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Voordat je begint met lezen..

De alternatieve studiegids dient niet ter vervanging van de reguliere 
studiegids, het is enkel een aanvulling door studenten voor studenten. 
Alle officiële en up to date informatie vind je daar. Kijk dus vooral ook 
naar de reguliere studiegids! De studiegids en alternatieve studiegids 

zijn ook online te vinden.

Studiegids: www.uu.nl/studenten/bmw 
Alternatieve studiegids: www.mebiose.nl

Waarschuwing

Aan deze Alternatieve Studiegids kunnen geen rechten worden 
ontleend. De M.B.V. Mebiose, haar bestuur, en de studenten geven geen 
garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van 
de Alternatieve Studiegids en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van 

deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotokopie, digitale opslag of op welke 
wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur der 

M.B.V. Mebiose.
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1. Introductie
lettertype: palatino Linotype
Tekstgrootte: 11
Kleur: Black

1.1 Voorwoord Studievereniging M.B.V. Mebiose

Beste student,

Binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen is er erg veel ruimte om met 
keuzevakken je eigen bachelor te maken. Deze keuzevrijheid is uniek voor 
BMW in Utrecht, iets om trots op te zijn. 

Door al deze keuzes kan het soms lastig zijn om te bepalen welke cursus je 
gaat volgen.  In deze gids kun je alle vakken vinden die worden aangeboden 
binnen het curriculum. In de reguliere studiegids kan je informatie vinden over 
het aantal studiepunten, de inhoud van de cursus, de docenten etc. Daarnaast 
kun je in deze alternatieve studiegids bij elk vak de mening van een van je 
medestudenten vinden. 

De stukken in deze gids geven natuurlijk de mening van één student weer, 
maar we hebben wel bij anderen gecheckt of deze informatie breed gedragen 
wordt. Zo kunnen we je in deze gids een goed beeld geven hoe cursussen er uit 
zien. Bedenk wel dat iedereen een vak anders ervaart, dus de mening zoals hier 
in opgeschreven kan verschillen van hoe jij het vak vindt.

Naast informatie over cursussen staat in deze gids ook informatie over 
de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en eisen voor het halen van je 
bachelordiploma. Ook staat er een overzicht van alle medezeggenschapsorganen, 
zodat je weet waar je met je problemen of vragen heen kunt. Ook staat er een 
overzicht van alle masterprogramma’s die worden aangeboden binnen de 
Graduate School of Life Sciences.

Wil je ook een stukje schrijven of heb je vragen over deze gids of het onderwijs? 
Mail dan naar mebiose-vicepraeses@umcutrecht.nl!

Wij hopen dat we met deze gids het voor jou een stukje makkelijker kunnen 
maken om een cursus te kiezen. Veel succes met je studie en ook veel plezier!

Namens het XXIXe bestuur der M.B.V. Mebiose,
Thomas Broekhoff
h.t. vice-Praeses der M.B.V. Mebiose
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1. Introductie
1.2 Voorwoord Astrid Freriksen

Alternatieve studiegids of niet?

In de afgelopen jaren heeft de alternatieve studiegids van Mebiose zijn waarde 
meer dan bewezen. Zo leest  menig student de alternatieve gids om een indruk 
te krijgen van een cursus vanuit het perspectief van een medestudent. De 
beschrijvingen getuigen van enthousiasme voor de cursussen, geven tips over 
de benodigde studiehouding tijdens de cursus en geven ook een inkijkje in de 
inhoud gezien door de ogen van een student.

De opleiding BMW biedt studenten in vrijwel elke periode een keuze uit 
meerdere interessante cursussen. Op basis van de beschrijving in de gewone 
studiegids kan een student natuurlijk een keuze maken, maar wellicht dat dit 
nog beter gaat als er aanvullende informatie vanuit een medestudent gegeven 
wordt. Kortom, de alternatieve studiegids is voor de studenten zeker een 
aanvulling boven op de gewone studiegids.

