kwaliteit toetsen ..................................................................................... 90 
art. 4.3 - borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) ................................. 90 
art. 4.4 – eigen onderzoek examencommissie om kwaliteit examen te borgen ................................ 91 

PARAGRAAF 5 – VRIJSTELLINGEN, GOEDKEURING ONDERWIJSONDERDELEN ................................ 91 
art. 5.1 – vrijstelling ................................................................................................................ 91 
art. 5.2 – goedkeuring onderwijsonderdelen ............................................................................... 91 
PARAGRAAF 6 – KLACHTEN ...................................................................................................... 92 
art. 6.1 - Klachten over toetsing en beoordeling ......................................................................... 92 
PARAGRAAF 7 – SLOTBEPALINGEN ............................................................................................ 92 
Art. 7.1 - wijziging .................................................................................................................. 92 

Art. 7.2 – inwerkingtreding en bekendmaking ............................................................................. 92 
 
 
PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
art. 1.1 – toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op de toetsen en de examens van de bacheloropleidingen 

Aardwetenschappen, Global Sustainability Science, Milieu-natuurwetenschappen, Milieu-
maatschappijwetenschappen, Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale 
Geografie en Planologie 
De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn ook 
van toepassing op dit reglement.  
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art. 1.2 – examencommissie  

1. De examencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging 
van de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. 

2. De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de 

stemmen staken is de student c.q. zijn verzoek afgewezen.  
3. Tekenbevoegd zijn voorzitter en alle leden van de examencommissie. 
4. De examencommissie neemt een beslissing binnen zes weken na ontvangst van een 

verzoekschrift. Met uitzondering van de academische vakanties en gedurende de 
veldwerkperiodes. 

5. Besluiten van een examencommissie worden in notulen vastgelegd. De notulen worden 
ten minste door of namens de voorzitter gefiatteerd.  

6. De examencommissie wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. Deze maakt geen deel uit van de examencommissie. De ambtelijk secretaris 
draagt zorg voor:  
- het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen;  
- het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten;  
- het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen;  

- het opstellen van periodieke rapportages;  
- het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten. 

 
art. 1.3 – maatstaven 
De examencommissie neemt bij haar beslissingen de volgende maatstaven tot richtsnoer:  
a. het behoud van kwaliteitseisen van een examen(programma) of toets;  
b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om:  

- zoveel mogelijk beperken van tijdverlies voor studenten, die een snelle voortgang 
met de studie maken;  

- studenten zo snel mogelijk te bewegen hun studie af te breken, indien het slagen 
voor een examen of toets onwaarschijnlijk is geworden;  

c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil 
nemen;  

d. mildheid ten opzichte van studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld in de 

voortgang van hun studie vertraging hebben ondervonden.  
 
art. 1.4 - examinatoren  

1. De examencommissie wijst leden van de wetenschappelijke staf, die belast zijn met het 
onderwijs van een cursus, aan als examinator. De examencommissie kan overige leden 
van het wetenschappelijk personeel en deskundigen van buiten de opleidingen als 

examinator aanwijzen. De examinatoren zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de 
cursus. 

2. De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator 
indien de examinator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen en 
aanwijzingen van de examencommissie, of als de competentie van examinator op het 
gebied van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) herhaaldelijk van onvoldoende 
kwaliteit is gebleken. 

 
 
PARAGRAAF 2 - ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN 
 
art. 2.1- tijdstippen toetsen 
1. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen, die tenminste 14 dagen voor 

aanvang van de betreffende periode door de examinator zijn vastgesteld. 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen van toetsen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat 
toetsen samenvallen.  

3. Wijziging van vastgestelde tijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht.  
4. Mondelinge toetsen worden op een door de betreffende examinator(en) zo mogelijk na 

overleg met de student te bepalen tijdstip afgenomen.  
5. Tijdstippen voor schriftelijke aanvullende of vervangende toetsen worden tenminste 

twee weken van tevoren vastgesteld en bekend gemaakt. Er zitten minimaal vijf 
werkdagen tussen het bekendmaken van het resultaat en de aanvullende toets.  

 
art. 2.2 - aanmelding toetsen 
Als aanmelding voor een toets geldt de inschrijving voor de desbetreffende cursus.  



STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 89 

 

art. 2.3 - de orde tijdens een examen of toets  

1. De examinator draagt ervoor zorg, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering 
voldoende surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat de toets in goede 
orde verloopt. 

2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te 
legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De toegang tot de toets wordt ontzegd, 
indien de student zich niet kan legitimeren.  

3. Aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, 
tijdens en onmiddellijk na afloop van de toets gegeven worden, dienen door de student 
te worden opgevolgd.  

4. Volgt de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in het derde lid niet op, dan kan 

hij door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere 
deelname aan de desbetreffende toets. Dat kan betekenen dat de zaal verlaten moet 
worden. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van die toets wordt vastgesteld. 
Voordat de examencommissie een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de student op 
zijn verzoek in de gelegenheid terzake te worden gehoord.  

5. De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om 

de vragen te beantwoorden.  
6. Laatkomers worden tot een toets toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de aanvang 

van de toets. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig 
kan zijn beslist de examencommissie, c.q. examinator, of hij alsnog tot de toets wordt 
toegelaten. Laatkomers hebben geen recht op extra tentamentijd.  

7. Studenten mogen de zaal waar de toets wordt afgenomen niet verlaten binnen 30 
minuten na aanvang van de toets.  

8. Nadat deelnemers de zaal hebben verlaten, worden geen laatkomers meer tot de toets 
toegelaten.  

9. Studenten zijn verplicht indien de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant 
daarom verzoekt, hun tassen, jassen, en elektronische apparatuur, bij aanvang van de 
toets in te leveren bij de surveillanten.  

 
 

PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS 
 
art. 3.1 – beoordeling toetsen  

1. De examencommissie ziet er op toe dat de beoordeling van schriftelijke toetsen 
geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar 
aanleiding van de correctie bijgestelde, normen.  

2. De weging van deelresultaten bij de totstandkoming van het eindresultaat is vastgelegd 
in de studiewijzer van de cursus. 

3. Ingeval bij de beoordeling van de toets meer dan één examinator is betrokken, ziet de 
examencommissie erop toe, dat alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde 
normen.  

4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn 
toets tot stand is gekomen.  

5. Indien bij een mondeling één examinator aanwezig is, wordt een geluidsopname 
gemaakt van het tentamen. Indien er meer dan één examinator aanwezig is, maakt één 
van hen tijdens het tentamen korte notities waarin puntsgewijs wordt vermeld welke 
onderwerpen aan de orde komen en of de student deze onderwerpen voldoende 
beheerst. De notities dan wel de opname worden gedurende drie maanden door de 
examinator bewaard en kunnen door de student die het mondeling tentamen heeft 

afgelegd indien nodig worden ingezien dan wel beluisterd.  

6. Indien bij praktische oefeningen door meerdere studenten een bijdrage wordt geleverd 
aan één gezamenlijk werkstuk, gelden de volgende regels:  
a. de richtlijn voor (individuele of collectieve) beoordeling van groepswerk moet vooraf 

door de docent zijn vastgelegd en aan de student zijn meegedeeld;  
b. de begeleider vergewist zich er regelmatig van dat alle studenten een evenredige 

bijdrage hebben aan het eindproduct;  

c. studenten kunnen op grond van de door hen verrichte werkzaamheden individueel 
beoordeeld worden.  

7. Voor de beoordeling van het resultaat van een toets/cursus geldt het laatst toegekende 
cijfer.  



STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN - 90 

 

art. 3.2 – beoordeling thesis, onderzoeksopdrachten, scripties  

1. De examencommissie ziet er op toe dat beoordelingscriteria voor de thesis, onderzoeks-
opdrachten, scripties vastgesteld worden en dat deze in de cursus- of scriptiehandleiding 
worden opgenomen. 

