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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 2015-2016 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 de Onderwijs- en 

Examenregeling (OER). 

 

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 raadplegen: 

 De website van de opleiding: voor (wijziging van) roosters en tal van andere 

praktische info over de studie (http://students.uu.nl/geo/nwi); 

 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); 

 Blackboard: voor vrijwel elke cursus is er een elektronische leeromgeving. 

 

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 of je tutor. 

 

Veel succes toegewenst in dit nieuwe studiejaar! 

 

 

Dr. Jacco Farla, Programmaleider Bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement 

en 

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 

monodisciplinaire 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 Natuurwetenschap en 

Innovatiewetenschap 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 
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innovatieprocessen voor een belangrijk deel wordt bepaald door de technologische 

eigenschappen van een 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 beschouwt: 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 invloedfactoren op innovatieprocessen en van de manieren waarop 

innovatieprocessen beïnvloed kunnen worden.  

 

De filosofie van de NW&I opleiding stelt 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;  

 daarbij – reflecterend op het multidisciplinaire karakter van de 

innovatiewetenschappen – gebruikmaken van concepten en theorieën uit 

verschillende disciplines, en deze waar gewenst integreren; 

 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 innovatie-

wetenschap 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 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 biedt je 

daarmee een gedegen voorbereiding op o.a. de tweejarige  masterprogramma’s 
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Innovation Sciences en Sustainable Business and Innovation, waarmee je de titel Master 

of Science (MSc) kunt behalen. 

1.3.1 Verplichte onderdelen major 

 

De focus van de opleiding – innovatiewetenschap – komt m.n. aan bod in een drietal 

theoretische cursussen in het eerste jaar van de opleiding:  

 Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201),  

 Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255), waarin vanuit een micro-economisch 

perspectief de innovatiekeuzes van bedrijven en consumenten worden verklaard, en 

 Innovation Systems (GEO2-2208), 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 innovatie-

vraagstukken. 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 en geoefend in de cursussen: 

 Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 

 Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen (GEO1-2204) 

 Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie en Milieuwetenschappen (GEO2-2217) 

 Innovatieproject-1 (GEO2-2256) 

 

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).  

Het vak 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. 

In Innovatieproject 1 worden de onderzoeksmethoden die eerder zijn geleerd toegepast. 

Daarnaast wordt ook kennis verondersteld van de bèta- en innovatievakken. Kortom, in 

deze cursus wordt veel van wat eerder is geleerd toegepast rondom een concreet 

innovatievraagstuk. Er zal in kleine groepjes studenten worden gewerkt aan het 
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analyseren van innovatieproblemen en het formuleren van strategische adviezen. Dit 

project wordt intensief begeleid door meerdere docenten. 

 

In jaar 3 volg je tenslotte de vakken Management of Innovation Processes (GEO3-2221) 

en Innovation Policy (GEO3-2225). Het vak Management of Innovation Processes 

benadrukt de specifieke kenmerken van innovatieprocessen en maakt duidelijk hoe 

algemene management 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. 

 

 

Tabel 1 Verplichte cursussen major  

 

Niveau Cursusnaam Studielast in 

EC 

1 Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201) 7,5 

 Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 7,5 

 Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 7,5 

 Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 

(GEO1-2204) 

7,5 

2 Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie- en Milieu-

wetenschappen (GEO2-2217) 

7,5 

 Innovation Systems (GEO2-2208) 7,5 

Innovatieproject 1 (GEO2-2256) 15 

3 Management of Innovation Processes (GEO3-2221) 7,5 

 Innovation Policy (GEO3-2225) 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 7 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 innovatie-

processen in verschillende domeinen. Zo is het innovatieproces in de consumenten-

elektronica 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.  
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Daarnaast worden er binnen Natuurwetenschap en Innovatiemanagement enige 

innovatievakken aangeboden, die je een verdere specialisatie binnen het majordomein 

bieden. 

 

 

Organisation Theories (GEO2-2218)    niveau 2 

Economie van Technologie en Innovatie (GEO2-2211)  niveau 2 

 

Het vak Organisation Theories is een basisvak dat ingaat op belangrijke theorieën uit de 

bestuurskunde en management.  

In Economie van Technologie en Innovatie worden evolutionair economische principes 

gebruikt om innovatie en technologieontwikkeling te bestuderen.  

 

In jaar 3 maak je nog een keuze uit één van de drie verbredende/verdiepende vakken: 

 

Duurzaam Ruimtegebruik (GEO3-2121)    niveau 3 

Sustainability, Health and Medical Technology (GEO3-2266) niveau 3 

Business, Sustainability and Innovation (GEO3-2122)  niveau 3 

 

Bij het vak Duurzaam Ruimtegebruik analyseer en verklaar je sturingsvraagstukken in 

het (ruimtelijk) beleid en de invloed van (wetenschappelijke) kennis op beleid. Dit vak 

sluit aan op de onderwerpen in het domein E&T. 

Bij het vak Sustainability, Health and Medical Technology ga je dieper in op de relatie 

tussen duurzaamheid en gezondheid; je leert over de zwakke kanten van het farma-

ceutische innovatiesysteem en mogelijkheden voor een duurzamer innovatiesysteem 

omtrent de ontwikkeling van medicijnen en medische technologie.  

Bij het vak Business, Sustainability and Innovation leer je over de concepten, methoden 

en modellen die bedrijven kunnen gebruiken om bij te dragen aan een duurzame 

ontwikkeling/productie. 

 

 

Tabel 2 Majorgebonden keuzecursussen  

 

Niveau Cursusnaam Studielast 

in EC 

1 Keuze 2 uit 4: 

 LS: Organische Chemie (GEO1-2216) 

 LS: Humane Biologie (GEO1-2210) 

 E&T: Chemie van Systeem Aarde  (GEO1-2206) 

 E&T: Natuurkunde voor Energie en Transport 

(GEO1-2203) 

15 

2 Keuze 1 uit 2 

 E&T: Toegepaste Thermodynamica en 

Energieconversies (GEO2-2212) 

 LS: Ziekte en Medicijnen (GEO2-2215) 

7,5 

Keuze 1 uit 2:  

 Organisation Theories (GEO2-2218) 

 Economie van Technologie en Innovatie  

(GEO2-2211) 

7,5 

3 

 

Keuze 1 uit 2: 

 LS: Management Life Sciences Innovations  

(GEO3-2220) 

 E&T: Energy Analysis (GEO3-2223) 

7,5 

Keuze 1 uit 3:  

 Duurzaam Ruimtegebruik (GEO3-2121) 

 Sustainability, Health and Medical Technology 

(GEO3-2266) 

 Business, Sustainability and Innovation  

(GEO3-2122) 

7,5 
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Keuze 1 uit 3: 

 Integraal eindproject LS (incl. thesis) 

 Integraal eindproject E&T (incl. thesis) 

 Integraal eindproject Overig (incl. thesis) 

15 

 

Keuzeregels: bij het kiezen van de majorgebonden keuzecursussen geldt de volgende 

regel: 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) 

 

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. 

 

Let op: in geval van verschillen tussen de ingangseisen en/of aanbevolen voorkennis 

zoals vermeld in onderstaande tabel en in de cursusbeschrijvingen in deze studiegids 

enerzijds en de eisen die vermeld staan in de Universitaire Cursuscatalogus ‘Osiris’ 

anderzijds, zijn de ingangseisen en/of aanbevolen voorkennis die in onderstaande tabel 

staan leidend. 

 

Tabel 3 Ingangseisen cursussen 2015/16 

 

Deelname aan cursus Cursus behaald 

Onderzoeksvaardigheden 2: Innovatie- en 

Milieuwetenschappen (GEO2-2217) 

Volledig hebben deelgenomen aan OV1 (GEO1-

2204 of GEO2-2204).  

Innovatieproject 1 (GEO2-2256) Minimaal 45 EC behaald binnen de major 

NW&I, waaronder de cursussen Introductie 

Technologie & Innovatie (GEO1-2201) én OV1 

IW (GEO1-2204 of GEO2-2204).  

Business, Sustainability and Innovation (GEO3-

2122) 

Minimaal 90 EC behaald 

Management of Innovation Processes (GEO3-

2221)  

Organisation Theories (GEO2-2218) of 

Economie van Technologie & Innovatie (GEO2-

2211) 

Innovatieproject 2 (GEO3-2226) Alle overige verplichte onderdelen van de major 

behaald, m.u.v. Bachelor’s 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 

 Management Life Sciences Innovaties 

(GEO3-2220), of 

 Toegepaste Thermodynamica en 

Energieconversies (GEO2-2212), of 

 Energy Analysis (GEO3-2223) 

Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) Alle verplichte onderdelen van de major NW&I 

behaald, behalve IP2 (daaraan wel hebben 

deelgenomen). Daarnaast moet tenminste één 

majorgebonden keuzecursus (7,5 EC) op 

niveau 3 zijn behaald.  

Sustainability, Health & Medical Technology 

(GEO3-2266) 

minimaal 90 EC behaald 

Veronderstelde voorkennis: Ziekte en 

Medicijnen (GEO2-2215) en Innovation 

Systems (GEO2-2208) 

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 
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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 de module 

aanvragen.  

 Uit te voeren binnen een tijdsbestek dat niet 

langer is dan 2 onderwijsperioden (22 

weken). 

 
 

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 uit-

maakt 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 viertal thematische minoren aan, waarbij 

cursussen uit verschillende bacheloropleidingen worden gecombineerd. 

Geominoren zijn breed samengesteld en bieden je de mogelijkheid, binnen een gegeven 

kader, zelf keuzes te maken afhankelijk van je interesse en beschikbaarheid. 

 

De vier Geominoren zijn: 

- 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. 
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Informatie over minoren is te vinden op de minorwebsite van de UU:  

http://students.uu.nl/onderwijs/minors 

 

Buiten de UU worden ook interessante vakken aangeboden, bijv. Science and Technology 

in Society 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. 

 

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 (GEO1-2207), De 

Microscoop en de Olifant (GEO2-2142), Global Climate Change (GEO2-2143), Innovaties 

voor Duurzame Mobiliteit (GEO2-2214), Life Cycle Assessment (GEO3-2124), Science and 

Technology for Sustainable Development (SK-BCHDO) en de cursus Module op Maat 

(GEO3-2267).  

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 Het totale bachelorprogramma in het eerste jaar 

 

Onderstaande tabel 3 geeft voor studenten die op 1 september 2015 beginnen met de 

studie Natuurwetenschap en Innovatiemanagement een overzicht van de verplichtingen 

(verplichte majorcursussen), keuzes (majorgebonden keuzecursussen) en 

profileringsruimte in het eerste bachelorjaar. Voor studenten die eerder dan 2015 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 

1 Verplicht 

(37.5 EC) 

Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201) 

Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 

Micro-economie van Innovatie (GEO1-2255) 

Onderzoeksvaardigheden 1 IW (GEO1-2204) 

 Innovation Systems (GEO2-2208) 

Keuze 

(7.5-15 EC) 

LS: Organische Chemie (GEO1-2216) 

LS: Humane Biologie (GEO1-2210) 

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

Profilering 

(7.5-15 EC) 

 

 

 

http://students.uu.nl/onderwijs/minors
mailto:examencommissie.geo@uu.nl
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1.3.5 Honoursonderwijs 

 

1.3.5.1 Honours College Geowetenschappen 

De Faculteit Geowetenschappen streeft een ambitieus studieklimaat na en wil met het 

Honours College Geowetenschappen (HCG) aan goed presterende en gemotiveerde 

studenten de mogelijkheid bieden om in hun academische en persoonlijke ontwikkeling 

doelen te bereiken die boven de eindtermen van de reguliere bacheloropleidingen 

uitstijgen. Er wordt daarom honoursonderwijs aangeboden dat op een hoger en 

uitdagender niveau ligt dan het reguliere bacheloronderwijs. Hiermee zorgt de faculteit 

ervoor dat het potentieel van goed presterende en gemotiveerde studenten optimaal 

beschikbaar komt voor onderzoek en maatschappij.  

 

Het Honours College Geowetenschappen is in 2009 gestart. In 2013 is de opzet van het 

honoursonderwijs deels gewijzigd.1 

 

Om deelnemende studenten zich te laten ontwikkelen tot excellente geowetenschappers, 

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

verdieping, verbreding en persoonlijke, professionele ontwikkeling. Honoursstudenten 

krijgen keuzevrijheid bij het inrichten van hun persoonlijk honourstraject, en kunnen 

daarin hun passies volgen. 

 

De doelen van het Honours College Geowetenschappen zijn om honoursstudenten: 

1. Tot een grotere verdieping te brengen op het vakgebied van de eigen bachelor-

opleiding dan in het reguliere programma kan worden bereikt; 

2. Een grotere betrokkenheid te geven bij het wetenschappelijk onderzoek van het eigen 

vakgebied dan bereikt wordt door reguliere studenten; 

3. Diepgaand inzicht te geven in de plaats van het eigen vakgebied binnen het bredere 

domein van de geowetenschappen; 

4. Persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden te laten ontwikkelen die passen 

bij top-geowetenschappers. Dit omvat rijkdom aan initiatieven, een sterk verant-

woordelijkheidsgevoel, creativiteit, en een goed vermogen tot (zelf)reflectie, project- 

en time-management, multidisciplinair teamwork en leiderschap. 

 

Deelnemers aan het honours college worden geselecteerd op basis van behaalde cijfers 

en motivatie. Een eerste selectie vindt ‘voor de poort’ plaats, met name tijdens de 

matchingsactiviteiten. Studenten die voor aanvang van de studie besluiten om deel te 

nemen aan het honours college, kunnen al in het eerste semester kennismaken met 

vakken op honoursniveau. Maar omdat een deel van de studiekiezers eerst zeker wil 

weten of ze de studie (makkelijk) aankan, is er een tweede selectie- en instroommoment 

na het eerste semester.  

 

Als je deelneemt aan het Honoursprogramma wordt van je verwacht dat je in het 

‘reguliere’ bachelorprogramma nominaal studeert. Het Honours komt er deels bovenop, 

in 2,5 tot 3 jaar moet je 15 studiepunten extra halen, en neem je deel aan een 

internationale studiereis. 

 

De onderdelen van het Honours College zijn: 

 

- Honours Seminar/Geohuis/Honours conferentie (extra, totaal 15 studiepunten) 

- Twee honours keuzevakken (profileringsruimte, totaal 15 studiepunten), te kiezen 

uit: 

- Creative challenge project 

- Multidisciplinair project 

- Undergraduate honours research project 

- Eén cursus uit het aanbod van het Descartes College 

- Honours thesis (vervangend, 15 studiepunten) 

                                                 
1 Deze tekst beschrijft verder het nieuwe honoursprogramma. Voor informatie over het oude programma wordt verwezen naar de 
Studiegids van het Honours College Geowetenschappen. 



15 

 

- Honoursinvulling (honours optie) bij minimaal 4 reguliere vakken gedurende je 

major (vervangend). Een overzicht van de vakken waarbij je een honours optie 

kunt doen, is te vinden in de Studiegids van het Honours College 

Geowetenschappen en op de website van het Honours College 

Geowetenschappen.  

- Honours studiereis (extracurriculair) 

 

Het Honours College kent in het Honours Seminar, Geohuis en in het Multidisciplinair 

project o.a. multi- en interdisciplinaire projectgroepen, waarin studenten uit de 

verschillende opleidingen van de faculteit gezamenlijk aan een integrerend onderwerp 

werken.  

 

In het Seminar is er daarnaast aandacht voor training in vaardigheden (o.a. debat, 

samenwerken, leiderschapsvaardigheden) en voor reflectie op persoonlijke ambities en 

mogelijkheden. 

 

Nadere informatie over het honoursonderwijs is te vinden in de Studiegids van het 

Honours College Geowetenschappen. Met vragen over het honoursprogramma kun je ook 

terecht bij de honourscoördinator van je onderwijsinstituut: ir. Monica Górska (kamer 

10.30, m.gorska@uu.nl). 

 

1.3.5.2 Descartes College 

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

is er het Descartes College. Het Descartes College is een universiteitsbrede honours 

minor (4 modules van 7,5 EC, per jaar 2 modules), waaraan per jaar 25 UU-studenten 

kunnen deelnemen. 

In de cursussen staat de wetenschap in al haar facetten centraal. De inhoud van de 

modules: 

 

- Eenheid en diversiteit van de wetenschappen. 

- Ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap. 

- Invloedrijke denkers uit de vorige eeuw  

- Thema’s die door de deelnemende studenten worden ingebracht en voorbereid.  

 

Meer informatie en aanmeldingsprocedure is te vinden op de website van de Universiteit 

Utrecht over Descartes College, http://students.uu.nl/onderwijs/honours/descartes-

college.  

Programmacoördinator Herma Bijl: descartescollege@uu.nl.  

1.4 Niveaus bachelor cursussen en vervanging cursussen  
 
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 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 

 

 

http://students.uu.nl/onderwijs/honours/descartes-college
http://students.uu.nl/onderwijs/honours/descartes-college
mailto:descartescollege@uu.nl
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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 2014-2015 

 

Let op: de onderstaande vakken zijn ten opzichte van 2014-2015 en eerder van naam of 

inhoud veranderd. Voor studenten die eerder dan 2015 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 2015/2016 

Sustainable Drug Development (GEO3-

2266) 

Sustainability, Health and Medical Technology 

(GEO3-2266) 

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 per 

studiejaar oplopende eisen die aan je vaardigheidsprestaties worden gesteld, bouw je aan 
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je vaardighedenportfolio dat je gebruikt om 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 Bachelor’s thesis zul je 

moeten bewijzen dat je oefening kunst heeft gebaard. Dit is het geval als je voor alle 

volgende vier Thesis-onderdelen een voldoende hebt behaald: het onderzoeksvoorstel, de 

schriftelijke Thesis (paper) zelf, de Engelstalige presentatie daarvan en het co-referaat. 

Een voldoende voor elk van deze vier onderdelen is dan ook een voorwaarde om te 

kunnen slagen voor het onderdeel Bachelor’s thesis. 

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 innovatieprobleem 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 4,00 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 



18 

 

inspanningsverplichtingen de cursus kent. Inspanningsverplichtingen kunnen bestaan uit 

een aanwezigheidsplicht voor bepaalde bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is vrijwel 

altijd verplicht en studenten die zich 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 afmelden  

Kun je door ziekte of andere reden van overmacht een verplicht onderdeel zoals 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 weer terug bent, moet je een schriftelijk bewijs van de bijzondere 

omstandigheden inleveren bij het secretariaat. Dat kan bv. een doktersverklaring of 

uittreksel uit het medisch dossier zijn. 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 inspanningsverplichting. 

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. 5.14, 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 partner-uitwisselingscontracten 

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 
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veel meer vakken/richtingen dan je in Utrecht zou kunnen volgen en kun je hieruit een 

cursuspakket samenstellen, dat goed aansluit bij jouw specifieke belangstelling. 

 

Naast de Geo-partners zijn er ook UU-brede partners. Bij deze partners ben je niet 

gebonden aan vakken binnen geowetenschappen, maar is het ook mogelijk om eens 

vakken te volgen binnen b.v. geesteswetenschappen.  

Maar er is meer: als je in het buitenland gaat studeren doe je enorm veel ervaringen op. 

