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Voorwoord  
 
 
Voor je ligt de studiegids van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement 
(NW&I). Deze gids bevat informatie over het programma van de opleiding, zoals dat in het 
studiejaar 2012-2013 wordt aangeboden.  
De bacheloropleiding NW&I wordt georganiseerd door het onderwijsinstituut Innovatie-,   
Milieu- en Energiewetenschappen van de faculteit Geowetenschappen. De meeste cursussen 
worden verzorgd door docenten van het departement Innovatie-, Milieu- en 
Energiewetenschappen. 
 
Je volgt binnen je bacheloropleiding een verplicht programma (major). Daarnaast heb je ook veel 
keuzevrijheid. De keuzes die je tijdens je studie maakt zijn van belang voor welke 
vervolgopleiding (master) je kunt kiezen. In de studiegids worden de opbouw van het 
examenprogramma en de keuzemogelijkheden die je daarbij hebt beschreven. Tevens wordt 
kort ingegaan op mogelijke vervolgopleidingen. Daarnaast vind je informatie over praktische 
zaken, zoals cursusinschrijving, timeslots, studiebegeleiding en de studievereniging.  
 
Een groot deel van de studiegids bestaat uit de omschrijving van de studieonderdelen. Per 
onderdeel is vermeld: titel en cursuscode, omvang in studiepunten, onderwijsperiode en tijdslot 
waarin het onderdeel wordt aangeboden, leerdoelen, inhoud, verplichte en/of aanbevolen 
literatuur, toetsvormen en (eventuele) toegangseisen of veronderstelde voorkennis.  
 
In het laatste deel van de studiegids vind je onder andere een lijst met de docenten die bij de 
opleiding zijn betrokken. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt apart gepubliceerd op 
de website. 
 
Gedurende je studie Natuurwetenschap en Innovatiemanagement heb je steeds twee 
studiegidsen nodig: de gids uit het aanvangsjaar van je studie (hierin staat het 
examenprogramma dat je dient te volgen) en de studiegids van het huidige studiejaar. Daarin 
staan de actuele regels. 
 
Hopelijk geeft deze studiegids een antwoord op de meeste vragen die je als student over je 
studie hebt. Ter aanvulling en voor de meest recente gegevens kun je de volgende bronnen te 
raadplegen: 
 De website van de opleiding: voor (wijziging van) roosters en tal van andere praktische info 

over de studie (http://studenten.geo.uu.nl); 
 Onderwijscatalogus Universiteit Utrecht: voor uitgebreide cursusomschrijvingen van de 

eigen en andere opleidingen (via http://www.uu.nl/osirisstudent); 
 Studiewijzers bij de afzonderlijke vakken, met gedetailleerde informatie over de inrichting 

van het vak, verplichtingen, toetsing, berekening eindcijfer e.d.; zijn verkrijgbaar vanaf twee 
weken voor aanvang van de cursus. 

 
Er kunnen echter ook vragen zijn die meer persoonlijk van aard zijn of die te maken hebben 
met de voortgang of uitvoering van het studieprogramma. Met dit soort vragen kun je terecht 
bij de studieadviseur. 

 
Veel succes toegewenst in dit nieuwe studiejaar! 
 
 
Dr. Margien Bootsma 
Onderwijsdirecteur Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen. 
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1. Het studieprogramma Natuurwetenschap & 
Innovatiemanagement 

 
 
1.1 Algemene aard en inhoud van de opleiding 
 
1.1.1 Het belang van innovatie 
 
Innovatie is een belangrijk maatschappelijk thema; het vormt de basis van de maatschappelijke 
en economische ontwikkeling. Door te innoveren onderscheiden bedrijven zich van hun 
concurrenten zodat ze hun levenskansen vergroten. Door het hoge tempo van technologische 
verandering is innoveren voor veel bedrijven zelfs een absolute noodzaak.  
 
Innovatie is echter niet alleen voor bedrijven belangrijk. De samenlevingen in onze wereld staan 
voor een aantal zeer grote maatschappelijke uitdagingen. Milieudruk en schaarste van 
grondstoffen bedreigen bijvoorbeeld de houdbaarheid van onze huidige productiemodellen, en 
onze langere levensverwachting zet het gezondheidssysteem – dat zich moet aanpassen aan een 
vergrijzende bevolking – onder druk. Innovatie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de 
oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. 
 
Het wordt steeds duidelijker dat de huidige manier van produceren en consumeren, en de 
manier waarop wij ons verplaatsen, een aanslag pleegt op het klimaat vanwege de daaraan 
verbonden uitstoot van broeikasgassen. Door het ontwikkelen van nieuwe technologieën, 
producten en diensten met een lage uitstoot van broeikasgassen is het mogelijk dat de 
economie zich in een maatschappelijk wenselijke richting ontwikkelt. Ook in de ‘life sciences’ 
sector kunnen innovaties oplossingen bieden voor de enorme kosten waarmee onze 
gezondheidszorg en vergrijzing gepaard gaan.  
 
Ondanks het grote belang van innovatie krijgt het bestuderen en begrijpen van 
innovatieprocessen betrekkelijk weinig aandacht in universitaire opleidingen en onderzoek. 
Traditioneel wordt innovatie gezien als een onderdeel van de economische wetenschappen dan 
wel van de bedrijfskunde. De economische wetenschappen hebben innovatie echter lange tijd 
als een ‘black box’ beschouwd. Ook in de bedrijfskunde zijn innovatieprocessen slechts een klein 
deel van de bedrijfskundige processen die aandacht krijgen. De laatste tijd is het belang van 
innovatie zo duidelijk geworden dat het nu ook in deze twee wetenschapsgebieden steeds meer 
aandacht krijgt.  
 
Het historische gebrek aan aandacht voor innovatie kan waarschijnlijk worden verklaard door 
het multidisciplinaire karakter van innovatie. Om innovatieprocessen goed te kunnen begrijpen is 
enerzijds verstand nodig van de wetenschap en techniek die ten grondslag liggen aan innovaties 
en anderzijds is kennis nodig van de bedrijfskundige, economische en maatschappelijke 
processen die invloed hebben op de ontwikkeling en toepassing van innovaties. Dit 
multidisciplinaire karakter van innovatie past slecht binnen mono-disciplinaire vakgebieden. In de 
laatste decennia is het wetenschapsgebied innovatiewetenschappen ontstaan waarin met 
behulp van verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines het verloop van innovatieprocessen 
wordt bestudeerd.  
 
1.1.2 De opleiding NW&I 
 
Voor het goed begrijpen van innovatieprocessen is dus kennis van verschillende 
wetenschapsgebieden nodig. De opleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (NW&I) 
combineert daarom de twee kennisdomeinen Natuurwetenschappen en 
Innovatiewetenschappen en leert studenten innovatieprocessen analyseren en beïnvloeden.  
 
De natuurwetenschappelijke kennis stelt hen in staat tot natuurwetenschappelijke analyse van 
technologische opties. Dit is belangrijk omdat de dynamiek en uitkomst van innovatieprocessen 
voor een belangrijk deel wordt bepaald door de technologische eigenschappen van een 



 6

innovatie in relatie tot de eigenschappen van concurrerende innovaties. Niet alleen de objectieve 
eigenschappen zijn van belang maar ook hoe de eigenschappen worden gepercipieerd door 
betrokken actoren zoals bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties en overheden. 
Het niveau van de natuurwetenschappelijke kennis is zodanig dat studenten in staat zijn om de 
technologische eigenschappen te analyseren en de meest recente technologische 
ontwikkelingen op een aantal terreinen te kunnen volgen. De studenten worden niet opgeleid 
om zelf actief aan een technologisch ontwikkelingsproces bij te dragen. 
 
De dynamiek en uitkomst van innovatieprocessen wordt echter niet alleen bepaald door de 
technologische eigenschappen van een nieuwe technologie. Ook allerlei sociale processen 
hebben grote invloed. Zo hebben veel verschillende partijen invloed op de dynamiek van 
innovatie. Dit zijn naast de bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van innovaties ook 
gebruikers, overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten en onderzoekinstellingen. 
Al deze partijen dragen bewust dan wel onbewust bij aan het slagen en falen van 
innovatieprocessen.  
 
Er is een geschikt raamwerk dat de grote verscheidenheid van partijen die innovatieprocessen 
beïnvloeden en de vele manieren waarop dit plaatsvindt in samenhang beschouwd: het 
innovatiesysteem raamwerk. Kort gezegd bestaat het innovatiesysteem uit al die partijen en 
regels die van invloed zijn op innovatieprocessen. Het innovatiesysteemdenken is de laatste 
decennia omarmd door vele overheden die invloed willen uitoefenen op het verloop van 
innovatie. Ook in de opleiding NW&I staat het denken over innovatie in termen van het 
innovatiesysteem centraal. Dit is een unieke focus vergeleken met andere opleidingen die 
aandacht besteden aan innovatie. In verschillende innovatievakken wordt aandacht besteed aan 
elementen van het innovatiesysteem (bijvoorbeeld het bedrijf, de overheid, of de gebruikers) en 
aan belangrijke processen die binnen innovatiesystemen plaatsvinden (zoals kennisontwikkeling, 
standaardisering, creatie van verwachtingen rond nieuwe technologie, octrooiering van nieuwe 
vindingen, etc.) zodat de student aan het eind van de opleiding een goed beeld heeft van de 
complexiteit van innovatieprocessen, de grote verscheidenheid aan invloedsfactoren op 
innovatieprocessen en van de manieren waarop innovatieprocessen beïnvloed kunnen worden.  
 
De filosofie van de NW&I opleiding gaat ervan uit dat het succes van innovatie wordt bepaald 
door zowel de technologische eigenschappen van een innovatie als door het innovatiesysteem 
waarin de innovatie wordt ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk dat de student kennis opdoet 
van zowel de natuurwetenschap als van de innovatiewetenschap. Binnen de opleiding NW&I 
doen de studenten unieke kennis en vaardigheden op aangezien slechts weinig andere 
opleidingen studenten trainen in het combineren van natuurwetenschappelijke en 
sociaalwetenschappelijke kennis op het terrein van innovatie.  
 
Het combineren van verschillende kennisdomeinen op complexe vraagstukken is verre van 
gemakkelijk. Het is dan ook van groot belang dat de studenten het juiste gereedschap wordt 
aangeboden om deze problemen te kunnen analyseren en oplossingsrichtingen te kunnen 
aandragen. Vandaar dat er in de opleiding NW&I veel aandacht wordt besteed aan methoden en 
technieken van onderzoek. In verschillende onderzoeksmethodevakken worden de methoden 
aangeleerd, waarna ze worden toegepast in een actueel innovatieproject.  
 
Om dit succesvol te kunnen doen worden twee profielen/domeinen aangeboden: Energie & 
Transport en Life Sciences. Beide profielen zijn van groot maatschappelijk belang en zijn zeer 
interessant vanuit een innovatiewetenschappelijk perspectief. De opbouw van de 
natuurwetenschappelijke kennis vindt plaats in relatie tot deze twee domeinen, zodat deze 
kennis voor de student concreter wordt en makkelijker toepasbaar is. In een vervolgloopbaan 
kunnen de aangeleerde methoden, kennis en vaardigheden echter ook worden toegepast op 
andere empirische velden. 
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1.2 Missie en eindtermen 
 
De missie van de bacheloropleiding NW&I luidt als volgt: 
- De opleiding NW&I leidt studenten op die kunnen bijdragen aan innovatieprocessen op 

het snijvlak van natuurwetenschap en technologie enerzijds en organisaties en de 
samenleving als geheel anderzijds. 

- De opleiding geeft studenten inzicht in het verloop van innovatieprocessen in het 
bedrijfsleven en van bestuurlijke processen bij overheden en maatschappelijke 
organisaties, waarmee zij strategieën kunnen ontwikkelen voor het managen van deze 
processen. 

- De opleiding wil daarmee bijdragen aan een betere afstemming tussen technologische en 
natuurwetenschappelijke mogelijkheden en de wensen van organisaties en de 
samenleving als geheel. 

 
De bacheloropleiding NW&I heeft de volgende onderwijsdoelen: 
1. De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in het vakgebied van de natuur- en 

innovatiewetenschappen. 
2. De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische 

grondslagen van de natuur- en innovatiewetenschappen. 
3. De afgestudeerde beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met 

betrekking tot de natuur- en innovatiewetenschappen. 
4. De afgestudeerde is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit 

een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien. 
5. De afgestudeerde kan:  

 een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren tot een duidelijke en 
onderzoekbare probleemstelling;  

 de daarin vervatte begrippen op adequate wijze operationaliseren;  
 een onderwerp zowel theoretisch als empirisch bestuderen, in onderlinge samenhang;  
 het resultaat weergeven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, 

synthetiserende conclusie;  
 de resultaten gebruiken voor het beantwoorden van de praktijkvraag of het bijdragen 

aan verheldering en zo mogelijk oplossing van het probleem;  
 een oordeel vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-

maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 
6. De afgestudeerde is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een 

publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 
7. De afgestudeerde bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een masteropleiding 

aan te gaan. 
 
 
1.3 Programmabeschrijving 
 
Het driejarige bachelorprogramma NW&I van in totaal 180 EC (European Credits) bestaat uit een 
‘major’ van 135 EC  en een profileringsruimte van 45 EC (vakken die ook bij andere opleidingen 
gevolgd kunnen worden, zie verderop). 
 
Binnen de major volg je 9 verplichte onderdelen (75 EC), waarin m.n. de innovatiewetenschap 
centraal staat en je je academische (onderzoeks) vaardigheden ontwikkelt. Daarnaast kies je voor 
een domein. Afhankelijk van je voorkeuren kies je 8 zgn. ‘majorgebonden keuzecursussen’ (60 
EC). Binnen het domein komt vooral het bètakarakter van de opleiding tot uitdrukking en doe je 
kennis op van innovaties in hun specifieke context. Daarnaast kun je verschillende 
innovatievakken kiezen. Het bachelorprogramma bereidt je daarmee voor op o.a. de tweejarige 
vervolgmaster Science & Innovation Management, waarmee je de titel Master of Science (MSc) 
kunt behalen. 
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1.3.1 Verplichte onderdelen major 
 
De focus van de opleiding – innovatiewetenschap – komt m.n. aan bod in een drietal 
theoretische cursussen:  
- Introductie Technologie en Innovatie,  
- Micro-economie van Innovatie, waarin vanuit een micro-economisch perspectief de 

innovatiekeuzes van bedrijven en consumenten worden verklaard, en 
- Innovation Systems, waarin de invloed van de omgeving waarin bedrijven opereren op 

innovatie wordt duidelijk gemaakt. 
 
De cursus Introductie Technologie en Innovatie is een brede inleiding op het vakgebied 
innovatiewetenschappen. Er wordt ingegaan op het belang van innovatie, de veranderde kijk 
van de samenleving op innovatie, de invloed van innovatie op de samenleving en er wordt een 
aantal modellen uitgelegd waarmee inzicht wordt verkregen in hoe innovatieprocessen verlopen. 
Aangezien dit de eerste cursus is uit de opleiding wordt er ook stilgestaan bij wat een 
universiteit is, hoe je moet studeren en wat van studenten wordt verwacht in een academische 
studie. 
 
Micro-economie van Innovatie is een vak waarin studenten een basis aan micro-economie wordt 
bijgebracht en waarin tevens de koppeling wordt gemaakt met innovatievraagstukken. Micro-
economie gaat over het economisch gedrag van individuen en organisaties. Dit is een belangrijke 
basis voor het begrijpen van innovatie en adoptiebeslissingen. In de cursus worden belangrijke 
micro-economische inzichten gekoppeld aan actuele innovatievraagstukken. 
 
Innovation Systems is een vak dat zich juist niet richt op individuen en organisaties, maar de 
context waarin organisaties innoveren centraal stelt. Er worden verschillende perspectieven 
behandeld die het belang van de omgeving waarin bedrijven opereren benadrukken. Een 
beroemd perspectief vanuit de managementliteratuur is Michael Porter’s idee over clusters. Uit 
de innovatieliteratuur behandelen we National Systems of Innovation and Technological 
Innovation Systems. De studenten leren de verschillen tussen de perspectieven en hoe deze toe 
te passen op de analyse van een bestaand innovatiesysteem of cluster.  
 
De onderzoeksvaardigheden worden bijgebracht in de cursussen: 
- Wiskunde en Systeemanalyse  
- Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 
- Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie en Milieuwetenschappen 
 
In Wiskunde en Systeemanalyse wordt de wiskundige basis gelegd die nodig is voor de rest van 
het curriculum. Abstracte wiskundige formules worden direct toegepast op het modelleren van 
dynamische systemen.  
 
In Onderzoeksvaardigheden 1 en 2 staan methoden en technieken van (sociaal) 
wetenschappelijk onderzoek centraal. Onderzoeksvaardigheden 1 gaat vooral in op de 
verschillende stappen die genomen dienen te worden om een onderzoek voor te bereiden, uit te 
voeren en te rapporteren (de zogenaamde empirische cyclus). Onderzoeksvaardigheden 2 gaat 
veel dieper in op de verschillende (statistische) analysemethoden die gebruikt kunnen worden 
voor het analyseren van data en het beantwoorden van onderzoeksvragen. 
 
Het laatste blok van verplichte cursussen zijn de Innovatieprojecten 1 en 2. Dit zijn integrerende 
cursussen aan het eind van respectievelijk jaar 2 en 3. In deze cursussen worden de 
onderzoeksmethoden die eerder zijn geleerd toegepast. Daarnaast wordt ook kennis 
verondersteld van de bèta- en innovatievakken. Kortom, in deze cursussen wordt veel van wat 
eerder is geleerd toegepast rondom een concreet innovatievraagstuk. Er zal in kleine groepjes 
studenten worden gewerkt aan het analyseren van innovatieproblemen en het formuleren van 
strategische adviezen. Deze projecten worden intensief begeleid door meerdere docenten. Met 
het schrijven van een zelfstandige scriptie (bachelor thesis) wordt het bachelorprogramma 
afgesloten. 
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Tabel 1 Verplichte cursussen major  
 
Niveau Cursusnaam Studielast in 

EC 
1 Introductie Technologie en Innovatie 7,5 
 Wiskunde en Systeemanalyse  7,5 
 Micro-economie van Innovatie 7,5 
2 Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 7,5 

Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie en Milieuweten-
schappen 

7,5 

Innovation Systems 7,5 

 

Innovatieproject 1 15 
3 Innovatieproject 2 7,5 
 Bachelor thesis 7,5 

 
Ingangseisen: Per cursus kunnen ingangseisen zijn geformuleerd, dat wil zeggen dat wordt 
aangegeven welke voorkennis is vereist om de cursus succesvol te kunnen volgen (zie 1.3.2 voor 
een volledig overzicht). De ingangseisen staan ook beschreven in de cursusbeschrijvingen 
verderop in deze studiegids. Bij een aantal cursussen wordt overigens ook een bepaalde 
voorkennis aanbevolen; dit betreft evenwel geen ‘harde’ ingangseisen.   
 
1.3.2 Majorgebonden keuzecursussen  
 
Naast de 9 verplichte majorvakken volg je ook 8 zgn. ‘majorgebonden keuzecursussen’. De 
majorgebonden keuzeruimte stelt studenten in staat om hun theoretische en methodologische 
kennis in een specifiek sectoraal domein te gaan toepassen. De achtergrond voor deze 
domeinvakken is dat er grote verschillen zijn tussen innovatieprocessen in verschillende 
domeinen. Zo is het innovatieproces in de consumentenelektronica anders georganiseerd dan in 
de medische sector. Het is belangrijk dat de student leert welke mechanismen generiek zijn en 
welke mechanismen specifiek zijn voor een bepaalde sector. Door de theorie toe te passen op 
een specifieke sector krijgt de student dit inzicht. Een bijkomend voordeel van specialiseren in 
een domein is dat het de aansluiting op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Een groot aantal 
studenten begint zijn professionele carrière binnen bedrijven die een onderdeel zijn van de 
sector waarin ze zich tijdens de studie hebben verdiept.  
 
Onder de majorgebonden keuzevakken maken de studenten een keuze voor één van de twee 
domeinen, gebieden waarop de samenleving in de komende decennia veel 
natuurwetenschappelijke en technologische innovaties mag verwachten: Energie & Transport 
(E&T) en Life Sciences (LS). Afhankelijk van hun domeinkeuze verdiepen de studenten in de 
majorgebonden keuzeruimte hun kennis van en inzicht in de relevante natuurwetenschappen.  
 
Daarnaast worden er binnen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement verschillende 
innovatievakken aangeboden, die je een verdere specialisatie binnen het majordomein bieden. 
 
In de navolgende drie vakken staat het interveniëren in innovatieprocessen centraal. Dit kan zich 
afspelen binnen een bedrijf of binnen een land. In het laatste geval hebben we het over 
innovatiebeleid.  
 
Organisation Theories    niveau 2  
Management of Innovation Processes  niveau 3 
Innovation Policy    niveau 3 
 
Het vak Organisation theories is een basisvak dat ingaat op belangrijke theorieën uit de 
bestuurskunde en management. Het vak Management of Innovation Processes benadrukt de 
specifieke kenmerken van innovatieprocessen en maakt duidelijk hoe algemene management 
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principes kunnen worden toegepast op innovatievraagstukken (binnen bedrijven). Het vak 
Innovation Policy gaat in op innovatiebeleid. Innovatiebeleid wordt ontworpen en uitgevoerd 
door overheden om innovatie binnen landen en regio’s te stimuleren en richting te geven.  
 
Bij de volgende drie vakken vindt verdieping plaats over hoe technologie in de samenleving 
opkomt en verandert en hoe dit te beïnvloeden is. Ook daarbij kan zowel vanuit een bedrijfs-
perspectief als vanuit een maatschappelijk perspectief worden gekeken.  
 
Economie van Technologie en Innovatie niveau 2 
Models of Technological Change  niveau 3 
Emergent Technology Dynamics  niveau 3 
 
In Economie van Technologie en Innovatie worden evolutionair economische principes gebruikt 
om innovatie en technologieontwikkeling te bestuderen. In het vak Models of Technological 
Change wordt kennis over technologische trajecten gebruikt om de veranderingsprocessen te 
bestuderen die optreden gedurende de levenscyclus van een industrie/technologie. Het vak 
Emergent Technology Dynamics behandelt de vroege ontwikkelingsfasen van technologieën 
zoals nanotechnologie, genomics en waterstof als energiedrager. De belangrijke invloed van 
verwachtingen op de ontwikkeling van een technologie komt daarbij aan bod. Verder leer je hoe 
je de vroege dynamiek en het toekomstig potentieel van technologieën kunt bestuderen. 
 
Tabel 2 Majorgebonden keuzecursussen  
 
Niveau Cursusnaam Studielast in 

EC 
1 Keuze 2 uit 4: 

- LS: Organische Chemie 
- LS: Humane Biologie 
- E&T: Chemie van Systeem Aarde  
- E&T: Natuurkunde voor Energie en Transport 

15 

Keuze 1 uit 2 
- E&T: Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies 
- LS: Ziekte en Medicijnen 

7,5 2 

Keuze 1 uit 2:  
- Organisation Theories 
- Economie van Technologie en Innovatie 

7,5 

Keuze 1 uit 2: 
- LS: Management Life Sciences Innovaties 
- E&T: Energy Analysis 

7,5 

Keuze 2 uit 4 
- Management of Innovation Processes 
- Innovation Policy 
- Models of Technological Change* 
- Emergent Technology Dynamics* 

15 

3 
 

Keuze 1 uit 7:  
- Duurzaam Ruimtegebruik 
- Sustainable Drug Development  
- Business, Sustainability and Innovation 
- Management of Innovation Processes 
- Innovation Policy 
- Models of Technological Change* 
- Emergent Technology Dynamics* 

7,5 

* De cursussen Emergent Technology Dynamics en Models of Technological Change worden 
om het jaar aangeboden. In 2012-13 staat Models of Technological Change in het 
cursusprogramma. 

 
Keuzeregels: bij het kiezen van de majorgebonden keuzecursussen gelden de volgende regels: 
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- Op niveau 1,2 en 3 moet in elk geval gekozen worden voor alle vier cursussen Life Sciences 
(LS) of voor alle vier cursussen Energie en Transport (E&T) 

- De cursussen Management of Innovation Processes, Innovation Policy, Models of 
Technological Change en Emergent Technology Dynamics kunnen slechts éénmaal als 
majorgebonden keuzecursus op niveau 3 worden ingezet. 

 
Ook hier gelden voor een aantal cursussen ingangseisen (zie de betreffende cursusbeschrijvingen 
en de tabel hieronder). Ook kent een aantal cursussen een maximum aantal deelnemers of 
wordt de deelname anderszins begrensd. Dit staat vermeld in de cursusbeschrijving. 
 

Deelname aan cursus Cursus behaald 
Innovatieproject 1 (GEO2-2256) Minimaal 45 EC behaald binnen de major NW&I, 

waaronder de cursussen Introductie Technologie & 
Innovatie (GEO1-2201) en OV1 IW (GEO2-2204).  

Onderzoeksvaardigheden 1: 
Innovatiewetenschappen (GEO2-2204) 

Minimaal 45 EC behaald, waaronder de cursus 
Introductie Technologie & Innovatie (GEO1-2201). 

Onderzoeksvaardigheden 2: Innovatie en 
Milieuwetenschappen (GEO2-2217) 

Volledig hebben deelgenomen aan OV1 (GEO2-
2204).  

Business, Sustainability and Innovation (GEO3-
2122) 

Minimaal 90 EC behaald 

Management of Innovation Processes (GEO3-2221) Theorie van Innovatie en Organisatie (GEO3-2218) 
of Organization Theories (GEO2-2218)  

Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Alle overige verplichte onderdelen van de major 
behaald, m.u.v. Bachelor thesis (GEO3-2228) en 
Onderzoeksvaardigheden 2 IMW (GEO2-2217). 
Daarnaast dient minimaal één van onderstaande 
cursussen behaald te zijn: 

- Ziekte en Medicijnen (GEO2-2215), of 
- Toegepaste Thermodynamica en 

Energieconversies (GEO2-2212) 
Bachelorthesis NW&I (GEO3-2228) Minstens één majorgebonden keuzecursus op 

niveau 3 behaald en alle overige verplichte 
onderdelen van de major behaald, m.u.v. 
Innovatieproject 2 (GEO3-2226) en 
Onderzoeksvaardigheden 2 IMW (GEO2-2217). 
Wel volledig deelgenomen hebben aan 
Onderzoeksvaardigheden 2 IMW (GEO2-2217). Bij 
een onvoldoende voor OV2 mag student alleen 
blijven meedoen aan de Bachelorthesis NW&I 
indien er een recht bestaat op reparatie. 

Module op Maat NW&I (GEO3-2267)  Ten minste de majorvakken uit het eerste 
studiejaar met succes afgerond  

 Weinig tot geen studieachterstand  
 De module kan uitsluitend worden gevolgd als 

vanuit de opleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement een docent bereid kan 
worden gevonden het vak te begeleiden (o.a. 
afhankelijk van beschikbare tijd, expertise en 
interessesfeer docent).  

 Goedkeuring door examencommissie uiterlijk 1 
maand vóór aanvang van module.  

 Te volgen en af te ronden binnen 1 
cursusperiode 
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1.3.3 Profileringsruimte  
 

In de profileringsruimte kunnen 6 cursussen (45 EC) worden gekozen. Je kunt de 
profileringsruimte naar eigen inzicht invullen. Het staat je vrij om je profileringsruimte in te vullen 
met een minor en/of losse cursussen die weinig met je major te maken hebben. Het is ook 
mogelijk om in de profileringsruimte nog meer cursussen uit de eigen major te volgen, om op 
die manier veel bredere innovatiekennis op te doen. Houd er bij je keuze rekening mee dat niet 
alle cursussen open staan voor bijvakkers en dat je profileringsruimte met minstens 15 EC op 
minstens niveau 2 ingevuld moet zijn. 
 
1.3.3.1 Minoren 
 
Een minor is een samenhangend pakket cursussen van minimaal 30 EC, dat deel uitmaakt van 
de profileringsruimte. Je kunt voor een minor kiezen omdat het onderwerp je interesse heeft, 
maar ook omdat je je hiermee voorbereidt op een latere vervolgstudie (bv. een master) of op je 
gewenste beroep.  
Een minor kun je kiezen bij een andere opleiding van de faculteit Geowetenschappen of bij een 
opleiding van een andere faculteit. Het is niet mogelijk een minor te volgen die geheel of deels 
bestaat uit cursussen van de eigen opleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. Dat is 
immers al je hoofdrichting, je major. 
 