Als docent vraag je je natuurlijk wel af of jouw cursus goed beoordeeld zal 
worden in de alternatieve studiegids. Zeker omdat het maar de mening 
is van één student, terwijl er soms wel 25, 50 of zelfs 150 studenten hebben 
deelgenomen aan de cursus. Mebiose verifieert echter steeds of de mening 
van die ene student de mening van de totale groep vertegenwoordigt. Blijft 
dus het spannende moment voor zowel student als docent om te zien of de 
beoogde cursus cq. de gegeven cursus positief beoordeeld wordt. Ik hoop dat 
deze alternatieve studiegids jullie kan helpen met het maken van een goede, 
gefundeerde cursuskeuze. 

Veel succes met de cursuskeuze!

Astrid Freriksen
Opleidingscoördinator Bachelor Biomedische Wetenschappen
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 1
2.1.1 Cellen

                            Jaar: 1 Timeslot: BC
Periode: 1               Niveau: 1

Cellen is je eerste vak met colleges, werkcolleges en (computer)practica van 
je bachelor. Het geeft een globaal overzicht van alle celprocessen en is een 
inleiding van de celbiologie. 

De coördinator van Cellen is mevrouw Holthuizen. Ze is een zeer betrokken 
docente, die prettig college geeft, bij vragen goed bereikbaar is en snel 
terugmailt. Andere docenten zijn Thomas, Stoorvogel en De Cock. Ook zij zijn 
heel enthousiast over hun vakgebied en weten dit goed en duidelijk over te 
brengen. 

Het vak begint met een aantal hoorcolleges om iedereen, na verschillende 
opleidingen op één niveau te trekken. De rest van het blok wordt er dieper 
ingegaan op bekende processen zoals translatie en signaaltransductie. In de 
laatste week heb je een aantal practica om je VMT-diploma te behalen. Dit 
diploma stelt je in staat om later toegang te krijgen tot laboratoria waar je je 
onderzoek kan doen. Deze moet je goed bewaren! 

Het boek dat voor de cursus wordt gebruikt is Essential Cell Biology van Alberts 
et al. Dit is een prettig boek, waar de stof duidelijk in wordt uitgelegd. Echter 
wordt alle stof ook in de hoorcolleges besproken, dus het boek is eigenlijk alleen 
nodig als je ergens niet uitkomt. Het is zeker aan te raden om dit boek aan te 
schaffen, omdat het tijdens het leren handig naslagwerk is en het duidelijke 
uitleg geeft. Dit boek gebruik je alleen tijdens Cellen. Molecular Biology of the 
Cell, de grote, dikke broer van dit boek,  zul je tijdens de rest van je studie vaker 
gebruiken en bevat informatie die tijdens Cellen nog overbodig is.

De hoeveelheid stof en het niveau zijn prima als opstap naar een universitaire 
studie. In het begin herhaal je kort de middelbare school, maar daarna zal je 
merken dat je al snel veel nieuwe dingen bij leert. Er zijn twee toetsen, een 
tussentoets en een eindtentamen. Beide toetsen zijn prima te doen, als je de stof 
goed hebt bijgehouden. De tussentoets geeft je inzicht of je op een goede en 
efficiënte manier aan het studeren bent. 

Cellen is een leuk en interessant vak, als de cellulaire en moleculaire biologie je 
boeit. Het biedt een mooie inkijk in de wereld die je betreedt  als BMW-student, 
en is naast Project 1 een prettige manier om je studie te beginnen. 
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 1
2.1.2 Project 1

                            Jaar: 1 Timeslot: AD
Periode: 1               Niveau: 1

Tijdens Project 1 bestudeer je samen met je mentorgroepje het onderwerp 
kanker. Het vak is opgedeeld in twee delen. 

De eerste helft bestaat uit het opzoeken, verwerken en presenteren van 
algemene onderwerpen rondom de ziekte kanker. Denk aan onderwerpen als 
genetische defecten, bepaalde eiwitten die een rol spelen maar ook diagnose 
en behandeling. Je leert literatuur opzoeken en lezen en raakt gewend aan het 
geven van presentaties. Het leuke is dat je zelf in de hand hebt waar je aan 
werkt. Tijdens de tweede helft kies je met de groep een specifieke kankersoort 
en produceer je uiteindelijk gezamenlijk een folder, een poster en een verslag. 
Als afsluiting (er is geen tentamen) wordt er een ouderdag georganiseerd 
waarop alle bevindingen worden gepresenteerd.