Je krijgt een beter begrip voor cultuurverschillen in de wereld, leert een tweede taal 

vloeiend spreken en je ontwikkelt je sociale vaardigheden. Daarnaast zal je 

zelfvertrouwen toenemen en leer je zelfstandiger te zijn. Al deze vaardigheden vergroten 

je kans op de arbeidsmarkt. Werkgevers kijken meer en meer naar wat je naast je 

reguliere studieprogramma te bieden hebt: dus grijp die kans! Bovendien is het ook 

gewoon leuk om 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? Start online bij het International Office:  

www.students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland. 

 

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 

 Naar welke universiteit zou je toe willen?  

 Heeft deze universiteit een overeenkomst met de UU dan wel Geowetenschappen?  

 Welke cursussen wil je volgen aan die universiteit? 

 In welke periode wil je gaan? Van wanneer tot wanneer? 

 

Neem vervolgens contact op met je studieadviseur om je buitenlandwensen te koppelen 

aan je studieprogramma. 

 

Het International Office Geowetenschappen is er voor al jouw (praktische) vragen 

omtrent een verblijf in het buitenland. De International Officer kan jou persoonlijk advies 

geven en begeleiden bij de mogelijke stappen die je moet nemen om jouw verblijf in het 

buitenland te realiseren. Stap eens binnen bij het Student Affairs office/International 

Office Geowetenschappen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00-12.00 en 

13.00-16.30 uur of mail naar international.geo@uu.nl  

 

Loop ook eens binnen bij studievereniging EGEA (Ruppertgebouw) of kijk op 

http://www.egea.eu/entity/utrecht. Daar vind je veel ervaringsdeskundigen op het 

terrein van studeren in het buitenland. Zij kunnen je op weg helpen met een groot aantal 

praktische vragen (huisvesting, ervaring, tips).  

 

In oktober en november vinden ook verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats 

georganiseerd door het International Office. Kijk voor exacte data op de website van 

jouw opleiding en klik op studeren in het buitenland. 

 

Praktische zaken 

Zodra je een beslissing hebt genomen, kun je je definitief aanmelden voor de 

desbetreffende universiteit. Houd daarbij de genoemde aanmeldingsdeadlines goed in de 

gaten! Meer informatie hierover vind je op de websites van het International Office 

Studenten Service (Centrale UU partners): www.uu.nl/en/education/exchange-and-

visiting-students/application/partner-universities en het International Office van de 

Faculteit (Facultaire partners): ook hier geldt klik op de website van jouw opleiding en 

klik op studeren in het buitenland. 

 

Handig om te weten 

- Iedereen die minimaal 60 EC heeft behaald bij aanvang van de exchange periode 

komt in aanmerking voor studeren in het buitenland. 

- De studiepunten die je haalt bij partners in het buitenland tellen in principe 

gewoon mee voor je profileringsruimte. Je hoeft dus niet eens studievertraging op 

te lopen! 

mailto:international.geo@uu.nl
http://www.egea.eu/entity/utrecht
http://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/application/partner-universities
http://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/application/partner-universities
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- 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! Kijk voor meer informatie op 

www.students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-

orientatie/kosten-en-financiering/erasmus-grants.  

- Ga je buiten Europa op uitwisseling of stage, neem dan eens een kijkje op 

www.beursopener.nl en kijk of je ergens voor in aanmerking komt! 

- Ga je in het buitenland op uitwisseling of stage, dan is het aan te raden je OV-

studenten-chipkaart tijdelijk stop te zetten. Hiervoor kun je vervolgens een 

maandelijkse vergoeding krijgen. Laat deze ondertekenen door het Student Affairs 

office. 

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

periode in Nederland. 

1.8 Vervolgperspectieven in masterprogramma’s 

Studenten die de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement met 

goed gevolg hebben doorlopen, zijn goed voorbereid op de masteropleidingen Innovation 

Sciences en Sustainable Business and Innovation. Andere interessante 

masterprogramma’s of -opleidingen aan de Universiteit Utrecht voor afgestudeerde 

NW&I-ers zijn bijvoorbeeld Sustainable Development, Energy Science, Science Education 

and Communication en Drug Innovation. Voor alle masteropleidingen van de Universiteit 

Utrecht geldt dat alle aanmeldingen individueel beoordeeld worden. De zogenaamde 

‘doorstroommasters’ zijn per 1 september 2014 afgeschaft. Je kunt ook (onder bepaalde 

voorwaarden) toegang krijgen tot soortgelijke masterprogramma’s aan andere 

universiteiten, zowel binnen Nederland als binnen Europa.  

 

Toelating tot een UU-masteropleiding kan pas als je je bachelordiploma hebt behaald 

(d.w.z. alle vakken afgerond, 180 EC).  

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 farmaceutische 

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. 

 

http://www.students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-financiering/erasmus-grants
http://www.students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stap-1-orientatie/kosten-en-financiering/erasmus-grants
http://www.beursopener.nl/
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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). De faculteit 

Geowetenschappen heeft een eigen stagebank: http://internships.geo.uu.nl.   

 

 Praktijkopdrachten 

De vakken Innovatieproject 1 (GEO2-2256) en Innovatieproject 2 (GEO3-2226) zijn 

expliciet gericht op integratie van kennis en vaardigheden t.b.v. beroepspraktijk. In het 

vak Business, Sustainability and Innovation (GEO3-2122) werken studenten aan een ‘real 

life’ business case. 

 

 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. 

 

 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 

- Bedrijfsbezoeken 

Tenslotte biedt de Universiteit Utrecht activiteiten aan op het gebied van 

arbeidsmarktoriëntatie, zoals: 

- Carrièredagen van de UU 

- Loopbaan- en sollicitatietrainingen 

http://internships.geo.uu.nl/
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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 III en IV 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: 

http://students.uu.nl/geo/nwi/onderwijs/roosters/cursusroosters.  

 

 

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 IV). 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). Mocht je niet geplaatst zijn voor een GEO-cursus dan hoor je dat ongeveer drie 

weken vóór aanvang van de cursus. 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. 

http://students.uu.nl/geo/nwi/onderwijs/roosters/cursusroosters
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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. Hiertoe vul je een digitaal formulier in, te 

vinden op https://fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/additionalcourseGEO. De derde 

cursus dient een cursus van een opleiding van Innovatie-, Milieu- en 

Energiewetenschappen (NW&I, MMW en/of MNW) te zijn (codes GEO*-21** en GEO*-

22**).  

Het formulier dient tijdens de reguliere inschrijfperiode ingediend te worden. 

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 tegelijkertijd 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. 

 

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 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 verplichte vakken! 

https://fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/additionalcourseGEO
mailto:examencommissie.geo@uu.nl
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2.4        Onderwijskalender NW&I 2015-2016 
 
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 2015) 

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

(C) Wiskunde en Systeemanalyse, GEO1-2202 

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

(C) Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatie-
wetenschappen, GEO1-2204 

Periode 3 (B+D) LS: Organische Chemie, GEO1-2216 
 
(C) Moleculaire Celbiologie en Genetica, GEO1-
2207 

(A) E&T: Natuurkunde voor Energie en 
Transport, GEO1-2203 
 
(D) Klimaatverandering in context, NS-194B 

periode 4 (A) Innovation Systems, GEO2-2208 LS: (C+D) Humane Biologie, GEO1-2210  
(B) The Microscope and the Elephant, GEO2-2142 

 
Jaar 2 (instroom 2014) 

Periode 1 LS: (B) Ziekte en Medicijnen, GEO2-2215 
  

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

Periode 2 (A) E&T: Chemie van Systeem Aarde, 
GEO1-2206 
(B) Global Climate Change GEO2-2143 

(C) Organisation Theories, GEO2-2218 
(D) De microscoop en de olifant, GEO2-2142 

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

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

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

 
 Jaar 3 (instroom 2013) 

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

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

(C) Sustainability, Health and Medical 
Technology, GEO3-2266 

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

(B) Bachelor Thesis NW&I, GEO3-2228 

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

(A) Duurzaam Ruimtegebruik, GEO3-2121 

Periode 3 (B) Innovatieproject-2, GEO3-2226 (A) Innovation Policy, GEO3-2225 

(A) Life Cycle Assessment, GEO3-2124 

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

(B) The Microscope and the Elephant, GEO2-
2142 

(D) Science and Technology for Sustainable 
Development, SK-BCHDO 

(B+C) Environmental Health, GEO3-2119 

 
Mogelijk profileringsvak: GEO3-2267, Module op Maat, alleen na goedkeuring examencommissie. Voor meer 
informatie: zie studiegids NW&I, 2015-16, Hoofdstuk 4. 
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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 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 of tutor 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 Student Affairs office 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.     

Om je diploma ook daadwerkelijk uitgereikt te krijgen of af te halen bij Student Affairs 

moet er een examen-registratieformulier worden ingevuld. Daarbij gelden voor een 
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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 wordt gepubliceerd op de website 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, Student 

Affairs Geowetenschappen, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht. Uiteraard kun je je 

daarbij vooraf nog laten adviseren door de studieadviseur. Vermeld altijd je 

studentnummer in correspondentie met de examencommissie. De examencommissie 

neemt altijd binnen 6 weken na ontvangst van je verzoek een beslissing. 

 

Het Reglement van de examencommissie, waarin o.a. de gang van zaken tijdens 

tentamens wordt beschreven, wordt evenals het OER gepubliceerd op de website. 

 

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 worden besproken in de Opleidingscommissie en het Management team 

mailto:examencommissie.geo@uu.nl
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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. Er 

worden 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, studielast en inzet, studeerbaarheid, niveau/moeilijkheid, 

studieloopbaanbegeleiding en uitdagendheid/betrokkenheid. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarevaluaties en de Nationale Studenten 

Enquête 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 studieloopbaanbegeleiding 
 

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 (SLB) van haar studenten, in het eerste jaar, maar ook 

daarna. De studieloopbaanbegeleiding bestaat uit begeleiding door de studieadviseur, het 

tutoraat en het mentoraat. 

 

Gedurende je hele studie kun je bij de studieadviseur, drs. Pieter Louwman 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 

10.27 van het Van Unnikgebouw. Het inloopspreekuur is op maandag en woensdag van 

13.00 tot 14.00 uur. Buiten het spreekuur zijn afspraken mogelijk, te maken via het 

secretariaat, kamer 10.20: (030) 253 1625/2359. 

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 Student Affairs Geowetenschappen. 
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In het eerste jaar kent de opleiding ook een tutoraat en mentoraat. Het tutoraat 

bestaat uit drie plenaire groepsbijeenkomsten die de studieadviseur organiseert speciaal 

voor eerstejaars studenten. Daarnaast krijgt iedere 1e jaars student een tutor 

toegewezen, die je kan informeren en adviseren op individueel niveau (drie individuele 

gesprekken). De tutor is een docent van de opleiding die studenten begeleidt en 

adviseert, vooral op het gebied van studievoortgang, academische houding/vaardigheden 

en studiekeuzes.  

 

De studieadviseur begeleidt studenten bij zaken zoals: persoonlijke problemen, 

studievertraging en complexe vragen over bv. regelingen. De plenaire 

groepsbijeenkomsten hebben als doel je te informeren over de belangrijkste regels en 

gewoontes van de opleiding en je te adviseren bij keuzemomenten.  

 

Het mentoraat bestaat uit drie groepsbijeenkomsten, georganiseerd door enkele leden 

van de studievereniging (mentoren). Deze bijeenkomsten gaan over praktische zaken 

zoals Blackboard en Osiris, en de ervaringen van de ouderejaars studenten. 

 

Het tijdschema ziet er als volgt uit: 

Sep Introductieweek + 1e Plenair SLB bijeenkomst + 1e Mentorbijeenkomst 

Okt 1e Individueel gesprek met (docent)tutor 

 

Nov 2e Plenair SLB bijeenkomst + 2e Mentorbijeenkomst 

Dec 2e Individueel gesprek met (docent)tutor 

 

Feb 3e Mentorbijeenkomst 

Mei 3e Individueel gesprek met (docent)tutor 

Jun 3e Plenair SLB bijeenkomst  

 
 

3.3 Studievereniging NWSV Helix 
 

NWSV Helix is de bloeiende studievereniging van de bacheloropleiding Natuurwetenschap 

& Innovatiemanagement (NW&I) en de masteropleidingen Innovation Sciences (IS) en 

Sustainable Business and Innovation (SBI) 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 

contact tussen de leden en de opleiding te bevorderen.  

 

Helix telt zo’n 400 leden en organiseert, via de meer dan 20 commissies die de 

vereniging telt, veel activiteiten voor de leden. Dit zijn ontspannende en informele 

activiteiten en studiegerelateerde activiteiten. Voorbeelden van ontspannende activiteiten 

zijn de  feesten, de maandelijkse Stufiborrels en zo’n vier keer per jaar is er een 

dineravond. Tevens wordt er een open podium, popquiz en liftweekend door Helix 

georganiseerd. Daarnaast zijn er sportieve activiteiten zoals sporttoernooien, zaalvoetbal, 

blokarten en zweefvliegen. Traditionele activiteiten zijn het jaarlijkse gala, het jaarlijkse 

Full House feest met vier andere verenigingen en de jaarlijkse wintersportreis en de 

zomervakantie, die altijd een groot succes zijn. Driemaandelijks brengt Helix het 

verenigingsblad ‘Perpetuum Mobile’ uit met daarin de laatste nieuwtjes en interessante 

artikelen. 
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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. De eerstejaars bachelors gaan daarnaast 

een aantal dagen op kamp. Tijdens deze kennismakingsweek leer je Helix, maar 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, Hong Kong, Montréal, Seoul en San Francisco. In tien dagen worden diverse 

bedrijven bezocht en wordt de cultuur van de stad geproefd. Het is een ideale aanvulling 

op de opleiding waarin studenten innovatie in het buitenland in de praktijk kunnen 

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 bachelorstudenten 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 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! 

 

Het hart van de vereniging is de Helixkamer, te vinden in het Ruppertgebouw, kamer 

0.02. Helix is elke werkdag ten minste geopend van 9.45 uur 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 

3584 CE Utrecht 

 

Postadres: 

NWSV Helix 

Willem C. van Unnikgebouw 

Heidelberglaan 2 

3584 CS Utrecht 

 

Tel: 030-2538345 

E-mail: helix@uu.nl 

Website: www.nwsvhelix.nl 
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4. Cursusinformatie 

Let op: in geval van verschillen tussen de ingangseisen en/of aanbevolen 

voorkennis zoals vermeld in tabel 3 in §1.3.2 en in de cursusbeschrijvingen in 

deze studiegids enerzijds en de eisen die vermeld staan in de Universitaire 

Cursuscatalogus ‘Osiris’ anderzijds, zijn de ingangseisen en/of aanbevolen 

voorkennis die in tabel 3 in §1.3.2 staan leidend. 

NWI-Introductie technologie en innovatie 

Code: GEO1-2201  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I/MMW 

Status Major verplicht (NW&I); Major keuze (MMW) 

Periode/Timeslot  1 A, B 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  prof. dr. M.P. Hekkert (m.p.hekkert@uu.nl) 

Docent(en)  prof. dr. M.P. Hekkert  

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Honours Deze cursus bevat een Honours component. 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 

voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud  

Doelen 
  

Na afronding van deze cursus is de student in staat om:  
 Begrijpen wat een innovatie is 
 Het lineaire model van innovatie kennen en de sterkten / zwakten van dit 

model kunnen aangeven 
 De verschillende beslissingsstadia kennen die spelen bij de adoptie van 

innovatie 

 De verschillende factoren kennen die snelheid van diffusie bepalen 

 De standaardindeling kennen van adoptorcategorieën 
 Inzicht hebben in de dynamiek van innovatieprocessen die ontstaat door 

concurrentie tussen innovaties (het Utterback-model) 
 Kunnen uitleggen hoe de innovatiedynamiek verschilt tussen 

samengestelde en bulk innovaties 
 Kunnen uitleggen wat de invloed is van innovaties op industriedynamiek 

 Inzicht hebben in de invloed van radicale en disruptive innovaties op 
bestaande bedrijven 

 Kunnen uitleggen wat typische karakteristieken zijn van disruptive 
innovaties 

 Inzicht hebben in de factoren die bepalen waarom bedrijven verrast 
kunnen worden door disruptive innovaties 

 In staat zijn om de theorieën van Rogers, Utterback en Christensen toe te 

passen op actuele of historische innovaties en dit te rapporteren.  
 In staat zijn om in kleine groepen samen te werken 
 Beter geëquipeerd zijn om te studeren aan een universiteit 

Inhoud 
 

Innovaties zijn nieuwe ideeën die succesvol worden toegepast in de samenleving of 
economie. 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 
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die wetenschap en technologie bieden en de behoeften en problemen van de 

samenleving. 
 
In deze inleidende cursus behandelen we drie standaardwerken die inzicht geven in 

de typische dynamiek van innovatieprocessen. Aan de hand van het boek van 
Rogers gaan we in op wat innovaties zijn, behandelen we een eenvoudig model dat 
beschrijft hoe innovaties tot stand komen, gaan we in op de factoren die succes en 
falen van innovaties bepalen en gaan we in op de typen consumenten die 
innovaties besluiten aan te schaffen. Aan de hand van het boek van Utterback gaan 
we uitgebreider in op de concurrentie tussen verschillende innovaties en de 
effecten van innovaties op industriële sectoren. Tenslotte besteden we specifiek 

aandacht aan een apart type innovatie, de zogenaamde ontwrichtende innovatie, 
aan de hand van het boek van Christensen. Ontwrichtende innovaties hebben grote 
onverwachte negatieve gevolgen voor bestaande industrieën. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Innovatieproject 1 (GEO2-2256) 
Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 

Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toetsen 

Toelichting 
 

Toets, groepsopdrachten, actieve deelname werkcolleges, individuele opdrachten 
en presentatie innovatiecasus.  

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 Verplicht:  
1. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press 

(5th ed.). Hfst. 4 t/m 7 en 11. 
2. Utterback, J. M. (1996). Mastering the dynamics of innovation. Boston, 

Massachusetts: Harvard Business School Press. Hfst 1-10. 
3. Christensen, C.M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New 

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

Academische 
Vaardigheden 

Samenwerken, presenteren 
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NWI-Wiskunde en systeemanalyse 

Code: GEO1-2202  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I/MNW/MMW 

Status Major verplicht (NW&I/MNW); profilering (MMW) 

Periode/Timeslot  1 C 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. S.C. Dekker 

Docent(en)  dr. S.C. Dekker (s.c.dekker@uu.nl), dr. K.T. Rebel (k.t.rebel@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja, maar uitsluitend LAS-NW&I, LAS-MNW, LAS-E&D en minor Duurzaam 

Ondernemen & Innovatie. Voor MMW alleen met Wiskunde  A of B in VWO 
eindexamen. 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 
(hoofdrichting NW&I, MNW of E&D), Milieu-natuurwetenschappen, minor Duurzaam 
Ondernemen & Innovatie. 