De faculteit Geowetenschappen biedt een vijftal thematische minoren aan, waarbij cursussen uit 
verschillende bacheloropleidingen worden gecombineerd. Deze Geominoren zijn breed 
samengesteld en bieden je de mogelijkheid, binnen een gegeven kader, zelf keuzes te maken 
afhankelijk van je interesse en beschikbaarheid. 
 
De vijf Geominoren zijn: 

- Archeologie en landschap 
- Duurzame ontwikkeling 
- Global Change 
- Deltametropool: planningsvraagstukken en mobiliteit 
- Globalisering en mondiale ongelijkheid. 

 
Als student NW&I kun je een Geominor in je profileringsruimte opnemen, je mag daarvoor ook 
cursussen gebruiken die aangeboden worden door je eigen opleiding, mits ze niet in de major 
verplichte of major keuzeruimte vallen. 
 
Naast deze thematische minoren zijn er ook minoren met een specialistischer invulling, bv. 
minoren die voorbereiden op een masterprogramma of op een bepaald beroep. Tot de laatste 
groep behoort de ondernemerschapsminor. 
 
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 het onderwijs. 
 
Informatie over minoren is te vinden op de minorwebsite van de UU:  
www.minors.uu.nl 
 
Buiten de UU worden ook interessante vakken aangeboden, bijv. door de Universiteit Leiden 
(www.leidenuniv.nl) of de universiteit van Wageningen (www.wur.nl). Als je daar vakken wilt 
volgen, moet je er wel rekening mee houden dat niet alle universiteiten dezelfde 
onderwijsperiodes kennen. Ook kunnen zij een ander aantal EC per cursus hanteren. 
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1.3.3.2 Vrije keuzevakken 
 
De opleiding biedt zelf enkele extra keuzevakken aan die je voor de invulling van je 
profileringsruimte kunt gebruiken: Moleculaire Celbiologie & Genetica (niveau 1), De Microscoop 
en de Olifant (niveau 2), Global Climate Change (niveau 2), Innovaties voor Duurzame Mobiliteit 
(niveau 2) en de cursus Module op Maat (niveau 3).  
Je kunt je profileringsruimte ook geheel of gedeeltelijk invullen met cursussen die bij andere 
opleidingen van de faculteit Geowetenschappen worden gegeven.  
 
Studenten die geïnteresseerd zijn in een zwaarder bètaprofiel kunnen kiezen voor aanvullende 
bètavakken. Aangezien de meeste basisbètavakken die wij aanbieden op hetzelfde niveau zijn 
als binnen de bètafaculteit, is het kiezen van vervolgvakken goed mogelijk. Met name de 
richtingen organische chemie en fysische chemie zijn aan te bevelen. Zo ook de minor nano-
materialen.  
 
Als je al eerder een (deel van een) universitaire studie hebt gevolgd (aan de UU of aan een 
andere Nederlandse universiteit) kun je onder bepaalde voorwaarden een deel van de behaalde 
studiepunten gebruiken in de profileringsruimte van de opleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement. Hiertoe kun je een aanvraag indienen bij de examencommissie 
(examencommissie.geo@uu.nl). Let op: deze studiepunten tellen niet mee voor het Bindend 
Studieadvies en kunnen pas worden ingediend na het behalen van het BSA. 
 
  
1.3.4 Honours Programma 
 
De faculteit is in 2009 het Honours College Geowetenschappen gestart, waarin alle facultaire 
activiteiten rond honoursprogramma’s zijn gebundeld. 
Het Honours College wil: 
 
- aan excellente studenten een forum bieden voor groepsvorming, voor persoonlijke 

ontwikkeling en voor het uitwerken van eigen initiatieven; 
- extra impulsen geven wat betreft interdisciplinair werken en onderzoek doen; 
- het gezicht en het coördinatiepunt zijn van al het facultaire honours onderwijs in de 

bachelorfase. 
 
Het Honours College kent selectie na de poort: na afsluiting van het eerste semester van jaar 1 
kunnen studenten worden toegelaten tot het College.  
Je wordt toegelaten tot het Honours College op grond van je studieresultaten, behaald in de 
eerste onderwijsperiode, en op grond van je motivatiebrief. Als je deelneemt aan het 
Honoursprogramma wordt van je verwacht dat je in het “gewone” bachelorprogramma 
nominaal studeert. Het Honours komt erbij, per jaar moet je 10-15 studiepunten extra halen. 
  
Het programma van het Honours College omvat (minimaal) twee studiejaren en bestaat uit twee 
delen. Een gedeelte van 30 studiepunten, dat binnen de bachelor vervangend wordt gevuld en 
een gedeelte van 30 extra studiepunten, ze komen bij de 180 studiepunten van de bachelor. 
 
De onderdelen van het Honours College zijn: 
 

- het honours seminar (extra, 2 jaar, totaal 15 studiepunten) 
- het Geo-huis (extra, 2 jaar, 2,5 studiepunten) 
- het Multidisciplinair project (extra, 5 studiepunten) 
- het Undergraduate honours research project (extra, 7,5 studiepunten) 
- de Honours thesis (vervangend, 15 studiepunten) 
- het Honours leeronderzoek (vervangend 7,5 studiepunten)  
- het Creative Challenge project (vervangend, 7,5 studiepunten) 
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Het Honours College kent in het Honours Seminar en het Multidisciplinair project o.a. multi- en 
interdisciplinaire projectgroepen, waarin studenten uit de verschillende opleidingen van de 
faculteit gezamenlijk een integrerend thema uitwerken.  
 
In de seminars is er daarnaast aandacht voor training in vaardigheden (debat, leiderschap skills) 
en voor reflectie op persoonlijke ambities en mogelijkheden. Ook individuele verdieping-op-maat 
is binnen het seminar mogelijk. 

 
Met vragen over het honoursprogramma kun je terecht bij dr. Floris van den Berg (kamer 
11.01B, f.vandenberg2@uu.nl) of bij de coördinerend onderwijsdirecteur, dr. M.C. Bootsma 
(kamer 1108, m.c.bootsma@geo.uu.nl). 

 
Voor goede studenten, die zich nog breder willen ontwikkelen dan de Geowetenschapen, 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: 
 

1. eenheid en diversiteit van de wetenschappen. 
2. ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap. 
3.  invloedrijke denkers uit de vorige eeuw  
4. 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: thijs.debeus@phil.uu.nl.  
 
 
1.3.5 Het totale bachelorprogramma in het eerste jaar 
 
Onderstaande tabel 3 geeft voor studenten die op 1 september 2012 beginnen met de studie 
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement een overzicht van de verplichtingen (verplichte 
majorcursussen), keuzes (majorgebonden keuzecursussen) en profileringsruimte in het eerste 
bachelorjaar. Ook studenten die gestart zijn met de studie NW&I vanaf het studiejaar 2008-2009  
volgen dit programma. Voor studenten die eerder dan 2008 met de opleiding zijn begonnen 
gelden de verplichtingen zoals die zijn vastgesteld in hun eerste jaar van de opleiding 
 
Tabel 3 Cursusaanbod in het eerste jaar  
 
Jaar Type cursus Cursus 

Introductie Technologie en Innovatie 
Wiskunde en Systeemanalyse 

Verplicht 
(22,5 EC) 

Micro-economie van Innovatie 
LS: Organische Chemie 
LS: Humane Biologie 
E&T: Chemie van Systeem Aarde 
E&T: Natuurkunde voor Energie en Transport  

Keuze 
(22,5 EC) 

Organisation Theories 

1 

Profilering 
(15 EC) 

 

 
 
1.4 Niveaus bachelor cursussen en vervanging cursussen uit curriculum 2011-2012 
 
1.4.1 Niveaus bachelor cursussen 
 
Alle cursussen in de bacheloropleiding zijn ingedeeld in drie niveaus. Niveau 1 is het inleidende 
niveau, niveau 2 verdiepend en niveau 3 gevorderd. In het eerste jaar volg je hoofdzakelijk 
cursussen op niveau 1, maar de niveau-indeling staat los van de jaarindeling. Zo is het best 
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mogelijk om in jaar 1 al een cursus op niveau 2 te volgen, als je daar voldoende voorkennis voor 
hebt. 
 
Niveau 1: inleidend 
Cursussen: Brede introductie in vakgebied: aanleren taal van het vak, 

basisbegrippen, introductie in fundamentele concepten, 
methoden en technieken, aanreiken referentiekader 

Academische vorming: Instructie in en oefening van academische vaardigheden, 
kennismaking met contextaspecten van het vak 

 
Niveau 2: verdiepend 
Cursussen: Inzoomen op deelgebieden, state of the art m.b.t. 

kennis/inzichten, lopende wetenschappelijke debatten, aanleren 
specifieke methoden en technieken 

Academische vorming: Mondeling en schriftelijk presenteren, eigen reflectie op 
maatschappelijke/filosofische/ethische implicaties 

 
Niveau 3: gevorderd 
Cursussen: Integreren/synthetiseren: voorspellen op basis van theorie, 

theorievorming op basis van onderzoeksgegevens, eigen bijdrage 
aan conceptueel framework, integreren van kennis uit 
verschillende vakgebieden  

Academische vorming: Eigen bijdrage aan vraagstelling, in samenhang evalueren van 
wetenschappelijke informatie over hetzelfde onderwerp vanuit 
verschillende bronnen en bovendien vanuit verschillende 
wetenschappelijke theorieën en perspectieven 

 
1.4.2 Vervanging cursussen uit curriculum 2011-2012 
 
Let op: de onderstaande vakken zijn ten opzichte van 2011-2012 en eerder van naam of 
inhoud veranderd. Voor studenten die eerder dan 2012 met de opleiding zijn begonnen 
gelden de verplichtingen zoals die zijn vastgesteld in hun eerste jaar van de opleiding. 
 

Oude cursus Nieuwe cursus(naam) in 2012/2013 
Wiskunde  Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 
Theorie van Innovatiesystemen Introductie Technologie & Innovatie (GEO1-2201) 
Onderzoeksvaardigheden 1 Onderzoeksvaardigheden 1: Innovatiewetenschappen 

(GEO2-2204) 
CIT: Technologiebeoordeling Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 
Scheikunde 1 Chemie van Systeem Aarde (GEO1-2206) 
Biologie 1 Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207)  
Natuurkunde 1 Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) 
Mechanica en Elektromagnetisme Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) 
Toepassing CIT in de Praktijk Innovation Systems (GEO2-2208) 
Scheikunde 2 Organische Chemie (GEO1-2216) 
Organische Chemie (GEO2-2216) Organische Chemie (GEO1-2216) 
Humane Biologie (GEO2-2210) Humane Biologie (GEO1-2210) 
Biologie 2 Humane Biologie (GEO1-2210) 
Natuurkunde 2 Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies (GEO2-

2212) 
Context van Energie- Innovaties Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Inleiding Mobiliteit en Infrastructuur Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Global Change and Sustainability Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Analyse Technologiebeleid Innovation Policy (GEO3-2225) 
Workshop Grote Projecten Duurzaam Ruimtegebruik (GEO3-2121) 
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Theorie van Innovatie en Organisatie Management of Innovation Processes (GEO3-2221) of  
Innovation Policy (GEO3-2225) * 

Seminar Innovaties Vervoersystemen Transport Geography (GEO3-3302) 
DNA-technologie (GEO3-2222) Biotechnologie (FA-305)** 
Management of Innovation Management Innovation Processes (GEO3-2221) 
Moleculaire Biotechnologie (GEO3-2222) Biotechnologie (FA-305)** 
Risicomanagement (GEO3-2227) Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Leeronderzoek (GEO3-2226) Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Fysische en Anorganische Chemie (GEO1-
2206) 

Chemie van Systeem Aarde (GEO1-2206) 

Innovaties in Verkeer en Vervoer (GEO3-
2224) 

Transport Geography (GEO3-3302) 

Theory & Practice of Innovation Policy 
(GEO3-2225) 

Innovation Policy (GEO3-2225) 

Microeconomics of Innovation (GEO1-
2255) 

Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 

Investerings- en Projectanalyse (GEO2-
2219) 

Alleen voor studenten met IPA in de majorgebonden 
keuzeruimte: Individuele regeling; neem contact op met 
programmaleider 

Modelling Technological Trajectories Models of Technological Change (GEO3-2264) 
Optimalisatie van Materiaalstromen Business, Sustainability & Innovation (GEO3-2122) 
Management Biofarmaceutische Innovaties 
(GEO3-2220) 

Management Life Sciences Innovaties (GEO3-2220) 

 
* studenten dienen beide cursussen te behalen. De ene cursus wordt gevolgd als majorkeuzecursus de andere cursus wordt gevolgd 
als vervanging van de cursus Theorie van Innovatie en Organisatie 
** aanmelden per mail via: studiepunt.pharm@uu.nl. Tijdige inschrijving is noodzakelijk ivm beperkte capaciteit. 

 
 
1.5 Academische vaardigheden  
 
Innovatiewetenschappers en -managers kenmerken zich door een hoog niveau aan academische 
(beroeps)vaardigheden, een inzicht dat bij NW&I al vele jaren in de praktijk wordt gebracht. Van 
NW&I-afgestudeerden wordt verwacht dat zij helder en kritisch kunnen analyseren, concrete 
doelen en trajecten kunnen formuleren en realiseren en zich, zeker in hun mogelijke rol als 
intermediair en adviseur, goed kunnen verstaan met uiteenlopende partijen en 
belangengroepen. NW&I ziet het dan ook als uitdrukkelijk doel haar studenten in staat te stellen 
inzicht in maatschappelijke en organisatorische verhoudingen, processen en achtergronden te 
verwerven en daartoe de studenten al in een vroeg stadium van hun studie de gelegenheid te 
bieden, hen daartoe te verplichten en te stimuleren. 
 
Aan het eind van je bacheloropleiding wordt er van je verwacht dat je een aantal belangrijke 
academische (beroeps)vaardigheden beheerst, zoals wetenschappelijk kunnen denken en 
handelen, het opzetten van onderzoek, enquêteren, verslagen schrijven, wetenschappelijk 
kunnen communiceren in het Nederlands en in het Engels, mondelinge presenteren (in het 
Nederlands en het Engels), kritiek geven (en krijgen), samenwerken, vergaderen (voorzitten, 
notuleren, zinvol deelnemen), debatteren, wetenschappelijke kennis kunnen toepassen in een 
bredere (wijsgerige, maatschappelijke) context enz.  
 
In veel cursussen komen deze vaardigheden aan bod en vaak bepalen je prestaties op dit gebied 
ook een deel van je cijfer voor de cursus (zie ook de cursusbeschrijvingen verderop in deze gids 
en de studiewijzer bij de cursus). Aan het begin van je opleiding krijg je hiervoor de reader 
‘Academische Vaardigheden’, waarin je veel nuttige instructies en tips vindt voor de 
verschillende mondelinge, schriftelijke en beroepsvaardigheden, plus informatie over op welke 
punten je tijdens deze vaardigheidsoefeningen beoordeeld wordt. Met behulp van de 
schriftelijke feedback die je van je docenten krijgt en de steeds hogere eisen die aan je 
vaardigheidsprestaties worden gesteld, bouw je aan je vaardighedenportfolio dat je gebruikt om 
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je sterke punten verder te ontwikkelen en zo bewust mogelijk te werken aan je zwakke punten 
op het gebied van de wetenschappelijke communicatie. 
 
Aan het einde van je bacheloropleiding, tijdens het onderdeel Bachelorthesis zul je moeten 
bewijzen dat je oefening kunst heeft gebaard. Dit is het geval als je  voor alle volgende drie 
Thesis-onderdelen een voldoende hebt behaald: de schriftelijke Thesis (paper) zelf, de 
Engelstalige presentatie daarvan en het co-referaat. Een voldoende voor elk van deze drie 
onderdelen is dan ook een voorwaarde om te kunnen slagen voor het onderdeel bachelorthesis. 
 
 
1.6 Didactisch concept en wederzijdse verwachtingen 
 
Wat mag je van het onderwijs in de bachelor verwachten? En wat verwacht de opleiding van 
jou? 
 
De opleiding wil een inspirerend en kwalitatief hoogwaardig studieklimaat bieden, met als doel 
om samen met de student een maximaal leereffect te verwezenlijken. Alle bij de opleiding 
betrokken docenten en ondersteuners hanteren het uitgangspunt dat voor studenten die de 
juiste voorkennis hebben en zich vanaf de start van elke cursus ten volle inzetten voor de studie, 
een positief studieresultaat normaal is. Activerende onderwijsvormen, meerdere toetsmomenten 
en inspanningsverplichtingen vormen de kern van het onderwijsconcept. 
 
1.6.1 Activerend onderwijs 
 
De werkvormen in het bacheloronderwijs zijn gevarieerd en gericht op de activering van 
studenten. Je volgt dus niet alleen hoorcolleges, maar bent ook actief tijdens werkcolleges (in 
groepen van maximaal 25 studenten), werkt aan projecten en aan de oplossing van concrete 
problemen, waarbij er een sterke koppeling is tussen het onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek van de docent-onderzoekers. Zo is bij een aantal cursussen een concreet en actueel 
milieuprobleem het uitgangspunt van het leerproces en maak je je de kennis en vaardigheden 
eigen die je nodig hebt om dat probleem te kunnen analyseren en/of op te lossen. Activerend 
onderwijs betekent dat studenten zelf vorm geven aan hun leerproces, via het maken van 
individuele of groepsopdrachten of opgaven, het deelnemen aan debatten of simulatiespelen en 
het toepassen van methoden en modellen. De rol van de docent is bij deze cursussen vooral 
ondersteunend, via studieaanwijzingen, instructies, handleidingen en feedback op geleverde 
prestaties.  
 
1.6.2 Verschillende toetsmomenten per cursus 
 
Binnen iedere cursus bestaan verschillende toetselementen. De eindbeoordeling van een cursus 
hangt dus niet slechts af van één eindtoets, vaak in de vorm van een schriftelijk tentamen. In de 
regel bestaan er, afhankelijk van de cursusopzet, mogelijkheden tot feedback en verbetering. Als 
de eindbeoordeling van de cursus desondanks negatief is, dan bepaalt de docent een 
mogelijkheid ter verbetering (‘reparatie’), op voorwaarde dat je eindcijfer (onafgerond) minimaal 
een 5,00 is. En om te voorkomen dat studenten meeliften op de inspanningen van 
medestudenten in groepsopdrachten, kan daarnaast van je verlangd worden dat je voor 
bepaalde individuele deeltoetsen een voldoende (minimaal 5,50) haalt. Zie ook de bepalingen bij 
de cursusbeschrijvingen, de studiewijzer bij de cursus en het Onderwijs- en Examenreglement, 
paragraaf 5 (Toetsing). 
 
1.6.3 Actieve inzet en inspanningsverplichtingen 
 
De opleiding verwacht van haar studenten actieve inzet bij alle werkvormen en aanwezigheid bij 
de aangeboden contacturen. In de studiewijzer die bij de start van elke cursus wordt uitgereikt, 
staat beschreven welke werkvormen worden toegepast en welke inspanningsverplichtingen de 
cursus kent. Inspanningsverplichtingen kunnen bestaan uit een aanwezigheidsplicht voor 
bepaalde bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is vrijwel altijd verplicht en studenten die zich 
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niet aan de inspanningsverplichtingen uit de studiewijzer houden, krijgen een onvoldoende of 
geen eindcijfer. Zoals in artikel 4.4 van het OER staat, wordt er uitsluitend een uitzondering 
gemaakt op de aanwezigheidsplicht als de student kan aantonen dat zijn afwezigheid wordt 
veroorzaakt door overmacht (bijzondere omstandigheden als gevolg van bv. ziekte of 
familieomstandigheden).  

Tijdig ziekmelden  
Kun je door ziekte een tentamen, college of werkgroep niet bijwonen, meld je afwezigheid dan 
telefonisch vooraf (tot 9.30 uur) bij het secretariaat van Innovatie-, Milieu- en 
Energiewetenschappen: 030 – 253 2359 of  030 – 253 1625. 
 
Zodra je beter bent, moet je een doktersverklaring of uittreksel uit het medisch dossier 
inleveren bij het secretariaat. Alleen dan heb je recht om het tentamen op een ander tijdstip of 
tijdens de aanvullende toetsing te maken.  
 
Ziekte of andere vormen van overmacht ontslaan je niet van je inspanningsversplichting. 
Wanneer je door ziekte bijvoorbeeld een paper of presentatie niet hebt kunnen voltooien, 
bepaalt de cursuscoördinator een nieuwe datum waarop je het moet inhalen.   
Als de kwaliteit of kwantiteit van je aanwezigheid onvoldoende is geweest, kan de 
cursuscoördinator je uitsluiten van het vervolg of een deel van de cursus. 
 
1.6.4 Tijdig inschrijven  
 
Om mee te kunnen doen is het wel absoluut noodzakelijk dat je je tijdig inschrijft (via Osiris) 
voor de cursussen die je in je volgende blok wilt gaan volgen (zie ook hoofdstuk 2, “praktische 
informatie’) Wie niet tijdig en correct staat ingeschreven, heeft geen toegang tot de cursus en 
cursusfaciliteiten als Blackboard en ook kunnen er geen cursusresultaten geregistreerd worden. 
 
1.6.5 Authentiek werk: fraude en plagiaat 
 
De student wordt geacht altijd authentiek werk in te leveren. Overleg met anderen kan 
verrijkend werken, maar het eindproduct moet altijd een eigen product zijn. Wetenschappelijk 
werk, ook dat van een student, bouwt (in positieve of negatieve zin) voort op het werk van 
anderen, en daar moet dan ook op de juiste manier naar verwezen worden. Kortom: citeren 
mag (en moet), maar andermans werk kopiëren en presenteren als eigen werk, is plagiaat: een 
wetenschappelijke hoofdzonde! Docenten beschikken over software om teksten op plagiaat te 
controleren en passen deze ook toe. In het Onderwijs- en Examenreglement (art. 5.13, Fraude 
en plagiaat) staat beschreven welke pittige sancties er op fraude en plagiaat staan; dit kan 
oplopen tot een jaar lang uitgesloten worden van alle tentamens.  
 
 
1.7 Internationalisering en studeren in het buitenland 
 
De faculteit heeft met verschillende universiteiten 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. 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. Je leert een tweede taal vloeiend spreken. Je ontwikkelt je 
sociale vaardigheden. Je zelfvertrouwen neemt toe en je leert zelfstandiger te zijn. Al deze 
vaardigheden vergroten je kans op de arbeidsmarkt. Werkgevers kijken meer en meer naar wat 
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je in/naast je reguliere studieprogramma extra te bieden hebt: dus grijp die kans. Bovendien is 
het ook gewoon leuk om andere mensen in een andere cultuur te ontmoeten. 

Een hoop geregel?!  
Dat valt wel mee, je moet vooral op tijd beginnen met je studieplanning. Wil je in het buitenland 
studeren? Dan start je bij het Facultaire International Office Online: www.uu.nl/geo/studyabroad 

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 

 Naar welke universiteit zou je toe willen?  
 Heeft deze universiteit een overeenkomst met de UU?  
 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, Pieter Louwman, p.a.louwman@uu.nl, om je 
buitenlandwensen te koppelen aan je studieprogramma. 

Loop ook eens binnen bij studievereniging EGEA (Ruppertgebouw). 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 voorlichtingsbijeenkomsten plaats 
georganiseerd door het International Office. Kijk voor exacte data op de website: 
www.uu.nl/geo/studyabroad. 

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/buitenland en het International Office van de Faculteit 
(Facultaire partners): www.uu.nl/geo/studyabroad. 

Handig om te weten 
‐ Iedereen die minimaal 60 EC heeft behaald en redelijkerwijs binnen 4 jaar zijn 

bachelor zal afronden, komt in aanmerking voor studeren in het buitenland. 
International Office Geowetenschappen hanteert de voortgangseis: om geplaatst te 
worden, dien je minimaal 11,25 EC per periode behaald te hebben. Bovendien is 
studeren in het buitenland alleen mogelijk tijdens de eerste 4 jaar van je studie. 

‐ 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! 

‐ Ga je binnen Europa op uitwisseling of stage, dan kun je aanspraak maken op een 
ERASMUS beurs. Een maandelijkse extra financiële tegemoetkoming, bovenop je 
normale studiefinanciering! 

‐ 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-kaart in te 
leveren! Hiervoor kun je vervolgens een maandelijkse vergoeding krijgen. Laat deze 
ondertekenen door het Studiepunt. 

Kortom: een periode in het buitenland hoeft niet veel duurder uit te vallen dan eenzelfde 
periode in Nederland. 
 

1.8 Vervolgperspectieven in masterprogramma’s 
 
Studenten die de major Natuurwetenschap en Innovatiemanagement met goed gevolg hebben 
doorlopen, kunnen zonder bezwaar instromen in de research-masteropleiding Science and 
Innovation Management, de zgn. doorstroommaster. Daarnaast kunnen zij onder voorwaarden 
toegang krijgen tot andere masterprogramma’s aan de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld 
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Sustainable Development (track Energy & Resources), Science Education and Communication, 
Drug Innovation en Energy Science. Maar je kunt ook (onder bepaalde voorwaarden) toegang 
krijgen tot soortgelijke masterprogramma’s aan andere universiteiten, zowel binnen als buiten 
Nederland .  
 
Toelating tot een UU-masteropleiding kan pas als je je bachelordiploma hebt behaald (d.w.z. alle 
vakken afgerond, 180 EC). Toelating tot de 2-jarige masters van de UU (zoals Science and 
Innovation Management) is twee maal per jaar mogelijk (per september of per februari); het 
advies is evenwel om in september te starten, omdat de volgorde in het programma niet 
optimaal is voor wie in februari begint. 
 
 
1.9  Arbeidsmarktoriëntatie in de opleiding Natuurwetenschap en Innovatie-

management 

De arbeidsmarkt voor innovatiewetenschappers is zeer divers. Er is volop werk voor de breed 
opgeleide NW&I-ers die zowel verstand hebben van technologie als van de toepassing ervan in 
de maatschappij. Als innovatiespecialist vorm jij later een essentiële schakel in het 
innovatieproces. 

Welke richting je binnen NW&I ook kiest, je kiest in elk geval voor een loopbaan waarin je 
bijdraagt aan economisch en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor lokale en 
wereldwijde problemen. Onderwerpen waaraan in de opleiding veel aandacht wordt besteed 
betreffen het energie- en transportsysteem en de life sciences en pharmaceutische sector. 
 
Afgestudeerden vinden vooral banen waarin de opgedane vaardigheden belangrijker zijn dan 
specifieke inhoudelijke kennis, vaak in advies en consultancy, maar ook in bedrijven en 
wetenschappelijk onderzoek. Na enige werkervaring ben je zeer geschikt voor bestuurlijke en 
leidinggevende functies. Mogelijkheden genoeg dus! 

Studenten die direct na afronding van de bacheloropleiding uitstromen naar de arbeidsmarkt, 
zullen genoegen moeten nemen met een functie (en daarbij behorende inschaling) op HBO-
niveau. Zij hebben naar verwachting minder goede vooruitzichten op een onderzoeksfunctie of 
managementfunctie hoger in de organisatie. Daarvoor biedt een masteropleiding betere 
perspectieven. 
 
Al tijdens de opleiding kun je je oriënteren op de arbeidsmarkt: wat voor soort beroepen staan 
open voor NW&I-ers, wat houdt het werk in, hoe krijg ik eigenlijk een baan?  
 
De opleiding organiseert zowel binnen als buiten de cursussen activiteiten op het gebied van 
arbeidsmarktoriëntatie. Te denken valt aan: 
 
 Stages 

In de bachelorfase kunnen studenten een stage doen in de profileringsruimte als Module op 
Maat of als onderdeel van het Honours Programma (Creative Challenge).  

 
 Praktijkopdrachten 

De vakken Innovatieproject 1 en Innovatieproject 2 zijn expliciet gericht op integratie van kennis 
en vaardigheden t.b.v. beroepspraktijk. In het vak Business, Sustainability and Innovation werken 
studenten een business case uit in opdracht van een bedrijf. 

