Mastercommunity NW
door Lily Fredrix en Pieter Geluk

Op Studienet is – speciaal voor master-

site biedt een mogelijkheid voor contact met

plekken, lijst van kennisinstituten, afgeronde afstudeeropdrachten inclusief een link naar samenvattingen. Er is een
‘wie-is-wie’, met informatie over studenten (naam,
contactgegevens, stand van zaken, afstudeerplek en
onderwerp afstudeeronderzoek) en docenten
(bereikbaarheid, achtergrond en specialisatie). Uiteraard
wordt informatie over een student alleen weergegeven als
deze daarmee akkoord is. Als er behoefte aan is, dan komt er
ook een discussiegroep.

medestudenten en docenten. Misschien vind je

Nieuws uit de mastercommunity

studenten – een mastercommunity ingericht.
Hier vind je alle informatie over de masteropleiding Milieuwetenschappen bij elkaar. De

er inspiratie voor een afstudeeronderzoek of om
gemotiveerd te blijven.
Voor welke studenten?
De mastercommunity NW is er voor alle studenten die bezig
zijn met de masteropleiding. Je wordt automatisch toegelaten
als je bent ingeschreven voor de afstudeeropdracht, European
Virtual Seminar Sustainable Development (EVS) of Scientific and
Professional Publishing. Drs. Pieter Geluk, mastermentor NW,
regelt de toelating voor studenten die de masterintake hebben
gedaan. Studenten die in de eindfase van de bachelor zijn en
belang stelling hebben voor de masteropleiding, kunnen via
een mailtje naar Lily Fredrix, mastermentor NW, toegang
vragen als gast. Dat betekent dat je op de site kunt rondneuzen.

Wat vind je op de mastercommunity?

In de mastercommunity kun je onder andere het volgende
lezen:
– Als inschrijftermijn voor de afstudeeropdracht wordt sinds
kort standaard 22 maanden gehanteerd in plaats van de
gebruikelijke 14 maanden. Na deze 22 maanden is het
mogelijk de afstudeeropdracht alsnog af te ronden door het
bijkopen van een extra tentamenkans.
– De door de OU-begeleider aangeboden begeleidingstijd
tijdens de afstudeeropdracht bedraagt maximaal 80 uur.
Deze aanvulling is recent opgenomen in de elektronische
versie van de masterhandleiding (paragraaf 3.1.2). Wanneer
je deze termijn dreigt te overschrijden, zal je begeleider dit
met je bespreken bij het eerstvolgende contact.
– Marijke Scholten en Frans Roza hebben de scriptieprijs NW
2009 van de OU gekregen voor hun onderzoek naar het
risico op kanker bij laboratoriummedewerkers (zie foto).
– Op Studienet vind je onder het tabblad Natuurwetenschappen veel nuttige informatie zoals faculteitsnieuws en
-agenda en de rubrieken Handig bij de studie en Mentoraat.

De mastercommunity bevat informatie over de masteropleiding, zoals de masterhandleiding, mogelijke afstudeer-

Frans Roza en Marijke Scholten ontvingen de NWscriptieprijs op 14 november in Eindhoven van
hun OU-begeleidster Lily Fredrix.
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