2. Indien bij praktische oefeningen door meerdere studenten een bijdrage wordt geleverd 
aan één gezamenlijk werkstuk, hanteert de examencommissie de volgende richtlijnen:  
a. afspraken over de taakverdeling van de door de studenten te verrichten 

werkzaamheden worden, voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, door de 
verantwoordelijke examinator(en) schriftelijk vastgelegd;  

b. studenten worden op grond van de door hen verrichte werkzaamheden individueel 
beoordeeld.   

3. De beoordeling van de thesis vindt aantoonbaar plaats door twee examinatoren. Indien 
eerste en tweede beoordelaar niet tot overeenstemming komen wijst de 
examencommissie een derde beoordelaar aan, die een bindend oordeel geeft.  

4. De examinatoren geven met behulp van een beoordelingsformulier inzicht in de manier 
waarop het eindoordeel tot stand is gekomen. 

 

art. 3.3 - nabespreking  
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge toets vindt 

desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de 
examinator en de student, waarbij de examinator de beslissing motiveert. 

2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van 
de uitslag van een schriftelijke toets, kan de student de examinator om een 
nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te 

bepalen plaats en tijdstip.  
3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek 

als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking 
aanwezig is geweest en hij het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door 
overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn.  

4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator 
aan de student gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met 

modelantwoorden.  
 
Art. 3.4 - registratie einduitslagen  

Einduitslagen van een onderwijsonderdeel worden in Osiris vastgesteld na autorisatie door de 
examinator. 
 

 
PARAGRAAF 4 - BORGEN KWALITEIT EXAMINERING 
 
art. 4.1 - borgen kwaliteit toetsen 
De examencommissie ziet er op toe dat: 
a. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd  
b. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus 

c. er uniforme afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt 
 
art. 4.2 - onderzoeken kwaliteit toetsen 
1. De toetscommissie is belast met de analyse en advisering ten aanzien van de kwaliteit 

van de toetsing. Daartoe onderzoekt zij steekproefsgewijs - en naar aanleiding van 
klachten, uitkomsten evaluaties, slagingspercentages en dergelijke - de kwaliteit van 

afzonderlijke toetsen met betrekking tot de validiteit (zij meten kennis, vaardigheden en 

competenties) en betrouwbaarheid (zijn zij consistent en nauwkeurig) en informeert de 
examencommissie daarover. 

2. De examencommissie kan de toetscommissie opdracht geven tot het verstrekken van 
informatie, het doen van onderzoek en het doen van voorstellen met betrekking tot de 
inrichting van de toetsing. De toetscommissie is verplicht om deze opdrachten uit te 
voeren. De toetscommissie is voor de uitvoering van deze opdrachten verantwoording 

verschuldigd aan de examencommissie. 
 
art. 4.3 - borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden) 
De examencommissie ziet er op toe dat:  
a. de eindkwalificaties van de opleiding zoals beschreven in de Onderwijs- en 

Examenregeling, zijn vertaald in toetsbare leerdoelen per cursus 
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b. er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen 

en de eindtermen, of de optelsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de 
eindkwalificaties van de opleiding.  

 

art. 4.4 – eigen onderzoek examencommissie om kwaliteit examen te borgen 
1. Als alle tentamens van het examenprogramma met goed gevolg zijn afgelegd door de 

student, heeft deze het examen behaald. In afwijking hiervan kan de examencommissie 
bepalen dat voorwaarde voor het behalen van het examen is dat de student heeft 
voldaan aan de eisen met betrekking tot een door de examencommissie zelf te 
verrichten onderzoek als bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, WHW, naar de kennis, het 
inzicht en de vaardigheden van de student.  