 
 Gastsprekers 

In de opleiding NW&I treden regelmatig gastsprekers op. Dit zijn onder andere alumni en 
gastdocenten van diverse organisaties en bedrijven. 
 
 Excursies  

In diverse cursussen maakt een excursie en/of bedrijfsbezoek deel uit van het programma. 
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 Contacten met alumni 

De opleiding NW&I organiseert alumnilezingen om het contact te onderhouden met haar 
alumni. Ook studenten worden voor enkele van deze lezingen uitgenodigd en kunnen op deze 
wijze in contact komen met alumni. 

Maar niet alleen de opleiding is actief op dit gebied. Ook de studievereniging NWSV Helix 
verzorgt diverse activiteiten gericht op kennismaking met de arbeidsmarkt: 

‐ Bedrijfsbezoeken  
‐ Bezoek aan het Europees Parlement 
‐ Studiereizen naar het buitenland met bedrijfsbezoeken 
‐ Business cases 
‐ Lezingen 

 
Helix organiseert ook een carrièremaand. In deze maand komen activiteiten aan de orde zoals: 

‐ informatie over verschillende carrièremogelijkheden & beroepskeuzetests 
‐ workshop sollicitatietraining 
‐ workshop eigen bedrijf starten 
‐ workshop digitaal netwerken 
‐ alumniavond 

Tenslotte biedt de Universiteit Utrecht activiteiten aan op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie, 
zoals: 

‐ Carrièredagen van de UU 
‐ Loopbaan- en sollicitatietrainingen 
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2. Praktische informatie: wat elke student moet weten… 
  
 
2.1 Semesters en blokken 
 
Het onderwijs vindt plaats in twee semesters, die elk weer opgesplitst zijn in twee perioden 
(blokken) van elf weken. In Bijlage IV en V vind je de begin- en einddata daarvan voor dit jaar, 
evenals de vakantieweken en feestdagen. 
 
 
2.2 Timeslots 
 
Binnen de Universiteit Utrecht wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd timeslotmodel. Met 
behulp van timeslots worden cursussen aan vaste dagdelen in de week gekoppeld. Gebruik van 
dit timeslotmodel voorkomt overlap in het rooster. Zo kun je op een eenvoudige manier zien of 
cursussen naast elkaar te volgen zijn.  
 
Het timeslotmodel van de Universiteit Utrecht bestaat uit vijf slots (A, B, C, D, E).  
 
Timeslot A = maandagochtend en woensdagochtend 
Timeslot B = dinsdagochtend en donderdagmiddag 
Timeslot C = maandagmiddag en donderdagochtend 
Timeslot D = woensdagmiddag en vrijdag 
Timeslot E = maandag- tot en met vrijdagavond 
 
Ochtend = 09.00-12.45 uur, middag = 13.15 - 19.00 uur, avond = 18.00 – 21.45. 
 
In de onderwijskalender hieronder (2.4) staat een indeling in perioden en timeslots. Wijzigingen 
hierop zijn nog mogelijk. De definitieve roostering (tijdstippen, zalen) van de vakken wordt 
bekendgemaakt via studenten.geo.uu.nl > roosters.  
 
 
2.3 Cursusinschrijving 
 
Om aan een cursus te kunnen deelnemen, moet je ervoor ingeschreven staan: zo niet, dan heb 
je geen toegang tot de cursus en ondersteunende faciliteiten als Blackboard; ook worden er dan 
geen resultaten geregistreerd. Niet inschrijven = niet meedoen = niet halen. 
 
Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je cursusinschrijving! Je bepaalt zelf welke 
(keuze)vakken je in welk blok wilt volgen. Houd daarbij rekening met de ingangseisen die aan 
sommige cursussen worden gesteld; wie daar niet aan voldoet, kan zich niet inschrijven en/of 
wordt uit de cursus verwijderd. 
 
Cursusinschrijving kan uitsluitend via internet, via www.uu.nl/Osirisstudent en alleen binnen 
de officiële inschrijvingsperioden, die veelal aan het begin van het voorafgaande blok zijn 
(zie voor de data van Geowetenschappen Bijlage V). Als je in wilt schrijven voor een vak buiten 
de faculteit Geowetenschappen, kun je te maken krijgen met andere inschrijvingsperioden; bij 
sommige faculteiten kan dat bijvoorbeeld maar één keer per semester. Wie zich tijdig inschrijft, 
is in de regel gegarandeerd van plaatsing; bij cursussen met een beperkte capaciteit gelden 
echter bepaalde volgorderegels (zie OER, art. 4.5). Na sluiting van de inschrijvingsperiode stuurt 
het Studiepunt Geowetenschappen plaatsingsberichten van de GEO-cursussen. Als je je ook 
hebt ingeschreven voor een cursus van een andere faculteit, en je wilt weten of je geplaatst 
bent, dien je daar zelf te informeren. 
 
Vlak voor de start van het blok kun je nog 2 dagen gebruik maken van de na-inschrijving (‘late 
registration’), voor als je toch nog wilt switchen van cursus. Maar let op: dit kan alleen bij 
cursussen die nog niet vol zijn; deelname is dan dus niet meer gegarandeerd. 
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Via Osiris kun je je voor maximaal twee cursussen van de faculteit Geowetenschappen per blok 
inschrijven (code GEO*-*). Wie hiernaast een derde cursus wil volgen, heeft hiervoor 
toestemming nodig van de opleiding. Als dat een cursus van een opleiding van Innovatie- en 
Milieuwetenschappen (NW&I, MMW en/of MNW) betreft (codes GEO*-21** en GEO*-22**), 
kan je je verzoek schriftelijk indienen bij de onderwijsdirecteur IMEW, via de 
onderwijscoördinator, mw. drs. Erika Dijksma: e.b.dijksma@uu.nl. Het verzoek dient vóór de 
start van de inschrijfperiode door de onderwijscoördinator ontvangen te zijn. Tijdens de na-
inschrijvingsperiode worden geen verzoeken tot het volgen van een 3e cursus in behandeling 
genomen. Alleen bij wijze van uitzondering en op basis van voldoende zwaarwegende 
argumenten staat de opleiding toe dat een student drie cursussen volgt.  
Een verzoek tot toestemming voor het volgen van drie cursussen dient in te gaan op de 
onderstaande criteria en zal door de opleiding hieraan worden getoetst: 

‐ Motivatie: wat is de motivatie van de student? 
‐ Omstandigheid: is er sprake van bijzondere, zwaarwegende persoonlijke 

omstandigheden? 
‐ Urgentie: is het op dit moment dringend noodzakelijk dat de student drie cursussen 

gelijktijd volgt? 
‐ Haalbaarheid: kan de student het aan om drie cursussen tegelijkertijd te volgen. Voor dit 

laatste criterium gebruikt de opleiding de volgende toetspunten: 
 Studievoortgang. 
 Behaalde studieresultaten tot nu toe. 
 Heeft de student al eerder drie cursussen gevolgd en zo ja, heeft hij of zij die 

toen alle drie met een voldoende afgerond? 
‐ Is de bachelorthesis één van de drie cursussen die de student wil volgen? Wanneer dit 

inderdaad het geval is, zal het verzoek in principe niet worden gehonoreerd. 
‐ Timeslot: als de 3e cursus in een timeslot valt waarin ook al een van je andere cursussen 

van de betreffende periode valt, dan wordt de 3e cursus nooit toegestaan. 
 
Als het een vak bij een andere (geo-)opleiding betreft, heb je veelal toestemming van die andere 
opleiding nodig. Houd er rekening mee, dat niet alle opleidingen zo’n verzoek honoreren, zeker 
niet tijdens de na-inschrijvingsdagen. 
 
Wie zich niet aan de inschrijvingsperioden houdt, kan hoogstens onder bijzondere 
omstandigheden nog geplaatst worden na toestemming van de examencommissie, voor IMEW 
te bereiken via examencommissie.geo@uu.nl. Vermeld altijd je studentnummer in alle 
correspondentie met de examencommissie. De commissie (en NIET de docent van de cursus) 
beoordeelt of je inderdaad een geldige reden hebt waardoor je je niet aan de 
inschrijvingsperiodes kon houden; zo niet, dan ben je uitgesloten van deelname en worden er 
geen cursusresultaten geregistreerd. 
 
Kortom: schrijf je tijdig, zo vroeg mogelijk in voor de cursussen die je in het volgende blok wilt 
gaan volgen! Dit geldt ook voor de verplichte cursussen! 
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2.4        Onderwijskalender NW&I 2012-2013 
 
Vet en onderstreept = verplicht major vak 
Vet = majorgebonden keuzevak 
Normaal = aanbevolen profileringsvak; let op dat je voldoet aan ingangseisen en/of veronderstelde voorkennis! 
 
Jaar 1 (instroom 2012) 

Periode 1 (A) Introductie Technologie & 
Innovatie, GEO1-2201, Hekkert 

(C) Wiskunde en Systeemanalyse, GEO1-
2202, Dekker 

Periode 2 (B) Micro-economie van Innovatie, 
GEO1-2255, Niesten 

(D) E&T: Chemie van Systeem Aarde, 
GEO1-2206, Middelburg 
(A) Moleculaire Celbiologie en Genetica, 
GEO1-2207, Müller 

Periode 3 (B+C) LS: Organische Chemie, GEO1-
2216, Bruijnincx 

(A) E&T: Natuurkunde voor Energie en 
Transport, GEO1-2203, vacature 

periode 4 (B) Organisations Theories, GEO2-
2218, Herrmann 

LS: (C) Humane Biologie, GEO1-2210, 
Houtman  
(A) The Microscope and the Elephant, GEO2-
2142, van den Berg 

Jaar 2 (instroom 2011) 

Periode 1 (D) Innovation Systems, GEO2-2208, 
Negro 

E&T: (B) Toegepaste Thermodynamica & 
Energieconversies, GEO2-2212, 
Nieuwlaar 

Periode 2 (C) Onderzoeksvaardigheden 1 
Innovatiewetenschappen, GEO2-
2204, van Rijnsoever 
(B) Global Climate Change GEO2-2143, 
Rebel 

LS: (A) Ziekte en Medicijnen, GEO2-2215, 
Schellekens 
(D) Wetenschapsfilosofie en ethiek: De 
microscoop en de olifant, GEO2-2142, van 
den Berg 

Periode 3 (C) OV: Onderzoeksvaardigheden 
IMW-2, GEO2-2217, vacature 
 

(D) Economie van Technologie en 
Innovatie, GEO2-2211, Niesten 
(B) Innovaties voor Duurzame Mobiliteit 
GEO2-2214, Farla 

Periode 4 (A+B+C+D) Innovatie Project 1 GEO2-2256, Negro 
 

 Jaar 3 (instroom 2010) 

Periode 1 (D) Management of Innovation 
Processes, GEO3-2221, Faber 

(A) Duurzaam Ruimtegebruik, GEO3-
2121, Farla 

(C) Sustainable Drug Development, 
GEO3-2266, Moors 

(D) Chemie voor Duurzame Ontwikkeling, 
SK-BCDO 

Periode 2 (C) LS: Management Life Sciences 
Innovaties, GEO3-2220, Moors 

(B) Business, Sustainability & 
Innovation, GEO3-2122, Vermeulen 

(A) Bachelor Thesis NW&I, GEO3-
2228, vacature 

(C) E&T: Energy Analysis, GEO3-2223, 
Nieuwlaar 

(D) Wetenschapsfilosofie en ethiek: De micro-
scoop en de olifant, GEO2-2142, van den 
Berg 

Periode 3 (B) Innovatieproject-2, GEO3-2226, 
vacature 

(A) Innovation Policy, GEO3-2225, 
Heimeriks 

Periode 4 (C) Bachelor Thesis NW&I, GEO3-2228, 
vacature 

(B) Models of Technological Change, 
GEO3-2264, Alkemade 
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2.5    Studieadvies eerste studiejaar 
 
De UU brengt sinds 2006-2007 aan het einde van het eerste bachelorstudiejaar het Bindend 
Studieadvies (BSA) uit. Dit betekent voor studenten van de faculteit Geowetenschappen dat je je 
opleiding niet kunt voortzetten als je aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 45 EC 
hebt behaald (zie ook OER, art. 7.4). 
 
2.5.1 Voorlopig studieadvies 
 
In november of december ontvang je een voorlopig advies. Hoewel dit voorlopige studieadvies 
niet bindend is, bewijs je jezelf geen dienst als je het negeert. Mocht je een waarschuwings- of 
negatief voorlopig advies krijgen, dan is het verstandig om te overleggen met de studieadviseur. 
Hij kan je adviseren over de opties die je hebt: stoppen met de studie, of een plan maken om je 
studieresultaten te verbeteren. 
 
Halverwege de derde periode, wanneer de tentamenuitslagen van de tweede periode verwerkt 
zijn, wordt de voortgang van alle eerstejaarsstudenten nogmaals gecontroleerd. Iedereen die op 
dat moment 15 EC of minder heeft behaald wordt uitgenodigd voor een gesprek met de 
studieadviseur. 
 
Dit gesprek is niet verplicht, maar wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om in 
beroep te gaan tegen een voorgenomen negatief bindend studieadvies, dan is het wel 
noodzakelijk dat je tijdig en adequaat contact hebt gehad met de studieadviseur. 
 
2.5.2 Bindend studieadvies 
 
De studenten die na 31 januari doorgaan, krijgen aan het eind van het studiejaar nogmaals een 
advies, dat wel bindend is. Als je minder dan 45 EC hebt behaald, mag je niet verder met je 
opleiding en mag je je vier jaar lang niet meer voor deze bachelor in Utrecht inschrijven. 
Voordat tot een bindend negatief advies wordt overgegaan, word je in de gelegenheid gesteld 
om gehoord te worden. Er wordt dan gekeken of er aanwijsbare persoonlijke omstandigheden 
hebben meegespeeld, zoals ziekte, zwangerschap, functiestoornis en bijzondere/ernstige 
familieomstandigheden. Het is daarom van groot belang dat je deze omstandigheden aan de 
studieadviseur (Pieter Louwman) meldt, zodra ze zich voordoen! 
 
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de BSA-regeling artikel 7.4 van het Onderwijs- en 
Examenreglement, verderop in deze studiegids.  
 
 
2.6 Automatisch afstuderen 

Tot en met het studiejaar 2010-2011 moest je je diploma zelf aanvragen als je je opleiding 
(bijna) had afgerond. Vanaf 2011-2012 is dit in verband met een wetswijziging veranderd. Er is 
nu sprake van automatisch afstuderen.  

Wanneer je bezig bent met het afronden van de laatste cursussen van je 
studieprogramma, ontvang je van de onderwijsadministratie 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: alle 
cijfers bekend en geregistreerd in Osiris, collegegeld betaald, hard copies van eventuele eerdere 
besluiten van de examencommissie ingeleverd bij het Studiepunt Geowetenschappen (indien van 
toepassing) en het vereiste aantal exemplaren van je thesis bij het secretariaat IMEW 
ingeleverd. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om je examen uit te stellen, zie 
hiervoor artikel 6.1.7 van het OER.     
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Om je diploma ook daadwerkelijk uitgereikt te krijgen of af te halen bij het Studiepunt moet 
er een examen-registratieformulier worden ingevuld. Daarbij gelden voor een diploma-uitreiking, 
vanwege de organisatorische aspecten, strakke aanmeld- en inlevertermijnen. 

Automatisch afstuderen betekent niet dat je automatisch wordt uitgeschreven voor je opleiding. 
Dit zul je alsnog zelf moeten regelen, en dat kan pas nadat je officieel bevestiging 
van afstuderen van de examencommissie hebt ontvangen.  
 
 
2.7 Verantwoordelijkheid voor het programma: OER, examencommissie en 

programmaleiding 
 
Uiteraard heeft de opleiding zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd welke prestaties haar studenten 
moeten leveren om te voldoen aan bovengenoemde eindtermen en dus in aanmerking te 
kunnen komen voor het bachelordiploma. Hiertoe stelt de decaan van de faculteit 
Geowetenschappen jaarlijks een Onderwijs- en Examenreglement (OER) vast, waarin formeel 
staat beschreven wat de rechten en plichten van de studenten zijn om de opleiding te kunnen 
doorlopen. Dit OER is opgenomen in bijlage I van deze studiegids en is een nuttig juridisch 
document over bijv. je aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen, de inschrijvingstermijnen 
voor cursussen, de toetsing (wanneer je wel of geen recht hebt op een aanvullende of 
vervangende toets), in welke volgorde vakken afgelegd moeten worden, hoe snel tentamens 
beoordeeld moeten zijn, wat er gebeurt als je betrapt wordt op fraude en plagiaat,  wanneer je 
te maken krijgt met het Bindend Studieadvies en de opleiding moet verlaten, welke vakken je 
moet halen om je diploma te kunnen aanvragen, enz.enz. 
 
De kwaliteit van het programma (en de uitvoering van het OER) wordt bewaakt door de 
Examencommissie Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen. Alleen de Examencommissie 
heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen die afwijken van dit OER. Verzoeken om bijv. 
vrijstellingen voor bepaalde vakken of om een voorgeschreven vak te mogen vervangen door 
een ander vak, moeten voorgelegd worden aan de Examencommissie Innovatie-, Milieu- en 
Energiewetenschappen, t.a.v. de secretaris mw.drs. Erika Dijksma, examencommissie.geo@uu.nl  
of via Examencommissie, Studiepunt Geowetenschappen, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht. 
Uiteraard kun je je daarbij vooraf nog laten adviseren door de studieadviseur, Pieter Louwman. 
Vermeld altijd je studentnummer in correspondentie met de examencommissie. De 
examencommissie neemt altijd binnen 6 weken na ontvangst van je verzoek een beslissing. 
 
In bijlage II vind je het Reglement van de examencommissie, waarin o.a. de gang van zaken 
tijdens tentamens wordt beschreven. 
 
De verantwoordelijkheid van de gang van zaken in de opleiding ligt in handen van de 
onderwijsdirecteur van het Departement Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen, dr. 
Margien Bootsma, die zich daarbij laat adviseren door de Opleidingscommissie. Daarin hebben 
ook studenten zitting. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van onderwijszaken binnen de 
bachelor NW&I is de programmaleider, dr. Jacco Farla.  
 
 
2.8 Evaluaties en kwaliteitszorg 
 
De Faculteit Geowetenschappen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opleidingen en 
heeft daarom een kwaliteitszorgsysteem ingesteld. De kwaliteitszorg verschaft informatie over 
de kwaliteit van de afzonderlijke cursussen en van de opleiding als geheel, over het 
studieklimaat en over de voortgang en prestaties van de studenten. De belangrijkste doelen zijn 
het verbeteren van het onderwijs en de organisatie, en het zichtbaar maken van de 
opleidingskwaliteit. 
 
Een onderdeel van de kwaliteitszorg waar je als student regelmatig mee te maken krijgt, zijn de 
evaluaties. Iedere cursus wordt na afloop geëvalueerd en de resultaten van de cursusevaluaties 
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worden besproken in de Opleidingscommissie en het Management team van de opleiding. Het 
vormt belangrijke input voor de docent bij de verbetering van zijn of haar cursus. Voor 
studenten zijn de resultaten van alle cursusevaluaties van de Faculteit Geowetenschappen te zien 
op Blackboard. Daar kun je gebruik van maken als je bijvoorbeeld een keuzevak moet uitzoeken. 
 
Maar ook al tijdens de cursus wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit. Sinds 2010 
worden er nl. college feedbackgroepen ingesteld bij elke cursus om eventuele problemen al in 
een vroeg stadium te ondervangen. Per cursus bestaat zo’n groep uit 4-5 studenten, die in de 
pauze van het college even met de docent bij elkaar komen en de cursus tot dusverre 
bespreken. Zaken die goed gaan kunnen genoemd worden, studenten kunnen ideeën 
inbrengen voor bijvoorbeeld actuele onderwerpen waaraan aandacht besteed kan worden en als 
er praktische problemen of zorgen blijken te zijn bij studenten over de cursus, dan kunnen die 
zo snel mogelijk verholpen worden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om fine-tuning, bijvoorbeeld: 
leesbaarheid van de sheets, verstaanbaarheid van de docent, informatie op Blackboard etc. In de 
studiewijzer kun je meer informatie vinden over de college feedbackgroep in jouw cursus. 
 
Tenslotte wordt aan het einde van elk studiejaar (mei/juni) een schriftelijke jaarevaluatie 
afgenomen onder de studenten. Het gaat in deze jaarevaluatie niet om een individuele cursus 
maar om cursusoverstijgende zaken, zoals samenhang/opbouw van het programma, 
keuzevrijheid, studielast en inzet, studeerbaarheid, niveau/moeilijkheid, academische vorming, 
begeleiding thesis, tutoraat, uitdagendheid/betrokkenheid, de sfeer en de docenten. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de jaarevaluaties worden panelgesprekken georganiseerd 
met de onderwijsdirecteur, programmaleiders en een afvaardiging van studenten.  
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3. Studieloopbaanbegeleiding en studievereniging 
 
 
3.1 Introductie voor nieuwe studenten 
 
Voor de eerstejaars is er in de eerste week van september een meerdaags introductieprogramma 
dat wordt verzorgd door de opleiding en haar studievereniging. Het programma is zowel sociaal 
als inhoudelijk van karakter. Het belangrijkste doel is dat de nieuwe studenten zich snel thuis 
voelen bij de opleiding en de faculteit en kennis maken met alle facetten van het 
studentenleven. Centraal staan de kennismaking met je mede studenten, met de opleiding, met 
de docenten, je wederzijdse rechten en plichten, de wijze van studeren en de gebouwen waar je 
de komende jaren veel van je tijd zult doorbrengen. 
 
3.2 Studieadvies en tutoraat 
 
Van de student verwacht de opleiding aanwezigheid bij de aangeboden contacturen en een 
actieve inzet bij alle werkvormen en in de regel zal dat leiden tot de gewenste studievoortgang. 
Toch kunnen er zich situaties voordoen die deze voortgang belemmeren en om te voorkomen 
dat dit tot grote problemen leidt, hecht de UU veel waarde aan een goede 
studieloopbaanbegeleiding van haar studenten, in het eerste jaar, maar ook daarna.  
 
De studieloopbaanbegeleiding wordt verzorgd door de studieadviseur, drs. Pieter Louwman. Je 
kunt bij hem terecht voor (vertrouwelijke) gesprekken over alles wat je in je studievoortgang kan 
belemmeren. Het doel van zo’n studievoortgangsgesprek is de oorzaken van je (dreigende) 
studievertraging te achterhalen en samen naar voor jou realiseerbare oplossingen te zoeken. Zo 
nodig verwijst hij je door naar een studentendecaan of –psycholoog, studie- en 
beroepsinteressekeuzetesten etc. Ook studenten die vanwege een handicap in aanmerking 
willen komen voor bijzondere voorzieningen, kunnen een afspraak met de studieadviseur 
maken. De studieadviseur kan ook bemiddelen bij mogelijke conflicten met een docent e.d. 
Daarnaast kun je hem raadplegen voor vragen over je studieplanning, bijvoorbeeld als je van 
plan bent een deel van je opleiding in het buitenland te volgen, bestuurswerkzaamheden op je 
te nemen, behoefte hebt aan overzicht of overweegt je studie (tijdelijk) te staken. 
 
Het is van groot belang om vroegtijdig contact met de studieadviseur op te nemen als je te 
maken krijgt met persoonlijke omstandigheden (zoals langdurige ziekte, familieomstandigheden) 
waardoor je studie voor langere tijd stil dreigt te vallen of je verwacht niet te kunnen voldoen 
aan cruciale cursusverplichtingen. 
De studieadviseur is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, in kamer 10.23 van 
het Van Unnikgebouw. Het inloop spreekuur is op maandag en woensdag van 13.00 tot 14.30 
uur. Buiten het spreekuur zijn afspraken mogelijk, te maken via het secretariaat, kamer 10.20: 
(030) 253 1625/2359. 
 
In het eerste jaar kent de opleiding ook een tutoraat. Dit zijn voornamelijk groepsbijeenkomsten 
die de studieadviseur organiseert speciaal voor eerstejaars studenten. Deze bijeenkomsten 
hebben als doel je te informeren over de belangrijkste regels en gewoontes van de opleiding en 
je te adviseren bij keuzemomenten. 
 
De studieadviseur is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs en werkt 
volgens de gedragscode van deze beroepsvereniging, zie ook www.lvsa.nl. 
 
De studieadviseur heeft nauw contact met de andere studieadviseurs van de faculteit en de 
universiteit, waardoor afgestemd kan worden en intervisie plaats kan vinden. Wanneer je de 
studieadviseur dringend nodig hebt, maar deze is vanwege ziekte of vakantie niet beschikbaar, 
dan kun je gerust contact opnemen met een van de andere studieadviseurs van de faculteit 
Geowetenschappen. Hun contactgegevens kun je vinden via de website van het Studiepunt 
Geowetenschappen. 
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3.3 Studievereniging NWSV Helix 
 
NWSV Helix is de bloeiende studievereniging van de bacheloropleiding Natuurwetenschap & 
Innovatiemanagement (NW&I) en de masteropleiding Science & Innovationmanagement (SIM) 
aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Door de mogelijkheden die 
Helix biedt, is deze studievereniging de ideale aanvulling op je studietijd! 
 
De vereniging is 20 december 1991 opgericht, vlak na de oprichting van de studierichting 
Natuurwetenschappen in september van dat jaar. Ondertussen is de opleiding – in tegenstelling 
tot Helix – verschillende keren van naam veranderd. Van Natuurwetenschappen via 
Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur (NWBB) naar Natuurwetenschap & 
Innovatiemanagement (NW&I).  
 
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden en het bevorderen 
van het contact tussen de leden en met de opleiding. Helix telt zo’n 450 leden en dit aantal blijft 
groeien. 
 
Helix organiseert, via de meer dan 20 commissies die de vereniging telt, veel activiteiten voor de 
leden. Allereerst zijn er de (ont)spannende activiteiten als feesten, de maandelijkse Stufiborrels 
en zo’n vier keer per jaar is er een dineravond. Een open podium, popquiz en liftweekend 
worden ook door Helix georganiseerd. Daarnaast zijn er sportievere activiteiten zoals 
sporttoernooien, duiken, blokarten en zweefvliegen. Traditionele activiteiten zijn het jaarlijkse 
gala, het halfjaarlijkse Full House feest met  vier andere verenigingen en de jaarlijkse 
wintersportreis, die altijd een groot succes is. Driemaandelijks brengt Helix het verenigingsblad 
‘Perpetuum Mobile’ uit met daarin de laatste nieuwtjes en interessante artikelen. 
 
Een belangrijke taak voor Helix is het organiseren van de introductieweek voor de nieuwe 
eerstejaars (zowel bachelor als master). In de eerste collegeweek verkennen alle nieuwe 
studenten de stad Utrecht en de Universiteit en ze gaan daarna een aantal dagen op kamp. 
Tijdens deze kennismakingsweek leer je Helix en vooral elkaar goed kennen. 
 
Naast deze ontspannende en informele activiteiten organiseert Helix veel studiegerelateerde 
activiteiten. Gedurende het jaar worden er enkele bedrijfsexcursies georganiseerd. Verder zijn er 
diverse trainingen voor het ontwikkelen van je academische vaardigheden en is er jaarlijks een 
symposium. Ook bereidt Helix studenten voor op de arbeidsmarkt met de activiteiten van de 
mastercommissie (zoals een sollicitatietraining) en de jaarlijkse Carrièremaand in maart.  
 
Elk jaar organiseren leden van Helix de studiereis van NW&I. Afgelopen jaren zijn we afgereisd 
naar bestemmingen als Tel Aviv, Boston & New York, Reykjavik, Kuala Lumpur & Singapore en 
Hong Kong. In 10 dagen worden diverse bedrijven bezocht en wordt de cultuur van de stad 
geproefd. Het is een ideale aanvulling op de opleiding om innovatie in het buitenland in de 
praktijk te ervaren. 
 
Een andere belangrijke taak van Helix is het evalueren van het onderwijssysteem en de 
verschillende vakken om zo de kwaliteit van de studie te waarborgen en te bevorderen. Vanuit 
Helix wordt door middel van onderwijsevaluatiepanels (OEP) de mening van de student 
overgebracht naar de opleidingscommissies. Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid mee te 
helpen aan het verbeteren van de opleiding.  
 
