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HAND OUT VOOR STUDENTEN
Hoe zat het ook alweer?

Aanmelden: Je moet je altijd aanmelden voor vakken (incl. tentamens) en voor hertentamens, Vanaf
de tweede periode moet je jezelf aanmelden voor deelname aan vakken. Dit moet minimaal 2 weken
van te voren. Je kunt je aanmelden via MyPortal. Dit is je persoonlijke pagina waar al je gegevens op
staan, zoals je registratienummer, je cijfers en vakken. Ga daarvoor naar myportal.wur.nl >>
programme >> selecteer programme (de andere optie is: registered courses and exams). Hier krijg je een
overzicht van je vakken, waaronder ook degenen waarvoor je nog niet ingeschreven staat. Klik op het
kopje ‘register for course’ om je aan te melden. Hiervoor zul je een extra keer in moeten loggen.
De uiterste data voor aanmelding van de vakken voor het collegejaar 2015/2016 kan je vinden in de
onderstaande link (Noteer deze data in je agenda!).
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Huidige-Studenten/Agenda-enKalender-Academisch-Jaar.-1.htm
Als je door omstandigheden niet mee kunt doen met het tentamen is het belangrijk dat je je op tijd
voor het tentamen afmeldt! Als je dit niet doet mag je ook niet meedoen met het eerstvolgende
hertentamen. Als je door overmacht niet mee kunt doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
coördinator van het vak.
Bibliotheek: In het Forumgebouw bevindt zich de grote bibliotheek, verder is er nog een kleine
bibliotheek te vinden op de Leeuwenborch. Je kunt hier gratis boeken lenen met je studentenkaart en
er is ruimte om te studeren. De website van de bibliotheek is www.library.wur.nl Daarop vind je de
openingstijden en kan je wetenschappelijke artikelen vinden.
Blackboard: De meeste vakken hebben op Blackboard een eigen pagina. Wanneer je je aangemeld
hebt voor een vak, kun je deze pagina bezoeken. Op Blackboard vind je vakdocumenten zoals
presentaties en groepsindelingen, mededelingen van docenten, computermodules en je kunt er vaak
opdrachten inleveren. Informatie op Blackboard kan snel veranderen, dus houd tijdens de periode de
site(s) van de vakken die je volgt goed in de gaten! De website is edu6.wur.nl.
Boeken: Boeken, dictaten en mappen kun je kopen bij de WUR-shop op de begane grond van
Forumgebouw. Je kunt je boeken ook online bestellen via
https://www.studystore.nl/boekenlijst/wageningen-university . Als je lid bent van Di-Et-Tri krijg je
5% extra korting op de boeken. Naast studiemateriaal verkoopt de WUR-shop ook collegeblokken,
pennen ed. Bij vertoning van je WUR-kaart krijg je eenmalig gratis een labjas en veiligheidsbril
Boeken kun je ook tweedehands kopen. Je kan oudere studenten vragen. Kijk eens op www.diettri.nl
(onder het kopje onderwijs >> Boekenmarkt) of op http://www.tweedehandsstudieboeken.nl/ Vraag
je mentor naar zijn/haar ervaring, bijvoorbeeld of het nodig is om een boek aan te schaffen.
BSA: Als alles volgens plan verloopt kan je elk jaar 60 credits verdienen door je vakken met
voldoendes af te ronden. Sinds het collegejaar 2014-2015 is het BSA ingevoerd. In je eerste jaar moet
je 36 credits halen om door te mogen gaan naar het tweede jaar. Als je hier problemen mee hebt, is het
verstandig dit tijdig te melden aan de studieadviseurs, zodat zij je kunnen helpen. (zie het kopje Hulp)
Di-Et-Tri: Di-Et-Tri is de studieverenging van Voeding en Gezondheid en wordt geleid door een
bestuur van zeven studenten. Bijna alle voedingsstudenten worden lid van Di-Et-Tri. Als lid krijg je
onder andere korting op boeken, kun je voor weinig geld naar leuke activiteiten, lezingen en excursies
en ontvang je 4x per jaar het verenigingsblad ‘De Leesvoer’. Di-Et-Tri telt vele commissies waar je lid
van kunt worden, waaronder de Akcie (activiteitencommissie), de Lexcie (lezingen en