2. De examencommissie stelt uitsluitend een dergelijk onderzoek in, als zij vaststelt dat er 
sprake is van feiten of omstandigheden die haar tot de conclusie leiden dat de 
examencommissie niet in kan staan voor het realiseren van de eindkwalificaties van de 
opleiding (zoals bedoeld in art. 3.1 van de OER) door de student.  

 
 

PARAGRAAF 5 – VRIJSTELLINGEN, GOEDKEURING ONDERWIJSONDERDELEN 
 
art. 5.1 – vrijstelling 
1. De student die voor één of meer vrijstellingen in aanmerkingen wenst te komen, dient 

een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Het verzoek is ondertekend en 
bevat: 
- naam, adresgegevens en studentnummer 

- een omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht 
- voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht 
- een gewaarmerkte kopie van diploma, cijferlijst of een bewijs van eerder afgelegde 

toetsen 
- en/of een beschrijving van de buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en 

ervaring, vergezeld van relevante documenten waaruit dit blijkt.  
2. De examencommissie legt het verzoek voor advies voor aan de examinator(en) die 

belast is (zijn) met het onderwijs van de cursus(sen) waarvoor de vrijstelling wordt 
verzocht.  

3. De examencommissie beslist binnen 6 weken na datum van ontvangst van het verzoek 

over het verlenen van de vrijstelling. Met uitzondering van de academische vakanties en 
gedurende de veldwerkperiodes. 

 

art. 5.2 – goedkeuring onderwijsonderdelen  
1. Voor onderwijsonderdelen die op grond van de Onderwijs- en examenregeling 

uitsluitend met voorafgaande toestemming van de examencommissie kunnen worden 
ingebracht in het examenprogramma van de student, dient de student een gemotiveerd 
verzoek in bij de examencommissie. Het verzoek is ondertekend en bevat:  
- naam, adresgegevens en studentnummer;  
- een omschrijving van inhoud, niveau en toetsing van de cursussen waarvoor 

goedkeuring wordt gevraagd;  
- een indicatie van de wijze waarop de student de cursus(sen) wil plaatsen binnen het 

onderwijsprogramma.  
2. De examencommissie legt het verzoek zo nodig voor advies voor aan de 

programmacoördinator of een inhoudelijk deskundige docent van de opleiding.  
3. De examencommissie beslist binnen 6 weken na datum van ontvangst van het verzoek. 

Met uitzondering van de academische vakanties en gedurende de veldwerkperiodes.  

4. Indien de goedkeuring betrekking heeft op onderwijsonderdelen buiten de UU, levert de 
student na afronding een gewaarmerkt transcript of studievoortgangsoverzicht in.  

5. De examencommissie wijst op grond van het gewaarmerkte resultaatbewijs, de 
aangeleverde cursusinformatie, en desgevraagd nadere onderbouwing door de student, 
cursusniveau 1,2, of 3 toe aan een cursus van buiten de UU, cf. het UU onderwijsmodel.  

6. Indien de aangeleverde cursusinformatie en onderbouwing onvoldoende handvatten 

biedt om omvang en/of niveau te kunnen vaststellen wordt 1 ec en/ of niveau 1 
toegekend.   
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PARAGRAAF 6 – KLACHTEN  

 
art. 6.1 - Klachten over toetsing en beoordeling  
1. Eerste aanpreekpunt voor studenten met klachten over toetsing en beoordeling is de 

docent, die als examinator verantwoordelijk is voor het vaststellen van de uitslag van de 
toetsing. Als er in een cursus sprake is van meerdere examinatoren, is de 
cursuscoördinator het eerste aanpreekpunt als ‘vertegenwoordiger’ van alle bij de toets 
betrokken examinatoren (mits de cursuscoördinator zelf ook examinator is). De docent 
c.q. cursuscoördinator probeert zo langs informele weg tot een oplossing te komen.  

2. Onder ‘toetsing en beoordeling’ zijn alle situaties te verstaan waarin sprake is van een 
formeel beoordelingsmoment dat leidt tot een cijfer of een alfanumeriek resultaat met 

betrekking tot leerdoelen en eindkwalificaties die in de Onderwijs- en examenregeling 
zijn vastgelegd.  