Het lidmaatschap kost éénmalig € 25,-  voor Bachelors en éénmalig € 10,- voor 
Masterstudenten. Je blijft dan je hele studietijd lid. Een belangrijke reden om lid te worden van 
Helix is de boekverkoop. Voordat een nieuw blok begint, gaat de bestelmogelijkheid van start en 
kun je via de website van Helix de benodigde studiematerialen voor je vakken aanschaffen. Helix 
geeft flinke korting op de boeken, zodat je het lidmaatschapsgeld er heel snel weer uit hebt. 
Bovendien is het erg gemakkelijk om je boeken bij Helix op te halen! 
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Het hart van de vereniging is de Helixkamer, te vinden in het Ruppertgebouw, kamer 0.02. Helix 
is elke werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt altijd even langskomen om een 
(gratis) kopje koffie of thee te halen, gezellig te kletsen en bij te komen van een tentamen.  
 
Bij Helix is er een perfecte afwisseling tussen ontspanning en studiegerelateerde activiteiten. 
Houd de website van Helix in de gaten voor de komende activiteiten. Ook kan je jezelf hier 
inschrijven voor een activiteit. 
 
Tot snel bij Helix!  
Voor contact:  
Bezoekadres: 
Marinus Ruppertgebouw, kamer 0.02 
Leuvenlaan 21 
5884 CE Utrecht 
 
Postadres: 
NWSV Helix 
Willem C. van Unnikgebouw, kamer 21.06 

Heidelberglaan 2 

3584 CS Utrecht 
 
Tel: 030-2538345 
E-mail: helix@uu.nl 
Site: www.nwsvhelix.nl 
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4. Cursusinformatie 
     
 
Naam cursus NWI-Introductie Technologie en Innovatie 
Code GEO1-2201 
Programma NW&I / MMW 
Niveau 1 
Status Major verplicht (NW&I); Major keuze (MMW) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 1 (A) 
Coördinator Prof.dr. M.P. Hekkert 
E-mail  m.p.hekkert@uu.nl 
Telefoon 030 – 253 6112 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
  
Cursusdoelen Na afronding van deze cursus is de student in staat om: 

 een definitie te geven van het begrip innovatie; 
 verschillende begrippen uit te leggen die gerelateerd zijn aan 

innovatie, zoals adoptie, diffusie, dominant ontwerp; 
 de belangrijkste factoren te beschrijven die het succes van 

innovatie bepalen volgens het model van Rogers; 
 de dynamiek van innovatieprocessen en industrieën volgens het 

Utterback-model te beschrijven;  
 de invloed van radicale en ‘disruptive’ innovaties op bestaande 

bedrijven te beschrijven;  
 te beschrijven hoe disruptive innovaties over het algemeen 

verlopen; 
 enkele belangrijke concepten uit de innovatietheorie te 

omschrijven en deze toe te passen bij de analyse van een 
innovatieproces; 

 een passende aanpak te hanteren om te studeren aan een 
universiteit. 

Inhoud Innovaties zijn complexe verschijnselen waarbij technische, economische 
en sociale aspecten nauw verweven zijn. Door de eeuwen heen zijn 
innovaties belangrijk geweest voor economische groei en 
maatschappelijke welvaart en welzijn. Innovaties komen niet uit de lucht 
vallen maar zijn het resultaat van een intensieve en vaak complexe 
interactie tussen de mogelijkheden die wetenschap en technologie 
bieden en de behoeften en problemen van de samenleving. In deze 
inleidende cursus gaan we in op wat innovaties zijn, welke rol zij spelen 
in de samenleving en hoe we inzicht kunnen verkrijgen in de 
onderliggende dynamiek van innovatieprocessen.  
 
Aan de hand van het boek van Utterback zal een dynamisch model over 
de ontwikkeling van innovaties worden gedoceerd. Dit beschrijft de 
concurrentie tussen verschillende productinnovaties, het ontstaan van 
een dominant ontwerp en de toenemende aandacht voor 
procesinnovaties in de periode daar op volgend. Utterback gaat ook 
uitgebreid in op de ontwikkeling van een nieuwe industrie die de 
innovatie ontwikkelt en produceert. Zo zijn er bij het ontstaan van een 
nieuwe innovatie veel verschillende bedrijven die de innovatie op de 
markt willen brengen, terwijl volwassen innovaties maar door een paar 
grote spelers worden geproduceerd.  
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Met behulp van het boek van Christensen zullen we voortbouwen op 
het model van Utterback en uitgebreider stilstaan bij het ontwrichtende 
effect dat sommige innovaties hebben op bestaande industrieën. De 
opkomst van sommige innovaties kan grote gevolgen hebben voor 
bestaande industrietakken en soms zelfs leiden tot het verdwijnen van 
bestaande industrie. 
 
Waar Utterback en Christensen aandacht hebben voor de ontwikkeling 
van nieuwe innovaties en het effect op industrie en bedrijven gaat het 
boek van Rogers hoofdzakelijk in op de factoren die het diffusieproces 
van innovaties beïnvloeden. Diffusie is de mate waarin innovaties in de 
samenleving doordringen. Het boek van Rogers richt zich met name op 
de het begrijpen van consumentengedrag en verklaart op die manier 
waarom sommige innovaties veel succesvoller zijn dan andere. 

Werkvormen Hoorcolleges en werkcolleges 
Toetsvormen Toets, kort paper 
Literatuur 1) Utterback, J. M. (1996). Mastering the dynamics of innovation. 

Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.  
2) Christensen, C.M. (1997) The Innovator's Dilemma: When New 

Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Massachusetts: 
Harvard Business School Press.  

3) Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.) New 
York: Free Press. 

Academische 
vaardigheden 

In deze cursus besteden we aandacht aan de studievaardigheden 
‘Academisch leren en Plannen’. Tevens besteden we aandacht aan het 
presenteren van onderzoek. 
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Naam cursus NWI-Wiskunde en Systeemanalyse 
Code GEO1-2202 
Programma NW&I / MNW 
Niveau 1 
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 1 (C) + dinsdag middag  
Coördinator Dr. S. Dekker 
E-mail  s.c.dekker@uu.nl 
Telefoon 020 253 2260 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Nee; m.u.v. LAS-MNW, LAS-NW&I en LAS E&D 

Ingangseisen Geen 
  
Cursusdoelen Na de cursus is de student in staat om: 

- om te gaan met de wiskundige 'taal' 
- eenvoudige functies te analyseren (algebra), differentieren, en 

integreren 
- diverse typen differentiaalvergelijkingen te herkennen en op te 

lossen 
- te rekenen met matrices en elementaire vector-analyse bedrijven 
- numerieke methoden te gebruiken om differentiaalvergelijkingen op 

te lossen 
- stelsels differentiaalvergelijkingen te analyseren m.b.v. een 

faseplaatje 
- zelf eenvoudige differentiaalvergelijkingen en wiskundige modellen 

op te stellen voor eenvoudige toepassingen 
- zelfstandig deze modellen in de vorm van computersimulaties te 

operationaliseren 
Inhoud De student maakt kennis met aspecten van de wiskunde die voor het 

vervolg van de studie van belang zijn, met name voor Natuurkunde en 
Onderzoeksvaardigheden. Verder leert de student hoe bepaalde 
wiskundige technieken in toepassingen gebruikt worden.  

Werkvormen  Hoorcollege 
 Werkcollege 

Toetsvormen 2 deeltentamens (elk 40%); opdrachten (10%) 
Literatuur - Jan van de Craats en Rob Bosch, Basisboek Wiskunde, 2009, 2e 

editie, Pearson Education, ISBN 90-430-1156-8  
- Reader Wiskunde en Systeemanalyse en Modellen 
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Naam cursus NWI-Natuurkunde voor Energie en Transport 
Code GEO1-2203 
Programma NW&I / MNW 
Niveau 1 
Status Major keuze (NW&I: E&T) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 3 (A) 
Coördinator n.n.b. 
E-mail   
Telefoon  
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis 

Wiskunde & Systeemanalyse (GEO1-2202) 

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student: 

 De mechanische en elektrodynamische principes van technologieën 
op het gebied van transport en (duurzame) energie toelichten; 

 De mechanische en elektrodynamische principes van technologieën 
op het gebied van transport en (duurzame) energie gebruiken om 
theoretische berekeningen uit te voeren aangaande deze 
technologieën; 

 Kennis van mechanica en elektrodynamica toepassen om nieuwe 
natuurwetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te 
beoordelen. 

Inhoud Het vak natuurkunde voor energie en transport is een eerstejaars vak in 
de bacheloropleidingen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement 
(NW&I) en Milieu-Natuurwetenschappen (MNW).  
Het vormt een brug tussen de natuurkundekennis die is opgedaan in 
het middelbaar onderwijs en de meer specialistische vakken in het 
vervolg van de bacheloropleiding. In het bijzonder sluit het 
tweedejaarsvak Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies 
(GEO2-2212) aan op Natuurkunde voor Energie en Transport.  
Daarnaast wordt een stevige natuurkundebasis gelegd waar je in een 
masteropleiding en verdere carrière baat bij hebt. De focus ligt op 
mechanica en elektrodynamica. 

Werkvormen - Hoorcolleges 
- Werkcolleges 

Toetsvormen Twee deeltentamens  
Literatuur University Physics, van Young en Freedman, ISBN 978 0 321 50130, 12th 

edition. 
Sustainable Energy – without the hot air, van David J.C. MacKay, UIT 
Cambridge 2008, ISBN 978-0-9544529-3-3. Gratis te downloaden op: 
www.withouthotair.com 
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Naam cursus NWI-Chemie van Systeem Aarde 
Code GEO1-2206 
Programma NW&I  / MNW 
Niveau 1 
Status Major keuze (NW&I: E&T) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (D) 
Coördinator Prof. dr. J.B.M. Middelburg 
E-mail  j.b.m.middelburg@uu.nl 
Telefoon 030 – 2536220  
Taal Nederlands en/of Engels 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen  
Veronderstelde 
voorkennis 

Vwo N&T of N&G. NB: zonder scheikunde op niveau vwo-
eindexamen is de kans op slagen klein! 

  
Cursusdoelen Na deze cursus kun je begrijpen en voorspellen hoe processen, 

zoals chemische evenwichten en oxidatie/reductie  reacties, in de 
natuur verlopen.  Je zult basis kennis hebben over 
thermodynamica, zuur-base evenwichten en redox omzettingen. 
Tevens zal de structuur van het periodiek systeem gekoppeld 
worden aan de quantum mechanica.   

Inhoud Je begint met de basisbegrippen van de thermodynamica en 
oefent die in nauw op elkaar aansluitende hoor- en werkcolleges.  
Je zult thermodynamica toepassen op chemische evenwichten en 
reductie-oxidatie processen in natuurlijke systemen.  Dit zal leiden 
tot constructie van Eh-pH diagrammen en kwantitatieve 
berekeningen van oplosbaarheid van gassen en mineralen in zoet 
en zoutwater. 
Kooldioxide opname door de oceanen en de gerelateerde 
verzuring van de zee zullen worden behandeld.  

Werkvormen  Hoorcollege 
 Werkcollege 

Toetsvormen Zie studiewijzer 
Literatuur McMurry and Fay: Chemistry, sixth edition, Prentice Hall, ISBN: 

9781408288863 
Reader 
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Naam cursus NWI-Moleculaire Celbiologie en Genetica 
Code GEO1-2207 
Programma NW&I / MNW 
Niveau 1 
Status Profilering 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (A) 
Coördinator Dr. W.H. Müller 
E-mail  w.h.muller@uu.nl 
Telefoon 030 – 253 3588 
Taal Nederlands 
Open voor  
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Veronderstelde 
voorkennis 

Enige basale vwo-kennis van Biologie en Chemie 

  
Cursusdoelen Na het doorlopen van de cursus hebben studenten: 

- inzicht in de algemene kenmerken en principes die ten 
grondslag liggen aan het leven op aarde aan de hand van 
voorbeelden die voornamelijk zijn gekozen uit het cellulaire 
integratieniveau.  

- begrip van hoe deze kenmerken en principes verduidelijkt 
kunnen worden vanuit een experimenteel wetenschappelijk 
perspectief.  

- inzicht in hoe we aan die kennis zijn gekomen.  
- een academisch-kritische houding ontwikkeld met betrekking tot 

de positieve dan wel negatieve maatschappelijke consequenties 
van biologische kennis en onderzoek.  

- inzicht dat het leven op aarde een prachtig voorbeeld is van 
‘innovation permanente’.  

Inhoud In deze inleidende cursus biologie worden de algemene principes 
behandeld die ten grondslag liggen aan het leven op aarde. Alle 
biologische organismen zijn opgebouwd uit cellen, en alle cellen 
komen voort uit reeds bestaande cellen. Cellen zijn de kleinste 
functionele eenheden van leven en hun eigenschappen worden 
bepaald door fysische en chemische wetmatigheden. Tussen cellen 
en hun omgeving bestaat een wisselwerking. Cellen nemen 
voedingsstoffen en energie op uit hun omgeving en zetten die om in 
specifieke producten die nodig zijn voor overleving en voortplanting. 
De structuur van de cel en zijn functies worden bepaald door DNA, 
een informatiedrager die van generatie tot generatie kan worden 
doorgegeven. Tijdens de overdracht kan de informatie-inhoud 
echter veranderen. Hierdoor ontstaan varianten (cellen, organismen) 
met verschillende overlevingskansen. Sommige varianten gaan te 
gronde, andere daarentegen floreren. Het gevolg is dat leven op 
aarde voortdurend verandert.  

Werkvormen Hoorcolleges, Twee proef-tentamens, en Interactief computer 
ondersteunend onderwijs met het verplicht maken van de Mastering 
Biology opdrachten.  
 
Aantal bijeenkomsten per week: 2  
Contacturen per bijeenkomst: ca 2  
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Aanwezigheid bij de colleges wordt verwacht (binnen alle 
redelijkheid) en het maken van de Mastering Biology (MB) 
opdrachten zijn verplicht. 

Toetsvormen Wat wordt beoordeeld:  
Kennis van en inzicht in de algemene kenmerken en principes die 
ten grondslag liggen aan het leven op aarde toegespitst op het 
cellulaire integratie niveau. De vaardigheid om deze kenmerken en 
principes te verduidelijken vanuit een historisch en experimenteel 
wetenschappelijk perspectief en het inzicht om positieve dan wel 
negatieve maatschappelijke consequenties van biologische kennis en 
onderzoek te beoordelen. 
 
Aantal toetsgelegenheden: Twee tentamens. 
 
Beoordeling: Twee tentamens: 80% en MB opdrachten: 20% 

Literatuur Biology, by Campbell, Reece & Mitchell, Addison-Wesley, 
9e editie (incl CD-ROM), 2011 (Paperback),  
ISBN-13: 9781780164908 
Kosten: ca 70 euro. 
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Naam cursus NWI-Humane Biologie 
Code GEO1-2210 
Programma NW&I 
Niveau 1 
Status Major keuze (LS) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 4 (C) 
Coördinator Nog niet bekend 
E-mail   
Telefoon  
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Nee, m.u.v. LAS-NW&I 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis 

Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207) 

Opmerkingen Aanwezigheidsplicht bij alle werkcolleges (posterpresentaties) 
  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student: 

- de functionele fysiologie van de mens beschrijven;  
- de relatie tussen vorm en functie van cellen, organen en 
orgaansystemen in (in)vertebraten verklaren; 
- een (wetenschappelijke) poster maken; 
- een (wetenschappelijke) poster mondeling presenteren. 

Inhoud In deze cursus staat het biologisch functioneren van het menselijk 
lichaam centraal. Aan bod komen onder andere de voortplanting 
en embryologie, het hart- en bloedvatenstelsel, het 
spijsverteringsstelsel, het immunologische systeem, het 
zenuwstelsel, gaswisseling, regulatie via het neurale en het 
hormonale systeem en de handhaving van een stabiel intern 
milieu. Daarnaast wordt ingegaan op evolutionaire processen en 
de diversiteit binnen het dierenrijk, waarbij bovenstaande 
onderwerpen en daaraan gerelateerde voorbeelden van 
levensverrichtingen bij zowel invertebraten als vertebraten aan de 
orde komen. De nadruk ligt met name op de relatie tussen vorm 
(anatomie, histologie en morfologie) en functie (fysiologie en 
gedrag). 

Werkvormen  Hoorcolleges 
 Werkcolleges (posterpresentaties) 

Toetsvormen Posteropdracht A (10%), Deeltentamen 1 (37,5%), 
Posteropdracht B (15%), Deeltentamen 2 (37,5%) 

Literatuur Campbell Biology (ninth edition), Reece et al. 2011 
Academische 
vaardigheden 

Het maken en mondeling presenteren van een poster 
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Naam cursus NWI-Organische Chemie 
Code GEO1-2216 
Programma NW&I 
Niveau 1  
Status Major keuze (LS) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 3 (B en C)  
Coördinator Dr. P. C. A. Bruijnincx 
E-mail  p.c.a.bruijnincx@uu.nl 
Telefoon 06-22736354 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen  
Aanbevolen 
voorkennis 

Scheikunde op de middelbare school. 

  
Cursusdoelen Na afronding van deze cursus heeft/kan de student: 

- kennis van de verschillende klassen van organische verbindingen en 
de systematiek daarachter 

- inzicht in de relatie tussen (ruimtelijke) structuur en de chemische, 
biologische en fysische  eigenschappen van een organische 
verbinding 

- de reactiviteit van klassen van organische verbindingen voorspellen 
en vergelijken 

- inzicht in de belangrijkste karakteriserings-technieken voor 
organische verbindingen en kan data interpreteren  

- inzicht in de sleutelrol van de organische chemie in recente 
ontwikkelingen rond duurzaamheid, ontwikkeling van nieuwe 
slimme materialen en biomedische ontwikkelingen 

Inhoud Organische chemie vormt de basis voor de beschrijving van zowel het 
overgrote deel van de levende als een belangrijk deel van de levenloze 
natuur. Organisch-chemische kennis, concepten en begrippen komen 
daardoor veelvuldig aan bod in de studiepaden Life Sciences en Energie 
& Materialen. Het uiteindelijke doel is om de eigenschappen van de 
moleculen te vertalen naar eigenschappen in de macroscopische wereld, 
d.w.z. bijv. de werking van medicijnen, de eigenschappen van nieuwe 
materialen zoals polymeren en plastics en de structuur-functie relatie 
van biomoleculen zoals eiwitten en DNA. 
De basisonderwerpen uit de organische chemie, binding, stofklassen en 
functionele groepen, structuur, stereochemie, reactiviteit en 
(bio)polymeren worden behandeld. In het onderdeel structuuranalyse 
maakt de student kennis met belangrijke technieken voor de 
identificatie en analyse van organisch chemische producten. Dit 
onderdeel bevat een deel over de theorie achter de verschillende 
technieken, maar ook een deel analyse van reactieproducten aan de 
hand van echte data.  

Werkvormen Hoorcollege, werkcollege, onderdeel structuuranalyse 
Toetsvormen Schriftelijk tentamen (75%); structuuranalysetoets (25%) 

Voor beiden moet minimaal een 5,00 gehaald worden. Het gewogen 
gemiddelde moet voldoende (5,50) zijn. 

Literatuur  J. McMurry: Organic Chemistry, Brooks Cole Publishing Company, 
8e druk, 2012. 
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Naam cursus NWI-Micro-economie van Innovatie 
Code GEO1-2255 
Programma NW&I / MMW 
Niveau 1 
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (B) 
Coördinator Dr. E. Niesten  
E-mail  E.M.M.I.Niesten@uu.nl 
Telefoon 030-253 7650 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
  
Cursusdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om: 

- De basisprincipes van de micro-economie te begrijpen. 
- Prijzen en output te berekenen in een competitieve 

markt, oligopolie en monopolie. 
- Elasticiteit, welvaart, nut- en winstmaximalisatie en de 

invloed van overheidsmaatregelen op de economie te 
berekenen. 

- De basisprincipes van de micro-economie toe te passen 
op vraagstukken uit de innovatie- en 
milieuwetenschappen. 

- Concepten uit de innovatiewetenschap te omschrijven en 
toe te passen. 

- Wetenschappelijk Engelstalig studiemateriaal te lezen en 
te verwerken.  

Inhoud Deze cursus is een introductie op het gebied van de micro-
economie die de basis vormt van veel innovatietheorie. Micro-
economie beschrijft het gedrag van consumenten en bedrijven 
en de interactie tussen deze groepen in markten. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn:  
- De invloed van innovatie op vraag en aanbod. 
- Gedrag van consumenten en producenten en de rol van 
innovatie in verschillende markten (competitieve markt, 
oligopolie, monopolie). 
- Maximalisatie van nut door consumenten, en maximalisatie van 
winst door producenten. 
- Invloed van overheidsmaatregelen (belastingen, subsidies) op 
welvaart, innovatie en milieu. 

Werkvormen - Hoorcolleges 
- Werkcolleges 

Toetsvormen Tussentoets en eindtoets 
Literatuur -Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.. Microeconomics. 7th (latest 

edition). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. (ISBN 0-13-
191207-0); 
-Reader Micro-economie van Innovatie 
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Title MW –Philosophy of Science & (Environmental) Ethics: The Microscope 

and the Elephant 
Code GEO2-2142 
Programme NW&I/ MMW/MNW 
Level 2 
Status Major optional (MMW/MNW); optional (NW&I) 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 2 (D) and 4(A); In period 4 this course will be taught in English. 
Coordinator Dr. F. van den Berg 
E-mail  f.vandenberg2@uu.nl 
Phone 030-2535898 
Language Dutch (period 2); English (period 4) 
Open to other 
students  

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Capacity Max. 100 students 
  
Objectives After completion of the course, the student is able to: 

• reflect upon science and the scientific method; 
• reflect upon moral problems in relation to (environmental) science; 
• write an article for a general audience on environmental issues, using 

philosophical tools & knowledge. 
Content When analyzing an elephant with only a microscope, you won’t easily grasp 

the big picture. That is the risk of scientific specialization.  
This course is about zooming out, looking for the big picture, and reflecting 
on the relations between science and ethics: 
 

1) Firstly we will analyze the scientific method. How does science work? 
What is the difference between scientific and pseudo-scientific 
knowledge claims? (Philosophy of science). 

2) Secondly, we will reflect on the moral question ‘How are we to live?’, 
and the political philosophical question ‘What is a just society?’ 
(Ethics, political philosophy) 

3) Thirdly, we will focus on two important moral issues: the humans-
nonhuman animals relation, and the humans-nature relation, which 
addresses the environmental problems including climate change. 
(Animal ethics, environmental ethics). 

Modes of 
instruction 

Interactive lectures 

Assessment 5 columns, 1 written examination, 1 paper 
Literature - Okasha, Samir, Philosophy of Science 

- Blackburn, Simon, Being Good. A Short Introduction to Ethics 
- DeGrazia, David, Animal Rights 
- Miller, David, Political Philosophy  
- Garvey, James, The Ethics of Climate Change. Right and Wrong in a 

Warming World 
Recommended: Mautner, Thomas (ed.), Dictionary of Philosophy 

Academic skills  How to do philosophy, writing skills, critical thinking 
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Title MW-Global Climate Change 
Code GEO2-2143 
Programme MNW/NW&I 
Level 2  
Status Major obligatory (MNW), optional (NW&I) 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 2 (B) 
Coordinator dr. K. Rebel 
E-mail  k.t.rebel@uu.nl 
Phone 030-2535898 
Other teachers Dr. M. Eppinga 
Language English 
Open to other 
students 

Yes 

Entrance 
requirements 

Wiskunde- en Systeemanalyse (GEO1-2202) or Wiskunde voor 
Aardwetenschappers (GEO1-1103) or comparable course 

  
Objectives After completion of the course, the student will be able to: 

 understand the global biogeochemical cycles and the energy 
exchange between land, atmosphere & ocean with respect to 
global climate change 

 discuss the major drivers for global climate change 
 understand the scientific issues concerning global climate change 
 apply models concerning global climate change 
 understand the policy implications of climate change science 

Content The title of the book ‘Global warming, the hard science’ is a good 
indication of this course, and can be explained in two ways: 

1. This course will focus on the ‘hard science’ of climate change, 
dealing with the physical and biological science components 
rather than the social science issues related to global climate 
change 

2. Global climate change is an extremely complicated system to 
study, and one of the major challenges facing the intellectual and 
scientific community. 

The subjects discussed can be grouped into the following bullet points: 
 Provides a comprehensive introduction to global warming and 

the relationship between weather, climate and environmental 
change, including the application and development of models 

 Looks at the major factors, both natural and anthropogenic, 
driving environmental change  

 Discusses how global warming is affected by human activity  
Modes of 
instruction 

Lectures, Computer labs, Tutorials 

Assessment Exams, paper, computer assignments, tutorials 
Literature D. Harvy (2000). Global Warming, The Hard Science. Prentice Hall. ISBN: 

978-0-582-38167-4 
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Naam cursus NWI-Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 
Code GEO2-2204 
Programma NW&I 
Niveau 2 
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (C)  
Coördinator Dr. F.J. van Rijnsoever 
E-mail  f.j.vanrijnsoever@uu.nl 
Telefoon 030-2537484 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Minimaal 45 EC behaald, waaronder de cursus Introductie Technologie 
& Innovatie (GEO1-2201) 

Aanbevolen 
voorkennis 

Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255), Innovation Systems (GEO2-
2208) 

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus: 

 hebben studenten kennis van de grondslagen van kwalitatieve 
en kwantitatieve onderzoeksmethoden; 

 hebben studenten kennis van toepassingsmogelijkheden van 
deze methoden en technieken; 

 kunnen studenten de behandelde methoden en technieken op 
een elementair niveau toepassen; 

 zijn studenten in staat tot inhoudelijk zinvolle interpretaties van 
de resultaten van toepassingen van deze methoden en 
technieken en kunnen zij hierover rapporteren. 

Inhoud Het verwerven van kennis van en ervaring met onderzoeksmethoden en 
-technieken op het terrein van de Innovatiewetenschappen. De cursus 
behandelt het formuleren van een relevante onderzoeksvraag, het 
kiezen van een research-design, het operationaliseren van theoretische 
concepten, het selecteren van onderzoekseenheden, het specificeren 
van hypothesen, het verzamelen van data en het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag op basis van de opgestelde hypothesen en geschikte 
(statistische) analyse technieken. Tevens zal aandacht besteed worden 
aan het rapporteren van onderzoeksresultaten.   

Werkvormen  Computerpracticum 
 Hoorcollege 
 Werkcollege 
 Workshops 
Er geldt aanwezigheidsplicht bij de computerpractica, de werkcolleges, 
de workshops en bij het tentamen. Ook is het verplicht de tussentijdse 
opdrachten en het eindverslag in te leveren. 

Toetsvormen Schriftelijke tentamens, wekelijkse opdrachten, eindverslag 
Literatuur - Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford, Oxford University 

Press. 
- A. de Vocht (2011), Basishandboek SPSS 19. Utrecht, Bijleveld Press 
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Title NWI-Innovation Systems 
Code GEO2-2208 
Programme NW&I 
Level 2 
Status Major obligatory 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 1 (D) 
Coordinator Dr. S.O. Negro 
E-mail s.o.negro@uu.nl 
Phone 030 – 253 7166 
Language English 
Open to other 
students 

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

  
Objectives After completion of this course the student is able to: 

• describe and apply the innovation systems framework. 
 
More specifically, the student is able to: 
- describe reasons that led to the development of this framework 
- describe different types of innovation systems that are discerned in 

literature 
- assess strengths and weaknesses of this framework 
- reflect on the usefulness of this framework for innovation policy 
- analyse innovation systems in an actual research setting 

Content In innovation literature two main insights led to the development of the 
innovation system framework. 
 
The first is that innovation is a collective act. Multiple actors are involved 
in innovation processes and it is almost impossible to innovate in 
complete isolation. One can think of relations between firms in the 
development of new technologies but also about interactions between 
firms and users of technology. Furthermore, firms are strongly influenced 
in their innovation decisions by the institutional conditions that are in 
place. An example is the necessity of well working intellectual property 
legislations that allow firms to protect their investments in new 
knowledge. 
 