Aanbevolen 
voorkennis 

Deze cursus staat ook open voor studenten die de minor "Duurzaam Ondernemen 
& Innovatie" volgen en voor studenten Milieu-maatschappijwetenschappen met 

Wiskunde A of B in hun VWO examen. Zij kunnen contact opnemen met Erika 
Dijksma (E.B.Dijksma@uu.nl) 

Cursusinhoud  

Doelen 
  

Na de cursus kunnen studenten: 

 Omgaan met de wiskundige 'taal' 

 Eenvoudige functies analyseren (algebra), differentieren, en integreren 

 Diverse typen differentiaalvergelijkingen herkennen en oplossen 

 Rekenen met matrices en elementaire vector-analyse bedrijven 

 Numerieke methoden gebruiken om differentiaalvergelijkingen op te lossen 

 Stelsel differentiaalvergelijkingen analyseren m.b.v. een faseplaatje 

 Zelf eenvoudige differentiaalvergelijkingen en wiskundige modellen 

opstellen voor eenvoudige toepassingen 

 Zelfstandig deze modellen in de vorm van computersimulaties 
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. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Global Climate Change (GEO2-2143) 
Bachelor’s thesis MNW (GEO3-2138) 
Module op Maat MNW (GEO3-2144) 

Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen Computerpracticum (Verplicht) 

Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 

werkvorm 

Werkcollege: Voor studenten die alleen Wiskunde A hebben, wordt op 

dinsdagmiddag extra college Wiskunde B gegeven. 

Toetsen 

Toelichting Twee deeltentamens (elk 42,5%); opdrachten (15%) 

Studiemateriaal 
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Studiemateriaal 

 

 Verplicht:  

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 

Academische 

Vaardigheden 
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NWI-Natuurkunde voor energie en transport 

Code: GEO1-2203  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma  NW&I/MNW (NW&I: E&T) 

Status  Major keuze 

Periode/Timeslot  3 A 

Voertaal  Engels 

Coördinator  Dr. M. Baudena 

Docent(en)  Dr. M. Baudena (m.baudena@uu.nl); B. Elsinga, MSc (b.elsinga@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen  Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 
 

Wiskunde en natuurkunde op middelbare school niveau (VWO).  
Het vak wordt zo gegeven dat alle onderwerpen wel behandeld worden zodat het 
voor alle studenten met de juiste motivatie te volgen is. 
Wat wiskunde betreft: i.h.b. Integreren / Differentiëren / Goniometrie / Logaritmes 

Voorkennis 
opdoen met 

Wiskunde & Systeemanalyse (GEO1-2202) 
 

Bronnen voor 

zelfstudie 

Boek: “Basisboek Wiskunde (2e editie)”  Jan van de Craats en Rob Bosch; Pearson 

Education 2009 

Cursusinhoud 

Doelen Na afronding van de cursus is de student in staat om:  

 basisprincipes van natuurkundig denken toe te passen in de manier van 
werken; 

(hierbij hoort ook het werken met significantie, afronding en eenheden) 

 relevante principes van een (natuurkundig) probleem te abstraheren; 

 de mechanische en elektrodynamische principes van technologieën op 

het gebied van transport en (duurzame) energie toe te lichten; 

 de mechanische en elektrodynamische principes van technologieën op 
het gebied van transport en (duurzame) energie te gebruiken om 

theoretische berekeningen uit te voeren aangaande deze technologieën; 

 kennis van mechanica en elektrodynamica toe te passen om nieuwe 
natuurwetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te 

beoordelen; 

 de schoonheid van de natuurwetten te waarderen. 

Inhoud 
 

Het vak Natuurkunde voor Energie en Transport vormt een brug tussen de 
natuurkunde- en wiskundekennis 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 de student in een 
masteropleiding en verdere carrière baat bij heeft. De focus ligt op klassieke 
mechanica en elektrodynamica. 

Ingangseis voor  Deze cursus is ingangseis voor: 
 Module op Maat MNW (GEO3-2144) 

 Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen   Hoorcollege (Niet verplicht) 
 Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

 In de werkcolleges worden opgaven gemaakt en behandeld. Er is ook ruimte 
voor vragen en extra toelichting op de stof door de werkcollegedocent. 

Voorbereiding  Vóór het hoorcollege wordt de dan te behandelen stof gelezen. Hierover wordt 

mailto:m.baudena@uu.nl
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bijeenkomsten 

 

een korte pre-test gemaakt via BlackBoard. Deze pre-tests toetsen inzicht en 

basiskennis en ze tellen voor een klein deel mee in het eindcijfer. 

Toetsen 

Toelichting 
 

Twee gelijkwaardige deeltentamens. 
Tussendoor pre-tests om het inzicht te toetsen. 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 

 

Verplicht:  

University Physics, van Young and Freedman (Pearson), 13th International edition 
ISBN13: 978-1-447-967422 
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 

Academische 

Vaardigheden 
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NWI-Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 

Code: GEO1-2204  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot  2 C 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. A. Peine (a.peine@uu.nl) 

Docent(en)  nog niet bekend 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 
(hoofdrichting NW&I), premaster Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, 
premaster Natuurwetenschap en Innovatiemanagement: 30 EC 

Aanbevolen 
voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud  

Doelen Na afronding van de cursus:  

 heeft de student kennis van belangrijke basisaspecten betreffende 

methoden van empirisch onderzoek; 

 heeft de student kennis van de methodologie van sociaalwetenschappelijk 

en natuurwetenschappelijk milieuonderzoek. Zij kan sociaal- dan wel 
natuurwetenschappelijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren; 

 heeft de student kennis van de multidisciplinariteit van de milieu- en 

innovatiewetenschappen als vakgebied en is zij in staat de mogelijkheden 
en beperkingen van multidisciplinaire ambities in te zien; 

 heeft de student een beginnend inzicht in de empirische velden in de 
innovatiewetenschap;. 

 heeft de student een beginnend inzicht in de mogelijkheden en 
beperkingen van diverse relevante disciplines voor het analyseren en 
oplossen van innovatievraagstukken; 

 heeft de student kennis gemaakt met werk in interdisciplinair teamverband 

 is de student beter in staat om in woord en geschrift te communiceren over 

de resultaten van empirisch onderzoek 

Meer in het bijzonder kan de student:  

 verschillende onderzoekstypen en –ontwerpen van elkaar onderscheiden en 
van een kritische kanttekening voorzien; 

 op een heldere wijze een opzet voor een empirische onderzoek schrijven; 

 verschillende strategieën voor dataverzameling en - analyse toepassen; 

 op adequate wijze verslag leggen van empirisch onderzoek, op zo’n manier 
dat middels een logisch gestructureerde en solide betooglijn een afdoende 
en overtuigend antwoord wordt gegeven op een onderzoeksvraag.   

Inhoud In deze cursus wordt in algemene zin uiteengezet hoe een onderzoeksproces kan 
worden vormgegeven. Het didactisch model gehanteerd in de cursus is ‘learning-

by-doing’. Dit betekent dat studenten in deze cursus zelf een empirisch onderzoek 
opzetten en uitvoeren. 

  
De cursus bestaat uit 5 blokken:  

 Onderzoek doen; 

 Werken met data; 

 Onderzoeksontwerp; 

 Dataverzameling, en; 

 Data-analyse en verslaglegging. 

De binnen elk blok behandelde thema’s worden geïllustreerd met voorbeelden die 
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zijn ontleend aan relevant wetenschappelijk empirisch onderzoek. Elk blok bevat 

een toetsingsmoment. De opdrachten zijn gerelateerd en bereiden voor op het 
veldonderzoek waarin zowel bèta- als gammathema’s aan de orde komen. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Onderzoeksvaardigheden 2: Innovatie en Milieuwetenschappen (GEO2-2217) 

Innovatieproject 1 (GEO2-2256) 
Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen Computerpracticum (Verplicht) 
Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

Binnen de cursus worden de volgende werkvormen gehanteerd: Hoorcolleges, 
zelfstudie, werkcolleges, schrijven van papers, practicum, veldwerk (practica en 
veldwerk zijn verplicht) 
 
Vaak zijn er 2 bijeenkomsten per week (Gemiddeld bestaat een bijeenkomst dan 
uit 2 tot 3 contacturen). Gedurende sommige weken echter, zal de nadruk op 
groepswerk en zelfstudie liggen en vindt interactie met docenten plaats op basis 

van afspraak. 

Bijdrage aan 
groepswerk 

Van elke student wordt (uiteraard) een gelijke individuele bijdrage aan groepswerk 
verwacht. 

Toetsen 

Toelichting 

 

De student wordt getoetst over haar kennis over het doen van onderzoek en de 

verschillende vormen van onderzoek alsmede het toepassen van de desbetreffende 
onderzoeksvaardigheden. 
 

De individuele toetsonderdelen worden als volgt gewogen om tot een eindcijfer te 
komen:  
• Twee deeltoetsen (beide 25%) 
• Onderzoeksopzet (25%) 
• Onderzoeksverslag (25%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 

 Verplicht:  
Baarda, D.B. et al. 2012. Basisboek Methoden en Technieken. Kwantitatief 

praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis, vijfde druk. Wolters-
Noordhoff, Groningen / Houten. 

Bryman, A. 2012. Social Research Methods 4th Edition. Oxford University Press, 
Oxford. 
 
Aanbevolen:  
De Vocht, Alphons, 2007, Basishandboek SPSS 15 (of 16). Bijleveld Press. 

Field, Andy, 2009, Discovering statistics using SPSS. Sage 

Academische 
Vaardigheden 

beroepsvaardigheden samenwerken, vergaderen, analytisch denken en het 
hanteren van een wetenschappelijk instrumentarium 
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NWI-Chemie van systeem aarde 

Code: GEO1-2206  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I/MNW 

Status Major keuze 

Periode/Timeslot  2 A 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  prof. dr. J.B.M. Middelburg 

Docent(en)  prof. dr. J.B.M. Middelburg (j.b.m.middelburg@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 

voorkennis 

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

slagen klein! 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

Na afronding van de cursus kan de student:  

 begrijpen en voorspellen hoe processen, zoals chemische evenwichten en 
oxidatie/reductie  reacties, in de natuur verlopen;  

 basiskennis hebben over thermodynamica, zuur-base evenwichten en 
redox omzettingen weergeven en toepassen; 

 de koppeling tussen de structuur van het periodiek systeem en de quantum 

mechanica beschrijven. 

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.  

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Module op Maat MNW (GEO3-2144) 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toetsen 

Toelichting Zie studiewijzer 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht:  
Reader 
Boek: McMurry and Fay: Chemistry, International Edition  Prentice Hall, ISBN: 
9781292025025 

Academische 

Vaardigheden 
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NWI-Moleculaire celbiologie en genetica 

Code: GEO1-2207  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I/MNW 

Status Profilering 

Periode/Timeslot  3 C 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. J.A. Post 

Docent(en)  dr. J.A. Post (J.A.Post@uu.nl) 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Basale vwo-kennis van Biologie en Chemie 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

In de cursus krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van 
cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal. 
  

Aan het eind van de cursus kun je:  

 de structuur van biomoleculen, de algemene processen in de cel en de 
opbouw van biologische membranen beschrijven, 

 de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies 

benoemen, 

 de verschillen en overeenkomsten van cel ademhaling en fotosynthese 

benoemen, 

 hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven, 

 beschrijven/uitleggen op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd, 

 de overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose uitleggen, 

 de principes van DNA replicatie en transcriptie uitleggen, 

 de principes van RNA processing en translatie en de rol van tRNA 
beschrijven, 

 de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en 

eukaryote organismen vergelijken. 

 de werking van virussen beschrijven. 

 eenvoudige moleculaire celbiologische technieken begrijpen. 

 De opgedane kennis toepassen 

Daarnaast werk je aan een academisch-kritische houding ontwikkeld met 
betrekking tot de positieve dan wel negatieve maatschappelijke consequenties van 
biologische kennis en onderzoek. 

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. Cellen zijn de kleinste functionele eenheid van leven en hun 
eigenschappen worden bepaald door fysische en chemische wetmatigheden. 
Tussen cellen en de omgeving bestaat een wisselwerking. Cellen nemen signalen 
en voedingsstoffen/energie op uit hun omgeving en zetten die  om in specifieke 

producten en gedragingen die nodig zijn voor overleving, functioneren en celdeling. 
De structuur van de cel en zijn functies worden bepaald door eiwitten, gecodeerd in 
het DNA, wat een informatiedrager is die van generatie tot generatie wordt 

doorgegeven. In het tweede deel van de cursus worden de structuur en functie van 
het genetisch materiaal op moleculair niveau en het effect van mutaties op de 
functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel 
wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding 
in de moderne moleculaire genetica.  

Ingangseis voor n.v.t. 
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Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege en werkcollege 
Computer ondersteund onderwijs: Mastering Biology opdrachten (verplicht)  

Toelichting op 
werkvorm 

Hoorcolleges (behandeling en uitbreiding van de stof), werkcolleges 
(behandeling/toelichting  vragen van Mastering Biology die veelvuldig voor 
problemen zorgden)  en computer ondersteund onderwijs met het verplicht maken 

van de Mastering Biology opdrachten. Hiervoor is het belangrijk dat de juiste versie 
van het boek aangeschaft wordt: deze bevat namelijk ook een toegangscode voor 
Mastering Biology.  
 
Aanwezigheid bij de colleges en werkcolleges wordt verwacht (binnen alle 
redelijkheid) en het maken van de Mastering Biology (MB) opdrachten is verplicht. 

Toetsen 

Toelichting 
 

Beoordeeld wordt je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, 
regulatie van cellulaire processen en van de structuur en functie van het 
genetische materiaal. Tevens moet je weten hoe deze kennis is verkregen en wordt 
getoetst of je deze kennis kunt toepassen.  
 
Aantal toetsgelegenheden: twee tentamens 
 

Twee tentamens: 90%; Mastering Biology opdrachten: 10% 
Voor de tentamens moet je gemiddeld minimaal een 5,0 halen. 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht:  
Campbell Biology + Dutch Glossary 2014 pack ISBN: 9781783991082 Kosten ca. 
€80. 

Dit pakket bevat - het boek: Campbell, Reece et al. Biology 10th edition, Global 
edition; - een Dutch glossery; - een toegangscode voor Mastering Biology (DEZE IS 

NODIG VOOR HET VOLGEN VAN DE CURSUS!!) 

Academische 
Vaardigheden 

Verbanden leggen, toepassen opgedane kennis. 
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NWI-Humane biologie 

Code: GEO1-2210  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I 

Status Major keuze (LS) 

Periode/Timeslot  4 C+D 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  prof. dr. M.E. Everts 

Docent(en)  prof. dr. M.E. Everts (m.e.everts@uu.nl); dr. M.G. van Emst; prof.dr.H. 
Schellekens, dr. C.F.Wolschrijn 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja, maar uitsluitend van Liberal Arts and Sciences met als hoofdrichting NW&I. 

Opmerkingen Maximaal 60 studenten 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 
(hoofdrichting NW&I) 

Aanbevolen 
voorkennis 

VWO Biologie. Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207) 

Cursusinhoud  

Doelen Na afronding van de cursus kan de student: 

1. het bouwplan van vertebraten in verband brengen met de evolutie van 
vertebraten; 

2. de functionele fysiologie van de mens beschrijven; 
3. de relatie tussen bouwplan en functie van cellen, organen en 

orgaansystemen in vertebraten verklaren; 
4. kennis van de functionele fysiologie van de mens relateren aan 

ontwikkelingen in de Medische Biotechnologie; 
5. in groepsverband vraagstukken oplossen gerelateerd aan de stof van 

hoorcolleges en het boek; 
6. individueel een wetenschappelijk probleem in kaart brengen en presenteren 

op een poster. 

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 immuun 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 voornamelijk in vertebraten aan de orde komen. De nadruk ligt 
op de relatie tussen vorm (anatomie) en functie (fysiologie).Tenslotte wordt in een 

aantal colleges toegelicht hoe kennis van de humane biologie wordt toegepast in 
biomedische innovatie. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Aanwezigheid bij 75% van de hoorcolleges) 
Werkcolleges (Verplicht) 
Posterpresentatie (Verplicht) 

Toelichting op 

werkvorm 
 

Hoorcollege: de docent behandelt het opgegeven onderwerp, studenten kunnen 

voorafgaand aan het hoorcollege vragen om specifieke behandeling van een 
onderwerp dat hen interesseert en aansluit bij de stof. Waar relevant wordt 
geprobeerd een link te leggen met de toepassing van fysiologische kennis in bv de 
geneeskunde. 
Werkcollege: studenten werken en discussiëren in groepjes van 2-5 studenten over 

mailto:m.e.everts@uu.nl
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de opdrachten. Na iedere opdracht volgt plenaire samenvatting van de mogelijke 

oplossingen. 
Posterpresentatie: de student presenteert voor een groep van 8-10 studenten de 
individueel gemaakte poster in 10 min gevolgd door 5 min discussie. Posters 

worden gegroepeerd naar inhoud en expertise van de docent. Het onderwerp van 
de poster is vrij, maar moet verband houden met de inhoud van de cursus. De 
poster en de presentatie worden beoordeeld door de docent en door 5 
medestudenten. 

Voorbereiding 
bijeenkomsten 
 

Voorafgaand aan het hoorcollege heeft de student de opgeven hoofdstukken en/of 
andere literatuur doorgenomen.  
Voorafgaand aan het werkcollege heeft de student de opdrachten doorgenomen en 
geprobeerd deze a.d.h.v. de studiestof te beantwoorden, alleen of met 

medestudenten. 
De poster wordt digitaal gemaakt en gepresenteerd. In de aanloop naar de 

postersessie wordt informatie gegeven, wat er van een wetenschappelijke poster 
wordt verwacht. 

Bijdrage aan 
groepswerk 

Actieve deelname aan de werkcolleges. Tijdens de werkcolleges geeft de docent 
feedback op het werk van de studenten. Geen formele beoordeling. 

Toetsen 

Toelichting Toets I (35%),  

Toets II (35%),  
Poster maken (10%),  
Poster presenteren (10%),  
Participatie (10%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 

 

 Verplicht: 

Campbell, Reece et al. Biology, 10th Global edition, Dutch glossary & toegangscode 
voor Mastering Biology  

Academische 
Vaardigheden 

Het individueel ontwerpen, maken en mondeling presenteren van een 
wetenschappelijke poster. Het gezamenlijk oplossen van vraagstukken. 
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NWI-Organische chemie 

Code: GEO1-2216  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I 

Status Major keuze (LS) 

Periode/Timeslot  3 B, D 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. P.C.A. Bruijnincx 

Docent(en)  dr. P.C.A. Bruijnincx (P.C.A.Bruijnincx@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Scheikunde op vwo-niveau 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

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.  

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege (Verplicht) 

Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

Hoorcollege, werkcollege, onderdeel structuuranalyse (geïntegreerde combinatie 
van hoor/werkcolleges) 

Toetsen 

Toelichting 
 

deeltentamen 1 (30%), deeltentamen 2 (50%); structuuranalysetoets (20%) 
Voor alle toetsen moet minimaal een 5,00 gehaald worden. Het gewogen 
gemiddelde moet voldoende (5,50) zijn. 
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Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht:  
J. McMurry: Organic Chemistry, Brooks Cole Publishing Company, 8e druk, 2012. 