Naast aandacht voor de moleculair biologische oorzaken van kanker wordt er 
veel tijd besteed aan werken in groepsverband. Vergaderen, notuleren en elkaar 
beoordelen zijn belangrijke elementen in dit vak. Het is erg leerzaam om als 
groep aan een gemeenschappelijk doel te werken. Je merkt dat er ook kritisch 
gekeken wordt naar elkaars bijdragen en functioneren.

In vergelijking met andere vakken zijn er weinig verplichte contacturen. Er 
wordt 2 à 3 keer vergaderd per week. Je bent dus voor een groot deel zelf 
verantwoordelijk voor je eigen planning. Als je je houdt aan de deadlines die 
worden voorgesteld in het blokboek is de studiedruk vrij laag.

Per groep heb je een begeleider. De manier waarop de groep begeleid wordt 
verschilt per docent. Elke docent verwacht net iets andere dingen van de 
studenten, waardoor niet alle groepjes precies het zelfde moeten doen.

Al met al is Project 1 een leuke en nuttige start van de opleiding. Je leert 
elkaar beter kennen terwijl je werkt aan een boeiend en actueel onderwerp. De 
ouderdag is een gezellige afsluiting die zowel door de studenten als ouders elk 
jaar weer zeer positief beoordeeld wordt.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 2

2.2.1 Organisme
                            Jaar: 1 Timeslot: BC
Periode: 2               Niveau: 1

Deze cursus bestaat uit drie delen: embryologie, evolutiebiologie en 
vorm&functie. Bij embryologie leer je hoe een bevruchte eicel zich ontwikkelt 
tot een levensvatbaar baby’tje. Bij dit onderdeel komen veel Latijnse termen 
kijken en door het hoge tempo is het een vrij pittig deel. Het bijhouden van 
de stof is erg belangrijk, omdat je anders echt de hele kerstvakantie kwijt bent 
aan leren voor het tentamen op de eerste dag na de vakantie. Het boek wat 
aangeraden wordt, Larssen, gaat veel te diep op de stof in. Veel studenten 
gebruiken het daarom niet of nauwelijks en als je het dan toch een keer nodig 
hebt kun je het ook in het studielandschap opzoeken. 
Evolutiebiologie bestaat uit minder hoorcolleges  dan embryologie en meer 
practica, waaronder vooral veel snijpractica. Je gaat kijken naar dieren (o.a. 
haai, kip, big) die op verschillende momenten in de evolutie zijn ontstaan. 
De typerende kenmerken voor elke soort die je leert tijdens hoorcolleges 
kun je tijdens de practica terugzien in je dier en dit maakt de stof duidelijk. 
Snijpracticum vond ik leuk, omdat het een bijzondere vorm van onderwijs is. 
Het eerste tentamen (dag na de kerstvakantie) gaat over embryologie en 
evolutiebiologie. Vergeet voor dit tentamen vooral niet dat je echt twee 
onderdelen hebt. Je neigt er naar om meer aandacht te besteden aan embryologie, 
maar vergeet vooral niet evolutie ook te leren. Dat is namelijk de helft van je 
eerste deeltentamen! Na deze toets start het laatste deel van de cursus: vorm en 
functie. 
Hierbij ga je kijken hoe een dier/mens zich kan voortbewegen. Welke botten 
en welke spieren daarbij worden gebruikt en hoe komen de juiste krachten tot 
stand. Er komt dus een beetje natuurkunde bij kijken. Verder ga je dieper in 
op de structuur van botten en spieren en ook hierbij komen veel (snij)practica 
kijken. Dit laatste deel wordt ook afgesloten met een tentamen en daarnaast is 
er een practicumtoets. 
Er liggen dan allemaal preparaten voor je klaar met speldjes er in en jij moet 
bijvoorbeeld aangeven welk deel van de darm het speldje aangeeft.
De meningen over de cursus Organisme zijn verdeeld. Mede door de matige 
organisatie en communicatie vond ik het geen leuke cursus, al vond ik het 
embryologie gedeelte wel heel interessant. Er moeten echter wel heel veel 
Latijnse termen uit het hoofd geleerd worden, Toch zijn er ook genoeg studenten 
die deze cursus wel heel boeiend vinden, omdat deze stof ze meer ligt dan de 
leerstof van cellen en genoom.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 2
2.2.2 Genoom

                            Jaar: 1 Timeslot: AD
Periode: 2              Niveau: 2

Deze cursus wordt net als Cellen uit blok 1 gecoördineerd door mevr. Holthuizen. 
Ze is erg goed te bereiken voor vragen en staat open voor suggesties. Het is dan 
ook een goed georganiseerde cursus. Wel is het een intensief vak. De roosters 
zijn volgepland, maar er wordt wel rekening gehouden met het rooster van de 
cursus die hier parallel aan loopt. 