The second is the insight that the linear model of innovation is a too 
simplistic model to understand and stimulate innovation processes. 
Instead many feedback loops are present and many other factors than 
only R&D influence the outcome of innovation processes. Therefore, 
innovation outcomes are best understood using a system perspective. 
 
In this course students are familiarized with different innovation system 
frameworks like clusters, National Systems of Innovation, Sectoral 
Innovation Systems and Technological Innovation Systems. The added 
value of a systems perspective will be made clear. Also we will focus on 
the differences between the frameworks, the strengths and weaknesses 
and we will analyse which type of innovation systems is best suited to 
answer specific research questions.  
 
Next to acquiring basic theoretical knowledge about innovation systems 
students will also apply this knowledge in practice by analysing real life 
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clusters or innovation systems like the high tech region around 
Eindhoven, the hydrogen cluster around Arnhem, or the nutrigenomics 
innovation system in the Netherlands.   

Modes of 
instruction 

- Lectures and project group work (tutorials) 
- theoretical concepts discussed in lectures are alternated by  
group projects about real life topics  

Assessment - Exam 
- Weekly assignments where students will peer review each others 

assignments with an answer sheet provided by the lecturers  
- Group project reports  

Literature - Michael E. Porter, The competitive advantage of nations. Please buy 
and have a look at the book before the start of the 1st lecture. 
- Scientific articles on Blackboard 
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Naam cursus NWI-Economie van Technologie en Innovatie 
Code GEO2-2211 
Programma NW&I 
Niveau 2 
Status Major keuze 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 3 (D) 
Coördinator Dr. E. Niesten  
E-mail  E.M.M.I.Niesten@uu.nl 
Telefoon 030-253 7650 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Cursusdoelen Na afronding van de cursus is de student in staat om: 

- de evolutionaire economie te begrijpen en het belang van 
innovatie en technologie in deze theorie. 

- de eigenschappen van neoklassieke economie te 
vergelijken met de eigenschappen van de evolutionaire 
economie.  

- de kennis van evolutionaire economie toe te passen op 
case studies uit de wetenschappelijke literatuur en op 
real-life cases. 

- de rol van innovatie in het bedrijf, interorganisationele 
relaties, de industrie en de economie te onderscheiden. 

- wetenschappelijk Engelstalige literatuur te lezen en te 
begrijpen. 

- posterpresentaties en powerpoint presentaties te 
verzorgen. 

- posters en presentaties van medestudenten te 
beoordelen. 

Inhoud In de cursus Economie van Technologie en Innovatie wordt de 
theorie van de evolutionaire economie bestudeerd. Deze theorie 
geeft de student een beter inzicht in hoe een economie 
verandert, en hoe deze veranderingen gedreven worden door 
nieuwe technologieën en innovaties in een economie. Daarnaast 
worden innovaties op verschillende niveaus van analyse 
bestudeerd: binnen het bedrijf, tussen bedrijven, op het niveau 
van de industrie, en op het niveau van de economie.  

In de eerste vier weken van de cursus passen de studenten de 
kennis uit de literatuur en hoorcolleges toe op real-life cases die 
geselecteerd worden door de docent. In de laatste vier weken 
kiezen de studenten zelf een onderwerp (bijvoorbeeld een nieuw 
product of innovatief bedrijf), ze passen de theorie toe op dit 
onderwerp, en presenteren hun toepassing tijdens de 
werkcolleges. 

Werkvormen - Hoorcollege 
- Werkcollege (opdrachten en presentaties) 

Toetsvormen Presentaties, tussentoets, eindtoets 
Literatuur Boschma, R., K. Frenken en J. Lambooy (2002), Evolutionaire 

economie: een inleiding. Uitgeverij Coutinho. ISBN: 90-6283-
315-2. Artikelen en hoofdstukken over de economie van 
organisatie & innovatie, te vinden op Blackboard. 
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Naam cursus NWI-Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies 
Code GEO2-2212 
Programma NW&I/MNW 
Niveau 2 
Status Major keuze (NW&I: E&T) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 1 (B) 
Coördinator Dr. E. Nieuwlaar 
E-mail  E.Nieuwlaar@uu.nl 
Telefoon 030-253 7607 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis  

Wiskundige vaardigheden: differentiaalvergelijkingen, integratie en 
vectoren, opgedaan in de cursus Wiskunde & Systeemanalyse (GEO1-
2202), Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) of 
vergelijkbaar natuurkunde vak.   

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student:   

 de energieconversie technologieën verbrandingsmotoren, 
gasturbines, warmte/kracht koppeling, warmtepompen, 
elektromotoren, generatoren en kerncentrales beschrijven; 

 thermodynamische analyse en exergie-analyse toepassen bij het 
analyseren van energieconversie systemen;  

 beredeneren waar technologische innovaties het rendement kunnen 
verbeteren van energieconversie technologieën; 

 bepalen wat de fysische grenzen zijn van het omzettingsrendement 
van energieconversie technologieën. 

Inhoud In de cursus staat het omzetten van (met name) chemische energie, 
opgeslagen in fossiele of hernieuwbare brandstoffen, in nuttige vormen 
van energie voor menselijke behoeften centraal (arbeid, elektriciteit en 
warmte). Om deze omzettingsprocessen te begrijpen wordt eerst kennis 
opgedaan van thermodynamica waarna deze kennis wordt toegepast 
op een aantal belangrijke energieconversietechnologieën zoals gas- en 
stoomturbines, motoren en warmtepompen. In de cursus wordt tevens 
stilgestaan bij het begrijpen en toepassen van het begrip exergie. Verder 
wordt aandacht besteed aan het gedrag van wisselstromen in 
verschillende circuits. Het gaat om wisselstromen in een weerstand, een 
spoel, een condensator en combinaties van deze drie circuitelementen. 
Ook de elektromotor en elektriciteitsopwekking in grote 
wisselstroomgeneratoren wordt behandeld. De basisprincipes van 
kernsplijtingreactoren en kernfusiereactoren komen eveneens aan de 
orde. Speciale aandacht wordt besteed aan het begrijpen van de 
factoren die de rendementen van de energieconversie technologieën 
bepalen, op welke terreinen technologische innovaties kunnen 
bijdragen aan rendementsverbetering en hoe het maximale rendement 
van de technologieën is te bepalen. 

Werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges 
Toetsvormen 2 deeltentamens 
Literatuur Young and Friedman: “University Physics with modern physics”12th ed.  

Dictaat: Evert Nieuwlaar en Willem de Ruiter: “toegepaste 
thermodynamica en energieconversies” 

Academische 
vaardigheden 

n.v.t. 
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Naam cursus NWI-Innovaties voor Duurzame Mobiliteit 
Code GEO2-2214 
Programma NW&I 
Niveau 2 
Status Profilering 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 3 (B) 
Coördinator Dr. J.C.M. Farla 
E-mail  J.C.M.Farla@uu.nl 
Telefoon 030 – 253 7850 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen voor-
kennis 

Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201) 

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student:  

 de kenmerken van het verkeer- en vervoersysteem beschrijven en de 
werking toelichten; 

 belangrijke concepten op het gebied van mobiliteit toepassen bij de 
analyse van mobiliteitsvraagstukken; 

 de aspecten van mobiliteit toelichten die als ‘niet duurzaam’ worden 
beschouwd; 

 (technologische) innovaties beoordelen die kunnen bijdragen aan 
duurzame mobiliteit;  

 het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over duurzame 
mobiliteit toelichten. 

Inhoud Mobiliteit speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Vanwege 
externe effecten (zoals emissies, uitputting van grondstoffen, 
onveiligheid en congestie) wordt ons huidige verkeer- en 
vervoersysteem echter ook gezien als niet-duurzaam. Dit vak vormt een 
inleiding in de vraagstukken op het gebied van duurzame mobiliteit. 
Inhoudelijk valt het vak uiteen in drie delen: 
1. De werking van het verkeer- en vervoersysteem. Hierbij komen 

diverse perspectieven op mobiliteit aan de orde, alsmede de 
interactie met ruimtelijke inrichting. Ook wordt aandacht besteed 
aan verkeer- en vervoerbeleid. 

2. Problemen als gevolg van mobiliteit, zoals milieu (klimaat, lokale 
emissies en hinder), bereikbaarheid/congestie en verkeersveiligheid. 

3. Mogelijke oplossingen (innovaties) voor duurzame mobiliteit, waarbij 
de voor- en nadelen van (technologische) innovaties worden 
verkend. 

Werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges 
Toetsvormen Tentamen, paper, presentatie 
Literatuur – Van Wee, B. en J.A. Annema (2010), Verkeer en Vervoer in 

Hoofdlijnen, Coutinho, Bussum (ISBN: 9789046901823) 
– Reader “Innovaties voor Duurzame Mobiliteit” 

Academische 
vaardigheden 

– Paper 
– Presentatie 
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Naam cursus NWI-Ziekte en Medicijnen 
Code GEO2-2215 
Programma NW&I 
Niveau 2 
Status Major keuze (LS)  
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (A) 
Coördinator Prof.dr. H. Schellekens & dr. E.H.M. Moors 
E-mail  h.schellekens@uu.nl, e.h.m.moors@uu.nl 
Telefoon 030 – 2537812 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis 

Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207), Humane Biologie 
(GEO1-2210)  

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student: 

 fundamentele ziekteprocessen (pathofysiologie) herkennen en 
karakteriseren. 

 farmacologische werkingsmechanismen (farmacokinetiek, -
dynamiek) toepassen. 

 de manier waarop geneesmiddelen (met name biologicals) 
worden ontwikkeld reproduceren, onderbouwen en beoordelen.

 de dagelijkse praktijk in het medische bedrijf betrokken bij de 
toepassing en ontwikkeling van biotechnologische producten 
(apotheek, ziekenhuisafdelingen, researchafdeling, startup) 
onderkennen.  

 de medische manier van denken en handelen weergeven.   
 ethische dilemma’s die gepaard gaan met de ontwikkeling en 

toepassing van medicijnen onderscheiden en becommentariëren 
in debat. 

 een actueel ziektegebied en de bijbehorende life sciences 
ontwikkelingen onderzoeken en weergeven via mondelinge 
presentatie en schriftelijk casusverslag. 

Inhoud Iedereen die in de toekomst werkzaam is op het gebied van innovaties 
en medische biotechnologie, in welke positie dan ook, krijgt direct of 
indirect te maken met het medische bedrijf. Het is daarom van groot 
belang dat studenten in het domein Life Sciences kennismaken met de 
manier van denken en handelen van vooral die afdelingen van een 
ziekenhuis welke te maken hebben met de ontwikkeling en toepassing 
van geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen. Het doel van deze 
cursus is dan ook tweeledig: naast het bijbrengen van basale kennis op 
het gebied van pathofysiologie en farmacologie, ook het kennismaken 
met een aantal medische gebieden, via gastcolleges door experts in het 
veld, via afdelingsbezoeken in ziekenhuizen, onderzoeksafdelingen en 
bij biotech start-ups, en met de ethische dilemma’s die met de 
ontwikkeling en toepassing van medicijnen gepaard gaan, via een 
debat.  

Werkvormen  Hoorcollege 
 Werkcollege 
 Debat 
 Afdelingsbezoek 
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Toetsvormen Casuspresentatie: schriftelijk (35%) en mondeling (10%); debat (5%), 
schriftelijk tentamen (50%). 

Literatuur - Rang, H.P. (2006), Drug Discovery and Development. Technology in 
Transition, Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier. 

- Overige wetenschappelijke literatuur (uitgereikt tijdens college) 
Academische 
vaardigheden 

Debat, mondelinge presentatie, schriftelijk casusverslag 
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Naam cursus IMW-Onderzoeksvaardigheden 2: IMW 
Code GEO2-2217 
Programma NWI/MMW/MNW 
Niveau 2  
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode  3 (C) 
Coördinator Nog niet bekend 
E-mail   
Telefoon  
Taal Nederlands  
Open voor 
bijvakstudenten  

Nee; m.u.v. LAS-MMW, LAS-MNW LAS-NW&I, LAS-D&O en LAS-E&D 

Ingangseisen Volledig hebben deelgenomen aan OV1 (MMW/MNW: GEO1-2105, 
NW&I: GEO2-2204).  

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student: 

• de (grondslagen van) een aantal technieken die in multidisciplinair 
bèta-gamma onderzoek kunnen worden gehanteerd, weergeven; 

• de behandelde methoden en technieken toepassen; 
• onderzoeksuitkomsten interpreteren en hierover schriftelijk 

rapporteren. 
Inhoud Deze cursus  bouwt voor op de cursus Onderzoeksvaardigheden 1. In de 

cursus wordt verder ingegaan op het opzetten en uitvoeren van 
(empirisch) onderzoek en de methoden die hierbij gebruikt kunnen 
worden.  
Het vak bestaat uit 2 delen. Deel 1 wordt gezamenlijk aangeboden aan 
de drie groepen studenten (NWI, MMW en MNW). Deel 2 verschilt per 
opleiding. 
 
Deel 1  
Overzicht van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden ten 
behoeve van bèta en gamma onderzoek. Aandacht wordt besteed aan 
het koppelen van type onderzoeksvraag en type methode. Vervolgens 
wordt nader ingegaan op de kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
 
Deel 2:  
NWI: Geavanceerde statistische methoden 
MMW: Kwalitatieve methoden van data verzameling en analyses 
MNW: Geavanceerde ruimtelijke methoden voor milieu-onderzoek 

Werkvormen  Hoorcollege 
 Werkcollege 
 Computer practicum 

Toetsvormen Deel 1: Groepsopdrachten en schriftelijk tentamen 
Deel 2: afhankelijk van de opleiding: schriftelijke toets, groepspaper of 
poster 

Literatuur Nog niet bekend 
Academische 
vaardigheden 

n.v.t. 
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Title NWI-Organisation Theories 
Code GEO2-2218 
Programme NW&I 
Level 2 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 4 (B) 
Coordinator Dr. A. Herrmann 
E-mail  a.m.herrmann@uu.nl  
Phone 030-253 7462 
Language English 
Open to other 
students 

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Recommended 
prerequisites 

Students need to have a good command of the English language 

  
Objectives After completion of the course, students have acquired: 

- knowledge about public organizations from a political sciences 
perspective; 

- knowledge about private organisations from a management studies 
perspective; 

- knowledge about how public and private organizations interact from 
an institutionalist perspective. 

Content Overview 
The concept of ‘an organization’ is central to different disciplines of the 
social sciences, including political sciences, management and business 
studies, sociology, and psychology. Consequently, organizations can take 
different forms like public organizations, private organizations, social 
organizations, or non-profit organizations – to name just a few. When 
studying organizations, different social science disciplines do not merely 
define this concept, they propose theories about why organizations exist, 
how they operate, how they can be structured, how they develop, and 
how they interact with their external environment. Insights into different 
organization theories are thus crucial for the understanding a wide array 
of social science theories which build on the notion of organizations. 
 
Aims of the Course 
It is the aim of this course to illustrate several fundamental organization 
theories from the perspective of two different social science disciplines: 
political sciences and management studies. Consequently, the course 
focuses on public organizations (bureaucracies and legislature) and 
private organizations (firms). To clarify these concepts, the course 
illustrates how public organizations develop, how they can be 
influenced, how they (mis)function, and how they interact with the 
external environment. Furthermore, the course discusses how private 
organizations (i.e. firms) develop, how they can be structured, how this 
structure influences the outcomes produced by firms, and how these 
organizations interact with the external environment. Finally, the course 
bridges political science and management studies by illustrating how 
public and private organizations interact through institutions. After a 
general clarification of the differences and commonalities between 
organizations and institutions, it is explained how public organizations 
make the laws and institutions which provide firms with input factors 
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that are necessary for doing business: financial capital, human capital, 
and component standards. In this final part, the course also illustrates 
how public organizations and institutions are at the basis of the 
innovation strategies of private organizations. 
It should be noted that this course gives an overview over different 
organization theories and can neither go into theoretical depth nor cover 
the full variety of existing organization theories. The selection of topics 
has been made in such a way that students are offered the best possible 
preparation for follow-up courses using the respective theories. 
 
Outline 
Block I: Public Organizations – Perspectives of Political Sciences 
Session 1: ‘Modern’ Theories of the State 
Session 2: Organs of the State 
Session 3: Legislature and Bureaucracy 
 
Block II: Private Organizations – Perspectives of Management Studies 
Session 4: Classical and Neoclassical Organization Theory 
Session 5: The Organizational Behaviour Perspective 
Session 6: Theories of Organizations and Environments 
 
Block III: How Public and Private Organizations Interact – An 
Institutionalist Perspective 
Session 7: Stakeholder vs. Shareholder Corporate Governance 
Session 8: Rigid vs. Flexible Labour-Market Institutions 
Session 9: Competitive or Cooperative User-Producer Interaction 

Modes of 
instruction 

Each session includes one lecture and one tutorial. Thorough preparation 
of the tutorials is compulsory. 

Assessment The final grade is composed of two elements: 
1. Oral grade (mini-essays and case studies) in preparation of tutorials: 
50% 
2. Final Exam: 50% 

Literature Course Book: Shafritz, Jay M., Ott, J. Steven, and Jang, Yong Suk 
(2005a), Classics of Organization Theory (6th edition edn.; Belmont: 
Wadsworth) 544 pages. 
 Students should pay attention to buy the 6th edition of 2005 (not of 
2004!) as the former has been updated quite substantially! 
 
Additional reading for each session is made available in the course reader

Academic skills ‘Speed-reading’, summarizing academic texts and short presentations 
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Naam cursus NWI-Innovatieproject 1 
Code GEO2-2256 
Programma NW&I 
Niveau 2 
Status Major verplicht 
Credits 15 EC 
Periode (slot) 4 (A/B/C/D) 
Coördinator Dr. S.O. Negro 
E-mail  s.o.negro@uu.nl  
Telefoon 030 – 253 7166 
Andere docenten diversen 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Nee 

Ingangseisen Minimaal 45 EC behaald binnen de major NW&I, waaronder de 
cursussen Introductie Technologie & Innovatie (GEO1-2201) en OV1 IW 
(GEO2-2204). 

  
Cursusdoelen Doel van de cursus “Innovatieproject 1” is het toepassen en integreren 

van de opgedane kennis in het eerste en tweede jaar NW&I. Daarbij 
wordt in groepsverband (projectwerk) een volledige onderzoekscyclus 
doorlopen. Aan het eind van de cursus heeft de student: 

- een gehele onderzoekcyclus doorlopen: onderzoekvoorstel, data 
verzamelen, analyseren, rapporteren en presenteren 

- geoefend met het uitvoeren van een techno-economische 
analyse van een nieuwe technologie 

- inzicht in de kwaliteitscriteria bij het uitvoeren van een techno-
economische analyse 

- geoefend met het uitwerken van een innovatiestrategie 
- inzicht in het omzetten van theoretische kennis over innovatie 

(-management) in uitvoerbare innovatiestrategieën 
- Geoefend met de academische vaardigheden: samenwerken, 

onderzoekspaper, presentatie en co-referaat 
Inhoud Nadat in het eerste en tweede jaar afzonderlijke vakken zijn gevolgd op 

het gebied van natuurwetenschappen, innovatie en onderzoeksvaardig-
heden, wordt in het Innovatieproject al deze kennis samengebracht 
door zelf te werken aan herkenbare, maatschappelijk relevante 
innovatiecases. 
 
De cursus is opgehangen aan twee fictieve bedrijven; eentje op het 
domein van de lifesciences en een energiebedrijf. Deze bedrijven 
overwegen om grootschalig te gaan investeren in een nieuwe 
technologie. Ze ‘huren’ daarvoor verschillende consultants in die hen 
helpen bij het nemen van een beslissing.  
 
De studenten zullen de rol van consultant gaan invullen. In teamverband 
zullen de studenten het bedrijf advies gaan uitbrengen over een 
specifieke technologie. Om dit advies te kunnen geven zullen de 
studenten zich dienen te verdiepen in de technologische kennisbasis, de 
marktkansen van de nieuwe technologie, de concurrentie door andere 
bedrijven, en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op 
het succes van de technologie.  
  
Bij de verschillende analyses dient gebruik gemaakt te worden van 
eerder aangeleerde methoden en technieken, technologische kennis en 
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innovatietheorie. Aan het eind van het project dient dit geïntegreerd to 
worden in een helder innovatieadvies. 
 
Tijdens het uitvoeren van bovengenoemde analyses wordt geoefend 
met het kritisch beoordelen van informatie door middel van onderlinge 
presentaties, feedback en debat. 
 
Om het project zo realistisch mogelijk te maken zullen de studenten hun 
bevindingen moeten presenteren aan een aantal ervaren bestuurders 
die actief zijn in industrie en overheid.  

Werkvormen Hoorcolleges, projectwerk 
Toetsvormen Samenwerken (10%), onderzoekspapers (70%), presentatie (10%), co-

referaat (10%) 
Literatuur Reader “Innovatieproject 1” 
Academische 
vaardigheden 

Vergaderen, samenwerken, onderzoekspaper, presentatie, co-referaat 
en debat. 
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Naam cursus SGPL-Bedreigde aarde 
Code GEO2-3045 
Programma NW&I / MMW / MNW 
Niveau 2 
Status Profilering 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 3 (A) 
Coördinator Dr. B. de Pater 
E-mail  b.depater@geo.uu.nl  
Telefoon 030 253 1391 
Taal Nederlands 
Open voor  
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus heeft de student: 

• algemene kennis van en inzicht in nationaal en mondiaal spelende 
vraagstukken van mens en samenleving enerzijds en natuur en milieu 
anderzijds; 

• inzicht in de vraag hoe de verschillende disciplines die verenigd zijn in 
de faculteit Geowetenschappen qua onderzoek betrokken zijn bij 
genoemde vraagstukken; 

• ervaring met samenwerken aan interdisciplinaire projecten. 
Inhoud De aarde wordt volgens vele wetenschappers op meerdere fronten 

bedreigd. Het klimaat verandert, energiebronnen raken uitgeput, er is 
op veel plaatsen teveel of te weinig (drink)water, en milieu- en 
natuurrampen hebben steeds meer schadelijke effecten. In de faculteit 
Geowetenschappen houden meerdere onderzoekers vanuit 
verschillende disciplines zich met deze vraagstukken bezig. In 
toenemende mate wordt duidelijk dat deze wetenschappers elkaar veel 
te vertellen hebben, en dat een multidisciplinaire benadering vanuit de 
geowetenschappen tot nieuwe inzichten leidt. In deze cursus worden 
enkele belangrijke nationale en mondiale vraagstukken behandeld 
vanuit dit multidisciplinaire perspectief. Ook is er aandacht voor landen 
als China, Rwanda, Australië en Haïti. 
 
In 2011-2012 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: 
• Copenhagen Consensus Centre (Lomborg) 
• Klimaatproblematiek en verwoestijning  
• Biodiversiteit en zoetwatervraagstukken 
• Milieuproblemen en geopolitieke spanningen 
• De wereld als Paaseiland (Diamond) 
• Governance: overheidsbeleid en bedrijfsleven. 
 
In het eerste deel worden hoor- en werkcolleges gegeven, met als basis 
de artikelenbundel en het boek ‘Ondergang’. Dit wordt afgesloten met 
een tentamen. 
In het tweede deel van de cursus werken studenten in projectverband 
aan een werkstuk waarin wordt ingezoomd op een te kiezen 
deelonderwerp van genoemde hoofdthema’s. De interdisciplinaire 
benadering is daarbij belangrijk (projectgroepen bestaan uit studenten 
vanuit meerdere disciplines).  

Aan het slot van de cursus presenteren de projectgroepen hun 
belangrijkste bevindingen aan de hele groep. 
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Werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges 
Toetsvormen Tentamen over hoorcolleges boek en artikelenbundel (50%); paper van 

het projectwerk (40%); presentatie (10%) 
Literatuur - Artikelenbundel behorend bij de hoor- en werkcolleges 

- Diamond, J. (2005) Ondergang. Utrecht: Spectrum (te selecteren 
delen)   

Academische 
vaardigheden 

n.v.t. 
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Naam cursus MW-Duurzaam Ruimtegebruik 
Code GEO3-2121 
Programma NW&I / MMW 
Niveau 3 
Status Major keuze 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 1 (A) 
Coördinator Prof. dr. P. Driessen 
E-mail  P.P.J.Driessen@uu.nl 
Telefoon 030 – 253 5771 
Taal Nederlands 
Open voor  
bijvakstudenten  

Nee; staat alleen open voor MMW, NW&I, minor MMW, minor Delta-
metropool, LAS-MMW en LAS D&O. 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis 

MMW: enige kennis over aard, omvang en ernst van milieuvraagstukken 
en van het Nederlandse milieubeleid, opgedaan in bijv. de cursussen 
MW-Grondslagen Milieuwetenschappen en MW-Milieubeleid in (inter) 
nationale context (Bron voor zelfstudie: P.P.J. Driessen en P. Leroy 
(2007), Milieubeleid, analyse en perspectief, Uitgeverij Coutinho, 
Bussum). 
NW&I: Kennis over de vraag naar vervoer en infrastructuur, opgedaan 
bij bijv. NW&I-Innovaties voor Duurzame Mobiliteit en/of  Innovation 
Systems. 

Capaciteit Maximaal 50 deelnemers 
  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student:  

 ruimtelijke vraagstukken en doelstellingen in Nederland toelichten, 
in het licht van het streven naar duurzaam ruimtegebruik; 

 sectoraal beleid en doelstellingen beschrijven voor de blauwe, 
groene, rode en grijze infrastructuur en de (mogelijke) spanningen 
tussen deze doelstellingen toelichten;  

 sturingsvraagstukken in het (ruimtelijk) beleid en de invloed van 
(wetenschappelijke) kennis op het beleid toelichten; 

 zelfstandig een ruimtelijk vraagstuk (op het gebied van water, 
natuur, wonen/werken of transportinfrastructuur) analyseren en 
hierover in een onderzoekspaper rapporteren; 

 reflecteren en feedback geven op doel- en probleemstelling en 
structurering in papers van medestudenten. 

Inhoud In een dichtbevolkt land als Nederland is de ruimte schaars. Vele maat-
schappelijke activiteiten zoals wonen, werken, recreatie, verkeer en 
vervoer, moeten ergens in de ruimte worden gesitueerd. Deze schaarste 
leidt ertoe dat er in Nederland sprake is van een strijd om de ruimte: 
vele belangen zijn in competitie met elkaar om de ruimte te mogen 
inrichten en gebruiken. Met name grote ruimtelijke projecten leiden 
vaak tot scherpe maatschappelijke controverses. Voorbeelden hiervan 
zijn o.a. de ‘reconstructie van de intensieve veehouderij’, ‘de aanleg van 
nieuwe wegen’ en het ‘boren naar aardgas in de Waddenzee’. 
De overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om het afwegen van 
ruimteclaims van de verschillende maatschappelijke belangen. De over-
heid ordent de maatschappelijke activiteiten in de ruimte en stelt rand-
voorwaarden aan de inrichting en het gebruik ervan. Als daarbij de 
consequenties voor de kwaliteit van de fysieke omgeving en voor toe-
komstige generaties nadrukkelijk in ogenschouw worden genomen, 
spreken we van ‘duurzaam ruimtegebruik’. 
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De vraag die in deze cursus centraal staat, is hoe maatschappelijke acti-
viteiten zodanig in de ruimte kunnen worden geordend dat enerzijds 
invulling wordt gegeven aan de vraag naar ruimte, terwijl anderzijds de 
kwaliteit van de leefomgeving behouden blijft (ook met het oog op de 
toekomst) of zelfs toeneemt. Voorts is de vraag van belang wat dit 
betekent voor de sturingsstrategieën van overheden en voor de relatie 
tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing. 
 
Het vak bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theorie 
behandeld en getoetst. Dit deel start met een algemeen beeld van de 
ontwikkelingen, spanningen en beleidsopgaven voor het ruimtegebruik 
in Nederland. Daarna wordt dit langs sectorale lijn uitgediept in colleges 
over de ambities en doelstellingen voor de blauwe (water, 
waterveiligheid), groene (natuur en landschap) en rood/grijze (wonen, 
werken en transport) infrastructuur. Na de behandeling van de (beleids-) 
ambities worden twee algemene perspectieven op beleidsvorming 
behandeld (“sturing” en “kennis”). 
In het tweede deel gaan studenten (individueel) met de stof aan de slag 
door een paper te schrijven over een onderwerp binnen een opgegeven 
thema. De opgegeven thema’s sluiten zo mogelijk aan bij de achter-
grond van de studenten (NW&I of MMW). Tussentijdse sturing op de 
individuele paper wordt gegeven via een systeem van peer-feedback in 
werkgroepen van ca. 10 personen. 