Academische 
Vaardigheden 
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NWI-Micro-economie van Innovatie 

Code: GEO1-2255  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1 

Programma NW&I/MMW 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot  2 D 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. E.M.M.I. Niesten 

Docent(en)  dr. E.M.M.I. Niesten (e.m.m.i.niesten@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

Na afronding van de cursus is de student in staat om:  

 de basisprincipes van de micro-economie te begrijpen en te omschrijven. 

 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. 

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. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Bachelor’s thesis MMW (GEO3-2137) 

Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege, Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

In de werkcolleges worden opdrachten gemaakt en uitgelegd. Een groot deel van 
de opdrachten wordt voor ieder werkcollege op Blackboard geplaatst. 

Voorbereiding 
bijeenkomsten 

Studenten moeten voor aanvang van de werkcolleges de opdrachten maken. De 
antwoorden moeten meegenomen worden naar het werkcollege, en de studenten 

moeten tijdens het werkcollege vragen kunnen beantwoorden over de opdrachten, 
en eventueel de antwoorden kunnen presenteren voor de rest van de studenten in 
de werkgroep. 

Toetsen 

Toelichting Deeltoets 1 (50%) en deeltoets 2 (50%) 
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Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht:  
Pindyck, R.S., and D.L. Rubinfeld. Microeconomics (7th or 8th international 
edition). Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey. 
Reader: Micro-economie van Innovatie 

Academische 

Vaardigheden 

Lezen van wetenschappelijke, Nederlandstalige artikelen 

Lezen van Engelstalig tekstboek 
Presenteren van antwoorden bij opdrachten in werkcollege 
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MW- The microscope and the elephant 

Code: GEO2-2142  Credits: 7,5 EC  Level: 2 

Programme MNW/MMW/NW&I 

Status Major elective (MNW/MMW); elective (NW&I) 

Period/Timeslot 2 D 
4 B 

Language  Dutch (period 2), English (period 4) 

Coordinator  dr. F. van den Berg 

Instructor(s)  dr. F. van den Berg (f.vandenberg2@uu.nl) 

Open to other 
students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Remarks Max. 100 students 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 
pre-requisites 

None 

Course content 

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). 

Entry 
requirement for 

N/A 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture (Required) 

Explanation Interactive lectures 

Assessment 

Explanation 5 columns, 1 written examination, 1 paper 

Study materials 

Literature 
 

Required:  
Book: Okasha, Samir, Philosophy of Science 
Book: Blackmore, Simon, Being Good. A Short Introduction to Ethics 
Book: DeGrazia, David, Animal Rights 
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Book: Miller, David, Political Philosophy 

Book: Garvey, James, The Ethics of Climate Change. Right and Wrong in a 
Warming World 
 

 
Recommended:  
Book: Mautner, Thomas (ed.), Dictionary of Philosophy 
Book: Berg, Floris van den, Philosophy for a Better World 

Academic Skills how to do philosophy, writing skills, critical thinking 
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MW-Global climate change 

Code: GEO2-2143  Credits: 7,5 EC  Level: 2 

Programme MNW/NW&I 

Status Major obligatory (MNW), elective (NW&I) 

Period/Timeslot  2 B 

Language  English 

Coordinator  dr. K.T. Rebel 

Instructor(s)  dr. K.T. Rebel (k.t.rebel@uu.nl); dr. M. J. Santos (M.J.FerreiraDosSantos@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Remarks This course has been identified as an “early exit course” for exchange students 
from abroad that need to return to their home university before Christmas. In 
consultation with the lecturer it may be possible to finish this course early, for 
fewer credits. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

One of the following courses must be completed: 
- NWI-Wiskunde en Systeemanalyse (GEO1-2202) 

- AW-Wiskunde voor Aardwetenschappen (GEO1-1103) 

- Voortgezette Wiskunde/Fysica (GEO1-1121) 
An equivalent course on calculus is also valid upon approval by the instructors. 

Recommended 
pre-requisites 

None 

Course content 

Objectives 
  

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

 understand global biogeochemical cycles and energy exchange (radiation 

balance) 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 the 
content of this course, and can be explained in two ways: 

1. Global climate change is an extremely complicated system to study, and 
one of the major challenges facing the intellectual and scientific 
community. Therefore it requires in depth knowledge from many disciplines 
and their interaction. 

2. This course will focus on the ‘hard science’ of climate change, dealing with 
the physical and biological sciences rather than the social science 

components related to global climate change. Examples of such 
components include the radiation balance of the atmosphere, atmospheric 
chemistry, ocean acidification, sea level rise and global biogeochemical 
cycles. We also focus on how anthropogenic action affects the processes of 
the Earth system, with special focus to those actions that affect the climate 
directly or indirectly. 

The subjects discussed can be grouped into the following bullet points: 

 Comprehensive introduction to global climate change 

 Relationship between weather, climate and environmental change 

 Description of the major Earth system components, both natural and 
anthropogenic, driving environmental change; 

 Development of models and assessment of  their predictions for current 

and future change 

 Discuss how global change is affected by and affects human activity 

mailto:k.t.rebel@uu.nl
mailto:M.J.FerreiraDosSantos@uu.nl
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Entry 

requirement for 

This course is an entry requirement for: 

Bachelor’s thesis MNW (GEO3-2138) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture 
Computer practical (Required) 
Tutorial (Required) 

Preparation for 
meetings 

Recommended readings – book chapters 

Contribution to 
group work 

Paper on a topic of choice related to climate change, in groups of 2. 
Computer labs are done in groups of two 

Assessment 

Explanation 

 

The course will be assessed based on 2 exams (grade 1-10), computer practicals 

(P/F) and a paper, including the preparation and presentation of a poster (grade 1-
10). 

Study materials 

Literature  We are currently looking for a new book, which will be announced 

Academic Skills Knowledge of the physical and natural sciences associated with climate and its 
change. Knowledge and development of system dynamics models , including 
altering existing models and building models using basic building blocks, paper 
writing, poster preparation and presentation, peer review. 
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NWI-Innovation systems 

Code: GEO2-2208  Credits: 7,5 EC  Level: 2 

Programme NW&I/MMW 

Status Major obligatory (NW&I), Elective (MMW) 

Period/Timeslot  4 A 

Language  English 

Coordinator  To be decided 

Instructor(s)  To be decided 

Open to other 

students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 
pre-requisites 

None 

Course content 

Objectives 
 

After completion of this course the student is able to describe and apply the 
innovation systems framework. 

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. 
  
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 study different innovation system frameworks like National 
Systems of Innovation, Sectoral Innovation Systems, Regional Innovation Systems, 
Clusters,  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 system 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 clusters or 
innovation systems. 

Entry 

requirement for 

This course is an entry requirement for: 

Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 

Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 
Module op Maat NW&I (GEO3-2267) 

Instructional modes 

Instructional 
modes 

Lecture (Required) 
Tutorial (Required) 

Explanation - Lectures 
- Supervised learning 
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Assessment 

Explanation 
 

- Exam 
- Assignments 

Study materials 

Literature 
 

Required:  
Michael E. Porter, The competitive advantage of nations. Please buy and have a 

look at the book before the start of the 1st lecture. 
Items: Scientific articles on Blackboard 

Academic Skills Academic writing 
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NWI-Economie van technologie en innovatie 

Code: GEO2-2211  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I/MMW 

Status Major keuze 

Periode/Timeslot 3 B 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  prof. dr. K. Frenken 

Docent(en)  prof. dr. K. Frenken (k.frenken@uu.nl); Toon Meelen MSc (A.A.H.Meelen@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Honours Deze cursus bevat een Honours component. 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om: 
 Te begrijpen wat een innovatie is in een economisch perspectief 
 Te begrijpen dat investeringen in innovatie inherent onzeker zijn, en dat 

bedrijven daarom geen rationele kosten-baten afweging kunnen maken 

zoals wordt verondersteld in de micro-economie 
 De voors en tegens van verschillende ontwerpstrategieën wiskundig 

kunnen duiden 
 Wiskundig kunnen begrijpen hoe producten zich verspreiden in sociale 

netwerken 
 Wiskundig kunnen begrijpen onder welke condities er lock-in en lock-out 

optreedt  
 Een bedrijfsstrategie kunnen formuleren vanuit het outside-in en inside-out 

paradigma 
 De theorie van product-levenscyclusmodel en shake-out kunnen begrijpen 
 Evolutionair groeitheorie en de theorie van lange golven kunnen begrijpen 

(i.h.b. de huidige ICT revolutie) 
 Overeenkomsten en verschillen tussen technologische innovatie en 

diensteninnovatie kunnen uitleggen 

 De belangrijkste theorieën uit de innovatiegeografie kunnen uitleggen 
 De theoretische basis van mededingingsbeleid, technologiebeleid, 

industriebeleid en regionaal beleid kunnen uitleggen, en een zelfstandige 
mening kunnen vormen over huidig beleid 

 In staat zijn om in koppels een academisch paper te schrijven 

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.  
Het eerste deel van het vak gaat over innovatie en diffusie. Een computerpracticum 
geeft verder inzicht in modellen die gebruikt worden om het innovatieproces en 
innovatiediffusie te simuleren. Vervolgens wordt gekeken naar innovatie op het 
niveau van bedrijven, sectoren en landen. Ook wordt aandacht besteed aan 

innovatie in diensten, innovatiegeografie en innovatiebeleid. De stof van de 
hoorcolleges wordt toegepast op concrete cases in twee paperopdrachten.  

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: Management of Innovation Processes (GEO3-2221) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege  
Computerpracticum (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 
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Toelichting op 

werkvorm 
 

- Hoorcollege (semi-interactief) 

-           Computerpracticum (modelleren) 
- Werkcollege (debat) 

Toetsen 

Toelichting Tentamen (60%), paperopdrachten (40%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 

 

Verplicht:  

Boschma, R., K. Frenken en J. Lambooy (2002), Evolutionaire economie: een 
inleiding. Uitgeverij Coutinho. ISBN: 90-6283-315-2 
 
Een twintigtal artikelen met gerelateerde onderwerpen zoals complexiteit en 
modulariteit, het begrip innovatie-ecosysteem, de resource-based view (RBV) van 
het bedrijf, innovatiegeografie en diensteninnovatie. Te vinden in reader en op 

blackboard.  

Academische 
Vaardigheden 

-Schrijfvaardigheid: Het leren structureren van paragrafen en teksten  
-Het schrijven van een academische paper  
-Debatteren: op wetenschappelijk niveau een beargumenteerde discussie voeren  
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NWI-Toegepaste thermodynamica en energieconversies 

Code: GEO2-2212  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I/MNW 

Status Major keuze (NW&I: E&T) 

Periode/Timeslot  1 A 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. E. Nieuwlaar 

Docent(en)  B. Elsinga, MSc (b.elsinga@uu.nl), dr. E. Nieuwlaar (e.nieuwlaar@uu.nl), dr. 
W.G.J.H.M. van Sark (W.G.J.H.M.vanSark@uu.nl) 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Natuurkundige vaardigheden: mechanica en basis elektromagnetisme; Wiskundige 
vaardigheden: vergelijkingen oplossen, logaritmes, differentiaalvergelijkingen, 
integratie en vectoren 

Voorkennis 
opdoen met 

Wiskunde & Systeemanalyse (GEO1-2202), Natuurkunde voor Energie en Transport 
(GEO1-2203) of vergelijkbaar natuurkunde vak. 

Bronnen voor 

zelfstudie 

Young & Friedman (zie hieronder): hoofdstuk 9 t/m 11, 21 t/m 26. 

Cursusinhoud 

Doelen Na afronding van de cursus kan de student:  

 de energieconversie technologieëën verbrandingsmotoren, gasturbines, 
warmte/kracht koppeling, warmtepompen, elektromotoren, generatoren en 

kerncentrales beschrijven; 

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

 beredeneren waar technologische innovaties het rendement en andere 

karakteristieken kunnen verbeteren van energieconversie technologieën; 

 bepalen wat de fysische grenzen zijn van het omzettingsrendement en de 

toepasbaarheid 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. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 

Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op De cursus wordt gegeven in de vorm van colleges en werkcolleges. In de colleges 
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werkvorm wordt de theorie behandeld en worden voorbeelden besproken van 

energieconversies. De behandelde stof wordt direct daarna in het bijbehorende 
werkcollege toegepast. Hierbij maak je onder begeleiding van assistenten opgaven 
teneinde de stof kwalitatief en kwantitatief te verwerken 

Voorbereiding 

bijeenkomsten 

Voor een zinvolle deelname aan de werkcolleges is het verstandig om vooraf het 

betreffende studiemateriaal doorgenomen te hebben en het college te volgen 

Toetsen 

Toelichting Twee deeltentamens, elk 50%. De eerste over thermodynamica, de tweede over 
elektriciteitsleer/kernfysica. 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 Verplicht:  
Young and Freedman: "University Physics with modern Physics", 13th Edition, 

ISBN-10: 0321501306. 
Dictaat: Evert Nieuwlaar, Willem de Ruiter en Boudewijn Elsinga: toegepaste 

thermodynamica en energieconversies. 

Academische 
Vaardigheden 
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NWI-Innovaties voor duurzame mobiliteit 

Code: GEO2-2214  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I 

Status Profilering 

Periode/Timeslot  3 B 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. J.C.M. Farla 

Docent(en)  dr. J.C.M. Farla (j.c.m.farla@uu.nl) 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Honours Deze cursus bevat een Honours component. 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201) 

Cursusinhoud 

Doelen 
  

Na afronding van de cursus kan de student:  

 de kenmerken en werking van het verkeers- en vervoersysteem en van het 

verkeers- en vervoersbeleid toelichten; 

 belangrijke concepten op het gebied van mobiliteit toelichten; 

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

 de belangrijkste (technologische) innovaties die kunnen bijdragen aan een 

duurzamer mobiliteitssysteem  toelichten; 

 het maatschappelijke en wetenschappelijk debat over duurzame mobiliteit 
toelichten; 

 op adequate wijze deelnemen aan het maatschappelijke (en 
wetenschappelijke) debat over duurzame mobiliteit; 

 een afgewogen en wetenschappelijk verantwoord advies opstellen ten 

behoeve van (gemeentelijk) vervoersbeleid. 

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 
vervoersbeleid. 

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. 

Ingangseis voor n.v.t. 

Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

In de hoorcolleges wordt ingegaan op de leerstof van het vak. Daarnaast worden 
enkele gastcolleges georganiseerd die een beeld geven van praktijk van duurzame 
mobiliteit. In de werkcolleges worden opdrachten besproken die door de 

deelnemers vooraf worden gemaakt. 

Voorbereiding Voorafgaand aan de hoorcolleges is het nodig om de behandelde stof door te 
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bijeenkomsten 

 

nemen. In de hoorcolleges worden namelijk niet alle onderwerpen die tot de 

tentamenstof behoren, behandeld. Voorafgaand aan de werkcolleges worden 
opdrachten hiervoor gegeven. Deze dienen op papier uitgewerkt te worden 
meegenomen naar het (verplichte) werkcollege. 

Bijdrage aan 

groepswerk 

In dit vak wordt in een groepje gewerkt aan een adviespaper. 

Toetsen 

Toelichting Tentamen (50%), adviesrapport (40%), presentatie (10%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 Verplicht:  
Van Wee, B., J.A. Annema and D. Banister (eds.), 2013: The Transport System and 
Transport Policy: An Introduction, Edward Elgar, Cheltenham, UK. (ISBN 978-1-

78195-204-7). Dit boek is online als PDF beschikbaar via de website van TRAIL: 
http://rstrail.nl/sites/default/files/van_wee_9780857936899_ebook.pdf   

Reader Innovaties voor Duurzame Mobiliteit 

Academische 
Vaardigheden 

paper, presentatie 
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NWI-Ziekte en medicijnen 

Code: GEO2-2215  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I 

Status Major keuze (LS) 

Periode/Timeslot  1 B 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. W.P.C. Boon (w.p.c.boon@uu.nl) 

Docent(en)  prof. dr. H. Schellekens (H.Schellekens@uu.nl); dr. W.P.C. Boon 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

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

Cursusinhoud 

Doelen 
 

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 gaat werken in het gebied van de life sciences, in welke positie dan 
ook, krijgt direct of indirect te maken met het medische bedrijf. Het is daarom van 

groot belang dat de studenten van het NW&I-track Life Sciences kennismaken met 
de medische manier van denken en handelen. Het doel van deze cursus is dan ook 

tweeledig: naast het bijbrengen van basale medische kennis op het gebied van 
pathofysiologie, farmacologie, oncologie, microbiologie, en geneesmiddel-
ontwikkeling, ook het in de praktijk kennismaken met een aantal medische 
gebieden via gastcolleges en een bedrijfsbezoek. De gebieden die hierbij aan bod 
komen, zijn vooral die gebieden waar de medische biotechnologie thans erg actief 
is, zoals de therapeutische eiwitten en monoklonale antistoffen voor de 
behandeling van kanker, chronische ziekten en hormonale afwijkingen. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 

Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

Hoorcollege, Werkcollege, Debat, Afdelingsbezoek 

Toetsen 

Toelichting 
 

Schriftelijk tentamen (50%), casuspresentatie en deelname aan debat (10%), 
schriftelijke verslaglegging casus (30%), begrippentoets (10%). 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal Literatuur: wordt nader bekend gemaakt.  

mailto:w.p.c.boon@uu.nl
mailto:H.Schellekens@uu.nl
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 Overige wetenschappelijke literatuur: uitgereikt tijdens college of via Blackboard. 

Academische 
Vaardigheden 

Schriftelijk rapporteren (casus), mondeling rapporteren (casus), mondelinge  
vaardigheid (debatteren), beroepsvaardigheden (samenwerken). 
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NWI-Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie en Milieuwetenschappen 

Code: GEO2-2217  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I/MMW/MNW 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot  3 C 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. M.M.H. Chappin 

Docent(en)  dr. M.M.H. Chappin (m.m.h.chappin@uu.nl), dr. C. Dieperink (c.dieperink@uu.nl), 
drs. M.J. Zeylmans van Emmichoven 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja, maar uitlsuitend voor LAS-MMW, LAS-MNW, LAS-NW&I, LAS-D&O, LAS-E&D, 
premaster NW&I/MMW/MNW 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet volledig hebben deelgenomen aan de cursus OV1 (voor MW: 
GEO1-2105; voor NWI: GEO1-2204 of GEO2-2204). 
 
De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 

(hoofdrichting NW&I, MMW, MNW, D&O of E&D), Milieu-
maatschappijwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen, pre-master NW&I, pre-
master MMW, pre-master MNW. 

Aanbevolen 

voorkennis 

 Om Onderzoeksvaardigheden 2 te kunnen volgen is het van belang over de kennis 

uit Onderzoeksvaardigheden 1 te beschikken. 

Cursusinhoud 

Doelen Algemene leerdoelen: 
1. Het verwerven van kennis over de rol, de inhoud, het gebruik en de 

toepassing van onderzoeksmethoden, die relevant zijn binnen de 

wetenschapsgebieden MMW, MNW en NWI. 
2. Het verwerven van vaardigheden in de selectie, het gebruik en de 

toepassing van deze onderzoeksmethoden. 