De cursus sluit naadloos aan op Cellen. In de eerste week wordt de stof nog 
enigszins herhaald, maar daarna ga je al snel veel dieper op de stof in. Door 
onderwerpen als transcriptie en translatie meer in detail te behandelen,  maar 
ook nieuwe onderwerpen te behandelen zoals onderzoekstechnieken en 
eiwitwerkingen wordt er steeds meer duidelijk op dit vakgebied. 

De docenten van deze cursus zijn allemaal erg goed, zoals bijvoorbeeld meneer 
Thomas en mevrouw Holthuizen, van wie je reeds college bij Cellen hebt gehad. 
Het is aan te raden om naar alle colleges  gaan. Deze zijn namelijk boeiend en 
hierin wordt de belangrijkste studiestof uitgelegd. 

De werkcolleges en de COOs zijn verhelderend en herhalen de stof op een 
andere manier. Hierdoor wordt het duidelijker en weet je wat je kan verwachten 
van het tentamen. Ook werd er in een werkcollege een wetenschappelijk artikel 
behandeld en dit moest gepresenteerd worden. Hierdoor leerde je om een 
onderzoek kritisch te beoordelen, wat je later als wetenschappelijk onderzoeker 
nodig zal hebben.

Wederom wordt er in deze cursus in zowel hoorcolleges als practica aandacht 
besteedt aan technieken die je later als onderzoeker tegen zult komen. De 
hoorcolleges hierover waren soms wat saai, maar het was leuk om dit in de 
practica in de praktijk toe te passen. 

Het is een best zware cursus, waarin een groot deel van de  ‘grote Alberts’ 
behandeld wordt. De stof komt best snel op je af, waardoor je het goed bij moet 
houden. Het volgen van colleges is van belang om niet achter te lopen. Wel is 
de communicatie tussen de docenten goed en sluit de stof erg goed op elkaar 
aan, waardoor onduidelijkheden binnen de cursus afwezig zijn. Een leuke, 
uitdagende cursus!
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.1 Moleculen
                            Jaar: 1 Timeslot: BC 
Periode: 3            Niveau:  1

Het vak moleculen wordt gegeven door meerdere docenten. Kerndocenten zijn 
meneer Tielens en meneer Gadella. Het vak is opgedeeld in vier 
deelvakken. Deze onderdelen worden in aparte hoorcolleges toegelicht en 
tevens in aparte toetsen getest. 

Door de gehele periode heen ben je naast de theorie ook bezig met verschillende 
practica. Er is een goede samenhang tussen al deze onderdelen. De docenten 
vullen elkaar goed aan met soms enige overlap. Persoonlijk vond ik dat niet 
storend. 

Er is een goede afwisseling tussen hoorcolleges en practica. Over het algemeen 
zijn er veel hoorcolleges, maar hier houden ze roostertechnisch wel rekening 
mee. De colleges die ze geven zijn goed te volgen en geven een goede leidraad 
om de stof te leren. De colleges van meneer Tielens zijn niet alleen leerzaam, 
maar ook anders vormgegeven dan we in veel gevallen gewend zijn. Door zijn 
interactieve manier van lesgeven ben ik met plezier naar de colleges gegaan en 
heb ik hier veel van opgestoken.
 
Verder zijn de zelfstudies in de werkboeken erg nuttig om te maken. Ze helpen 
je om door de stof heen te komen en hierin staat de belangrijkste tentamenstof 
vermeldt. Als leidraad voor de tentamens kun je goed 
de hoorcolleges gebruiken. Vragen die je hebt aan docenten worden snel en 
goed beantwoord. Naast het begrijpen van de stof, moet je sommige dingen 
gewoon leren, vooral van belang bij het onderdeel metabolisme. 