Werkvormen  Hoorcollege 
 Werkcollege 

Toetsvormen Tentamen (50%); zelfstandig paper (50%) 
Literatuur Reader Duurzaam Ruimtegebruik 
Academische  
vaardigheden 

Paper (verplicht), Mondelinge presentatie (verplicht, facultatief in het 
Engels) 
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Title MW-Business, Sustainability and Innovation 
Code GEO3-2122 
Programme MMW / MNW / NW&I 
Level 3 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 2 (B) 
Coordinator Dr. W.J.V. Vermeulen 
E-mail  w.j.v.vermeulen@uu.nl 
Phone 030 253 2989 
Language English 
Open to other 
students 

Yes 

Entrance  
requirements 

At least 90 EC gained. 

Recommended 
prerequisites 

Basic knowledge of environmental issues and environmental policy, can 
be obtained in e.g. Grondslagen Milieuwetenschappen (GEO1-2101) and 
Milieubeleid in (inter)nationale Context (GEO2-2108) (both in Dutch). 
Sources for self-study: 
P.P.J. Driessen & P Glasbergen (Eds.) (2002). Greening Society. The 
Paradigm Shift in Dutch Environmental Politics, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, 276 pp. 

Capacity Maximum participants: 100 
  
Objectives After completing this course the students will be able to: 

- distinguish 6 main steps towards having a sustainable firm (cleaning 
up; redesign products; sell ecoproducts; involve stakeholders, 
implement transitions and control the full supply chain); 

- understand the essence of environmental management approaches 
applied in businesses; 

- describe approaches towards defining business strategies for 
sustainability; 

- translate academic knowledge about the practices of implementing 
the 6 main steps towards having a sustainable firm towards a 
practical example; 

- assess the level of environmental performance of specific businesses; 
- apply their knowledge in practice in advising companies in improving 

their environmental performance. 
Content In the theoretical part we address a number of core questions at various 

levels. We focus on the role of individual businesses (the 
firm level), but for understanding their opportunities and practices 
and for a proper explanation of firm behaviour we need to look at the 
firm as a part of a larger social system. Therefore we also focus on the 
social system level. Various different theories and approaches are 
available here. There will be 10 lectures, partly by guest lecturers. As 
preparation for the practical part, you will need 
to write a paper in a small group on one of the six key issues 
connected to sustainable production (cleaning up; redesign products; sell 
ecoproducts; involve stakeholders, implement transitions and control the 
full supply chain). 
The theoretical part contains an exam in week 5. It is essential to 
master the information provided in the theoretical part, to be able 
to participate fully in the practical part that commences after week 
4. 
In the business case assignment students will, all by themselves in small 
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groups, analyse the practice in a specific real life business case, working 
at a specific Dutch firm developing an advice on an issue given to you 
(see also www.bsi4uu.nl). 
It will end with a group advice and poster presentation of this advice and 
a forum discussion with experts from the field. 
Transfer of knowledge will prevail in the beginning of the course; later 
on students will mostly be engaged with this practical group assignment. 

Modes of 
instruction 

Lectures, group assignment in the form of a real life business case study, 
writing group report (2x) and poster presentation 
Meetings twice a week 
Hours per meeting: 4 
 
What are students expected to do before meetings? 
- Read and critically reflect upon theories provided. 
- Find and analyse available data on performance of companies and 

sectors. 
 
What are students expected to do contribute to group work? 
- Business case study in small groups (3-4 students per group) during 

the last 6 weeks (be available 20 hours for work at the firm). 
 
It is recommended not to do more than 1 other course besides 
this one in this period. 

Assessment What is subject to assessment? 
Knowledge of literature, ability to evaluate developments in 
environmental performance in practice, written argumentation. 
 
What academic skills are subject to assessment? 
- Academic thinking, acting and communicating. 
- Applying scientific theory in practice. 
- Critical assessment of theory and practice. 
 
Weights of various aspects of assessment: 
Knowledge (1 exam) (40%), first group paper (20%), group work (poster 
and 2nd paper) and academic skills (40%). 

Literature Course reader 
Book (to be announced) 

Academic skills Theoretical knowledge. Translate theoretical knowledge to real life 
business case situation. English poster presentation, paper 
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Naam cursus NWI-Management Life Sciences Innovaties 
Code GEO3-2220 
Programma NW&I 
Niveau 3 
Status Major keuze (LS) 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (C) 
Coördinator dr. E.H.M. Moors 
E-mail  e.h.m.moors@uu.nl 
Telefoon 030 – 253 7812 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Ja 

Ingangseisen Geen 
Aanbevolen 
voorkennis 

Biomedische kennis, theorie en management van innovaties, 
opgedaan in de cursussen Moleculaire Celbiologie en Genetica 
(GEO1-2207), Humane Biologie (GEO1-2210), Ziekte en 
Medicijnen (GEO2-2215), Sustainable Drug Development (GEO3-
2266), Innovation Systems (GEO2-2208), Organization Theories 
(GEO2-2218), en Management of Innovation Processes (GEO3-
2221).  

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student 

- de belangrijkste aspecten die verbonden zijn aan het life 
sciences innovatieproces omschrijven en interpreteren. 

- life sciences ontwikkelingen analyseren en vergelijken a.d.h.v. 
verschillende innovatietheorieën, en reflecteren op de gekozen 
theoretische benadering. 

- een management advies voor een specifieke life sciences 
innovatie opstellen.  

- een actueel life sciences innovatieprobleem onderzoeken, 
analyseren en evalueren via mondelinge Engelse presentatie 
en schriftelijke verslaglegging in paper.   

Inhoud In de complexe wereld van geneesmiddelen en voeding spelen 
veel partijen een rol en vinden innovatieprocessen en 
veranderingen van allerlei aard plaats, welke gemanaged moeten 
worden. De cursus behandelt productontwikkeling in life sciences 
(bijv. van geneesmiddel, functional food), van ontdekking in het 
laboratorium tot aan regelgeving en toelating op de markt. Naast 
technische en economische aspecten komt o.a. het 
ontwikkelingsproces, pipeline management, de registratie en het 
vergoedingensysteem aan bod. Om dergelijke life sciences 
ontwikkelingen vanuit een innovatieperspectief te kunnen 
analyseren wordt gebruik gemaakt van diverse 
innovatiebenaderingen, welke aan de hand van cases uit de life 
sciences worden uitgewerkt. Het analyseren van life sciences 
innovatieprocessen resulteert in interessante aangrijpingspunten 
voor innovatiemanagement. 

Werkvormen - Hoorcolleges, studentcolleges, gastcolleges, excursie 
Toetsvormen Studentcollege (15%); paper (35%); Engelse presentatie paper en 

coreferaat (10%); schriftelijk tentamen (40%) 
Literatuur  Hine, D. & J. Kapeleris (2006), Innovation and 

entrepreneurship in biotechnology. An international 
perspective.  Cheltenham: Edward Elgar. 

 Aanvullende literatuur (uitgereikt tijdens cursus via 
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Blackboard) 
Academische 
vaardigheden 

2 presentaties (in het Nederlands en in het Engels), co-referaat, 
paper 
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Title NWI-Management of Innovation Processes 
Code GEO3-2221 
Programme NW&I 
Level 3 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 1 (D) 
Co-ordinator Dr. J. Faber  
E-mail  j.faber1@uu.nl  
Phone 030 – 2536792 
Language English 
Open to other 
students  

Yes 

Entrance 
requirements 

Theorie van Innovatie & Organisatie (GEO3-2218) or Organization 
Theories (GEO2-2218) 

  
Objectives After this course students have knowledge about and can apply theories 

and models of innovation management in analysing innovation 
management in practice. The objectives of this course contribute to the 
realization of the following BSc-NWI degree qualifications, namely the 
student: 
- has knowledge and understanding of natural science and of the field 

of innovation studies; 
- has knowledge and understanding of the theoretical and 

methodological principles of natural science and of the field of 
innovation studies; 

- has acquired general academic skills, especially in relation to natural 
science and of the field of innovation studies; 

- can use the acquired knowledge and understanding in a way that 
shows a professional approach to his/her work or profession; 

- can translate a practical question or problem of the subject area into a 
clear and investigable research question; 

- can adequately operationalise the terms held within that research 
question; 

- can study a subject both theoretically and empirically while relating 
one to the other; 

- can present the result(s) in a coherent argumentation that is 
synthesised in a clear conclusion; 

- can use the result(s) for answering the practical question or to 
contribute to clarification and – if possible – solution of the problem; 

- can form a judgement that includes reflection on relevant social, 
scientific and ethical issues; and 

- can communicate information, ideas and solutions to both specialist 
and non-specialist audiences. 

Content Students will learn theories and models of innovation management and 
organisations and to derive an integrated dynamic process-model of 
innovation by individual organisations. This model is the foundation of 
an innovation management scan for organisations to be developed in 
the form of an interview-checklist. The development of the innovation 
management scan as an instrument for analysing and advising 
innovation management in practice is carried out according to the 
empirical cycle of scientific research. 
The course starts with lectures on innovation management and 
organisation theory during the first 4 weeks of the course, to be 
concluded with a written exam in week 5. After that, the students form 
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small groups to start a project in order to develop the innovation 
management scan. Each project ends with a research report on the 
developed innovation management scan and a written offer of 
management advice to the selected firm. 

Modes of 
instruction 

- Lectures 
- Group meetings 

Assessment Written examination (40%), participation in group meetings (20%) and 
the final report on the innovation management scan (40%). 

Literature - Tidd J. & Bessant, J., “Managing Innovation. Integrating technological, 
market and organizational Change”, Chicester Wiley, most recent 
edition 

- articles 
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Title NWI-Energy Analysis 
Code GEO3-2223 
Programme NW&I/MNW 
Level 3 
Status Major optional (NW&I: E&T) 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 2 (C) 
Coordinator Dr. E. Nieuwlaar 
E-mail  E.Nieuwlaar@uu.nl 
Phone 030-253 7607 
Language English 
Open to other 
students 

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Recommended 
prerequisites 

Natuurkunde voor Energie & Transport (GEO1-2203), Toegepaste 
Thermodynamica en Energieconversies (GEO2-2212) 

  
Objectives After completion of the course, the student is able to:   

 explain energy demand with the concept of energy functions, and list 
the most important energy functions;  

 describe the energy supply systems and the energy markets for the 
various energy carriers and use (national) energy statistics;  

 describe and represent energy saving potentials and describe policy 
instruments available in the energy area; 

 explain the concepts exergy, higher and lower heating value, primary 
and secondary energy and load factor and use these concepts in 
calculations with regard to energy demand applications, like 
refrigerators, boilers, cars etc.;   

 use the concepts of volume, structure and efficiency to carry out a 
simple decomposition analysis of energy demand; 

 use economic tools and the theories of technological scaling and 
learning to assess energy technologies;   

 analyse the energy demand of a single site, using concepts like 
degree-days and pinch analysis, and describe methods to manage 
the energy demand; 

 analyse an energy chain, and handle the allocation problem; 
 apply life cycle energy analysis to energy systems, using tools like 

process- and input-output analysis. 
Content This course provides tools to analyse energy systems. Questions involving 

energy systems are not limited to a specific discipline; concepts are 
needed from natural sciences (physics, chemistry, biology …) but also 
from economics and from policy studies to approach these questions.  
 
In this course the necessary thermodynamic background will be 
reviewed. Various parts of energy systems are studied: energy supply, 
energy demand, and the energy markets that connect supply and 
demand. After this background, various methodologies are used to 
analyse specific sites (like buildings, or production facilities), continuing 
with energy chains, energy life cycle analysis and tools to measure 
energy efficiency. 
 
Because questions will arise about future developments, concepts like 
cost-benefit analysis and learning curves are used. More general, of the 
analysis of energy saving potentials, and energy scenarios are used in this 
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course. Finally, the evaluation of energy policies are discussed.  
Modes of 
instruction 

Lectures and tutorials 

Assessment 2 Exams 
Literature Kornelis Blok, Introduction to Energy Analysis, Techne Press, Amsterdam, 

ISBN: 90-8594-016-8 
Academic skills none 
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Title NWI- Innovation Policy 
Code GEO3-2225  
Programme NWI 
Level 3 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 3 (A) 
Coordinator Dr. G.J. Heimeriks 
E-mail  g.j.heimeriks@uu.nl 
Phone 030-253 1222 
Language English 
Open to other 
students  

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Recommended 
prerequisites 

Organization Theories (GEO2-2218), Onderzoeksvaardigheden 1 (GEO2-
2204) and Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201) 

  
Objectives After completion of this course the student:  

- understands the (im)possibilities and manifestations of the policy of 
social actors within innovation trajectories;  

- masters the basic concepts of the policy theory;  
- has knowledge of topical innovation policy;  
- has insight into the development, specificity and effectiveness of this 

policy; 
- is able to analyze complex innovation trajectories and the context in 

which they occur; 
- can formulate policy trajectories;  
- can cooperate with students and experts from the field. 

Content This course focuses on the questions why, with what target, how, and 
with what result governments intervene in innovation trajectories. 
Through this focus, the course aims at the macro and the meso level, 
with notice of the interface meso-micro. Also at the centre of this 
course are the cycle analysis (policy context, innovation trajectory), 
selection (further specification of policy problem, including targets), 
implementation (process and instruments), and evaluation. Furthermore, 
the course uses the concept of 'national innovation system', in order to 
clearly position the various types of policy, their instruments, and 
effects. The course will start with a presentation of basic concepts from 
policy theory, after which it will focus on the policy of the Dutch and 
European governments. After a brief outline of the rise and 
development of this policy over the last 30 years, the following aspects 
will be illustrated: 

    * identification. A distinction will be made between market 
imperfections and system errors. 

    * targets. These targets will be related to the different roles of the 
government in innovation trajectories, for instance: the government as 
guardian of infrastructure, issuer of rules, owner of problems (health 
care, environment, education), launching customer (government 
automation, defense). 

    * instruments. Various types of instruments (financial, diffusion, 
process, system) will be analyzed both at the individual level and at the 
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level of the portfolio of policy instruments. 

    * effects. Focus point will be the question whether targets are 
realized. Apart from that, there will be attention for undesirable and 
indirect effects. 

    * development. Based on the historical outline, an analysis will be 
made of the development of the innovation policy from a supply-
oriented to a more demand-oriented policy. 

    * international positioning. Focus will be on the differences with 
other countries and their explanations, as well as the relation to the 
innovation policy on the European level. Armed with this knowledge, 
the students will then execute a project, in which a policy trajectory is 
developed, relevant to several government parties, based on a specific 
innovation trajectory. 

Modes of 
instruction 

Lectures, Tutorials 

Assessment Assignments, Written policy report, Final exam 
Literature Reader 
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Naam cursus NWI-Innovatieproject 2 
Code GEO3-2226 
Programma NW&I 
Niveau 3 
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 4 (B) 
Coördinator Nog niet bekend 
E-mail   
Telefoon  
Andere docenten Diverse docenten 
Taal Nederlands 
Open voor 
bijvakstudenten  

Nee 

Ingangseisen Alle overige verplichte onderdelen van de major behaald, m.u.v. 
Bachelor thesis (GEO3-2228) en Onderzoeksvaardigheden 2 IMW 
(GEO2-2217). Daarnaast dient minimaal één van onderstaande 
cursussen behaald te zijn: 

- Ziekte en Medicijnen (GEO2-2215), of 
- Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies 

(GEO2-2212) 
Aanbevolen 
voorkennis 

Alle cursussen uit LS of E&T. 
Tenminste twee overige major gebonden cursussen op niveau 3.    

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student: 

- een praktisch innovatievraagstuk herformuleren tot een 
duidelijke en onderzoekbare vraagstelling (eindterm 5a) 

- kennis uit de domeinen E&T of LS integreren met 
innovatiegerelateerde kennis (eindterm 1 & 2)  

- de resultaten van een onderzoek evalueren om tot 
praktische (beleids-) implicaties te komen (eindterm 5a) 

- wetenschappelijke bevindingen schriftelijk en mondeling 
rapporteren naar opdrachtgevers in de samenleving 
(eindterm 4, 5d & 6) 

- Projectmanagement technieken toepassen (eindterm 3). 
De genoemde eindtermen refereren naar sectie 1.2 van de 
studiegids.  

Inhoud Nadat in de opleiding NW&I afzonderlijke vakken zijn gevolgd op 
het gebied van natuurwetenschappen, innovatie en onderzoeks-
vaardigheden, wordt in Innovatieproject-2 al deze kennis 
samengebracht door zelf te werken aan herkenbare, maatschap-
pelijk relevante innovatiecases. 
 
De cursus is opgehangen aan een aantal realistische/reële 
innovatievraagstukken op het gebied van Life Sciences en 
Energie & Transport. De studenten vervullen daarbij de rol van 
innovatiemanager. Zij zullen in teamverband een offerte 
uitschrijven, een onderzoek uitvoeren en op basis van de 
bevindingen een (beleids-) advies aandragen. 
 
Verder zal binnen de cursus aandacht besteed worden aan 
projectmanagement, het beknopt presenteren van 
onderzoekbevindingen en de rol van innovatie theorieën en 
methoden bij het uitbrengen van een (beleids-) advies.  
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Innovatieproject -2 verschilt van het vak Innovatieproject-1 op 
een aantal aspecten. Het belangrijkste verschil is dat de 
studenten in dit vak een ongestructureerde vraag (uit de praktijk) 
zelf moeten herdefiniëren naar onderzoekbare 
onderzoeksvragen. Er is meer vrijheid in het zelf inrichten van het 
project, waardoor IP-2 complexer is dan het vak IP-1. 

Werkvormen Hoorcolleges, werkcolleges, projectwerk 
Toetsvormen Offerte (20%), Eindrapport (60%), Presentatie (10%), 

Projectmanagement (10%) 
Literatuur Studenten zoeken zelf naar relevante literatuur.  
Academische 
vaardigheden 

Vergaderen, samenwerken, onderzoekspaper, presentatie. 
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Naam cursus NWI-Bachelorthesis NW&I 
Code GEO3-2228 
Programma NW&I 
Niveau 3 
Status Major verplicht 
Credits 7,5 EC 
Periode (slot) 2 (A) & 4 (C ) 
Coördinator Nog niet bekend 
E-mail   
Telefoon  
Taal Nederlands en Engels 
Open voor 
bijvakstudenten 

Nee; m.u.v. LAS-NW&I 

Ingangseisen Minstens één majorgebonden keuzecursus op niveau 3 behaald en alle 
overige verplichte onderdelen van de major behaald, m.u.v. 
Innovatieproject 2 (GEO3-2226) en Onderzoeksvaardigheden 2 IMW 
(GEO2-2217). Wel volledig deelgenomen hebben aan Onderzoeks-
vaardigheden 2 IMW (GEO2-2217). Bij een onvoldoende voor OV2 mag 
student alleen blijven meedoen aan de Bachelorthesis NW&I indien er 
een recht bestaat op reparatie. 

Opmerkingen In deze cursus wordt tevens getoetst of de student academische 
vaardigheden in voldoende mate beheerst., De cursus kan alleen 
succesvol worden afgerond indien de studenten een voldoende 
beoordeling behaalt voor elk van de vier volgende deeltoetsen: 
onderzoeksvoorstel, wetenschappelijk verslag, Engelse 
posterpresentatie en schriftelijk coreferaat.   

  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus: 

 is de student in staat om zelfstandig een onderzoekstraject te 
plannen op zijn of haar vakgebied (Natuurwetenschap & 
Innovatiemanagement), blijkend uit een schriftelijk 
onderzoeksvoorstel;  

 is de student in staat op zijn of haar vakgebied om systematisch 
gegevens over een onderwerp te verzamelen en te analyseren en 
hiervan gestructureerd verslag te doen in de vorm van een 
wetenschappelijk verslag; 

 is de student in staat kritisch te reflecteren op het werk van anderen 
binnen het eigen vakgebied, blijkend uit een schriftelijk coreferaat; 

 is de student in staat in het Engels over zijn/haar bachelorthesis te 
communiceren, blijkend uit een Engelstalige samenvatting in de 
thesis, een Engelstalige posterpresentatie en een schriftelijk 
coreferaat. 

Inhoud De bachelorthesis is  de wetenschappelijke afsluiting van de  
bacheloropleiding Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. De 
bachelorthesis wordt gezien als een ‘proeve van bekwaamheid’, waarin 
de student dient aan te tonen dat hij of zij beschikt over de benodigde 
academische competenties om op behoorlijke zelfstandige wijze de 
wetenschappelijke onderzoekscyclus te doorlopen. 
 
Het onderwerp van de bachelorthesis wordt door de begeleidend 
docent vastgesteld. De student destilleert hieruit een wetenschappelijk 
relevante onderzoeksvraag en schrijft hier zijn of haar thesis over.  
 
De bachelorthesis kent twee mogelijke vormen: een empirisch 
onderzoekspaper of een state-of-the-art review.  
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Werkvormen  Hoorcollege 
 Posterpresentatie 
 Intervisiebijeenkomsten 
 Individuele uitvoering van de bachelorthesis 

Toetsvormen Thesis (70%), onderzoeksvoorstel (20%), Engelse posterpresentatie 
(10%), Engels coreferaat (V/NV). 
 
In de ongeveer eerste drie weken van de bachelor thesis schrijft de 
student een onderzoeksvoorstel dat wordt beoordeeld door de 
begeleider. Indien het onderzoeksvoorstel als onvoldoende wordt 
beoordeeld, dan wordt de student eenmalig in de gelegenheid gesteld 
om een herziene versie in te dienen. Indien de herziene versie niet 
voldoende is dan krijgt de student geen eindcijfer voor de cursus.   

Literatuur Zie studiewijzer 
Academische 
vaardigheden 

Paper, Engelse (poster)presentatie, Engels coreferaat; zie ook hierboven 
bij opmerkingen. 
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Title NWI-Models of Technological Change 
Code GEO3-2264 
Programme NW&I 
Level 3 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 4 (B) 
Coordinator Dr. F. Alkemade 
E-mail  f.alkemade@uu.nl 
Phone 030 – 253 5410 
Language English 
Open to other 
students  

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Recommended 
prerequisites 

Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201), Micro-
economie van Innovatie (GEO1-2255), Economie van 
Technologie en Innovatie (GEO2-2211) 

Objectives After completion of the course, the student is able to: 
 formulate clear hypotheses and research questions based 

upon the course literature; 
 translate theories of innovation and technological change 

into explanatory (conceptual) models; 
 design computer simulation experiments in order to 

analyze hypotheses and research questions about 
technological change; 

 describe the results of simulation experiments; 
 analyse and interpret the results of computer simulations 

in order to answer research questions about 
technological change. 

Content The course on models of technological change teaches students 
how to translate theories into conceptual models and use these 
models to analyze innovation processes. In this course we use 
models because models help students to think more clearly, to 
make sense of data and to formulate policy and managerial 
recommendations. In short, models help to develop the analytical 
skills of students. 
In the course we study a number of well-known modelling 
papers from the innovation studies literature. The lecturer 
provides simulation models for several papers and the students 
have to work with these models in order to understand the 
underlying theories and their policy and managerial implications. 
In the final weeks of the course the students have to 
demonstrate their understanding of the course topics in a serious 
game setting. 
 
Note: this course has 8 eight contact hours a week and requires 
active participation. Do not enrol if you cannot meet these 
requirements. 

Modes of 
instruction 

Lectures, computer labs 

Assessments Assignments 
Literature To be announced 
Software NetLogo (Freely downloadable, open source) 
Academic skills Thinking, Argumentation, Writing skills 
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Title NWI-Sustainable Drug Development 
Code GEO3-2266 
Programme NW&I 
Level 3 
Status Major optional 
Credits 7,5 EC 
Period (slot) 1 (C) 
Coordinator Prof.dr. H. Schellekens 
E-mail  h.schellekens@uu.nl, e.h.m.moors@uu.nl  
Other lecturers Dr. E.H.M. Moors 
Language English 
Open to other 
students  

Yes 

Entrance 
requirements 

None 

Recommended 
prerequisites  

Knowledge of courses Ziekte & Medicijnen (GEO2-2215) and 
Innovation Systems (GEO2-2208). 

  
Objectives After completion of the course, the student is able to: 

- analyze the current deficits in the innovation system of drug 
development. 

- analyze potential solution directions to the weaknesses in the 
current drug innovation system 

- evaluate  conditions for  sustainable drug development. 
- integrate reforms of various sub-systems in drug development 
- design a model for sustainable drug development. 

Content 1. History of drug development 
2. Rise and fall of the pharmaceutical industry 
3. Marketing of drugs (marketing to professionals, direct and 

indirect marketing to consumers) 
4. Drugs and regulations (marketing authorization, 

reimbursement, professional guidelines, special issues as 
orphan drugs and WHO essential drugs, 
pharmacovigilance) 

5. Drugs and patents (patents and innovation, patent as 
strategic tool, patents and ethics) 

6. Drug development and the academic world  
(commercialization of science, open access developments) 

7. Animals in drug development (predictive value and 
alternatives) 

8. Health and sustainable development (health and 
development, health and climate change, international 
health policy) 

9. Sustainable drug development (causes and solutions for 
the innovation deficit, transition to a sustainable system). 

Modes of 
instruction 

Lectures, guest lectures, tutorials, report and presentation 

Assessment Written examination; Essay on one of the nine topics; 
Presentation 

Literature Blackboard reader of about 60 publications on the system of drug 
development and the innovation deficit. 
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Titel NWI-Module op Maat NW&I 
Code GEO3-2267 
Programma NW&I  
Niveau 3 
Status Profilering 
Credits 7,5 EC  
Periode (slot) alle perioden 
Coördinator Dr. J.C.M. Farla 
E-mail  J.C.M.Farla@uu.nl  
Telefoon 030-253 7850 
Andere docenten Diverse docenten 
Taal Nederlands 
Open voor bijvak 
studenten 

Nee 

Ingangseisen  Ten minste de majorvakken uit het eerste studiejaar met succes 
afgerond;  

 Weinig tot geen studieachterstand; 
 De module kan uitsluitend worden gevolgd als vanuit de opleiding 

Natuurwetenschap en Innovatiemanagement een docent bereid kan 
worden gevonden het vak te begeleiden (o.a. afhankelijk van 
beschikbare tijd, expertise en interessesfeer docent); 

 Goedkeuring door examencommissie uiterlijk 1 maand vóór aanvang 
van module; 

 Te volgen en af te ronden binnen 1 cursusperiode. 
  
Cursusdoelen Na afronding van de cursus kan de student:  

 een module ontwerpen waarmee de student zijn/haar kennis en/of 
vaardigheden ten aanzien van Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement kan verdiepen; 

 een rapportage schrijven waarmee wordt aangetoond dat kennis 
en/of vaardigheden ten aanzien van Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement zijn verdiept. 

Inhoud Studenten die zelfstandig kunnen werken (individueel of in kleine 
groepen), weinig tot geen studieachterstand hebben en behoorlijke 
cijfers hebben behaald kunnen zelf een module ontwerpen en ter 
goedkeuring voorleggen. Deze cursus betreft de invulling van de 
Bachelor profileringsruimte ten aanzien van een verdieping van kennis en 
vaardigheden binnen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. 
  
De inhoud van de cursus kan variëren naar onderwerp en 
uitvoeringsvorm (b.v. literatuuronderzoek, onderzoeksopdracht, stage, 
opdracht voor Wetenschapswinkel), zolang daarmee de doelstellingen 
van de cursus gehaald kunnen worden. Bij uitvoering van een stage 
draagt de opleiding geen verantwoordelijkheid voor de uitvoerbaarheid 
en begeleiding ter plaatse, noch voor kosten of ongevallen 
samenhangend met de stage. Er is geen open inschrijving via Osiris 
Student. 
 
Het initiatief ten aanzien van onderwerp en vorm, alsmede de 
begeleiding ligt geheel bij de student. De student benadert een docent 
teneinde zijn/haar bereidheid vast te stellen ten aanzien van de 
begeleiding. Inhoud en uitvoeringsvorm worden door student en docent 
samen vastgesteld. 
 