excursiecommissie), de Fotocie, de Leesvoerredactie, de Opcie (opleidingscommissie) en nog veel
meer. De website van de studievereniging is www.diettri.nl. Ook is de vereniging te vinden op
Facebook en andere sociale media.
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Engels: Als je denkt dat Engels een probleem voor je gaat vormen tijdens de opleiding, kun je altijd
een taalcursus doen bij Wageningen in’to Languages (http://www.wageningenur.nl/en/EducationProgrammes/Wageningen-into-Languages.htm). Vraag je mentor naar zijn/haar ervaringen met de
Engelstalige literatuur in het eerste jaar.
Gebouwen
De twee gebouwen waarin je je het meest zult bevinden zijn het Forum en het Orion. In het Forum kun
je goed studeren in de bibliotheek. In de tentamenperiodes zijn vaak ook wat computerlokalen op de
zevende verdieping beschikbaar gesteld als stille studieruimtes. In het Orion zijn kleine studielokalen.
Die kun je, indien ze vrij zijn, bij de receptie reserveren. In beide gebouwen kun je ook goed eten. In
het Forum is het Grand-Café (begane grond) van 8.00-17.00 geopend. Je kunt er o.a. drinken, broodjes
en snacks halen. Tijdens de lunch (11.30-13.30) kun je op de eerste verdieping terecht bij Cormet. ’s
Avonds tussen 17.00 en 19.00 kun je er avondeten halen. In het Orion is er studentencafé The Spot.
Deze is de hele dag geopend. Ook hier kun je lunch en avondeten halen.
Hulp: Het kan zijn dat alles niet helemaal loopt als gepland. Heb je persoonlijke problemen of moeite
met de studie? Blijf er niet mee rondlopen! Je kunt een gesprekje aanvragen bij de studieadviseurs Jill
van der Mark-Idzinga, Rosalie Dhonukshe-Rutten of Martine Nieboer, allemaal bereikbaar via
bvg@wur.nl. Een afspraak kun je maken via ww.bvg.wur.nl/NL/ >> informatie voor huidige studenten
>> appointments with study advisers. Daarnaast kun je ook terecht bij de Dienst Studentenbegeleiding
(DSB). Onder de DSB vallen o.a. twee studentenpsychologen, de studentendecanen en de
studentenarts. Voor meer informatie, kijk op www.wageningenur.nl/nl huidige studenten >>
studentenbegeleiding
Kamer zoeken: Nuttige websites zijn www.idealis.nl (Studenten Huisvesting Wageningen),
www.kamertje.nl, www.housingdeskwageningen.nl, www.kamernet.nl en www.studentenplein.nl. Vraag
aan je mentor hoe hij/zij aan zijn/haar kamer is gekomen!
Kopiëren & printen: Sinds eind vorig jaar kan je op de universiteit printen met de E-wallet. De Ewallet kun je heel gemakkelijk online opladen via de volgende link:
https://payment.inepro.com/reload.aspx?m=WageningenUR. Per keer dat je oplaadt wordt er 60 cent
transactiekosten afgeschreven. Een opgeladen studentenkaart hoef je alleen maar te scannen bij de
print -en kopieermachine en er wordt automatisch geld afgeschreven voor elke kopie of print. Op het
scherm bij de printer kun je aangeven welke printopdrachten je uit wilt printen. Als het scannen van je
kaart niet lukt kan je ook handmatig inloggen bij de printer. Zorg wel dat je ‘WURprinter’ als printer
hebt geselecteerd.
My Portal: Dit is een persoonlijke website met informatie over je rooster, vakken, cijfers,
mededelingen en tentamens. Ook kun je je hier aanmelden voor je vakken en geeft het een overzicht
van je vak- en tentamenaanmeldingen. Je kunt hier ook direct doorklikken naar ‘Study Program
Approval’, al zul je hier pas in je tweede jaar mee aan de slag gaan. De pagina is tevens een portaal
naar o.a. Blackboard (hiervoor klik je op het betreffende vak en verschijnt er een directe link naar
Blackboard). Daarnaast kun je hier makkelijk zoeken in de studiegids en het planningsboekje.
Je kan in MyPortal zelf indelen en aanpassen wat je weergegeven wilt hebben. De website is
myportal.wur.nl. Voor meer informatie ga naar ssc.wur.nl/mededelingen/air/nl/flyer-nl.pdf
Opleidingsteam: Het opleidingsteam van Voeding en Gezondheid bestaat uit:
 Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur BVG/MNH.
 Jill van der Mark-Idzinga, Rosalie Dhonukshe-Rutten en Martine Nieboer, studieadviseurs
BVG/MNH.
 Renée Petiet en Margriet Huisman-de Lange, secretariaat BVG/MNH
Voor vragen over het studieprogramma, de studievoortgang, planning en advies maar ook bij
problemen en klachten, mail naar bvg@wur.nl.
Voor afspraken met het opleidingsteam ga naar: https://teamsites.wur.nl/sites/vg/default.aspx.
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Sporten: Voor €84,00 per jaar kun je zogeheten sportrechten kopen voor het Universitair
Sportcentrum de Bongerd. Met deze rechten kun je onder andere fitnessen, zwemmen, squashen en
allerlei cursussen volgen zoals aerobics, yoga en salsa. Daarnaast zijn er heel veel
studentensportverenigingen (SSV). Je kunt de rechten, als je deze nog niet meteen bij je inschrijving
gekocht hebt, bij de balie van de Bongerd kopen. De rechten staan dan op je studentenkaart. De
website is www.usb.wur.nl
SSC: De balie van het Student Service Centre (SSC) vind je op de begane grond van het Forumgebouw.
Daar kun je terecht voor praktische zaken, zoals het afhalen van je WUR-card, een afspraak met het
decanaat, problemen met je inschrijving of met vakaanmelding, etc. Meer informatie is te vinden op:
https://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Current-Students.htm >> Student Service
Centre.
Studentenkaart: Iedereen krijgt een persoonlijke studentenkaart (WUR-card). Deze kaart moet je
samen met je bewijs van inschrijving voor dit collegejaar altijd bij je hebben om je te kunnen
identificeren als WUR student en om te kunnen printen en kopiëren. Je hebt je WUR-card ook nodig
om je te legitimeren bij tentamens of om boeken te lenen. Ook moet je hem soms meenemen als
toegangsbewijs voor feesten. Je kunt een foto voor je WUR-card laten maken naast de balie van de SSC;
als je dit nog niet gedaan hebt moet je dat zo snel mogelijk doen.
Studiegids: In de studiegids vind je alle informatie over de WU-opleidingen en vakken. Je kunt alles
over vakken, minors en opleidingen vinden. Kijk op MyPortal onder Education links > education > study
> Study handbook and Schedule. Je zult de studiegids de komende jaren vooral gebruiken om
informatie over je studie en de te volgen/kiezen vakken op te zoeken. Kijk verder via studiegids
2015/2016 >> opleidingen >> bachelor >> Nutrition and Health (BVG) / BSc >> planning opleiding
gemeenschappelijk gedeelte voor het overzicht aan vakken, met de links naar detailinformatie zoals het
rooster en benodigde literatuur.
Vakevaluatie: Aan het einde van elke periode krijg je via e-mail een link naar een pagina waar je een
enquête kunt invullen over de vakken die je gevolgd hebt, de zogenaamde vakevaluatie. Vul deze altijd
in, want ze zijn erg belangrijk voor het verbeteren van het onderwijs!
WUR-mail: Je e-mail account van de universiteit is op elke computer te bereiken via webmail.wur.nl.
Alle WU-communicatie loopt via dit mailadres, dus check je WUR-mail elke dag!
Zalen: Kijk voor een overzicht van alle zalen in het planningsboekje, MyPortal > Education links >
education > study > Study handbook and Schedule. Of via: www.wageningenur.nl/nl > onderwijs &
opleidingen > huidige studenten > studiegids en studierooster. Kies “download: planningsboekje
2014/2015.xlsx” en kies het tabblad roomnumbers and location.

VEEL SUCCES IN WAGENINGEN!

Hieronder nog een overzicht op welke manier je moet inloggen op de verschillende onderdelen:

Blackboard
Computer
Eduroam (WiFi)
E-wallet opladen
Intranet BVG
MyPortal
Wur-Email

Gebruikersnaam + wachtwoord
Gebruikersnaam + wachtwoord
Wur-email adres + wachtwoord
Gebruikersnaam
Wur\gebruikersnaam + wachtwoord
Wur-email + wachtwoord
Wur\gebruikersnaam + wachtwoord
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