3. Wanneer de kwaliteit van de toetsing in het geding is en de klacht implicaties heeft voor 
de uitslag van de toetsing draagt de docent c.q. cursuscoördinator er zorg voor dat er 
een kwaliteitsanalyse wordt uitgevoerd waarbij wordt nagegaan of de toets voldoet aan 
de algemene kwaliteitseisen als bedoeld in paragraaf 4. Bij omvangrijke klachten of 

complexe inhoudelijke problemen worden zo nodig derden geraadpleegd, zoals een 
inhoudsdeskundige docent, een toetsdeskundige of de facultaire toetscommissie. De 
kwaliteitsanalyse wordt zo snel mogelijk worden uitgevoerd, liefst nog voordat de 
toetsuitslag wordt gepubliceerd.  

4. Als uit de kwaliteitsanalyse blijkt dat de toetsing niet aan een of meer kwaliteitseisen 
voldoet, kan de docent c.q. cursuscoördinator besluiten om de beoordeling en de 
normering aan te passen. Wanneer de definitieve toetsuitslag al gepubliceerd is, kan de 

gewijzigde uitslag niet meer ten nadele van een of meer studenten zijn.  
5. De examencommissie kan gebruik maken van haar wettelijke bevoegdheid ex art. 

7.12b, eerste lid, sub b, WHW ‘richtlijnen en aanwijzingen vast te stellen van binnen het 
kader van de onderwijs- en examenregeling (…), om de uitslag van tentamens en 
examens te beoordelen en vast te stellen’. De docent c.q. cursuscoördinator neemt de 
richtlijnen en aanwijzingen van de examencommissie in acht.  

 

 
PARAGRAAF 7 – SLOTBEPALINGEN 
 

Art. 7.1 - wijziging  
1. Wijzigingen van dit reglement worden door de examencommissie bij afzonderlijk besluit 

vastgesteld.  

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij 
de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.  

 
Art. 7.2 – inwerkingtreding en bekendmaking  
1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2016.  
2. De examencommissie draagt zorg voor bekendmaking van dit reglement, alsmede van 

elke wijziging, via internet.  
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BIJLAGE 4: 
 

Verklaring gebouwen  
 
Vening Meineszgebouw A [VMA] Earth Simulation 
Geowetenschappen – gebouw Laboratorium [ESL] 
Princetonlaan 8a     Princetonlaan 4  
3584 CB Utrecht     3584 CB Utrecht 
 
Victor J. Koningsbergergebouw [KGB]  Minnaertgebouw [MIN] 
Budapestlaan 4a-4b    Leuvenlaan 4 
3584 CD Utrecht     3584 CF Utrecht 
 
Hans Freudenthal Instituut [FI]   Buys Ballot Gebouw [BBG] 
Budapestlaan 6     Princetonplein 5 
3584 CD Utrecht      3584 CC Utrecht 
 
Educatorium [EDUC]  Ruppertgebouw [Rupp] 
Leuvenlaan 19      Leuvenlaan 21 
3584 CE Utrecht     3584 CE Utrecht 
 
David de Wiedgebouw (DDW)    Kruytgebouw [Kruyt] 
Universiteitsweg 99     Padualaan 8   
3584 CG Utrecht     3584 CH Utrecht  
 
Bestuursgebouw [BG]     Sportcentrum Olympos 
Heidelberglaan 8     Uppsalalaan 3 
3584 CS Utrecht     3584 CT Utrecht 
 
Achter Sint Pieter [ASP]     L.S. Ornsteinlaboratorium [OL] 
Achter Sint Pieter 200    Princetonplein 1 
3512 HT Utrecht     3584 CC Utrecht 
 
Centrumgebouw Noord [CGN]    Langeveldgebouw [CGZ]  
Padualaan 14     Heidelberglaan 1   
3584 CH Utrecht     3584 CS Utrecht   
 