De student stelt ten aanzien van de cursus een Plan van Aanpak op dat 
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ten minste bevat: 
- beschrijving van de inhoud; 
- specifieke doelstellingen; 
- uitvoeringsvorm en methoden; 
- vorm van de rapportage met beoordelingscriteria; 
- periode van uitvoering en tijdsplanning; 
- naam begeleidend docent en eventuele externe begeleiders. 

 
Het Plan van Aanpak dient te worden goedgekeurd door de beoogd 
begeleidend docent en de coördinator. Daarna dient de student het Plan 
van Aanpak in bij de Examencommissie met het verzoek tot goedkeuring 
hiervan ten behoeve van de invulling van de cursus. De goedkeuring van 
de examencommissie moet plaatsvinden uiterlijk 1 maand vóór aanvang 
van de cursusperiode waarin de module plaatsvindt. Lever het Plan van 
Aanpak en het verzoek tot goedkeuring daarom uiterlijk 8 weken voor 
aanvang van de cursusperiode waarin de module plaatsvindt in bij de 
examencommissie. 

Werkvormen Zelfstudie volgens de in het Plan van Aanpak omschreven 
uitvoeringsvorm. 

Toetsvormen De beoordeling vindt plaats op basis van de rapportage welke in het Plan 
van Aanpak is beschreven, en door de Examencommissie is 
goedgekeurd. 

Literatuur Per module verschillend 
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5. Bijlagen 
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Bijlage I Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement (2012/2013) 
 
 
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. 
Zie: UU home > onderwijs > onderwijsorganisatie >onderwijsregelingen. 
 
Deze regeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Geowetenschappen op 24 april 
2012 met instemming van de faculteitsraad d.d. 24 april 2012 
 
 
PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
art. 1.1 – toepasselijkheid van de regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding 
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (hierna te noemen: de opleiding) en op alle 
studenten die voor de opleiding staan ingeschreven. 
De opleiding wordt verzorgd door de Undergraduate School binnen de faculteit 
Geowetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. 
 
art. 1.2 – begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
academische vakantie:  
periode gelegen tussen het einde van semester 2 en de start van semester 1 in het volgend 
studiejaar, conform de universitaire jaarkalender 
 
contract onderwijsvoorzieningen:  
het door de onderwijsdirecteur (of andere functionaris namens de opleiding) en gehandicapte 
student 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 in de cursusbeschrijving als coördinator wordt vermeld 
 
examen: 
het afsluitend bachelorexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegd, als aan alle 
verplichtingen van de gehele bacheloropleiding is voldaan 
 
fraude en plagiaat:  
het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht 
en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
 
Internationaal Diploma Supplement:  
de bijlage bij het bachelorgetuigschrift 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 
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opleiding: 
de bacheloropleiding genoemd in art. 1.1 van deze regeling, bestaande uit een samenhangend 
geheel van onderwijseenheden 
 
periode: 
gedeelte van het academisch jaar (10 weken) waarvan begin- en einddatum zijn vastgelegd in de 
universitaire jaarkalender 
 
portfolio: 
de verzameling documenten met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door 
hem gekozen opleiding 
 
praktische oefening:  
het deelnemen aan een practicum of een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het 
bereiken van bepaalde vaardigheden, zoals: 

- het schrijven van een scriptie of paper 
- het maken van een werkstuk of een ontwerp 
- het geven van een presentatie, voordracht of referaat 
- het uitvoeren van een onderzoekopdracht 
- het deelnemen aan een werkgroep, een veldwerk of een excursie 
- het samenwerken in groepsverband 
- het doorlopen van een stage 

 
semester: 
gedeelte van het academisch jaar (ong. 5 maanden) waarvan begin- en einddatum zijn 
vastgelegd in de universitaire jaarkalender 
 
student: 
degene (m/v) 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 (EC): 
(Europees uniform vastgestelde) eenheid waarin de studielast wordt uitgedrukt; 1 studiepunt 
komt overeen met 28 uren studeren. 
 
Studiepunt Geowetenschappen: 
onderwijsbalie en de studievoortgangsadministratie van de faculteit 
 
studiewijzer: 
document waarin van een cursus is aangegeven: de eindtermen; de eisen (o.a. de 
aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen) waaraan een student moet voldoen om de 
eindtermen te bereiken; de wijze waarop het eindcijfer tot stand komt; het rooster en de 
werkvormen; 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 
 
universitaire jaarkalender: 
de periodiek door het College van Bestuur vastgestelde indeling van het academisch jaar 
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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 
 
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 bijlage onder 3 vermelde gelijkwaardige 
vooropleiding toegang tot de opleiding mits voldaan is aan voorwaarden genoemd in het 
tweede lid. 

 
2. De bezitter van een in de bijlage onder 3 vermelde vooropleiding kan zich pas inschrijven 

voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij voldoende kennis op het niveau van het vwo-
eindexamen cf. profielen 2007 bezit van de volgende vakken: Wiskunde A of Wiskunde 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 van het James Boswell Instituut. 
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. 2.2 – 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, ‘Profiel Academische Taalvaardigheid’ 
(PAT) of "Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs" (PTHO), en 

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 worden voor aanvang van de opleiding vervuld 
door het afleggen van één de volgende toetsen: 
o 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’. 

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

o Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende 
certificaten:  
- Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: C; 
- Cambridge Certificate of Proficiency in English; minimum score: C. 

 
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 B en Natuurkunde 
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PARAGRAAF 3 – INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING 
  
art. 3.1 – doel van de opleiding          
 
1. Met de opleiding wordt beoogd: 

o kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van natuur- en innovatiewetenschappen 
en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid. 

o academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van competenties 
(kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van: 

- academisch denken, handelen en communiceren; 
- hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium; 
- (wetenschappelijk) communiceren in de eigen taal; 
- hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere 

wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en maatschappelijk/culturele context. 
o voorbereiding op een verdere studieloopbaan 

 
2. De afgestudeerde: 

o heeft kennis van en inzicht in het vakgebied van de natuur- en 
innovatiewetenschappen; 

o heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische grondslagen van de 
natuur- en innovatiewetenschappen; 

o beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met betrekking 
tot de natuur- en innovatiewetenschappen; 

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

o kan een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren tot een duidelijke 
en onderzoekbare probleemstelling; de daarin vervatte begrippen op adequate wijze 
operationaliseren; een onderwerp zowel theoretisch als empirisch bestuderen, in 
onderlinge samenhang; het resultaat weergeven in een coherent betoog dat wordt 
afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie; de resultaten gebruiken voor 
het beantwoorden van de praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en zo 
mogelijk oplossing van het probleem; vormt een oordeel dat mede gebaseerd is op het 
afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische 
aspecten; 

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

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

 
art. 3.2 – vorm van de opleiding 
 
De opleiding wordt voltijds verzorgd. 
 
art. 3.3 – taal waarin de opleiding wordt verzorgd 
 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. In bijzondere gevallen kan een cursus in het 
Engels worden verzorgd, omdat de cursusdoelen, de eindtermen van de opleiding of de 
herkomst van de docent(en) en/of een deel van de studenten dit vereisen. 
 
art. 3.4 – studielast 
 
1. De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten. 
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2. De opleiding omvat onderdelen op gevorderd niveau1 met een studielast van tenminste 45 
studiepunten (in major en profileringsruimte samen). 

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

betrekking heeft op Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. Daarvan zijn de in de 
bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale studielast van 75 studiepunten 
verplicht.  

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

3. Van de major dienen onderdelen die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en 
maatschappelijke context van de Natuurwetenschap en Innovatiemanagement met een 
studielast van tenminste 15 studiepunten deel uit te maken. 

4. De onderdelen van de major dienen voor tenminste 52,5 studiepunten op verdiepend niveau 
te liggen en voor tenminste 45 studiepunten op gevorderd niveau. 

5. In de major is een thesis met een studielast van 7,5 ects opgenomen waarbij de student de 
mogelijkheid heeft zelfstandig een afrondend werkstuk te maken. 

 
 
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 niveau te liggen. 
3. Voor keuze komen in aanmerking onderdelen, 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. Voorts komen 
voor keuze in aanmerking - onder goedkeuring van de examencommissie - onderdelen 
verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een 
bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. De 
examencommissie bepaalt daarbij het niveau van deze 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 
onderwijsinstituut 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 – onderdelen elders  
 
1. Voorwaarde voor het behalen van het getuigschrift van het bachelorexamen van de 

opleiding is dat tenminste de helft van het onderwijsprogramma is behaald via onderdelen 
verzorgd door de Universiteit Utrecht. 

2. Onderdelen 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 onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan 
een instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van art. 5.12 vrijstelling worden 
verleend. 

                                                 
1 zie art. 4.1 
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4. In afwijking van artikel 3.7.3. kunnen onderdelen die voorafgaand aan de start van de 
bacheloropleiding bij een bacheloropleiding aan de UU zijn behaald met het behaalde 
judicium worden ingebracht in het examenprogramma van de student. 

 
 
art. 3.8 – honoursprogramma  
 
1. De opleiding kent een honoursprogramma. De samenstelling van dit programma is vermeld in 

bijlage 4.  
2. Jaarlijks wordt door de HP toelatingscommissie een aantal studenten geselecteerd voor 

deelname aan het honoursprogramma. Daarbij gelden de volgende criteria: 
a. Geen studieachterstand 
b. Goede (bovengemiddelde) studieresultaten 
c. Sterke motivatie, blijkend uit de aanmeldingsbrief 

3. De toelatingscommissie kan besluiten een student toe te laten tot het honoursprogramma 
als aan de in lid 2 sub a. genoemde voorwaarde niet geheel is voldaan.  

4. De selectieprocedure is te vinden op de website van de faculteit en in de studiegids. 
 
 
PARAGRAAF 4 – ONDERWIJS 
 
art. 4.1 – cursus 
 
1. Voor de onderdelen van de opleiding worden cursussen verzorgd met een studielast van 

3,75 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.  
5. Een cursus wordt verzorgd op een van de volgende niveaus:  

- inleidend:  1 
- verdiepend: 2 
- gevorderd:  3 

 
 
art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis 
 
1. In de cursusbeschrijvingen in de studiegids staat vermeld welke cursussen moeten zijn 

behaald om deel te kunnen nemen aan het betreffende onderdeel. 
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. 4.3 - inschrijving voor cursussen 
 
1. Aan een cursus kan pas worden deelgenomen nadat de student zich tijdig daarvoor via 

OSIRIS-student heeft ingeschreven. Zie: www.uu.nl/inschrijfperiodes.  
2. Alle in de Universitaire Onderwijscatalogus vermelde cursussen vinden doorgang. 

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. 

3. 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 
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het cursusaanbod van de eigen major; inschrijving is alleen mogelijk tijdens de reguliere 
inschrijvingsperiode.  

4. Uitzondering op het in lid 3 gestelde vormt de inschrijving door voor het 
honoursprogramma ingeschreven studenten voor cursussen, behorend tot dit programma. 
Deze extra-inschrijving wordt altijd gehonoreerd. 

5. De student ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor de start van de 
onderwijsperiode bericht over het al dan niet geplaatst zijn in de cursus(sen). 

6. Bachelorstudenten mogen niet deelnemen aan mastercursussen, tenzij de 
toelatingscommissie van de masteropleiding hier vooraf toestemming voor heeft verleend 
middels een in de studievoortgangsadministratie geregistreerde toelatingsbeschikking. 

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

8. Studenten die het inschrijfverzoek na 31 augustus insturen, hebben niet automatisch recht 
op toelating tot de reeds gestarte (major)cursussen van de betreffende periode van het 
eerste semester.  

 
 
art. 4.4 – aanwezigheids- en inspanningsverplichting  
  
1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij staat 

ingeschreven.  
2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs, worden de 

aanvullende eisen, zoals de aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen, per onderdeel in 
de studiewijzer omschreven. 

3. Indien aantoonbaar sprake is van overmacht (bijzondere omstandigheden als gevolg van bv 
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 een schriftelijk bewijs van de bijzondere 
omstandigheden te overleggen. 

4. Inspanningsverplichtingen (zoals het houden van een presentatie of het schrijven van een 
paper) kunnen nimmer vervallen. Wanneer een student door overmacht niet tijdig aan een 
bepaalde inspanningsverplichting kan voldoen, bepaalt de cursuscoördinator een nieuwe 
datum waarop aan deze verplichting moet worden voldaan. 

5. Studenten die in aanmerking willen komen voor een bijzondere regeling ten aanzien van 
cursusverplichtingen wegens chronische ziekte, handicap of topsportstatus, kunnen hiertoe 
een verzoek richten aan de examencommissie. 

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 in de volgorde van inschrijving, met dien verstande dat voor de 

opleiding (incl. LAS hoofdrichting NW&I) ingeschreven studenten voorrang genieten bij de 
cursussen die behoren tot het verplichte deel van hun major. 

3. Naast de in het tweede lid geformuleerde algemene voorrangsregel geschiedt toelating voor 
cursussen met een beperkte capaciteit op basis van de volgende plaatsingsregels: 
1. studenten die een cursus herhalen, omdat zij deze niet met goed gevolg hebben 

afgerond ten gevolge van een overmachtsituatie; 
2. een in het gekozen studiepad of track verplichte majorgebonden keuzecursus; 
3. verplichte cursus voor minorstudenten; 
4. verplichte cursus voor door de faculteit geaccepteerde uitwisselings- en pre-

masterstudenten die zich tijdig hebben ingeschreven. 
4. Bij keuzecursussen met beperkte capaciteit wordt geloot. Daarbij gaan studenten van de 

faculteit (incl. geaccepteerde GEO- uitwisselingsstudenten) voor externe studenten. 
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5. Studenten die staan ingeschreven voor een cursus, maar niet deelnemen, verliezen bij een 
volgende inschrijving het recht op voorrang zoals beschreven in de plaatsingsregels. 

6. Van de student wordt verwacht dat hij regelmatig zijn universitaire emailadres, de facultaire 
website en de elektronische leeromgeving raadpleegt. Informatie die op deze wijze wordt 
verspreid, wordt als bekend verondersteld. 

 
 
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, in de studiegids en/of in de studiewijzer staat 

beschreven aan welke prestaties 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. In de beschrijving van de cursus in de studiewijzer kan worden aangegeven dat het behalen 
van een niet-afgerond minimumcijfer (max. 5,50) voor een of meer individuele deeltoetsen 
voorwaarde is voor het verkrijgen van een voldoende eindcijfer voor de desbetreffende 
cursus. 

5. Iedere cursus bevat, uiterlijk halverwege de cursusduur, een moment waarop de docent de 
vorderingen van de student evalueert en aan hem kenbaar maakt. 

6. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van de cursus. 
7. In het Reglement2 van de examencommissie (zie: studiegids/website) 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. 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. 

 
 
 

                                                 
2 Ook wel ‘Regels en Richtlijnen’ genoemd. 



 87

art. 5.3 – 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. 
 
 
art. 5.4 – reparatie: aanvullende of vervangende toets 
 
1. Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en hem 

niettemin geen voldoende is toegekend, maar wel het eindcijfer van tenminste 5,00 voor 
afronding, wordt hij eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen. 

2. De docent bepaalt de inhoud en de vorm van de aanvullende toets. 
3. Indien voor de individuele aanvullende toets een voldoende resultaat wordt behaald, wordt 

als eindcijfer voor de gehele cursus een 6 in de studievoortgangadministratie opgenomen. 
Eerder behaalde deelresultaten worden niet meer meegewogen in de totstandkoming van 
het eindcijfer van de aanvullende toets  

4. 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.   

5. Indien de student door aantoonbare overmacht een (deel)toets mist, wordt hij eenmaal in de 
gelegenheid gesteld een vervangende toets af te leggen. Alleen studenten die zich direct na 
het ontstaan van de overmachtssituatie bij het secretariaat van de opleiding melden komen 
in aanmerking voor een vervangende toets. 

6. De docent bepaalt de inhoud en de vorm van de vervangende toets. 
7. behoudens het bepaalde in lid 8 wordt het resultaat van de vervangende toets meegewogen 

in de totstandkoming van het eindcijfer van de gehele cursus. 
8. Indien de vervangende toets een vervanging is voor alle toetsen van de cursus, wordt het 

resultaat van de vervangende toets in de studievoortgangsadministratie verwerkt. 
 
 
art. 5.5 – 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. 5.6 – 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. 
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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. 5.7 – 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, kan hij desgevraagd in aanmerking 
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. 5.8 – 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 10 werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen en maakt dit 
oordeel bekend.  

3. 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. 

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

het inzagerecht, bedoeld in art. 5.10 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van 
Beroep voor de Examens. 

 
 
art. 5.9– geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 

In afwijking hiervan kan de examencommissie voor een onderdeel waarvan de toets langer 
dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen. 

2. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een onderdeel dat niet met goed gevolg 
is afgelegd, 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. 5.10– inzagerecht 
 
1. Binnen dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets krijgt de 

student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen 

van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede zo mogelijk van de normen 
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 
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art. 5.11 – bewaartermijn toetsen 
 
1. De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden 

gedurende twee jaar na de beoordeling bewaard.  
2. De in artikel 3.5, vijfde lid bedoelde thesis en de beoordeling daarvan wordt gedurende 

zeven jaar na de beoordeling bewaard. 
 

 
art. 5.12 – 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. 5.13 – 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 het tentamen spieken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig 

aan fraude; 
- tijdens het tentamen in het bezit te zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde 

rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen etc), waarvan de 
raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 

- door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht;  
- zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te 

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

tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
- het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 
- het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën 

zonder aanhalingstekens of verwijzing; 
- het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten 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 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; 
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- het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals 
een internetsite met uitreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn 
geschreven. 

 
2. a.  Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit  

    schriftelijk mee aan de examencommissie.  
b. Wanneer de examinator plagiaat constateert of vermoedt: 

- deelt hij dit schriftelijk mee aan de student;  
- stelt hij de student in de gelegenheid schriftelijk daarop te reageren; 
- stuurt hij daarna de schriftelijke stukken en bevindingen naar de examencommissie. 

c. De examencommissie stelt de examinandus in de gelegenheid te worden gehoord. 
 

3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de 
examinandus 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.  

 
4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft:  

a. In ieder geval:  
o ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentamen 
o 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 examinandus, één of meer van de volgende sancties:  
o verwijderen uit de cursus 
o het niet meer in aanmerking komen voor een positief judicium (cum laude) als 

bedoeld in art.6.2 
o uitsluiting van deelname aan tentamens of andere vormen van toetsing die behoren 

bij het betreffende onderwijsonderdeel voor het lopende academisch jaar, dan wel 
voor een periode van 12 maanden  

o volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing 
voor een periode van 12 maanden.  

c. Indien de student reeds eerder een berisping heeft gekregen: 
volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing 
voor een periode van 12 maanden.  

d. Bij zeer ernstige en/of herhaalde fraude kan de examencommissie het college van 
bestuur voorstellen de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te 
beëindigen.  

 
 
art. 5.14 – beroepsrecht 
 
Tegen beslissingen van de examencommissie of van examinatoren 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. 6.5 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 
haar daartoe aanleiding geven. 
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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.  

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

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

7. 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. 
Dit verzoek moet worden ingediend binnen twee weken nadat de student op de hoogte is 
gebracht van de uitslag van het examen. Bij dit verzoek geeft de student aan wanneer hij het 
getuigschrift wil ontvangen. De examencommissie willigt het verzoek in het studiejaar 2012-
2013 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 onderdeel 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 vanwege de omstandigheid 
dat betrokkene in de studieplanning geen rekening heeft kunnen houden met de invoering 
van het automatisch afstuderen per september 2011. 

 
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 gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 

behaald 
- in de loop van de studie is maximaal 1 onderdeel overgedaan 
- voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen 
- er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.13) 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. 
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art. 6.4 – honours 
 
Indien het totale honoursprogramma als bedoeld in art. 3.8 met goed gevolg is afgesloten, 
wordt dit op het Internationaal Diploma Supplement vermeld. 
 
 
art. 6.5 – getuigschrift 
 
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 Internationaal Diploma Supplement 
toe, waarmee (internationaal) inzicht wordt verschaft in de aard en inhoud van de afgeronde 
opleiding. 

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

 
 
Art. 6.6 - Grade Point Average (GPA)  
 
1. Op het Internationaal Diploma Supplement is het final Grade Point Average (GPA) vermeld 

om de academische prestaties van een student weer te geven.  
2. Het final GPA is het gemiddelde cijfer van de resultaten die zijn behaald binnen het 

examenprogramma van de opleiding, gewogen naar studiepunten en uitgedrukt op een 
schaal van 1 tot en met 4 met twee decimalen. Resultaten behaald in het eerste 
inschrijvingsjaar voor de bacheloropleiding tellen niet mee bij de berekening van het final 
GPA. 

3. De berekening van het final GPA gaat als volgt: 
- alle geldende cursusresultaten na het eerste inschrijvingsjaar, behaald in het 

examenprogramma van de bacheloropleiding worden omgerekend naar quality points;                        
Voor studenten die instromen in een hoger studiejaar (d.w.z. degenen die vrijstelling 
hebben gekregen voor alle onderdelen van de eerste periode in de bacheloropleiding, 
met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten) geldt een afwijkende regel: bij 
deze studenten worden alle geldende tentamenresultaten vanaf hun eerste 
inschrijvingsjaar, behaald in het examenprogramma van de bacheloropleiding 
omgerekend naar quality points;  

- quality points zijn het geldend tentamenresultaat x aantal studiepunten (ECTS) van het 
betreffende onderdeel; 

- het totaal aantal behaalde quality points gedeeld door het totaal aantal behaalde 
studiepunten (ECTS) geven het gemiddeld tentamenresultaat;  

- het gemiddeld tentamenresultaat wordt omgezet in het final GPA.  
 

 
art. 6.7 – toegang tot aansluitende masteropleiding  
 
De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement van de Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, 
het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleiding Science and 
Innovationmanagement en kan uit dien hoofde worden toegelaten tot die masteropleiding. 
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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 het Studiepunt Geowetenschappen kan de student zijn 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 introductie in de eerste week van het eerste semester van het eerste studiejaar; 
- toewijzing van een tutor voor de gehele bacheloropleiding; 
- 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; 

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

- het geven van een bindend studieadvies. 
 
 
art. 7.3 – handicap 
 
Aan de student met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te volgen 
en de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn Contract onderwijsvoorzieningen. 
Verzoeken om een studiecontract af te sluiten worden ingediend 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 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 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 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.  
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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 kader van bedoelde bacheloropleiding 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 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. In afwijking van het vierde lid krijgt de student die: 
a. een verzoek tot uitschrijving doet voor een bacheloropleiding binnen de UU voor 

1 februari van het jaar van eerste inschrijving, en 
b. na 1 februari is ingeschreven bij een nieuw gekozen bachelor binnen de faculteit 

Geowetenschappen 
geen negatief bindend studieadvies voor de nieuw gekozen bacheloropleiding indien hij dat 
studiejaar minimaal 45 studiepunten heeft behaald voor beide opleidingen in totaal. 

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

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

9. In de afweging om een afwijzend 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 zijn gemeld, worden door de decaan in de afweging betrokken. Onder 
persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornis en 
bijzondere/ernstige familieomstandigheden. 

10. 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 overmachtsituaties 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. 

11. Indien op grond van omstandigheden als bedoeld in lid 9 en lid 10 van het uitbrengen van 
een negatief advies wordt afgezien, dan wordt aan de student het in lid 3 bedoelde 
studieadvies uitgebracht aan het einde van het volgend studiejaar. De student moet het 
aantal punten bedoeld in het derde lid halen in het volgend studiejaar; de reeds in het eerste 
studiejaar behaalde studiepunten tellen daarbij niet mee. 

12. Tegen een beslissing tot afwijzing kan binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep 
worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. 

 
 
 
art. 7.5 – portfolio 
 
Iedere student houdt een portfolio bij.  
 
 
 
PARAGRAAF 8 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
art. 8.1 – vangnetregeling 
 
In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, niet duidelijk voorziet of tot kennelijke 
onredelijke uitkomsten leidt, wordt door of namens de decaan beslist, na de examencommissie 
te hebben gehoord.  
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art. 8.2 – cum laude voor studenten die voor 1 september 2011 zijn gestart 
 
In afwijking van artikel 6.2 geldt voor studenten die vóór 1 september 2011 voor de opleiding 
waren ingeschreven tot en met het studiejaar 2014-2015 dat 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 gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 
behaald 

- in de loop van de studie is maximaal 1 onderdeel overgedaan 
- voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen 
- er is geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.12, lid 4 onder b) 

inhoudend dat vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking 
komt voor een positief judicium (cum laude). 

 
 
art. 8.3 – wijziging 
 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en 

na overleg met de faculteitsraad, 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. 8.4 – bekendmaking 
 
De decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging 
daarin, via internet. 
 
 
art. 8.5 – inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012. 
 
 
 
 

o – o – o 
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BIJLAGEN 
 
1. Verplichte onderdelen Major (75 EC), cohort 2012 en met terugwerkende kracht vanaf 
cohort 2008 
 
a. cursussen op niveau 1 (inleidend) 
- Wiskunde en Systeemanalyse 7,5 EC 
- Introductie Technologie en Innovatie 7,5 EC 
- Micro-economie van Innovatie  7,5 EC 
 
b. cursussen op niveau 2 (verdiepend) 
- Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 7,5 EC 
- Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie- en Milieuwetenschappen  7,5 EC 
- Innovation Systems 7,5 EC 
- Innovatieproject 1 15 EC 
 
c. cursussen op niveau 3 (gevorderd) 
- Innovatieproject 2 7,5 EC 
- Bachelor thesis 7,5 EC 
 
2. Keuzeonderdelen major (60 EC) 
 
a. cursussen op niveau 1 (inleidend) 
Keuze 2 uit 4: 
- LS: Organische Chemie 7,5 EC 
- LS: Humane Biologie 7,5 EC 
- E&T: Chemie van Systeem Aarde 7,5 EC 
- E&T: Natuurkunde voor Energie en Transport 7,5 EC 
 
b. cursussen op niveau 2 (verdiepend) 
Keuze 1 uit 2: 
- LS: Ziekte en Medicijnen 7,5 EC 
- E&T: Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies 7,5 EC 
 
Keuze 1 uit 2: 
- Organisations Theory 7,5 EC 
- Economie van Technologie en Innovatie 7,5 EC 
 
c. cursussen op niveau 3 (gevorderd) 
Keuze 1 uit 2: 
- LS: Management Life Sciences Innovaties  7,5 EC 
- E&T: Energy Analysis 7,5 EC 
 
Keuze 2 uit 4: 
- Management of Innovation Processes  7,5 EC 
- Innovation Policy 7,5 EC 
- Models of Technological Change 7,5 EC 
- Emergent Technology Dynamics 7,5 EC 
 
Keuze 1 uit 7: 
- Business, Sustainability and Innovation 7,5 EC 
- Sustainable Drug Development 7,5 EC 
- Duurzaam Ruimtegebruik 7,5 EC 
- Management of Innovation Processes  7,5 EC 
- Innovation Policy 7,5 EC 
- Models of Technological Change 7,5 EC 
- Emergent Technology Dynamics 7,5 EC 
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Bij de keuze gelden de volgende regels: 
1. Op niveau 1, 2 en 3 moet in elk geval gekozen worden voor alle vier cursussen LS (Life 

Sciences) of voor alle vier cursussen E&T (Energie en Transport); 
2. De cursussen Management of Innovation Processes, Innovation Policy, Models of 

Technological Change en Emergent Technology Dynamics kunnen slechts éénmaal als 
majorgebonden keuzecursus op niveau 3 worden ingezet. 