Inhoud 
 

De cursus OV2 bestaat uit 2 delen. Deel A duurt 7 weken en is gemeenschappelijk 
voor alle studenten in de bacheloropleidingen MMW, MNW en NWI.  
Deel B gaat dieper in op relevante, opleidingspecifieke onderzoeksmethoden 
gedurende de laatste 3 weken van de cursus. Ieder deel wordt afgesloten met een 

toets of verslag.  

Deel A 
Bij dit onderdeel wordt je vertrouwd gemaakt met veel gebruikte statistische 
methoden bij empirisch wetenschappelijk onderzoek. Er wordt enige aandacht 
besteed aan de theoretisch-wiskundige basis die aan verschillende statistische 
methoden ten grondslag ligt, maar de nadruk ligt op het praktisch toepassen van 

de methoden aan de hand van concrete empirische onderzoeksvragen. Je zult er 
leren omgaan met statistische software (SPSS) .  
Deel B 
NWI: Geavanceerde statistische methoden 
MMW: Kwalitatieve methoden van data verzameling en analyses 
MNW: Geavanceerde ruimtelijke methoden voor milieu-onderzoek 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Milieuwetenschappelijk Adviesproject (GEO3-2126) 

Bachelor’s thesis MNW (GEO3-2138) 
Bachelor’s thesis MMW (GEO3-2137) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 

Werkvormen 

Werkvormen  Computerpracticum (Verplicht) 
Hoorcollege (verplicht voor deel B MNW en MMW) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op Voor deel A 

mailto:m.m.h.chappin@uu.nl
mailto:c.dieperink@uu.nl
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werkvorm Hoorcolleges: Tijdens de hoorcolleges wordt het merendeel van de leerstof 

behandeld. 
Werkcolleges: In een werkcollege worden opdrachten opgegeven om te oefenen 
met de stof die tijdens de hoorcolleges is gepresenteerd.  

Computerpractica: Bij de computerpractica worden computeropdrachten 
doorgewerkt in groepjes van 2 studenten.  
 
Voor deel B verschilt dit per opleiding. Zie hiervoor de studiewijzer.  

Toetsen 

Toelichting 
 

Deel A (70%): Groepsopdrachten en schriftelijk tentamen 
Deel B (30%): afhankelijk van de opleiding: schriftelijke toets, groepsopdracht, 
groepspaper, computertoets of poster 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht: Reader voor deel A 
Literatuur: wordt later bekend gemaakt 

Academische 
Vaardigheden 

Voor deel A: 
- kwantitatieve data analyse  
- computervaardigheden SPSS 

Voor deel B MNW: 
- Handson vaardigheden met GIS 
- Maken van (Atlas)Poster 

Voor deel B MMW: 
- literatuur reviewen 
- interviewen  
- kwalitatieve data analyse  
- schrijven van een paper 

Voor deel B NWI: 

- kwantitatieve data analyse  
- computervaardigheden SPSS 
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NWI-Organisation theories 

Code: GEO2-2218  Credits: 7,5 EC  Level: 2 

Programme NW&I 

Status Major elective 

Period/Timeslot  2 C 

Language  English 

Coordinator  dr. A.M. Herrmann 

Instructor(s)  dr. A.M. Herrmann (a.m.herrmann@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Remarks This course has been identified as an “early exit course” for exchange students 
from abroad that need to return to their home university before Christmas. In 
consultation with the lecturer it may be possible to finish this course early, for 
fewer credits. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 

pre-requisites 

Students need to have a good command of the English language 

Course content 

Objectives 
  

After completion of the course, students have acquired:  

 knowledge about public organisations and their innovation potential from a 
political sciences perspective; 

 knowledge about private organisations and their innovation potential from 

a management studies perspective; 

 knowledge about how public and private organisations interact and 

contribute to innovation from an institutionalist perspective. 

Content 
 

Overview 
The concept of ‘an organisation’ is central to different disciplines of the social 
sciences, including political sciences, management and business studies, sociology, 
and innovation studies. Consequently, organisations can take different forms like 
public organisations, private organisations, social organisations, or non-profit 

organisations – to name just a few. When studying organisations, different social 

science disciplines do not merely define this concept, they propose theories about 
why organisations exist and how they operate, how they can be structured, how 
they develop, how they interact with their external environment in order to be 
innovative. Insights into different organisation theories are thus crucial for the 
understanding a wide array of social science theories in general, and innovation 
theories in particular, which build on the notion of organisations. 

Aims of the Course 
It is the aim of this course to illustrate several fundamental organisation theories 
from the perspective of two different social science disciplines: political sciences 
and management studies. Consequently, the course focuses on public 
organisations (bureaucracies and legislature) and private organisations (firms) - 
and their respective innovation potential. To clarify these concepts, the course 
illustrates how public organisations develop, how they can be influenced, how they 

(mis)function, and how they interact with the external environment. 

Furthermore, the course discusses how private organisations (i.e. firms) develop, 
how they can be structured, how this structure influences the outcomes produced 
by firms, and how these organisations interact with the external environment. 
Finally, the course bridges political science and management studies by illustrating 
how public and private organisations interact through institutions. After a general 

clarification of the differences and commonalities between organisations and 
institutions, it is explained how public organisations make the laws and institutions 
which provide firms with input factors that are necessary for innovations: financial 
capital, human capital, and component standards. In this final part, the course also 
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illustrates how public organisations and institutions are at the basis of the 

innovation strategies of private organisations. 
It should be noted that this course gives an overview over different organisation 
theories and can neither go into theoretical depth nor cover the full variety of 

existing organisation 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 Organisations and their Innovation Potential – 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 Organisations and their Innovation Potential – Perspectives of 
Management Studies 
Session 4: Classical and Neoclassical Organisation Theory 

Session 5: The Organisational Behaviour Perspective 
Session 6: Organizational Culture and Environments 
 
Block III: How Public and Private Organisations Interact to Innovate – 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 

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: 
Management of Innovation Processes (GEO3-2221) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture (Required) 
Tutorial (Required) 

Explanation 
 

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

Assessment 

Explanation 
 

The final grade awarded to each student will be composed of three elements. 
 1. Final exam:    40% 
 2. Video-clip presentation: 20% 
 3. Ongoing case study:   40% 

Study materials 

Literature 
 

 Course Books 
 1. OTT, J. Steven, SHAFRITZ, Jay M., and JANG, Yong Suk (2011), Classic 

Readings in Organization Theory (7th Edition). Wadsworth, Cengage Learning. 

 2. JONES, Gareth R. (2013), Organizational Theory, Design, and Change (7th 
Edition). Pearson. 

 3. HERRMANN, Andrea M. (2008), One Political Economy, One Competitive 
Strategy? Comparing Pharmaceutical Firms in Germany, Italy, and the UK. 
Oxford, Oxford University Press.  
 Please note that the book is available as an e-book at the UU electronic 

library via the following link: 
http://www.uunl.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=728904 

  Additional reading material, such as journal articles etc., will be announced 
throughout 

the course 

Academic Skills ‘Speed-reading’, summarizing academic texts and short presentations 

 
 
 

http://www.uunl.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=728904
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NWI-Innovatieproject 1 

Code: GEO2-2256  Studiepunten: 15 EC  Niveau: 2 

Programma NW&I 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot  4  B, C, D 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. S.O. Negro 

Docent(en)  Allerlei docenten, dr. S.O. Negro (s.o.negro@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Nee 

Ingangseisen 

Algemene 
ingangseisen 

De student moet ingeschreven zijn voor de opleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement. 
Aantal punten behaald voor examen: 45 EC voor Bachelor. 
Er moet voldaan zijn aan de cursussen: 
- NWI-Onderzoeksvaardigheden 1 (GEO2-2204) 
- NWI-Introductie technologie en innovatie (GEO1-2201) 

òf aan de cursussen: 
- NWI-Onderzoeksvaardigheden 1 (GEO1-2204) 
- NWI-Introductie technologie en innovatie (GEO1-2201) 

Aanbevolen 

voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

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. Na 

afronding van de cursus kan de student:  

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

 een techno-economische analyse van een nieuwe technologie uitvoeren; 

 kwaliteitscriteria opstellen bij het uitvoeren van een techno-economische 

analyse; 

 uitwerken van een innovatiestrategie; 

 theoretische kennis over innovatie (-management) in uitvoerbare 

innovatiestrategieën omzetten. 

Inhoud 
 

Nadat in het eerste en tweede jaar afzonderlijke vakken zijn gevolgd op het gebied 
van natuurwetenschappen, innovatie en onderzoeksvaardigheden, wordt in het 
Innovatieproject al deze kennis samengebracht door zelf te werken aan  echte 
innovatiecases. 
  

In dit vak werken we met echte opdrachtgevers uit de domeinen Life Sciences en 
Energie & Transport. 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 innovatietheorie. 
Aan het eind van het project dient dit geïntegreerd te worden in een helder 
innovatieadvies. 
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Tijdens het uitvoeren van bovengenoemde analyses wordt geoefend met het 
kritisch beoordelen van informatie door middel van onderlinge presentaties, 
feedback en debat. 

  
Aan het eind van  het project zullen de studenten hun bevindingen moeten 
presenteren aan de opdrachtgevers.  

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: 
Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

Hoorcolleges, projectwerk 

Toetsen 

Toelichting Samenwerken (10%), onderzoekspapers (70%), presentatie (10%), co-referaat 
(10%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 Verplicht: Reader Innovatieproject 1 

Academische 
Vaardigheden 

vergaderen, samenwerken, rapporteren, presenteren  en feedback geven 
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SGPL-Bedreigde aarde: een geowetenschappelijk perspectief 

Code: GEO2-3045  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2 

Periode/Timeslot:  3 A 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  B.C. de Pater 

Docent(en)  B.C. de Pater (b.c.depater@uu.nl), J. van Dijk (j.vandijk2@uu.nl) 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Geen 

Aanbevolen 
voorkennis 

Geen 

Cursusinhoud 

Doelen Na afloop 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, grondstoffen worden schaars, 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 2013/2014 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:  

 Copenhagen Consensus Centre (Lomborg) 

 Klimaatproblematiek en verwoestijning 

 Biodiversiteit en zoetwatervraagstukken 

 Milieuproblemen en geopolitieke spanningen: bestaan er klimaatoorlogen? 

 De wereld als Paaseiland: een (on)zinnige vergelijking 

 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. 

Ingangseis voor N.v.t. 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toetsen 

Toelichting Tentamen over hoorcolleges boek en artikelenbundel (50%); paper van het 
projectwerk (40%); presentatie (10%) 
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Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Verplicht:  
Reader: Artikelenbundel behorend bij de hoor- en werkcolleges (bij XEROX 
verkrijgbaar); Literatuur: Diamond, Jared (2005) Ondergang. Utrecht: Spectrum, 
dan wel de originele Engelstalige uitgave 'Collapse' (te selecteren delen) 
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MW-Duurzaam ruimtegebruik 

Code: GEO3-2121  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3 

Programma MMW/NW&I 

Status Major keuze 

Periode/Timeslot  2 A 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  prof. dr. P.P.J. Driessen 

Docent(en)  prof. dr. P.P.J. Driessen (p.driessen@uu.nl) 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Ja, maar uitsluitend minor MMW, minor Deltametropool, LAS-MMW, LAS-D&O, 

premaster Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, premaster Milieu-
maatschappijwetenschappen 

Opmerkingen Max. 50 deelnemers. 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 
(hoofdrichting MMW of D&O), Milieu-maatschappijwetenschappen, premaster 
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, premaster Milieu-
maatschappijwetenschappen, minor MMW of minor Deltametropool. 

Aanbevolen 
voorkennis 
 

MMW: Enige kennis over aard, omvang en ernst van milieuvraag-stukken en van 
het Nederlandse milieubeleid. NW&I: Kennis over de vraag naar vervoer en 
infrastructuur. 

Voorkennis 
opdoen met 
 

MMW: MW-Grondslagen Milieuwetenschappen (GEO1-2101) en MW-Milieubeleid in 
(inter) nationale context (GEO2-2108). NW&I: NWI-Innovaties voor Duurzame 
Mobiliteit (GEO2-2214) en/of NWI-Innovation Systems (GEO2-2208). 

Bronnen voor 
zelfstudie 

P.P.J. Driessen en P. Leroy (2007), Milieubeleid, analyse en perspectief, Uitgeverij 
Coutinho, Bussum. 

Cursusinhoud  

Doelen 
 

Na afronding van de cursus is de student in staat:  

 De ruimtelijke vraagstukken en doelstellingen in Nederland te beschrijven 
en te verklaren, in het licht van het streven naar duurzaam ruimtegebruik. 

 Het beleid voor de blauwe, groene, rode en grijze infrastructuur te 

beschrijven en de (mogelijke) spanningen tussen deze doelstellingen toe te 

lichten. 

 Sturingsvraagstukken in het (ruimtelijk) beleid en de invloed van 

(wetenschappelijke) kennis op het beleid te analyseren en te verklaren. 

 Zelfstandig een ruimtelijk vraagstuk (op het gebied van de blauwe, groene, 
rode en grijze infrastructuur) te analyseren en te verklaren en hierover op 

een heldere en gestructureerde wijze te rapporteren in de vorm van een 
onderzoekspaper. 

 Te reflecteren en feedback te geven op de onderzoekspapers van 
medestudenten. 

Inhoud 

 

In een dichtbevolkt land als Nederland is de ruimte schaars. Vele maatschappelijke 

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 overheid ordent 
de maatschappelijke activiteiten in de ruimte en stelt randvoorwaarden aan de 
inrichting en het gebruik ervan. Als daarbij de consequenties voor de kwaliteit van 
de fysieke omgeving hier en elders én voor toekomstige generaties nadrukkelijk in 
ogenschouw worden genomen, spreken we van ‘duurzaam ruimtegebruik’. Maar de 
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overheid kan het niet altijd alleen. Ook de inbreng van private partijen en 

maatschappelijke organisaties is daarbij van belang. 
  
De vraag die in deze cursus centraal staat, is hoe maatschappelijke activiteiten 

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 introductie op het streven naar duurzaam 
ruimtegebruik in Nederland (mede in de context van Europees beleid). Daarna 
wordt duurzaam ruimtegebruik 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 achtergrond 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. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: Bachelor’s thesis MMW (GEO3-2137), thema 
Duurzaam Ruimtegebruik 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 

Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

In het eerste deel van de cursus wordt aan de hand van een aantal hoorcolleges de 
literatuur behandeld. Dit deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. In 
het tweede deel passen de studenten de verworven kennis toe op een specifiek 
thema en schrijven daarover een paper.  

Voorbereiding 
bijeenkomsten 

Van de studenten wordt verwacht dat de literatuur behorende bij de hoorcolleges 
vooraf goed wordt bestudeerd en dat er een actieve inzet is tijdens werkgroepen. 

Toetsen 

Toelichting Tentamen (50%); zelfstandige paper (50%) 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 

 

 Verplicht: Reader Duurzaam Ruimtegebruik 

Academische 
Vaardigheden 

Het schrijven van een paper 
Mondelinge presentatie van het paper voor docenten en mede-studenten. 
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MW-Business, sustainability and innovation 

Code: GEO3-2122  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I/MMW/MNW 

Status Major elective 

Period/Timeslot  1 B 

Language  English 

Coordinator  dr. ir. R. Lozano 

Instructor(s)  dr. W.J.V. Vermeulen (w.j.v.vermeulen@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

Number of credits achieved for examination: 90EC for Bachelor 

Recommended 
pre-requisites 

Basic knowledge of environmental issues and environmental policy. 

Recommended 
pre-requisites can 
be gained by 

Grondslagen Milieuwetenschappen (GEO1-2101) and Milieubeleid in 
(inter)nationale Context (GEO2-2108) (both in Dutch). 

Course content 

Objectives 

  

After completing this course the student will be able to:  

 understand a range of concepts, tools, and techniques available to 
companies to better contribute to sustainability; 

 be able to recognise and describe the different tools and initiatives being 

taken by companies to contribute to sustainability; 

 reflect critically about the implementation of the concepts and tools; 

 take a holistic and long-term perspective of sustainability tools and 
initiatives; and 

 provide recommendations about the concepts and tools to a real case 

study. 

Content 
 

 Introduction to corporate social responsibility and corporate sustainability 
(including the UN Global compact, and discussion about differences of the 
concepts); 

 Systems thinking (including a brief discussion on stakeholders) and life 

cycle thinking (with a brief discussion on LCA); 

 Innovation strategies for corporate sustainability; 

 Industrial ecology; 

 Design for environment and cleaner chemistry; 

 Eco-efficiency and cleaner production; 

 Environmental Management Systems; 

 Sustainability assessment and communication; 

 Organisational change management for sustainability; 

 Sustainability supply chain (green purchasing and green marketing); and 

 Sustainability and socially responsible investment. 
The theoretical part contains an exam in week 6. 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 empirical part of the course students will, in small groups, analyse a real-life 
case study’s contributions to sustainability. 
The groups will write a report on the case study and present it.  
The first part of the course will take place in the classroom, while for the second 
part, the students will mostly engage with the case study. 
 
It is highly advised not to take  more than 1 other course besides this one 

in this period. 
 

mailto:w.j.v.vermeulen@uu.nl
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Entry 

requirement for 

This course is an entry requirement for: Bachelor’s thesis MMW (GEO3-2137) 

(thema Duurzaam Ondernemen) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture (Required) 
Presentation (Required) 
Fieldwork (Required) 

Explanation Lectures, group assignment in a case study, group report  and poster presentation 
Hours per week: 6. 
 
It is highly advised not to take  more than 1 other course besides this one in this 
period. 

Preparation for 
meetings 

Read and critically reflect upon the theories, tools, initiatives, and approaches 
provided. Find and analyse available data on the case study’s contribution to 

sustainability.  

Contribution to 
group work 

Business case study in small groups (3-4 students per group) during the second 
half of the course (be available 20 hours to work with a case study) 

Assessment 

Explanation What is subject to assessment? 
Knowledge of literature, ability to evaluate developments in sustainability activities 
and results in practice, and written argumentation and discussion. 
 
What academic skills are subject to assessment? 

- Critical reflections and communicating the ideas academically; and 
- Applying scientific theories in practice. 
 

Weights of various aspects of assessment: 
Exam (45%), assignment (group report) (45%), peer-assessment (10%). 

Study materials 

Literature  Required: Course reader 

Academic skills creative problem solving, project management, teamwork, communication with 

clients, presentation in English, critical thinking, data collection and analysis, 
written report writing in English. 
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MW-Life cycle assessment 

Code: GEO3-2124  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme MNW/MMW 

Status Major elective 

Period/Timeslot  3 A 

Language  English 

Coordinator  dr. E. Nieuwlaar, dr. L. Shen 

Instructor(s)  dr. E. Nieuwlaar (e.nieuwlaar@uu.nl), dr. L. Shen (l.shen@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Remarks If you have already taken the course Science and Technology for 
Sustainable Development (SK-BCHDO) (bachelor Chemistry) you cannot 
take LCA due to overlap (and vice versa). 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 
pre-requisites 

None 

Course content 

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

 understand Life Cycle Assessment (LCA) as an environmental assessment 
tool 

 understand the value and the application areas of this assessment 

instrument in relation to other instruments. 

 understand   the methodology of LCA  in 4 steps  :  

a. Goal definition and scoping 
b. Life Cycle Inventory Analysis 
c. Life Cycle Impact Assessment 
d. Interpretation 

 gain insight of the up-to-date development of LCA 

 apply the method of LCA, by carrying out LCA research in the exercise 
classes. 