Gemeensch. Dierenlab. [GDL]   TNO Bouw & Ondergrond 
Gebouw Nieuw Gildestein    Deltares 
Bolognalaan 50     Princetonlaan 6 
3584 CJ Utrecht     3584 CB Utrecht 
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BIJLAGE: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019-2020

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

MSc intro

NB: Week 1, periode 1, geen MSc onderw ijs plannen. Vrijdag w k 40 t/m zondag w k 41 reserveren voor de Ardennen exc.(jr 1). Overig BA en MA onderw ijs gaat 'gew oon' door.

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

AGU   

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

EGU tent. /eind.

reparatie = aanvullende- of vervangende toets

P = periode

wk 52, 1, 5 en 16 zijn academische vakanties Goede Vrijdag: week 15 vrijdag 10-04-20 AGU 9-13 dec.2019 te SanF

Pasen: week 16 maandag 13-04-20 NAC  

Koningsdag: week 18 maandag 27-04-20 EGU 3-8 mei 2020-Wenen

Bevrijdingsdag: week 19 dinsdag 05-05-20

Hemelvaart: week 21 donderdag 21-05-20

Pinksteren: week 23 maandag 01-06-20 BSc open dagen 15+16 nov.2019

BSc open 

dagen

Geen M A; wel 

BA on.wijs 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7 8 9
tentamen 

eindtoets
Ardennen   
vr wk-40 t /m 

zon wk-41

6

onderwijs 

vrij

reparatie periode 1

1 2 3 4 5 6 7 8

6
Kerst 

break

Kerst 

break
7 8

tentamen 

eindtoets

9
tentamen 

eindtoets

onderwijs 

vrij

reparatie 

periode 2

1 2 3 4 5 6

evt. P3.jr.3 

reparatie

7 8 9 10
tentamen 

eindtoets

reparatie 

P3 jr 1+2
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BIJLAGE 6 
 

 

 
 
 

AD GEO1-1101 AD GEO1-4102 / 4192 C GEO1-1123 f GEO2-1118 time-table ects

Systeem aarde (dl 1, Inw .aarde) Systeem aarde (dl 2, Aardoppervlak) Tijd en causaliteit in de AW Veldw erk 1 (Spanje) ▼ ▼

1 Meijer 1 Hoek 1 Kleinhans course code

course title

BC GEO1-1120 BC GEO1-1121 A GEO1-1122 coordinator

Wiskunde-Fysica 1 Wiskunde-Fysica 2 Chemistry of the Earth 2 Van Hinsbergen ▲ ▲

1 Van der Vegt/De Groot 1 Van Beek/Schotting 1 Wolthers level accessibility

f GEO2-4117 time-table

GEO1-1099: Lintcursus  (voorbereiding veldw erk 1) Veldw erk 1 (Franse Alpen) A: scheduled in timeslot A

1 Van Hinsbergen f : full-time

f\A: full time but not during A

s : (mostly) self-study

2 Hendriks

abbrev. timeslot model

2018- timeslots

2019 Mo Tu We Th Fr

9-13h A B A C D

BC: Wisk.Technieken 1 (NS-120B) C: Wisk.Technieken 2 (NS-121B) 13-17h C C D B D

17-19h C A D B D

c : certif icate course

B1          

AW

7,5 7,5

7,5

7,5

7,57,5 15

15
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BIJLAGE 7 
 

 

A GEO2-1201 A GEO2-1209 A GEO2-1215 f GEO3-1210 time-table ects

Lineaire algebra en vector analyse Deformatie & metamorfose van de korst Paleontology - fauna Veldw erk 2 - Orogenese ▼ ▼