 
 
Overgangsregeling(en) 
 

Oude cursus Nieuwe cursus(naam)  
Wiskunde  Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 
Theorie van Innovatiesystemen Introductie Technologie & Innovatie (GEO1-2201) 
Onderzoeksvaardigheden 1 Onderzoeksvaardigheden 1: Innovatiewetenschappen 

(GEO2-2204) 
CIT: Technologiebeoordeling Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 
Scheikunde 1 Chemie van Systeem Aarde (GEO1-2206) 
Biologie 1 Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207)  
Natuurkunde 1 Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) 
Mechanica en Elektromagnetisme Natuurkunde voor Energie en Transport (GEO1-2203) 
Toepassing CIT in de Praktijk Innovation Systems (GEO2-2208) 
Scheikunde 2 Organische Chemie (GEO1-2216) 
Organische Chemie (GEO2-2216) Organische Chemie (GEO1-2216) 
Humane Biologie (GEO2-2210) Humane Biologie (GEO1-2210) 
Biologie 2 Humane Biologie (GEO1-2210) 
Natuurkunde 2 Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies (GEO2-

2212) 
Context van Energie- Innovaties Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Inleiding Mobiliteit en Infrastructuur Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Global Change and Sustainability Innovaties voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214) 
Analyse Technologiebeleid Innovation Policy (GEO3-2225) 
Workshop Grote Projecten Duurzaam Ruimtegebruik (GEO3-2121) 
Theorie van Innovatie en Organisatie Management of Innovation Processes (GEO3-2221) of  

Innovation Policy (GEO3-2225) * 
Seminar Innovaties Vervoersystemen Transport Geography (GEO3-3302) 
DNA-technologie Biotechnologie (FA-305)** 
Management of Innovation Management Innovation Processes (GEO3-2221) 
Moleculaire Biotechnologie Biotechnologie (FA-305)** 
Risicomanagement Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Leeronderzoek Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Fysische en Anorganische Chemie Chemie van Systeem Aarde (GEO1-2206) 
Innovaties in Verkeer en Vervoer Transport Geography (GEO3-3302) 
Theory & Practice of Innovation Policy Innovation Policy (GEO3-2225) 
Microeconomics of Innovation Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 
Investerings- en Projectanalyse Alleen voor studenten met IPA in de majorgebonden 

keuzeruimte: Individuele regeling; neem contact op met 
programmaleider 

Modelling Technological Trajectories Models of Technological Change (GEO3-2264) 
Optimalisatie van Materiaalstromen Business, Sustainability & Innovation (GEO3-2122) 
Management Biofarmaceutische Innovaties 
(GEO3-2220) 

Management Life Sciences Innovaties (GEO3-2220) 

* studenten dienen beide cursussen te behalen. De ene cursus wordt gevolgd als majorkeuzecursus de andere cursus 
wordt gevolgd als vervanging van de cursus Theorie van Innovatie en Organisatie 
** aanmelden per mail via: studiepunt.pharm@uu.nl. Tijdige inschrijving is noodzakelijk ivm beperkte capaciteit. 
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3. Gelijkwaardige vooropleidingen 
 
Zie http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/JZ/Modelreglementexamencommissie.doc. 
 
 
4. Inhoud honoursprogramma 
 
De opleiding kent een honoursprogramma met een studielast van 210 studiepunten, waaraan 
de student minimaal twee, maximaal 2 ½ jaar deelneemt.  
Het honoursprogramma omvat extra studieonderdelen (30 studiepunten) en vervangende 
studieonderdelen (30 studiepunten), die een afwijkende invulling op een meer gevorderd niveau 
hebben en die (deels) ten laste komen van de profileringsruimte.  
 
Doelen van de honoursopleiding zijn: 
- verdieping van ervaring in wetenschappelijk onderzoek; 
- vergroting van betrokkenheid bij de facultaire kennisgemeenschap; 
- ervaring opdoen met maatschappelijke dienstverlening door vraaggestuurde toepassing van 

wetenschappelijke kennis; 
- verdieping van inzicht in het bredere domein van de Geowetenschappen; 
- academische ervaring opdoen in internationaal verband; 
- verdieping van persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden zoals initiatief, 

verantwoordelijkheid, creativiteit, vermogen tot (zelf)reflectie, project en time management, 
interdisciplinair teamwork en leiderschapskwaliteiten. 

 
Eindtermen: studenten die het honours onderwijs hebben gevolgd  
- kunnen kritisch reflecteren over analyses en interpretaties van geobrede vraagstukken;  
- weten hoe wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit Geowetenschappen is 

georganiseerd en welke actoren hierbij betrokken zijn; 
- zijn in staat om zelfstandig een omvangrijk leertraject te plannen, uit te voeren, hierop te 

reflecteren en bij te sturen; 
- zijn in staat zelfstandig vakinhoudelijke projecten t.b.v. onderzoek en /of onderwijs te 

initiëren en in de daarvoor geplande tijd uit te voeren; 
- hebben kennis van andere nationale vak- en curriculumtradities, zijn in staat te opereren in 

een internationaal teamverband en bezitten mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden in Engels of een andere tweede taal; 

- zijn in staat tot samenwerking in interdisciplinair teamverband en kunnen daarbij relevante 
kennis van het eigen vakgebied inbrengen. 

 
 
De onderdelen van het Honours College zijn: 
 
Geo-deel (extra, 30 ects) 

- het honours seminar (extra, 2 jaar, totaal 15 studiepunten) 
- het Geo-huis (extra, 2 jaar, totaal 2,5 ects)  
- het Multidisciplinair project (extra, 5 studiepunten) 
- het Undergraduate honours Research Project (extra, 7,5 studiepunten) 

 
 
Opleidingsdeel (vervangend, 30 ects) 

- de Honours thesis (vervangend, 15 studiepunten) 
- het Honours Leeronderzoek (vervangend, 7,5 studiepunten)  
- Het Creative Challenge project (vervangend, 7,5 studiepunten). 
In te vullen in overleg met de Honours  coördinator van de opleiding en na toestemming van 
de facultaire Honours examencommissie. 
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Bijlage II  Reglement examencommissie 2012-2013 
(regels & richtlijnen ex art. 7.12b, 3e lid WHW) 
 
Opleidingen: 
 Milieu-Maatschappijwetenschappen 
 Milieu-Natuurwetenschappen 
 Natuurwetenschap & Innovatiemanagement 
 
Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate 
School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 19 december 2011.  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.  
 
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 
 
PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 
 
art. 1 - toepassingsgebied  
Dit reglement is van toepassing op de toetsen en de examens van de bacheloropleidingen 
Milieu-natuurwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschappen en Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement.  
De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn ook 
van toepassing op dit reglement.  
 
art. 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. De examencommissie neemt een beslissing binnen zes weken na ontvangst van een 

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

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

5. De examencommissie stelt jaarlijks per studiejaar een verslag van haar werkzaamheden op 
en verstrekt dit uiterlijk 1 december volgend op het betreffende studiejaar aan de decaan. 

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:  

a. het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen;  
b. het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten;  
c. het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen;  
d. het opstellen van periodieke rapportages;  
e. het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten. 
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art. 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. 4 - examinatoren  
1. Leden van de wetenschappelijke staf, die belast zijn met het onderwijs van een cursus, zijn 

als examinator verantwoordelijk voor de toetsing van de cursus. De examencommissie kan 
overige leden van het wetenschappelijk personeel en deskundigen van buiten de opleidingen 
als examinator aanwijzen.  

2. De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien 
de examinator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen 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. 5- tijdstippen toetsen 
1. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen, die tenminste 14 dagen voor 

aanvang van het betreffende periode door de examencommissie 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. 6 - aanmelding toetsen 
1. Deelname aan een reguliere toets kan slechts plaatsvinden na deugdelijke en tijdige 

aanmelding voor een cursus via Osiris Student binnen de universitaire cursusinschrijfperiode 
(zie www.uu.nl/inschrijfperiodes).  

2. De examencommissie kan toestaan dat van de in lid 1 genoemde periode wordt afgeweken 
als de student aantoont door overmacht te zijn verhinderd zich tijdig in te schrijven.  

 
art. 7 - terugtrekking toets 
1. Indien de student niet verschijnt bij de toets op het tijdstip waarvoor hij zich heeft 

aangemeld, dan wel zich minder dan tien werkdagen voor dat tijdstip afmeldt, dan wordt hij 
uitgesloten van deelname aan die toets in het lopende cursusjaar.  

2. De examencommissie kan besluiten deelname toch toe te staan, indien de student aantoont 
door overmacht verhinderd te zijn geweest deel te nemen aan resp. zich tijdig terug te 
trekken voor de toets.  

 
art. 8 - 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. 
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2.  De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren 
met behulp van zijn collegekaart en 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. 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.  

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.  

10. Studenten die tijdens de toets in het bezit blijken te zijn van ingeschakelde mobiele telefoons 
of andere ingeschakelde elektronische apparatuur worden uitgesloten van verdere deelname 
aan de desbetreffende toets.  

 
PARAGRAAF 3 - BEOORDELING TOETSEN, THESIS 
 
art. 9 – 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. 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.  

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

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

 
art. 10 – 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 plaats door twee examinatoren. Het judicium komt tot 
stand door het gemiddelde te bepalen van het oordeel van deze examinatoren. Indien het 
oordeel van de examinatoren meer dan 2 punten verschilt, neemt de examencommissie een 
beslissing over het judicium. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.  
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4. De examinatoren geven met behulp van een beoordelingsformulier inzicht in de manier 
waarop het eindoordeel tot stand is gekomen. 

 
art. 11 - 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.  

 
PARAGRAAF 4 - BORGEN KWALITEIT EXAMINERING 
 
art. 12 - 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. 13 - 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 (zij zijn 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. 14 - 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 

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.  

 
PARAGRAAF 5 - VRIJSTELLINGEN 
 
art. 15 – 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 
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- 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. 
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Bijlage III Staf departement IMEW 
 
Postbus 80115, 3508 TC Utrecht 
Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht 
Tel.:     030 - 253 1625/2359 
Fax:     030 - 253 2746 
Adres E&R groep tot 1 januari 2013: Wiskundegebouw, Budapestlaan 6, 3584 CD Utrecht 

 

Employees Building Room 

Phone 
number 
030-253… email 

Alkemade, Floortje (mw. dr. F.) Van Unnik 1016 5410 f.alkemade@uu.nl 

Bakker, Ineke (mw. G.G) Van Unnik 1020 1625 g.g.bakker@uu.nl 

Barendregt, Aat (dr. A.) Van Unnik 1106 1887 a.barendregt1@uu.nl 

Barnes, Clare (mw. Msc. C.A.) Van Unnik 1123 9151 c.a.barnes@uu.nl 

Batidzirai, Bothwell (MSc. B.) Wiskunde 207 7642 b.batidzirai@uu.nl 

Baudena, Mara (mw. dr. M.) Van Unnik 1109 6483 m.baudena@uu.nl 

Belarbi, Siham (mw. S.) Wiskunde 218 6842 science.secr.nws@uu.nl 

Berg, Floris van den (dr. F.) Van Unnik 1101B 5898 f.vandenberg2@uu.nl 

Berghout, Niels (MSc. N.A.) Wiskunde 213 7646 n.a.berghout@uu.nl 

Bhattacharya, Anriuddha (Msc. A.) Van Unnik 1006 6746 abbhatta75@yahoo.co.in     

Blok, Kornelis (prof. dr. K.)  Wiskunde 307 7649 k.blok@ecofys.com 

Boer, Hugo de (Msc. H.J.) Van Unnik 1111 4407 h.j.deboer@uu.nl 

Bootsma, Margien (mw. dr. M.C.) Van Unnik 1108 2650 m.c.bootsma@uu.nl 

Bos, Colette (mw. Msc. C) Van Unnik 1026 6774 c.bos@uu.nl 

Broecks, Kevin (Msc. K.P.F.) Van Unnik 1003 2704 k.p.f.broecks@uu.nl 

Broek, Machteld van den (mw. dr. M.A.) Wiskunde 200 2216 m.a.vandenbroek@uu.nl 

Brouwer, Anne Sjoerd (MSc. A.S.) Wiskunde 211 7736 a.s.brouwer@uu.nl 

Corsten, Mariëlle (mw. Msc. M.A.M.) Van Unnik 1006 6746 m.a.m.corsten@uu.nl 

Croes, Pim (Ir. P.R.) Van Unnik 1128 7607 pimcroes@kpnplanet.nl 

Cuijpers, Yvonne (mw. drs. Y.M.) Van Unnik 1026 6369 y.m.cuijpers@uu.nl 

Daioglou, Vassilis (MSc. V.) Wiskunde 212 5392 v.daioglou@uu.nl 

Dekker, Jos (dr. J.N.M.) Wiskunde 308 9153 j.dekker1@uu.nl 

Dekker, Stefan (dr. S.C.) Van Unnik 1103 2260 s.c.dekker@uu.nl 

Dermody, Brian (Msc. B.) Van Unnik 1104 6147 b.dermody@uu.nl 

Dieperink, Carel (dr. C.) Van Unnik 1125A 2737 c.dieperink@uu.nl 

Dijk, Jerry van (dr. J.) Van Unnik 1112 4410 j.vandijk2@uu.nl 

Dijksma, Erika (mw. drs. E.B.) Van Unnik 1021 8462 e.b.dijksma@uu.nl 

Driessen, Peter (prof. dr. P.P.J.) Van Unnik 1124A 5771 p.p.j.driessen@uu.nl 

Duin, Michiel van (drs. M.) Van Unnik 1005 2708 m.vanduin@uu.nl 

Eerhart, Loek (MSc. A.J.J.E.) Wiskunde 306 5144 a.eerhart@uu.nl 

Eijck, Janske van (mw. ir. J.A.J.) Wiskunde 205 7648 j.a.j.vaneijck@uu.nl 

Elsinga, Boudewijn (MSc. B.) Wiskunde 214 5520 b.elsinga@gmail.com 

Ekdom, Petra (mw. P.J.C.) Wiskunde 218 7600 science.secr.nws@uu.nl 

Elfring, Aisha (mw. L.A.) Wisk./ Unnik 218/1025 7628/6773 l.a.elfring@uu.nl 

Enst, Wanda van (mw. Msc. W.I.) Van Unnik 1118 5763 w.i.vanenst@uu.nl 

Eppinga, Maarten (dr. M.B.) Van Unnik 1110 3147 m.b.eppinga@uu.nl 

Faaij, André (prof. dr. A.P.C.) Wiskunde 204 7643 a.p.c.faaij@uu.nl 

Faber, Jan (dr. J.) Van Unnik 1008 6792 j.faber1@uu.nl 

Farla, Jacco (dr. J.C.M.) Van Unnik 1016 7850 j.c.m.farla@uu.nl 

Gao, Shu (mw. Msc. S.) Van Unnik 1007 6748 s.gao@uu.nl 

Garcia Mayor, Angel (mw. dr. A.) Van Unnik 1113A 2257 A.GarciaMayor@uu.nl 

Gerssen-Gondelach, Sarah (mw. MSc. S.J.) Wiskunde 212 5446 s.j.gerssen-gondelach@uu.nl 

Giezen, Mendel (Msc. Drs. M.) Van Unnik 1120 6725 m.giezen@uu.nl 

Glasbergen, Pieter (prof. dr. P) Van Unnik 1132 1888 p.glasbergen@uu.nl 

Goh, Chun Sheng (MSc. C.S.)                Wiskunde 207 7610 c.s.goh@uu.nl 

Graus, Wina (mw. dr. W.H.J.) Van Unnik 1018 1222 w.h.j.graus@uu.nl 

Griffioen, Jasper (prof. dr. J.) Van Unnik 1128 3042 jasper.griffioen@deltares.nl 

Hankel, Albert (Msc. A.C.) Van Unnik  1019 6369 a.c.hankel@uu.nl 

Harmelink, Mirjam (mw. dr. M.) Wiskunde 303 7687 m.harmelink@uu.nl 
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Harmsen, Robert (dr. R.) Van Unnik 1018 4419 r.harmsen@uu.nl 

Hegger, Dries (dr. D.L.T.) Van Unnik 1118 7829 d.l.t.hegger@uu.nl 

Heimeriks, Gaston (dr. G.J.) Van Unnik 1011A 7802 g.j.heimeriks@uu.nl 

Hekkert, Marko (prof. dr. M.P.) Van Unnik 1015B 6112 m.p.hekkert@uu.nl 

Herrmann, Andrea (mw. dr. A.M.) Van Unnik 1010 7462 a.m.herrmann@uu.nl 

Heijnen, Sanne (mw.) Wiskunde 203   sanneheijnen@hotmail.com 

Hilst, Floor van der (mw. drs.  F. ) Wiskunde 205 7609 f.vanderhilst@uu.nl 

Hoefnagels, Ric (MSc. E.T.A.) Wiskunde 210 7645 e.t.a.hoefnagels@uu.nl 

Houtman, Richard (Msc. R.M.A.) Van Unnik 1013b 7166 r.m.a.houtman@uu.nl 

IJben, Harmina (mw. H.) Van Unnik 1020 2359 h.ijben@uu.nl 

Immerzeel, Desirée (mw. MSc. D.J.) Wiskunde 211 4291 d.j.immerzeel@uu.nl 

Jong, Arie de (ir. A. ) Wiskunde 310 6466 a.dejong1@uu.nl 

Jonker, Gert-Jan (MSc. J.G.G.) Wiskunde 210 3544 j.g.g.jonker@uu.nl 

Junginger, Martin (dr. H.M.) Wiskunde 206 7613 h.m.junginger@uu.nl 

Kermeli, Katerina (mw. Msc. K.) Van Unnik 1015A 6746 a.kermeli@uu.nl 

Kessel, Janneke van (mw. Msc. J.A.M.) Van Unnik 1119 9150 j.a.m.vankessel@uu.nl 

Kishna, Maikel (Msc. M.J.) Van Unnik 1024 6771 m.j.kishna@uu.nl 

Knoope, Marlinde (mw. MSc. M.M.J.) Wiskunde 201 4995 m.m.j.knoope@uu.nl 

Koelbl, Barbara (mw. MSc. B.S.) Wiskunde 201 4994 b.s.koelbl@uu.nl 

Kooijman, Marlous (mw. Msc. M.) Van Unnik 1024 6771 m.kooijman@uu.nl 

Kouwen, Frank van (dr. F.) Van Unnik 1104 6147 frank@quasta.nl 

Laan, Carina van der (mw. MSc. C.) Wiskunde 208 7935 c.vanderlaan@uu.nl 

Laerhoven, Frank van (dr. F.S.J.) Van Unnik 1122 1036 f.s.j.vanlaerhoven@uu.nl 

Lamers, Patrick (MSc. P.) Wiskunde 214 5520 p.lamers@uu.nl 

Lente, Harro van (prof. dr. ir. H.) Van Unnik 1017 7807 h.vanlente@uu.nl 

Louwen, Atse (MSc. A.) Wiskunde 214 7618 a.louwen@uu.nl 

Louwman, Pieter (drs. P.A.) Van Unnik 1023 2349 p.a.louwman@uu.nl 

Man, Michiel de (MSc. M.) Wiskunde 208 7621 m.deman@uu.nl 

Manda, Krishna (MSc. B.M.) Wiskunde 303 3145 b.m.k.manda@uu.nl 

Mao, Jiefei (Msc. J.) Van Unnik 1125B 2312 j.mao@uu.nl 

Meerman, Hans (ir. J.C.) Wiskunde 212 2590 j.c.meerman@uu.nl 

Mees, Heleen (mw. Msc. H.L.P.) Van Unnik 1118 5763 h.l.p.mees@uu.nl 

Mooij, Dagmar (mw. Msc. D.) Van Unnik 1113A 2257 d.mooij@uu.nl 

Moors, Ellen (mw. dr. E.H.M.) Van Unnik 1013A 7812 e.h.m.moors@uu.nl 

Mossel, Allard van (Msc. A.) Van Unnik 1003 2704 a.vanmossel@uu.nl 

Nawaz, Mehboob (MSc. M.M.)  Wiskunde 302 7470 m.m.nawaz@uu.nl 

Negro, Simona (mw. dr. S.O.) Van Unnik 1013B 7166 s.o.negro@uu.nl 

Neven, Louis (dr. L.) Van Unnik  1027 7404 l.neven@uu.nl 

Niesten, Eva (mw. dr. E.M.M.I.) Van Unnik 1004A 7650 e.m.m.i.niesten@uu.nl 

Nieuwlaar, Evert (dr. E.) Wiskunde 304 7607 e.nieuwlaar@uu.nl 

Nijs, Ton de (drs. T.) Van Unnik 1128 3042 Ton.de.Nijs@rivm.nl 

Nijsen, Michiel ( MSc. M) Wiskunde 203 7625 michielnijsen@hotmail.com 

Otten, Annemarieke (mw. drs. A.) Van Unnik 1022 7495 a.otten@uu.nl 

Patel, Akshay (MSc. A.D.) Wiskunde 303 2081 a.d.patel@uu.nl 

Patel, Martin (dr. M.K.) Wiskunde 305 7634 m.k.patel@uu.nl 

Peine, Alexander (dr. ir. A.) Van Unnik 1012 2782 a.peine@uu.nl 

Pesquiera, Luli (mw. Msc. L.D.L.) Van Unnik 1125B 2312 l.d.l.PesqueiraFernandez@uu.nl 

Pit, Iris (mw. Msc. I.R.) Van Unnik 1119 9150 i.r.pit@uu.nl 

Planko, Julia Van Unnik 1017 7404 julia.planko@hu.nl 

Posada, John (MSc. J.A.)  Wiskunde 301 5516 j.a.posadaduque@uu.nl 

Ramirez, Andrea (mw. dr. ir. C.A.) Wiskunde 200 7639 c.a.ramirez@uu.nl 

Rebel, Karin (mw. dr. K.T.) Van Unnik 1101B 5898 k.t.rebel@uu.nl 

Rietkerk, Max (prof. dr. ir. M.G.) Van Unnik 1102 2500 m.g.rietkerk@uu.nl 

Rijnsoever, Frank van (dr. F.J.) Van Unnik 1004b 7484 f.j.vanrijnsoever@uu.nl 

Roeling, Ineke (MSc. I.S.) Van Unnik 1104 6147 i.s.roeling@uu.nl 

Roes, Lex (dr. A.L.) Wiskunde 302 5524 a.l.roes@uu.nl 

Runhaar, Hens (dr. H.A.C.) Van Unnik 1124 3097 h.a.c.runhaar@uu.nl 

Sark, Wilfried van (dr. W.G.J.H.M.) Wiskunde 217 7611 w.g.j.h.m.vansark@uu.nl 
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Saygin, Değer (MSc. D.) Wiskunde 306 3750 d.saygin@uu.nl 

Schellekens, Huub (prof. dr. H.) Wiedgeb. 368   h.schellekens@uu.nl 

Schot, Paul (dr. P.P.) Van Unnik 1107 2318 p.p.schot@uu.nl 

Schoor, Tineke van der (Drs. S.) Van Unnik 1019 6369 c.van.der.schoor@pl.hanze.nl 

Schouten, Greetje (mw. ir. A.M.) Van Unnik 1121 2537 a.m.schouten@uu.nl 

Shnayder, Larissa (mw. Msc. L.) Van Unnik 1003 2704 l.shnayder@uu.nl 

Siteur, Koen (Msc. K.) Van Unnik 1125B 2312 k.siteur@uu.nl 

Sluijs, Jeroen van der (dr. J.P.) Wiskunde 309 7631 j.p.vandersluijs@uu.nl 

Smink, Magda (mw. Msc. M.M.) Van Unnik 1007 6748 m.m.smink@uu.nl 

Smits, Ruud (prof. dr. ir. R.E.H.M.) Van Unnik 1015B 7599 r.e.h.m.smits@uu.nl 

Staalduijnen, Marja van (Dr. M.A.) Van Unnik 1109 6483 m.a.vanstaalduinen@uu.nl 

Talaei, Ali (MSc. A.R.)       Wiskunde 213 7640 a.talaei@uu.nl 

Tellegen, Egbert (prof. dr. E.) Van Unnik 1113 2456 e.tellegen@uu.nl 

Thompson, Neil (Msc. N.A.) Van Unnik 1024 6771 n.a.thompson@uu.nl 

Troy, Irene (mw. drs. R.M.) Van Unnik 1009 6708 i.troy@uu.nl 

Tsiropoulos, Yannis (MSc. I.) Wiskunde 303 5535 i.tsiropoulos@uu.nl 

Turkenburg, Wim (prof. dr. W.C.)  Wiskunde 203 7625 w.c.turkenburg@uu.nl 

Uijl, Roos den (mw. drs. R.M.) Van Unnik 1125B 2312 rdenuyl@hotmail.com 

Verlinden, Nathalie (mw. MSc. A.T.N.) Wiskunde 208 5145 a.t.n.verlinden@uu.nl 

Vermeulen, Walter (dr. W.J.V.) Van Unnik 1126A  2989 w.j.v.vermeulen@uu.nl 

Verstegen, Judith (mw. MSC. J.A.)    Wiskunde 212 5513 j.a.verstegen@uu.nl 

Verweij, Pita (mw. dr. P.A.) Wiskunde 209 7605 p.a.verweij@uu.nl 

Verwijmeren, Mart (Msc. M.) Van Unnik 1131 7603 m.verwijmeren@uu.nl 

Vollaard, Bart (MSc. B.) Wiskunde 208 5205 b.vollaard@uu.nl 

Vooren, Alexander van der (Msc. A.) Van Unnik 1019 6369 a.vandervooren@uu.nl 

Vries, Bert de (prof. dr. B.J.M.)  Van Unnik 1126B 5580 b.j.m.devries@uu.nl 

Vuuren, Deflet van (prof.dr. D.P.) Van Unnik 1126B 2698 d.p.vanvuuren@uu.nl 

Walhout, Bart (Msc. M.A.) Van Unnik 1026 6774 a.m.walhout@uu.nl 

Wardekker, Arjan (dr. J.A.) Wiskunde 310 3618 j.a.wardekker@uu.nl 

Wassen, Martin (prof. dr. M.J.) Van Unnik 1105 5764 m.j.wassen@uu.nl 

Wesseling, Joeri (Msc. J.H.) Van Unnik 1007 6748 j.h.wesseling@uu.nl 

Wicke, Birka (mw. dr. B.) Wiskunde 206 4299 b.wicke@uu.nl 

Wieczorek, Anna (mw. Msc. A.J.) Van Unnik 1015A 7597 a.j.wieczorek@uu.nl 

Worrell, Ernst (prof. dr. E.) Van Unnik 1012 6550 e.worrell@uu.nl 

Zwartkruis, Joyce (mw. Msc. J.V.) Van Unnik 1019 6369 j.v.zwartkruis@uu.nl 
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Bijlage IV Schema Collegeweken 2012 – 2013 
Dit geldt alleen voor cursussen van het departement IMEW (codes GEOX-21XX, 22XX, 23XX en 25XX); dit kan afwijken van cursussen met andere (GEO-)codes. 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

3/9 GEO Intro              onderwijsvrij    
             
             

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

1 2 3 4 5 6 
Kerst-
breek  

Zelfstudie-
week 

7 8 9 10 
 

 23/11 BA Voorl.  4/12 rep. 1         onderwijsvrij  
               
             
             

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

4/2 GEO Intro    26/2 rep. 2     29/3 Goede Vr. 1/4 Pasen   onderwijsvrij   

7/2 UU Carriere              

              

             

              
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Onder-
wijsvrij 

Onder-
wijsvrij 

 
30/4 

Koninginnedag 9/5 Hemelvaart 
14/5 rep. 3 

20/5 Pinksteren   
    

onderwijsvrij 
9/7 rep. 4 

  

                

IMEW GEObreed            
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Bijlage V Onderwijsjaarrooster UU 2012 - 2013 
 
Teaching periods 
 
Semester I: 
Period 1:   Monday 3 September – Friday 9 November  
Period 2: Monday 12 November – Friday 1 February  
 
Semester II: 
Period 3: Monday 4 February – Friday 19 April 
Period 4: Monday 22 April – Friday 12 July 
 
Timeslots 
 
A Monday morning and/or Wednesday morning 
B Tuesday morning and/or Thursday afternoon 
C Monday afternoon and/or Thursday morning 
D Wednesday afternoon, Friday morning and/or Friday afternoon 
E Monday evening, Tuesday evening, Wednesday evening, Thursday evening and/or Friday 

evening 
 
Course registration (only via Osiris Student: www.uu.nl/osirisstudent) 
 
 For period 1: 04-06-12 up to and including 01-07-12 

- late registration 20-08-12 and 21-08-12 
 

 For period 2: 15-09-12 up to and including 30-09-12 
- late registration 29-10-12 and 30-10-12 

 
 For period 3: 05-11-12 up to and including 02-12-12 

- late registration 21-01-13 and 22-01-13 
 

 For period 4: 28-01-13 up to and including 24-02-13 
- late registration 08-04-13 and 09-04-13 

 