 Review existing LCA results critically. 

Content 
 

In this course students get acquainted with the methods used to assess the 
environmental impact of products from a life cycle perspective. The central topic is 
Life Cycle Assessment (LCA), a method with which the environmental impacts of 
products are assessed, starting from resource extraction and ending with waste 
management. Theoretical foundations of this method and developments in the 

methodology are addressed in the course. Examples and case studies will be 
discussed. In the course attention will also be given to the position of LCA relative 
to other tools like risk assessment and environmental impact assessment. 
In course students will get familiar with LCA principles, the methods used and 
recent developments in LCA methodology. They will also apply LCA with modern 
computer tools and critically review existing LCA studies. 
This course is also suitable for Natural Science students (chemistry, physics, 

biology, …). 

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: N/A 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Computer practicals (Required) 
Lectures (Required) 
Workshops (required) 
Tutorial (Required) 

Explanation In the lectures backgrounds, theory and methods used in Life Cycle Assessment 

mailto:e.nieuwlaar@uu.nl
mailto:l.shen@uu.nl
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are explained and demonstrated with examples. The knowledge acquired during 

the lectures will be put into practice in workshops, exercise classes and computer 
practicals. 

Preparation for 
meetings 

For useful participation in the workshops, exercises and computer practicals it is 
necessary to study the indicated materials in advance. 

Assessment 

Explanation Final exam (60%), assignments (40%) 

Study materials 

Literature 
 

Required:  
Reader:  Life Cycle Assessment 
Book: H. Baumann, U. Tillman, The Hitch Hiker's Guide to LCA. Lund:  
Studentlitteratur AB, 2004. 

Academic Skills  
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NWI-Management Life Sciences Innovations 

Code: GEO3-2223  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I 

Status Major elective (LS) 

Period/Timeslot  2 C 

Language  English (in Dutch if there are only Dutch speaking students) 

Coordinator  dr. W.P.C. Boon (w.p.c.boon@uu.nl) 

Instructor(s)  dr. W.P.C. Boon 

Open to other 

students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Remarks This course has been identified as an “early exit course” for exchange students 
from abroad that need to return to their home university before Christmas. In 
consultation with the lecturer it may be possible to finish this course early, for 
fewer credits. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 

pre-requisites 

Biomedical knowledge; basic theories on management of innovations 

Recommended 
pre-requisites can 
be gained by 

Moleculaire Celbiologie en Genetica (GEO1-2207), Humane Biologie (GEO1-2210), 
Ziekte en Medicijnen (GEO2-2215), Sustainability, Health and Medical Technology 
(GEO3-2266), Innovation Systems (GEO2-2208), Organization Theories (GEO2-
2218), and Management of Innovation Processes (GEO3-2221). 

Resources for self 
study 

In the course manual references are included to specific sections of: 
Rang H.P. (2006), Drug discovery and development. Edinburgh: Churchill 
Livingstone Elsevier (used in NW&I Bachelor course Ziekte en Medicijnen). 

Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt (2013), Managing Innovation. Chicester: Wiley & 
Sons (used in NW&I Bachelor course Management of Innovation Processes). 

Course content 

Objectives 
  

After completion of the course, the student is able to:   
- Elaborate on diverse theories and insights about the management of innovation 

processes in the life sciences sector. 
- Analyze developments in life sciences innovation processes by applying these 

theories. 
- Reflect on the extent to which innovation theories are useful to analyse specific 
innovations in the life sciences. 
- Communicate about the results of the analysis of life sciences innovations in the 
form of a paper and a presentation. 

Content The life sciences cover a wide range of science and business, and have applications 
in healthcare, agriculture/food and industrial production. In this course we focus on 
studying (bio)pharmaceutical products and medical technology, including new 

medicines, diagnostic devices and 3D printing of biomaterials. If possible, we also 
address innovations in green (agriculture/food) and white (industrial) biotech.  
With this focus on innovating in the life sciences we put two aspects of this sector 

central. First, life sciences innovations are strongly founded on science, leading 
companies to be characterized as ‘science-based’. Second, we emphasize the 
business models and strategies of stakeholders in the life sciences, such as large 

pharmaceutical companies, smaller biotechnology companies, (university) hospitals 
and public-private research consortia. In these strategies collaborations with other 
parties, knowledge management, intellectual property right, pipeline management 
and portfolio management play a significant role. In addition, attention is paid to 
specific challenges of and preconditions for innovating in the life sciences, such as 
a heterogeneous set of involved users of innovations, the important role of 
regulations and ethics, and the rise of new (data)platform technologies and 
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services.  

This course sets out to cover these characteristics and challenges of innovation 
processes in the life sciences sector. We also specifically aim to study the changing 
context of these processes, e.g. regarding dealing with uncertainties, specialized 

knowledge, globalization, converging technologies, and management of 
interactions between a diverse group of stakeholders including entrepreneurs, 
venture capitalists, scientists, research institutes, and policymakers.  

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lectures (Required) 

Explanation Lectures, student lectures, guest lectures, excursion 

Assessment 

Explanation Student lecture (15%); paper (40%); presentation in English and peerfeedback 
(5%); written exam (40%). 

Study materials 

Literature  Required literature is a set of articles and book chapters (see course manual). 

Academic skills Two presentations (student lecture and paper presentation), peerfeedback, paper. 
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NWI-Management of innovation processes 

Code: GEO3-2221  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I 

Status Major elective 

Period/Timeslot  1 D 

Language  English 

Coordinator  dr. J. Faber 

Instructor(s)  dr. J. Faber (j.faber1@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

One of the following courses must be completed: 
- NWI-Organization Theories (GEO2-2218) 
- NWI-Economie v. technologie en innovatie (GEO2-2211) 

Recommended 
pre-requisites 

None  

Course content 

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 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 
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to the selected firm. 

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: N/A 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lectures (Required) 
Tutorials (Required) 

Preparation for 

meetings 

Yes 

Contribution to 
group work 

Yes 

Assessment 

Explanation 
 

Written examination (40%), participation in group meetings (10%), the final report 
on the innovation management scan (40%) and the offer of management advice 
(10%). 

Study materials 

Literature 

 

Required:  

Tidd, J., J. Bessant, Managing Innovation: integrating technological, market and 
organizational change. Chichester: Wiley, most recent edition. 
Reader: articles 

Academic skills Working in groups, Giving feedback, Writing (research) report, Writing text for 
broader public 
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NWI-Energy analysis 

Code: GEO3-2223  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I/MNW 

Status Major elective (NW&I: E&T) 

Period/Timeslot  2 C 

Language  English 

Coordinator  dr. E. Nieuwlaar 

Instructor(s)  dr. E. Nieuwlaar (e.nieuwlaar@uu.nl), prof. dr. E. Worrell (e.worrell@uu.nl), dr. R. 
Harmsen (r.harmsen@uu.nl) 

Open to other 
students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Remarks This course has been identified as an “early exit course” for exchange students 
from abroad that need to return to their home university before Christmas. In 
consultation with the lecturer it may be possible to finish this course early, for 
fewer credits. 

Entry requirements 

Entry 

requirements 

None 

Recommended 

pre-requisites 

Natuurkunde energie & transport (GEO1-2203), Toegepaste Thermodynamica en 

Energieconversies (GEO2-2212) 

Course content 

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. 
  

mailto:e.nieuwlaar@uu.nl
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Tool and concepts relevant for future development of energy systems are also 

addressed: cost-benefit analysis, learning curves, analysis of energy saving 
potentials and energy scenarios. Finally, the evaluation of energy policies is 
discussed. 

Entry 

requirement for 

This course is an entry requirement for: Innovatieproject 2 (GEO3-2226) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lectures (Required) 
Tutorials (Required) 

Explanation in the lectures backgrounds are explained and examples will be given. In the 
exercise classes this material will be immediately applied. In assignment classes 
extended examples of energy system analysis will be worked on.. 

Preparation for 
meetings 

For useful participation in the exercise and assignment classes it is necessary to 
prepare the topics by studying the associated chapters and participating in the 

lecture. 

Assessment 

Explanation Two exams and a home assignment 

Study materials 

Literature 
 

Required:  
Kornelis Blok, Introduction to Energy Analysis, Techne Press, Amsterdam, 2007 
ISBN: 90-8594-016-8 

Academic skills  
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NWI-Innovation policy 

Code: GEO3-2225  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I 

Status Major elective 

Period/Timeslot  3 A 

Language  English 

Coordinator  dr. G.J. Heimeriks 

Instructor(s)  dr. G.J. Heimeriks (g.j.heimeriks@uu.nl) 

Open to other 

students 

 Yes 

Honours This course contains an Honours component. 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

None 

Recommended 
pre-requisites 

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

Course content 

Objectives 
  

After completion of this course the student:  

 can compare and discuss different theories about the innovation process 

and its relation to economic growth en development 

 can identify and discuss the main problems and issues that emerge in the 

innovation process in the economy. 

 can compare and discuss the different perspectives on public intervention 
to foster innovation. 

 can discuss the most important forms of policy instruments used for 

fostering specific dimensions of the innovation process. 

 can identify the most important aspects of science/ industrial / 

competitiveness / innovation policies at the international, national and 
regional levels, and discuss how these affect the innovative behaviour and 
the innovative performance of firms. 

 has knowledge of topical innovation policy; 

 can formulate policy trajectories; 

 can cooperate with students and experts from the field. 

Content 
 

This course provides insights into how innovation processes work and what the role 
and responsibility of the government is for the functioning of innovation systems. 
Different facets of innovation are discussed, with a focus on the interactions of 
actors, in the creation of ideas, their application in innovations, and their diffusion. 
This course also builds bridges between different disciplines in order to come to a 
better understanding of innovation. The rationales and relevance of science/ 
industrial / competitiveness / innovation policies will be discussed. 

 
The course starts with an introduction into the meaning of innovation, its economic 
significance, the roots and development of innovation policy, and a macroeconomic 
analysis of the economic importance of innovation. Next, issues of knowledge and 
learning, and the main elements of different types of innovation systems are 
discussed. The policy implications of all these insights are central in this course. 

Some examples of major policy issues addressed in this course are:  

 How can the combination and tension between exploitation and exploration 
be managed, in research and in the relations between university and 
industry, in the organisation of firms and government, and in inter-
organisational collaboration and networks? 

 Can we determine where, in innovation, a country should be a leader and 
where a follower? What are the merits and drawbacks of targeted industrial 
policies? 

 How can openness for new entrants be guaranteed, and how can 
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constraints with market and system failures be dealt with? How can this be 

done while taking into account government failures? 

 How can the strengths of the local be combined with the need for openness 

to the non-local and the global, in organisations, networks, regions, and 
countries? 

Key concepts:  
cognitive distance, competition, competitiveness policy, creativity, diffusion, 
entrepreneurship, industrial policy, innovation, innovation policy, innovation 
systems, intellectual property, inter-organisational collaborations, invention, 

knowledge spillovers, knowledge transfer, learning, markets, market failure, 
productivity, public interests, public procurement, R&D, research policy, system 
failure, venture capital. 

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: N/A 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture (Required) 
Tutorial (Required) 

Assessment 

Explanation Assignments, written policy report, final exam. 

Study materials 

Literature 
 

Required: Reader 

Academic skills Acquiring theory, Writing a policy report, Group assignment 
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NWI-Innovatieproject 2 

Code: GEO3-2226  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3 

Programma NW&I 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot  3 B 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. J. Hoekman 

Docent(en) Allerlei docenten 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Nee 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor de opleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement. 
Daarbij: 
Alle overige verplichte onderdelen van de major behaald, m.u.v. Bachelor’s 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 
 Management Life Sciences Innovaties (GEO3-2220), of 
 Toegepaste Thermodynamica en Energieconversies (GEO2-2212), of 
 Energy Analysis (GEO3-2223) 

Aanbevolen 
voorkennis 

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

Cursusinhoud  

Doelen 
 

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 NW&I. 

Inhoud 
 

Nadat in de opleiding NW&I afzonderlijke vakken zijn gevolgd op het gebied van 
natuurwetenschappen, innovatie en onderzoeksvaardigheden, wordt in 
Innovatieproject-2 al deze kennis samengebracht door zelf te werken aan 
maatschappelijk relevante innovatiecases op het gebied van Life Sciences en 
Energie & Transport. Ook wordt nieuwe kennis opgedaan over de innovatiecase. 

  
De studenten vervullen daarbij de rol van innovatieadviseur. Zij schrijven in 
teamverband een offerte, voeren een onderzoek uit en geven op basis van de 
bevindingen een (beleids-) advies. 
  
Verder is er aandacht voor projectmanagement, het beknopt presenteren van 
onderzoekbevindingen en het toepassen van innovatie theorieën en methoden bij 

het uitbrengen van een (beleids-) advies. 
  
Innovatieproject -2 bouwt voort op het vak Innovatieproject-1. De studenten 
herdefiniëren in dit vak een ongestructureerde vraag (uit de praktijk) zelf naar 
onderzoeksvragen. Er is meer vrijheid in het zelf inrichten van het project, 
waardoor IP-2 complexer is dan het vak IP-1. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228) (er moet 

deelgenomen zijn aan IP2) 
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Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcollege (Verplicht) 
Werkcollege (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 
 

Aan het begin van de cursus zullen een aantal inleidende hoorcolleges worden 
gegeven. Daarnaast zijn er werkcolleges waarin het presenteren van 
onderzoeksideeën en resultaten centraal staan en feedback wordt gegeven op 

ingeleverde stukken door docenten en studenten.  

Toetsen 

Toelichting Offerte, Eindrapport, Presentatie , Peer-feedback 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal Studenten zoeken zelf naar relevante literatuur 

Academische 
vaardigheden 

vergaderen, samenwerken, onderzoekspaper, presentatie 
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NWI-Bachelor thesis Natuurwetenschap & Innovatiemanagement 

Code: GEO3-2228  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3 

Programma NW&I 

Status Major verplicht 

Periode/Timeslot 2B 
4C 

Voertaal  Engels, Nederlands 

Coördinator  A.C. Kieft MSc 

Docent(en)  Allerlei docenten  

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja, maar alleen Liberal Arts and Sciences met hoofdrichting NW&I 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:  
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Liberal Arts and Sciences 
(hoofdrichting NW&I). 
Alle verplichte onderdelen van de major NW&I behaald, behalve IP2 (daaraan wel 
hebben deelgenomen). Daarnaast moet tenminste één majorgebonden 

keuzecursus (7,5 EC) op niveau 3 zijn behaald. 

Aanbevolen 
voorkennis 

Kennis van wetenschappelijke methoden en technieken. 

Voorkennis 

opdoen met 
 

Nalezen van materiaal uit eerder gevolgde vakken over wetenschappelijke 

methoden en technieken. Het is bijvoorbeeld nuttig om het boek Social Research 
Methods van Alan Bryman dat in eerdere cursussen is gebruikt door te nemen ter 
voorbereiding. Het versterken van schrijfvaardigheden kan ook bijdragen aan een 
efficiënt proces tijdens de cursus. 

Bronnen voor 

zelfstudie 

Aangeraden bronnen zijn afhankelijk van het toegewezen onderwerp. De 

topicbeschrijvingen die voorafgaand aan de cursus bekend worden gemaakt 
bevatten aangeraden literatuur. 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

Na afronding van de cursus kan de student: 

 zelfstandig een onderzoekstraject plannen binnen het eigen vakgebied; 

 systematisch gegevens over een onderwerp binnen het eigen vakgebied 
verzamelen en analyseren en hiervan gestructureerd verslag doen in de 

vorm van een wetenschappelijk verslag; 

 kritisch reflecteren op het werk van anderen binnen het eigen vakgebied; 

 in het Engels over zijn of haar bachelorthesis communiceren. 
In deze cursus wordt tevens getoetst of de student voldoet aan de eindtermen van 

de academische vaardigheden. 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 co-referaat. 

Inhoud 
 

Met de bachelorthesis wordt de bacheloropleiding Natuurwetenschap & 
Innovatiemanagement afgesloten. 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 redelijk zelfstandige wijze een 
onderzoekcyclus te doorlopen. 

  
Onderwerpen passen binnen thema’s zoals vastgesteld door de begeleiders 
(genaamd topics). Deze topics komen vooraf aan de cursus op Blackboard te staan 
en studenten kunnen hun voorkeur via Blackboard doorgeven. De 

cursuscoördinator zorgt vervolgens voor een indeling van studenten over de topics 
en bijbehorende begeleiders. De student stelt vervolgens samen met de begeleider 
het precieze onderwerp vast, destilleert hieruit een wetenschappelijk relevante 
onderzoeksvraag en schrijft hier in de eerste drie weken een onderzoeksvoorstel 
over. Als deze wordt goedgekeurd dan kan de student verder met het uitvoeren 
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van zijn/haar eigen onderzoek. Eigen onderwerpen zijn alleen mogelijk als hierover 

vooraf aan de cursus overeenstemming is bereikt met de cursuscoördinator en een 
begeleider. 
De bachelorthesis kan zowel een empirisch onderzoekpaper of een state-of-the-art 

review zijn.  

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: n.v.t. 

Werkvormen 

Werkvormen  Hoorcolleges (Verplicht) 
Posterpresentatie (Verplicht) 
Intervisiebijeenkomsten (Verplicht) 

Toelichting op 
werkvorm 

Hoorcollege: Gedurende de cursus zal een serie hoorcolleges aangeboden worden, 
waarin studenten wordt uitgelegd hoe zij bepaalde onderdelen het beste kunnen 
aanpakken. Tijdens deze colleges komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Algemene introductie van het vak, valkuilen bij het schrijven van een thesis, 
schrijfvaardigheid, de opbouw van een onderzoekvoorstel en co-referaat  

- Wetenschappelijke bronnen, gastcollege 
- Het schrijven van de thesis en het maken en presenteren van een poster 
 
Posterpresentaties: Studenten presenteren hun thesis in de vorm van een Engelse 
posterpresentatie op A1 of A0 formaat. Tijdens gezamenlijke sessies zal de tweede 

lezer en mogelijk ook andere docenten de poster en de Engelse toelichting van de 
student beoordelen en de student in het Engels bevragen over de thesis. De 
verkregen feedback kan gebruikt worden ter verbetering van de thesis. 
Intervisiebijeenkomsten: Contactmomenten vinden plaats in onderling overleg met 
de begeleidend docent. Sommige begeleidende docenten spreken af in 
groepsverband en anderen individueel. 

Voorbereiding 

bijeenkomsten 

Voor de hoorcolleges is geen voorbereiding nodig. Benodigde voorbereiding voor de 

intervisiebijeenkomsten wordt afgestemd met de begeleider. Voor de 
posterpresentaties bestaat de voorbereiding uit het maken van een poster en het 
oefenen van de presentatie.  

Toetsen 

Toelichting 
 

Thesis (70%), onderzoeksvoorstel (20%), Engelse posterpresentatie (10%), Engels 
coreferaat (V/NV). 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

Benodigde literatuur verschilt per topic en is één week voorafgaand aan de cursus 
bekend. Tijdens de cursus zijn schrijfinstructies beschikbaar die studenten kunnen 

gebruiken om het schrijfproces te stroomlijnen. 

