
 

Programma Themadag Aarde    
4 september 2021 – Online programma voor studenten  
BSc Milieu-natuurwetenschappen & MSc Environmental Sciences 

ONLINE PROGRAMMA Aanmelden is niet nodig. We starten plenair met de inloglink 
hiernaast (open voor gasten): 

Themadag INLOGLINK (open voor testen vanaf 9:00) 
https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c  

Themadag Aarde: anders dan 
anders 
 

Een nieuw studiejaar staat voor de deur! Met vernieuwde en 
geheel nieuwe cursussen. Zo gaat vanmiddag op deze 
Themadag Aarde de nieuwe cursus NB2802 
Burgerinitiatieven en duurzaamheid van start. 
Dit studiejaar zal er ook weer meer fysiek onderwijs mogelijk 
zijn in kleiner gezelschap. Deze Themadag Aarde houden we 
nog graag online: hierdoor kunnen we veel studenten 
verwelkomen, zodat ze actief kunnen kennismaken met 
medestudenten, docenten én de cursus zelf. De themadag 
begint gezamenlijk maar heeft geen afsluiting: na afloop van 
je werkcollege of infosessie kun je uitloggen. 
Voor de Gastlezing verwijzen we graag naar het NOUWebinar 
over de Galapagos op 16/9 door studievereniging NouW.   
Tot kijk! 

Wat er mogelijk is en onder welke coronarichtlijnen in de 
studiecentra, de fysieke leer- en werkomgeving van de OU, 
volg je op https://www.ou.nl/informatie-coronavirus  

Ochtendprogramma   

09:45-10:20 uur Bijkletsen. Neem de tijd om bij te praten in ons online café. 
Koffie van het huis ;-) 

Themadag INLOGLINK 
https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c  

10:20-10:30 uur Welkom! door Angelique Lansu  

Parallel: Online werkcolleges  via de yOUlearn Virtuele klas van die cursus 

10:30-12:00 uur NB0302 Wiskunde voor milieuwetenschappen  
(Jikke van Wijnen) 

Inloggen via cursussite NB0302 

10:30-12:00 uur NB1302 Systeem aarde: kennis voor klimaat  
(Angelique Lansu & Borjana Bogatinoska) 

Inloggen via cursussite NB1302 

https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c
https://www.ou.nl/informatie-coronavirus
https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c


10:30-12:00 uur NB2102 Geographical Information Systems (GIS)  
(Ton Baltissen) 

Inloggen via cursussite NB2102 

10:30-12:00 uur NM0002 Principles of Environmental Sciences  
(Dennis Uit de Weerd & Jean Hugé) 

Inloggen via cursussite NM0002 

PAUZE             12:00-12:30 uur   

Middagprogramma   

12:30-13:00 uur Bachelor infosessie over  
-NB9804 Research Approaches in Environmental Sciences en 
-NB9906 Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek 

Themadag INLOGLINK 
https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c  

13:00-13:30 uur Master infosessie over 
-NM0702/NM0704 Research Proposal MSc Environmental Sciences 
-NM990A/NM9908 Thesis MSc Environmental Sciences 

Themadag INLOGLINK 
https://eu.bbcollab.com/guest/c9615c82d0d04a97bff929082624327c  

13:30-16:00 uur NB2802 Burgerinitiatieven en duurzaamheid  
(Raoul Beunen) 

Inloggen via cursussite NB2802 

16:00 uur Eindtijd dagprogramma Themadag  

NM0302 najaarsrun start 
do 2 september 2021, 19:30 

NM0302 European Union, Governance and Sustainability 
(Raoul Beunen): online werkcollege op do 2/9 (najaarsrun) 

Inloggen via cursussite NM0302 

Overige Q1-cursussen NB0902 Gegevens en gevolgtrekkingen, NB1502 Voeding en 
gezondheid, NB1902 Bodem en water, NM0502 The Science of 
Climate Change , voor start zie rooster op cursussite 

Zie mededeling op cursussites 

NOUWebinar op  
do 16 september 2021,  
19:30 – 21:00 

Conservation Conflicts; knelpunten in natuurbescherming 
(Galapagos)  
Na een inleiding over dit onderzoeksdomein door Jean Hugé 
(docent), vertelt masterstudente Miranda Hoeksema- van 
Ligten over haar afstudeeronderzoek op de Galapagos 
eilanden. 

Wel even aanmelden via onze NOUW-secretaris 
Annemarie secretaris@nouw.nl  zodat je de INLOGLINK op 
tijd toegestuurd krijgt. 
www.nouw.nl  

Studeer je voor het eerst? 
di 31 augustus 2021 start 
AMM1 online 

Studeer je voor het eerst bij onze opleidingen, dan start je 
meestal met de cursus NB0112 Aarde, Mens en Milieu 1 
(AMM1) waarin de online werkcolleges zich juist ook richten 
op  het (weer) studeren. Het eerste online college is op 31/8 
De startdag in Burgers'Zoo zal dit najaar 2021 geen doorgang 
vinden.  

Mededeling met INLOGLINK volgt op yOUlearn 
Opleidingsportaal BSc Milieu-natuurwetenschappen 
 
Met vragen kun je terecht bij onze studieadviseurs via 
studieadvies.natuur@ou.nl 

Organisatie Themadag aarde dr ir Angelique Lansu & ir Ton Baltissen & Simone Vijgen Faculteit Bètawetenschappen – vakgroep Environmental 
Sciences secretariaat.bw@ou.nl  
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