2 Paulssen 2 Willingshofer / Drury 2 Wessels / Reumer Pyreneeën course code

course title

D GEO2-1202 B GEO2-1208 B GEO2-1206 coordinator

Fysische chemie Sedimentaire systemen Lithosfeerdynamica 3 Willingshofer ▲ ▲

2 Behrends/ Polerecky 2 Hilgen / Eggenhuisen 2 Govers c level accessibility

C GEO2-1207 C/d GEO2-4201 / 4291 C GEO2-1205 f GEO3-1217 time-table

Geochemische cycli Geologie van Nederland Minerals en Magmas Veldw erk 2 - Voorlandbekkens en A: scheduled in timeslot A

2 Dekkers c 2 Stouthamer 2 Mason / King c afzettingsmilieus f : full-time

Pyreneeën f\A: full time but not during A

D GEO2-4208 B GEO2-4204 s : (mostly) self-study

Toegepaste Aardobservatie (Applied Earth Observation) Terrestrische systemen … 3 Lourens

2 Haas, T. de 2 Addink abbrev. timeslot model

2018- timeslots

B GEO2-4203 D GEO2-1301 f GEO3-4207 2019 Mo Tu We Th Fr

Fysische hydrologie Differential equations in Earth Sciences Veldw erk 2, Laaglandgenese en 9-13h A B A C D

2 Hendriks c 2 Trampert / Cobden excursie 13-17h C C D B D

Italië 17-19h C A D B D

C GEO2-4212 A GEO2-4211

Paleontology - f lora Natural Hazards 3 Stouthamer accessibility

2 Wagner c 2 Govers ea. c P c : certif icate course

C GEO2-1218

Paleoceanography 

2 Ziegler c

C GEO2-4210 

Mens en Landschap (niet voor AW)

2 Straatsma  P

B2        

AW 7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

15

7,5

157,5

7,5

7,5 7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

15

7,5

7,5
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BIJLAGE 8 
 

 
 

D GEO3-1304 A GEO3-1306 A GEO3-4303 B GEO3-1327A time-table ects

Structure and properties of Earth materials Chemical geodynamics Quaternary climate & global change Planetology: an introduction ▼ ▼

3 King c 3 Mason c 3 Cohen c 3 Ten Kate c course code

course title

C GEO3-1320 B GEO3-1312 D GEO3-1307 D/a GEO3-4308 coordinator

Programming & modelling Earth processes Introduction to seismology & seismics Structural geology and tectonics Hands on GIS ▲ ▲

3 Thieulot 3 Paulssen c 3 De Bresser c 3 Zeijlmans van Emmichoven level accessibility

A GEO3-1329 D GEO3-1302 A GEO3-1313 time-table

Paleoclimatology Continuum mechanics and rheology Geodynamics A: scheduled in timeslot A

3 Lourens c 3 Spakman/Spiers c 3 Spakman ea. c f : full-time

f\A: full time but not during A

A GEO3-4304 D GEO3-1308 C GEO3-1319 s : (mostly) self-study

Land degradation Geochemical processes Earth's surface Sedimentologie en Bekkenstratigrafie

3 Sterk/Van Beek c 3 Peterse c 3 Trabucho Alexandre c abbrev. timeslot model

2018- timeslots

B GEO3-4307 A GEO3-4306 D GEO3-4305 2019 Mo Tu We Th Fr

Fluid mechanics Coastal morphodynamics River and Delta Ecomorphodynamics 9-13h A B A C D

3 Price  3 Ruessink c 3 Kleinhans c 13-17h C C D B D

17-19h C A D B D

B GEO3-4301 B GEO3-1330

AW Soil and w ater contamination Water in geo-processes accessibility

3 Van der Perk c 3 Schotting ea. c c : certif icate course

 

A GEO3-4312 C GEO3-1336

Paleoenvironments Introduction Porous Media

3 Donders c 3 Schotting en TU/E c

B GEO3-4308

Hands on GIS

3 Zeijlmans van Emmichoven

s GEO3-1324

Bachelor thesis Earth Sciences 

3 Nijlland c

7,5

7,5

B3       

AW

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

7,5

7,5

7,57,5

7,57,5

7,57,5
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AANTEKENINGEN: 

 