Academische 
vaardigheden 

Onderzoeksvoorstel, Paper, Engelse posterpresentatie, Engels co-referaat. 

 
 
 



88 

 

 

NWI-Sustainability, Health and Medical Technology 

Code: GEO3-2266  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme NW&I 

Status Major elective 

Period/Timeslot  1 C 

Language  English 

Coordinator  prof. dr. E.H.M. Moors 

Instructor(s)  prof. dr. E.H.M. Moors (e.h.m.moors@uu.nl), prof. dr. H. Schellekens 
(H.Schellekens@uu.nl) 

Open to other 
students 

 Yes 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

Students have gained at least 90 EC 

Recommended 
pre-requisites 

Both knowledge on biology, chemistry and medicines to understand the natural 
science aspect , and on innovation theories, innovation systems, institutions and 
social networks to understand the challenges and solutions of drug- and medical 
technology development discussed during the lectures..  

Recommended 
pre-requisites can 
be gained by 

‘Ziekte & Medicijnen ‘(GEO2-2215) and ‘Innovation Systems’ (GEO2-2208). 

Resources for self 
study 

A suggestion for additional literature is: Rang H.P. (2006) Drug Discovery and 
Development: Technology in Transition. Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier.  

Course content 

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

 Describe, interpret, and critically reflect  the mutual relation between 

sustainability and health, focusing on present-day sustainable healthcare 
topics; 

 analyze the current deficits in the innovation system of drug  and medical 

technology development; 

 analyze potential solution directions to the weaknesses in the current 
health innovation system; 

 evaluate  conditions for  sustainable drug/medical technology 

development; 

 integrate reforms of various sub-systems in drug/medical technology 

development 

 design a model for sustainable drug and medical technology development. 

Content 1. Health and sustainability, health and climate change, health and 
development, international health policy; 

2. Rise and fall of the pharmaceutical industry; 
3. Marketing of drugs and medical technology (marketing to professionals, 

direct and indirect marketing to consumers) 
4. Regulation of drugs, diagnostics and medical technology, e.g. market 

authorization,  reimbursement, pharmacovigilance, professional guidelines, 
specific regulation for e.g. orphan drugs and WHO essential drugs; 

5. Patents, IP issues and drugs/diagnostics/medical technology; patents and 

innovation, patents as strategic tool, patents and ethics, equal access to 
medicines; 

6. The role of the academic world in drugs/medical technology development: 
commercialization of science, open access developments;; 

7. The relevance of animal studies in drugs/medical technology development;   
8. Access to drugs, vaccines and diagnostics; 

9. Health & Equity, health & ethics aspects.  

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for: N/A 
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Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lecture, guest-lectures (Required)  
Tutorial (Required) 

Explanation In week 1-8 of the course lectures and guest lectures will be given by the 
instructors and experts about the relation between sustainability and health, the 
various challenges in drugs and medical technology development,, and potential 

solution directions and alternative models for more sustainable health technology 
development. The subthemes mentioned in the Content will be discussed in depth. 
During the tutorials with the supervisor, the students can discuss the progress of 
their paper and obtain peer-feedback on draft version. 

Preparation for 
meetings 

Each student will write essays in which they critically reflect on the various 
subthemes of the course, making a stand and developing their own substantiated 
argumentation line about the topic.  Groups of 2 students pick a paper theme 

which they will study in depth. In week 2 students start reading about the problem 
are, the possible medical technology approaches and the relation to sustainability 
and health in general, and they develop a brief work plan for their paper. This 
workplan will be discussed with their supervisors. During week 4-8 students 
transform their work plan in a draft paper based on insights from literature and 
guest-lectures. During weekly  tutorials parts of the paper will be discussed and 

students will give peer-feedback on each other’s draft. . Results of the paper 
project will be presented in expert workshop in week 8.  By the end of week 9 the 
final paper has to be finished, based on comments from the expert panel and the 
supervisor on the draft version. 

Contribution to 
group work 

Paper project are the only group projects (groups of 2 students), in which each 
student has a equal part.  

Assessment 

Explanation Written exam, two essays, presentation research paper in expert workshop; Final 
paper 

Study materials 

Literature 
 

Required: Blackboard reader of about 60 publications concerning  sustainability & 
health challenges, medical technology solutions, regulation, role pharmaceutical 
industry, role academic world,  patents & IP issues, new models of drug 
development, clinical testing, cost-effectiveness, reimbursement, health & equity & 
ethical aspects. 

Academic skills -Written skills in individual essays and paper;  
-Verbal skills in presentations in expert workshop; 

-Professional skills in cooperating in joint paper, peer feedback tutorials and in 
expert workshop 

 
 
 



90 

 

 

NWI-Module op maat Natuurwetenschap & Innovatiemanagement 

Code: GEO3-2267  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3 

Programma NW&I 

Status Profilering 

Periode/Timeslot  n.v.t. 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  dr. J.C.M. Farla (j.c.m.farla@uu.nl) 

Docent(en)  diverse docenten 

Open voor 

bijvakstudenten 

 Nee 

Ingangseisen 

Ingangseisen De student moet ingeschreven zijn voor de opleiding Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement. 
Daarbij: 
 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 de 
module aanvragen.  

 Uit te voeren binnen een tijdsbestek dat niet langer is dan 2 onderwijsperioden 
(22 weken). 

Cursusinhoud  

Doelen 
 

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 Wetenschaps-
winkel), 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 uitvoerings-

vorm worden door student en docent samen vastgesteld. 
  
De student stelt ten aanzien van de cursus een Plan van Aanpak op dat ten minste 
bevat:  

 beschrijving van de inhoud; 

 specifieke doelstellingen; 

 uitvoeringsvorm en methoden; 

 vorm van de rapportage met beoordelingscriteria; 

 periode van uitvoering en tijdsplanning; 

mailto:j.c.m.farla@uu.nl
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 naam begeleidend docent en eventuele externe begeleiders. 

Het Plan van Aanpak dient te worden goedgekeurd door de beoogd begeleidend 

docent en de coördinatoren. 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 uiterlijk 1 
maand vóór aanvang van de module aangevraagd worden. Lever het Plan van 
Aanpak daarom uiterlijk 8 weken voor aanvang van de module in bij de docent en 
cursuscoördinatoren. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: n.v.t. 

Werkvormen 

Werkvormen Individueel of met enkele andere studenten 

Toelichting op 
werkvorm 

Zelfstudie volgens de in het Plan van Aanpak omschreven uitvoeringsvorm. 

Toetsen 

Toelichting 
 

De beoordeling vindt plaats op basis van de rapportage en beoordelingscriteria die 
in het Plan van Aanpak zijn beschreven, en door de Examencommissie zijn 
goedgekeurd. 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

per module verschillend 

Academische 
vaardigheden 

per module verschillend 
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GEO-Duurzaamheid als wereldbeeld 

Code: GEO3-5004  Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3 

Periode/Timeslot:  3 E 

Voertaal  Nederlands 

Coördinator  W.B. Vermaat MSc (W.B.Vermaat@uu.nl) 

Docent(en)  Diverse docenten 

Open voor 
bijvakstudenten 

 Ja 

Ingangseisen 

Ingangseisen Aantal punten behaald  voor examen: 60EC voor Bachelor 

Aanbevolen 
voorkennis 

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar de student moet in staat zijn 
zich te verdiepen en enigszins gevorderd zijn in de eigen discipline. 

Cursusinhoud 

Doelen 
 

De cursus 'Duurzaamheid als wereldbeeld' zet studenten aan tot 
interdisciplinair denken en handelen bij het oplossen van complexe 
vraagstukken en het bijdragen aan duurzaamheid. Na afloop van de cursus is 

de student in staat om: 
1. een beschrijving te geven van de kenmerken van een belangrijk 

duurzaamheidsvraagstuk en het multidisciplinaire karakter van dit 
vraagstuk; 

2. de oorzaken en gevolgen van de vraagstukken weer te geven; 

3. de rol van het eigen vakgebied, de persoonlijke waardeoriëntatie en 

eigen bijdrage met betrekking tot duurzaamheid weer te geven; 
4. samen te werken met andere wetenschappelijke disciplines bij het 

zoeken naar oplossingen voor complexe duurzaamheidsvraagstukken; 
5. voor een breed publiek te schrijven over duurzaamheid; 
6. te reflecteren op het eigen wereldbeeld en op hoe de student zelf kan 

bijdragen aan een duurzamere wereld. 

Inhoud Uitgangspunt bij de cursus is het begrip duurzaamheid zoals gedefinieerd door 

VN-commissie Brundtland (1987): 
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 
Duurzaamheid gaat dus over de schaarste van de hulpbronnen waarmee 

welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De aarde is 

begrensd; grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de 
atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent  grenzen. 
Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een synergie tussen ecologische, 
economische en sociale belangen. Ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde 
aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn 
duurzaam. 

 
Beoordeling 
Voor het behalen van studiepunten (7,5 EC) of een certificaat dient men 
aanwezig te zijn bij de plenaire bijeenkomsten (aftekenlijst), , een 
groepsopdracht uit te voeren, columns en een individueel eindessay te 
schrijven. Voor het maken van de opdrachten wordt een E-platform 

(Blackboard) gebruikt. Toegang tot en instructie over het gebruik van dit 
platform verkrijgt men bij deelname aan de cursus. Er is een 
aanwezigheidsverplichting bij de lezingen. 

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor: n.v.t. 

Werkvormen 

Werkvormen Hoorcollege (Verplicht) 

Toelichting op De cursus bestaat uit het bijwonen van een lezingenreeks, het maken van een 
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werkvorm groepsopdracht, het schrijven van columns en het maken van een individueel 

essay. 

Toetsen 

Toelichting 
 

De weging bij het eindcijfer is als volgt: 2 columns (beiden 10% = samen 
20%); groepsopdracht (40%); essay (40%). 
Het missen van enkele lezingen  leidt afhankelijk van de omvang van het 

verzuim tot puntenaftrek op het eindcijfer en boven een verzuimdrempel kom 
je niet meer in aanmerking voor een cijfer. Zie de studiehandleiding voor 
details. 

Studiemateriaal 

Studiemateriaal 
 

 Verplicht:  
Literatuur: E.J. Quak, Het Onzichtbare Label. Perspectief op duurzaam 
handelen., KIT Publishers, 2010 (Te bestellen op bv. Bol.com) 

 
Internet pagina's: De gevolgde lezingen zullen beschikbaar zijn via website 
van Studium Generale: www.sg.uu.nl 
Overige literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt. 

Academische 
vaardigheden 

 Schriftelijke vaardigheden (groepsverslag, columns, individueel essay) 

 Mondelinge vaardigheden (discussiëren)  

 Beroepsvaardigheden (vergaderen, samenwerken) 

 
 

http://www.sg.uu.nl/
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MW- Science and Technology for Sustainable Development 

Code: SK-BCHDO  Credits: 7,5 EC  Level: 3 

Programme MNW/NW&I 

Status MNW: Major elective 

NW&I: elective 

Period/Timeslot  4 D 

Language  English 

Coordinator  dr. L. Shen 

Instructor(s)  dr. L. Shen (l.shen@uu.nl) 

Open to other 
students 

 Yes 

Entry requirements 

Entry 
requirements 

In order to be admitted to this course, students must be in their second year of 
their Bachelor education with natural science background (chemistry, physics, 
engineering, innovation science, environmental natural science or equivalent 
programmes). 

Recommended 
pre-requisites 

None 

Course content 

Objectives 

 

After completing this course, the student will: 

 have obtained an overview of the most important environmental themes; 
 understand how science and technologies can contribute to sustainable 

development of societies; 
 understand the dimensions of sustainable development; 
 have insight into the methods of sustainability assessment; 
 be able to apply the assessment methods for a technology or a product; 

 be able to execute a research project in a team; 
 be able to communicate the results by oral presentations and scientific writing; 

and 
 be able to address and analyze the ethical implications of case studies of 

sustainable science and technology. 

Content 
 

The goal of the course “Science and Technology for Sustainable Development” is to 
increase your insight into the possibilities for and limitations of utilizing science and 

technologies to solve sustainability issues. 

In project groups of 4-6 students you will analyze a concrete technological option, 
which may be part of a strategy aimed at sustainable energy and material supply. 
Examples of such alternatives are the use of biomass for the production of fuel, 
e.g. ethanol and methanol; the sustainable use of fossil fuels; carbon capture and 
storage; production of hydrogen; efficient use of materials (e.g. recycling); and the 

use of renewable materials, e.g. for the production of novel bio-plastics. 
During the first three weeks of the module, introductory lectures are given to 
support the project work (seven weeks). These lectures, combined with tutorials, 
provide the basics on environmental and economic assessment of technologies.  
You will be expected to apply these skills when working on the project.  
 
The following themes will be discussed: 

 Background of Science and Technology for Sustainable Development – 
what is sustainable development and which constitute the scientific and 

technological approaches; 
 Environmental analysis – how to perform a first environmental assessment 

of a product or a process; Material and energy analyses of technologies, 
chemical processes, and process chain analysis; 

 Economic analysis – how to assess economic viability; 

 Philosophy will be used to train critical thinking, argumentation and 
debating skills as well as to add ethical reflection in the assessment of 
technologies.  
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The project addresses technological, economic, environmental and social aspects 

that are relevant to the introduction of technological options. It is part of the 
project work to define the problem, to formulate the research questions (including 
the choice of concrete sustainability assessment criteria), to conduct a literature 

survey, to search data and to perform calculations and qualitative analyses in order 
to answer the research questions. You will present the research questions, 
approach, results and conclusions in two plenary presentations, once in an early 
phase of the project and once more at the final stage. You will also prepare a 
report, which represents the main deliverable of this course.   
Sustainability plays a central role in this course. 

Entry 
requirement for 

This course is an entry requirement for:  Bachelor’s thesis MNW (GEO3-2138) 

Instructional modes 

Instructional 
modes  

Lectures, Tutorials, project work 

Assessment 

Explanation 
 

Reflection: Ethics module / Debate / Essay 
Tutorials: Environmental and economic analyses  
Project work: Final Report 
Project work: Presentations (mid-term and final) 
Project work: group performance 

Study materials 

Literature Reader, handouts 

Academic skills Oral presentation 
Debate 

Team work 
Scientific writing (incl. research plan) 
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Bijlage I Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 

Natuurwetenschap & Innovatiemanagement (2015/2016) 

In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten 
enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemene universitaire) Studentenstatuut staan de 
rechten en plichten die voor alle studenten gelden. 
 
Deze regeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Geowetenschappen op 21 april 2015 met 
instemming van de faculteitsraad d.d. 21 april 2015. 
 
 

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 
 
examinator: beoordelaar 
 
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 
 
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 
 
 

http://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/oer-en-studentenstatuut
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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. 

 
Student Affairs Geosciences: 
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 
 
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, dan wel een diploma van met goed 
gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een hogeschool, kan zich pas inschrijven voor de opleiding 
nadat is aangetoond dat 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 bij Boswell Beta of de Centrale Commissies Voortentamen 
Natuurkunde/ Scheikunde/ Wiskunde. 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.  
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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 A of B, Scheikunde en Natuurkunde 
 

 

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. 
- het ontwikkelen van gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap. 
- voorbereiding op een verdere studieloopbaan 
- studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van 

wetenschappelijk onderzoek. 
 

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 sociaalmaatschappelijke, 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. 
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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. 
2. De opleiding omvat onderdelen op gevorderd niveau2 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 45 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 tenminste 7,5 studiepunten opgenomen waarbij de 
student de mogelijkheid heeft zelfstandig een afrondend werkstuk te maken als proeve van bekwaamheid 
waarin vereiste kennis, vaardigheden en attitudes samenkomen. 

 
 
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 faculteit wordt verzorgd 
onder de aanduiding ”minor”, wordt deze aanduiding na goedkeuring van de examencommissie op het 
supplement bij het getuigschrift van zijn examen vermeld.  

 
 
art. 3.7 – 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. 5.13 vrijstelling worden verleend. 

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 Natuurwetenschap en Innovatiemanagement biedt een honoursprogramma aan. Dit 

programma wordt georganiseerd binnen het Honours College Geowetenschappen. Het honoursprogramma 
heeft een studielast van 45 studiepunten. Verplicht onderdeel van het honoursprogramma is een honours-
thesis met een studielast van 15 studiepunten; aan de honours thesis worden extra eisen gesteld met 
betrekking tot het verzamelen van data en de rapportage. Van elke honoursstudent wordt actieve 

                                                 
2 zie art. 4.1 
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deelname verwacht aan extracurriculaire activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen 
internationale ervaring op in het honoursprogramma. De samenstelling van het programma is vermeld in 
bijlage 4. 

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

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

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

5. De selectiecommissie van het Honours College Geowetenschappen beslist jaarlijks of de toelating tot het 
Honours College Geowetenschappen wordt verlengd. De toelating tot het Honours College 
Geowetenschappen wordt verlengd: 
- indien 60 EC zijn behaald (einde jaar 1), dan wel 120 EC (einde jaar 2) 
- bij een gewogen cijfergemiddelde van minimaal 7.0 
- bij voldoende actieve participatie in het honoursprogramma en 

- bij blijvende goede motivatie 
De selectiecommissie betrekt in zijn oordeel 
- het leerplan en portfolio van de student 
- eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als 

redelijkerwijs kan worden verlangd zijn gemeld. 
 

 
art. 3.9 – feitelijke vormgeving onderwijs 
 
In de Universitaire Onderwijscatalogus en/of in de studiewijzers en/of in de digitale leeromgeving (Blackboard), 
is van elke cursus de programmering van de onderwijsactiviteiten aangegeven. 
De student kan de zalenroosters van het onderwijs waarvoor hij staat ingeschreven, inzien via Osiris Student. 
Voorts kan de student in Osiris Student zien waar en wanneer de toetsen van de cursussen waarvoor hij staat 
ingeschreven, plaatsvinden.  

 

 

PARAGRAAF 4 – ONDERWIJS 
 
 
art. 4.1 – cursus 
 
1. Voor de onderdelen van de opleiding worden cursussen verzorgd met een studielast van 7,5 studiepunt of 

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

beschikbaar is. 

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

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: studentensite  

2. Alle in de Universitaire Onderwijscatalogus vermelde cursussen vinden doorgang. 

http://www.uu.nl/osirisstudent
http://www.uu.nl/osirisstudent
http://students.uu.nl/opleidingen/level/bachelor-167/faculty/geowetenschappen-171
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3. Bij een inschrijving van minder dan 15 studenten kan de cursuscoördinator in overleg met de 
onderwijsdirecteur besluiten het onderwijs in een andere werk- en/of beoordelingsvorm aan te bieden. 

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

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

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

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

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

 
 
art. 4.4 – 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 cursusver-
plichtingen 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. 
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 studentensite van de 

opleiding en de elektronische leeromgeving raadpleegt. Informatie die op deze wijze wordt verspreid, wordt 

als bekend verondersteld. 

 

 
art. 4.6 – afsluiten cursussen internationale studenten voor onderwijsvrije periode kerst  
 
Internationale uitwisselingsstudenten krijgen de mogelijkheid om cursussen in periode 2 voor de onderwijsvrije 
periode rond kerst te kunnen afronden. 
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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 meerdere toetsmomenten. Uiterlijk halverwege de cursusduur evalueert de docent de 
vorderingen van de student en maakt die kenbaar. 

6. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van de cursus. 
7. Indien een cursus wordt herhaald, dan is het laatst behaalde judicium het geldend judicium.  
       Wanneer een student is geslaagd voor een cursus, maar niettemin besluit de cursus te herhalen, dan                        
       dient de volledige cursus te worden herhaald. 
8. In het Reglement3 van de examencommissie (zie: studiegids/studentensite)) staat de gang van zaken bij 

toetsing beschreven. 
 
 
 
art. 5.2. - examencommissie 
 
1. De decaan stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in en draagt er zorg 

voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt 
gewaarborgd. 

2. De decaan benoemt de voorzitter en de leden van de examencommissie voor een termijn van drie jaar op 
basis van hun deskundigheid op het terrein van de betreffende opleiding(en) of het terrein van toetsing, 
waarbij: 

 ten minste één lid is afkomstig van buiten de desbetreffende (groep van) opleiding(en), en 

 ten minste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende (groep van) opleiding(en).  

Herbenoeming is mogelijk. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de decaan de leden van de 
desbetreffende examencommissie. 

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

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

5. De decaan maakt de samenstelling van de examencommissie(s) aan de studenten en docenten bekend. 
 
 
art. 5.3 – toetsing thesis 

 
1. De toetsing van de in artikel 3.5 lid 5 bedoelde thesis wordt verricht door tenminste twee examinatoren (de 

desbetreffende begeleider en een tweede beoordelaar). 
2. Indien de thesis in meertallen wordt geschreven, krijgt elke student op grond van diens expliciet gemaakte 

bijdrage een individuele beoordeling.  
 

 
art. 5.4 - cijfers 

 
1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een cursus is 

voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager.  
2. Het eindcijfer van een cursus wordt afgerond op één decimaal; deelcijfers worden nooit afgerond. 
3. Het eindcijfer 5 wordt niet van decimalen voorzien; een gemiddeld cijfer van 4,95 t/m 5,49 is onvoldoende 

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

                                                 
3 Ook wel ‘Regels en Richtlijnen’ genoemd. 

http://students.uu.nl/opleidingen/level/bachelor-167/faculty/geowetenschappen-171
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- de student die staat ingeschreven voor een cursus en niet aan een toetsonderdeel heeft deelgenomen, 
ontvangt een NV (Niet Verschenen); in geval wegens overmacht niet is deelgenomen aan de toets, 
ontvangt de student een ND (Niet Deelgenomen); 

- de student die niet aan alle toetsonderdelen heeft deelgenomen, ontvangt een NVD (Niet VolDaan);  
- indien de student heeft voldaan aan een onderdeel, maar hier geen cijfer voor ontvangt, kan de 

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

student een ONV (Onvoldoende) als resultaat worden toegekend 
- de student aan wie vrijstelling is verleend door de examencommissie ontvangt een VR (VRijstelling);  
- indien fraude is geconstateerd door de examencommissie, kan de student een FR (FRaude) als 

resultaat worden toegekend. 
 

 
art. 5.5 – reparatie: aanvullende of vervangende toets 
 
1. Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en hem niettemin 

geen voldoende is toegekend, wordt hij, uitsluitend bij een onvoldoende eindbeoordeling van tenminste 
4,00 voor afronding, eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen.  

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

voor de gehele cursus een 6,00 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 slechts eenmaal in de 
gelegenheid gesteld een vervangende toets af te leggen. Alleen studenten die zich direct na het ontstaan 
van de hiervoor bedoelde overmachtssituatie bij 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. Indien de student niet aanwezig is bij de vervangende toets, ofwel niet tijdig voldoet aan de voorwaarden 

van de vervangende toets, dan vervalt daarmee zijn recht op vervanging.   
 
 
art. 5.6 – 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. 5.7 – mondelinge toetsen 
 
1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders heeft 

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

afgenomen. 
3. Het mondeling afnemen van een toets is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 

examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft 
gemaakt. 

 
 
art. 5.8 – 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 een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een individuele toetsvoorziening.  

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

3. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk met bewijsstukken worden 
ingediend bij de examencommissie. 
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art. 5.9 – 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. 5.11 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens. 
 
 
art. 5.10– geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde cursussen is acht jaar. 
2. In afwijking hiervan kan de examencommissie in geval van bijzondere omstandigheden, op verzoek van de 

student, voor een cursus een verlengde geldigheidsduur bepalen, ofwel kan de examencommissie een 
aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen. 

3. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is 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. 5.11– 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. 

 
 
art. 5.12 – bewaartermijn toetsen 
 
1. De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden in papieren of 

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

gedurende zeven jaar na de beoordeling bewaard. 
 

 
art. 5.13 – 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. 5.14 – 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 (d.w.z. bij zich te hebben/ te dragen) te zijn van hulpmiddelen 

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

 door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht en het voordoen als eigen werk;  
 zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de 

vragen, opgaven of antwoorden 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  en digitale tijdschriften 

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

 het opnemen van een vertaling van bovengenoemde bronnen zonder aanhalingstekens en verwijzing; 
 het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing; parafrasen moeten als 

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

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

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

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

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

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

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

aan de student en de examencommissie.  

 b.  De examencommissie stelt de student  in de gelegenheid: 
 schriftelijk daarop te reageren;  
 te worden gehoord. 

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

besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lid mede, onder vermelding van de 
beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens.  

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

a. In ieder geval:  
 ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentamen 
 berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS.  

b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat, en van de studiefase 

van de student, één of meer van de volgende sancties: 

 verwijderen uit de cursus 
 het niet meer in aanmerking komen voor een positief judicium (cum laude) als bedoeld in art.6.2 
 uitsluiting van deelname aan 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 
 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.  

 
5. Als de examencommissie vaststelt dat er sprake is van grootschalige of georganiseerde fraude, welke van 

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

 

 
art. 5.15 – 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 2015-2016 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 het automatisch afstuderen. 
 
 
art. 6.2 – judicium cum laude 

 
1. Indien de student tijdens de opleiding blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, dan wordt dit 

op het diploma vermeld met de woorden “cum laude”. 
2. Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien voldaan 

is aan elk van de volgende voorwaarden: 

- voor de onderdelen van de bacheloropleiding is gewogen gemiddeld tenminste het cijfer 8,00 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. 
 
 
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 en wordt het Honourscertificaat bij het getuigschrift (art. 6.5.) 
gevoegd. 
 
 
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.  
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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 
cursusresultaten vanaf hun eerste inschrijvingsjaar, behaald in het examenprogramma van de 
bacheloropleiding omgerekend naar quality points;  

- quality points zijn het geldend cursusresultaat x aantal studiepunten van het betreffende onderdeel; 
- het totaal aantal behaalde quality points gedeeld door het totaal aantal behaalde studiepunten geven 

het gemiddeld cursusresultaat;  
- het gemiddeld cursusresultaat wordt omgezet in het final GPA.  

 
 
 

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 Student Affairs Geosciences 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 verplicht matchingstraject voor aanstaande studenten voorafgaand aan inschrijving voor een 

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

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

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

studie introduceert, en voor hen beschikbaar is voor begeleiding in de verdere studie en bij het 
maken van keuzes gedurende de bachelorfasegroepsgewijze en individuele advisering over mogelijke 
studiewegen in en buiten de opleiding, mede met het oog op beroepsmogelijkheden na de 
masteropleiding en over mogelijkheden om direct na het behalen van het bachelordiploma de 
arbeidsmarkt te betreden; 

- groepsgewijze en individuele advisering over studievaardigheden, studieplanning en de keuze voor 
het vervolgtraject na het bachelordiploma; 

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

- het bieden van verwijzing naar een passender studie aan studenten die vóór 1 februari van het jaar 

van eerste inschrijving uitschrijven voor de opleiding 

- een individuele matchingsactiviteit voor degenen die in de loop van het studiejaar vanuit een andere 
opleiding aan de Universiteit Utrecht worden verwezen naar de opleiding  

- het geven van een dringend advies voor 31 januari en een bindend advies uiterlijk op 31 augustus in 

het eerste jaar op basis van alle behaalde studiepunten in het eerste jaar over het al dan niet 
voortzetten van de studie 

3. Een portfolio kan als instrument van studieloopbaanbegeleiding worden ingezet. 
 
 
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 
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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.  

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

5. Aan de student die vóór 1 februari van het jaar van eerste inschrijving een verzoek tot uitschrijving bij de 
universiteit en bij de faculteit doet, wordt geen eindadvies uitgebracht. Indien de student zich 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 vijfde 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 Universiteit Utrecht 

wel een negatief bindend studieadvies voor de nieuw gekozen bacheloropleiding indien hij dat studiejaar 
minder dan 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 or 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. 

 
 
 

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.  
Indien de beslissing op basis van de wet behoort tot de bevoegdheden van de examencommissie, stuurt de 
decaan het verzoek naar de examencommissie ter afhandeling 
 
 
art. 8.2 – 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 2015-2016 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 8,00 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. 5.14, lid 4 onder b) inhoudend dat 
vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking komt voor een positief 
judicium (cum laude). 
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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 2015. 
 
 
 

o – o – o 
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Bijlagen 
 
1. Verplichte onderdelen Major (75 EC), cohort 2015  
 
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 
 Onderzoeksvaardigheden 1 Innovatiewetenschappen 7,5 EC 
 
b. cursussen op niveau 2 (verdiepend) 
 Onderzoeksvaardigheden 2 Innovatie- en Milieuwetenschappen  7,5 EC 
 Innovation Systems 7,5 EC 
 Innovatieproject 1 15 EC 
 
c. cursussen op niveau 3 (gevorderd) 
 Management of Innovation Processes 7,5 EC 
 Innovation Policy 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: 
 Organisation Theories 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 1 uit 3: 
- Business, Sustainability and Innovation 7,5 EC 
- Sustainability, Health and Medical Technology 7,5 EC 
- Duurzaam Ruimtegebruik 7,5 EC 
 
Keuze 1 uit 3: 
 Integraal eindproject LS (incl. thesis) 15 EC 
 Integraal eindproject E&T (incl. thesis) 15 EC 
 Integraal eindproject Overig (incl. thesis) 15 EC 
 
Bij de keuze geldt de volgende regel: 
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); 
 
 
Overgangsregeling(en) 
 

Oude cursus Nieuwe cursus(naam) in 2015/2016 

Sustainable Drug Development (GEO3-2266) Sustainability, Health and Medical Technology (GEO3-2266) 

 

3. Gelijkwaardige vooropleidingen 

NEDERLAND:  
• vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket  
• vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen afgelegd krachtens de in de Wet voortgezet 
onderwijs geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007),  
• gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876  
• hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet  
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Einddiploma hoger beroepsonderwijs van opleidingen die onder ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn 
Sport, voorheen WVC: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genaamd) vallen. Het betreft hier de volgende 
opleidingen:  
• Einddiploma verloskundige (afgegeven door bijvoorbeeld de Stichting Kweekschool voor Vroedvrouwen te 
Amsterdam, de Vroedvrouwenschool Kerkrade uitgaande van de Rooms-Katholieke Stichting Moederschapszorg 
te Kerkrade of de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige te Rotterdam).  
• Einddiploma operatie-assistent  
 
Tot 1 januari 1997 betrof het ook nog de volgende opleidingen:  
• Orthoptie (Nederlandse Academie voor Orthoptie aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool Midden-
Nederland te Utrecht)  
• Mondhygiëne (de Academie voor Mondhygiëne aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool Midden-
Nederland te Utrecht, de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Amsterdam, de Opleiding tot Mondhygiënist te 
Nijmegen)  
• Oefentherapeut-Mensendieck (Stichting tot opleiding van oefentherapeuten-Mensendieck te Amsterdam)  
• Bewegingstherapie Cesar (Stichting Opleiding Bewegingstherapie Cesar te Den Dolder)  

• Podotherapie (Hogeschool Eindhoven te Eindhoven)  
 
Einddiploma hoger beroepsonderwijs op gebied van cultuur:  
• Einddiploma Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam  
• Einddiploma Jan van Eyk-academie te Maastricht  
• Einddiploma Opleiding Restauratoren te Amsterdam.  
• Einddiploma KMA/ KIM (defensie)  
• Diploma Hoger bestuursambtenaar  
 
INTERNATIONAAL BACCALAUREAAT  
Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat verstrekt door het International 
Baccalaureate Office te Genève  
 

SURINAME getuigschrift Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  

4. Honours College Geowetenschappen 

Binnen het Honours College Geowetenschappen volgen de honours studenten, verspreid over 2,5 tot 3 jaar, een 

doorlopend onderdeel van 15 EC bovenop het normale programma van 180 EC. Verder volgen zij twee 

cursussen van ieder 7.5 EC speciaal voor honours studenten (in de profileringsruimte), minimaal vier reguliere 

cursussen met een vervangende of aanvullende opdracht op honoursniveau (honoursoptie), en een honours 

thesis van 15 EC. Dit brengt het totale studieprogramma voor honours studenten op 195 EC.   

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderdelen. 

Tabel: Overzicht programma Honours College Geowetenschappen 

Onderdeel Omvang 

HCG-seminar / Geohuis / Honours 
Conferentie 

15 EC bovenop bachelor 

Honours profileringsvakken 15 EC  

Honours thesis 15 EC 

Honoursinvulling majorvakken 
(verplicht en keuze)  

Minimaal vier vakken, geen extra EC 

Honours studiereis buitenland Extracurriculair, geen EC 

 

Het uitgebreide studieprogramma is beschreven in de studiegids van het Honours College Geowetenschappen.  

  

Studenten die vóór 1 september 2013 aan een honours programma binnen de faculteit Geowetenschappen zijn 

begonnen volgen een individueel programma dat in beperkte mate afwijkt van bovenstaand programma. De 

overgangsregels zijn vastgelegd in de studiegids van het Honours College Geowetenschappen. 
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Bijlage II  Reglement examencommissie 2015-2016 

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

Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de 

Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 25 juni 2015.  

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2015.  

 

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 

Aardwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschappen, 

Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale Geografie en Planologie 

De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn 

ook van toepassing op dit reglement.  

 

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. 

 

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:  
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- 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 de 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. 

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

kan hij door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere 

deelname aan de desbetreffende toets. Dat kan betekenen dat de zaal verlaten moet 

worden. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van die toets wordt 

vastgesteld. Voordat de examencommissie een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij 

de student op zijn verzoek in de gelegenheid terzake te worden gehoord.  

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

om de vragen te beantwoorden.  

6. Laatkomers worden tot een toets toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de 

aanvang van de toets. Indien een student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet 

aanwezig kan zijn beslist de examencommissie, c.q. examinator, of hij alsnog tot de 

toets wordt toegelaten. Laatkomers hebben geen recht op extra tentamentijd. 

7. Studenten mogen de zaal waar de toets wordt afgenomen niet verlaten binnen 30 

minuten na aanvang van de toets.  

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

toets toegelaten.  

9. Studenten zijn verplicht indien de examencommissie, c.q. de examinator of 

surveillant daarom verzoekt,  hun tassen, jassen, en elektronische apparatuur, bij 

aanvang van de toets in te leveren bij de surveillanten.  

10. Studenten die tijdens de toets in het bezit blijken te zijn van ingeschakelde mobiele 

telefoons of andere ingeschakelde elektronische apparatuur (m.u.v. apparatuur die 

voor het tentamen is toegestaan door de examencommissie c.q. examinator) kunnen 

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, 

onderzoeksopdrachten, 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.  

4. De examinatoren geven met behulp van een beoordelingsformulier inzicht in de 

manier waarop het eindoordeel tot stand is gekomen. 
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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 

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

ervaring, vergezeld van relevante documenten waaruit dit blijkt.  
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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  Schema Collegeweken 2015 – 2016 
Dit geldt alleen voor bachelor cursussen van het departement IMEW (codes GEOX-21XX en 22XX); dit kan afwijken van cursussen met andere (GEO-)codes. 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45     

1 
31/8-6/9 

2 
7-13/9 

3 
14-20/9 

4 
21-27/9 

5 
28/9-4/10 

6 
5-11/10 

7 
12-18/10 

8 
19-25/10 

9 
26/10-1/11 

10 
2-8/11 

    

    
31/8 GEO Intro              onderwijsvrij     

              
              

46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5  

1 
9-15/11 

2 
16-22/11 

3 
23-29/11 

4 
30/11-6/12 

5 
7-13/12 

6 
14-20/12 

Kerst-
breek  

Zelfstudie
wk. 

7 
4-10/1 

8 
11-17/1 

9 
18-24/1 

10 
25-31/1 

11 
1-7/2 

 

 

   1/12 rep. 1 8/12 rep. 1         onderwijsvrij  

                

              

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    

1 
8-14/2 

2 
15-21/2 

3 
22-28/2 

4 
29/2-6/3 

5 
7-13/3 

6 
14-20/3 

7 
21-27/3 

8 
28/3-3/4 

9 
4-10/4 

10 
11-17/4 

11 
18-24/4 

   

   
8/2 GEO Intro 

   
1/3 rep. 2  8/3 rep. 2 

 
 25/3 Goede 

Vrijdag 
28/3 Pasen 

 
Vrijdag 15/4 
onderwijsvrij 

onderwijsvrij 
 

 
 

11/2 UU 
Carrieredag 

    
  

  
   

 
 

             
 

 

               

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

1 
25/4-1/5 

2 
2-8/5 

3 
9-15/5 

4 
16-22/5 

5 
23-29/5 

6 
30/5-5/6 

7 
6-12/6 

8 
13-19/6 

9 
20-26/6 

10 
27/6-3/7 

11 
4-10/7 

Onder-
wijsvrij 

Onder-
wijsvrij 

27/4 
Koningsdag 

5/5 
Bevrijdingsdag  

17/5 rep. 3 24/5 rep. 3 
 

    onderwijsvrij 11-14/7 rep. 4 
 

  

 
5/5 Hemelvaart  

16/5 
Pinksteren  

 
 

    
    

 
 

 
6/5 

Onderwijsvrij   

  
IMEW 

GEO 
breed 
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Bijlage IV Onderwijsjaarrooster UU 2015 - 2016 

Teaching periods 

 

Semester I: 

Period 1:   Monday 31 August – Friday 6 November  

Period 2: Monday 9 November – Friday 5 February  

 

Semester II: 

Period 3: Monday 8 February – Friday 22 April 

Period 4: Monday 25 April – Friday 15 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: 1 June 2015 up to and including 28 June 2015 

- late registration 17 and 18 August 2015 

 

 For period 2: 14 September 2015 up to and including 27 September 2015 

- late registration 26 and 27 October 2015 

 

 For period 3: 2 November 2015 up to and including 29 November 2015 

- late registration 18 and 19 January 2016 

 

 For period 4: 25 January 2016 up to and including 21 February 2016 

- late registration 4 and 5 April 2016 

 
 For period 1, 2016-2017 (provisionally): 30 May 2016 up to and including 

 26 June 2016  

- late registration 15 and 16 August 2016 

 