Voor het vak is enige inzet zeker nodig om het te halen. Maar het vak is zeker te 
halen, ook voor de niet-scheikundigen. Naast de cijfers voor je tentamen krijg 
namelijk ook nog een practicumcijfer dat je misschien erg kan helpen. Al met al 
een leuk maar lastig vak met goede docenten.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3
2.3.2 Ethiek

Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 3               Niveau: 1

De hoofddocent voor Ethiek was Dr. Carla Kessler. Een vriendelijke vrouw die 
ook goed rekening houdt met het andere vak (Moleculen) wat tegelijkertijd 
gevolg wordt. Daarnaast zijn er ook een aantal gastdocenten.
In dit vak maak je kennis met een aantal ethische theorieën. Ook komt 
argumentatietheorie aan bod. Daarna ga je verder met een serie colleges over 
verschillende onderwerpen waaronder dierethiek, deugd- en zorgethiek en 
voedselethiek. In deze colleges wordt soms terugverwezen naar de ethische 
theorieën, maar verder staan ze redelijk los van elkaar.
Het onderwijs bestaat uit hoor- en werkcolleges. Er worden vaak discussies 
gevoerd, waardoor de cursus erg levendig wordt. Dit jaar was het enige boek 
dat je (naast het overzichtelijke blokboek) nodig had “Ethiek in praktijk”. Dit 
boek is gemakkelijk te begrijpen. Daarnaast moet je voor sommige colleges 
een voorbereidende tekst lezen. Deze teksten zijn soms wat moeilijker dan de 
teksten in het boek. De samenhang tussen de teksten en de colleges is goed.
 De cursus heeft weinig contacturen, waardoor er erg veel tijd is voor zelfstudie. 
De hoeveelheid stof die je moet leren is niet heel erg groot. Aan het betoog en de 
presentaties ben je niet erg veel tijd kwijt. In de cursus leer je vooral op nieuwe 
manieren nadenken over dingen die vanzelfsprekend lijken. Ikzelf heb geen 
filosofie gehad op de middelbare school, maar van medestudenten die dat wel 
hadden gehad bleek dat delen van de stof (o.a. ethische theorieën) al bekend 
waren. Verder wordt er tijdens de colleges niet echt diep op de stof in gegaan, 
er wordt meer een overzicht van diverse gebieden van de ethiek gegeven. 
In de cursus word je op drie manieren beoordeeld: voor het betoog dat je 
schrijft (20% van het eindcijfer), een presentatie (20% van het eindcijfer), de 
deelname tijdens de cursus (10% va het eindcijfer) en het eindtentamen (50% 
van het eindcijfer). De presentatie werd in duo’s gedaan en we mochten zelf een 
onderwerp kiezen. Wel was het de bedoeling dat het iets met de gezondheidzorg 
te maken had. Voor het essay mochten wij uit een aantal stellingen kiezen en 
beslissen of wij voor of tegen deze stelling waren. Beide opdrachten kosten niet 
heel veel tijd. Als je alle bijeenkomsten aanwezig bent hoef je ook niet heel erg 
veel te leren voor je tentamen.
Ethiek is een boeiende cursus, niet in de laatste plaats om de discussies die 
regelmatig ontstaan. Het is erg leuk om meer na te denken over de ethische 
kanten van onderzoek. De onderwerpen van de colleges hebben altijd wel een 
raakvlak met BMW of de gezondheidszorg.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.3 Ethologie
Jaar 1 Timeslot: AD

Periode: 3               Niveau: 1

Ethologie gaat over de gedragsleer van dieren. Je leert waarom een dier iets 
doet en wat dat betekent. Bijvoorbeeld door welke stimulus een gedrag tot 
stand komt en over de invloed van stress en emoties op het gedrag van dieren. 
Verder komen verschillende persoonlijkheden, ontwikkeling en welzijn van 
dieren ook nog aan bod. 

Het vak bestaat uit 3 onderdelen: de hoorcolleges, het apenpracticum en het 
maken van een poster. Je begint met het volgen van hoorcolleges waarover je een 
toets krijgt. De stof wordt uitgebreid behandeld met veel voorbeelden wat het 
begrijpelijk maakt. De hoorcolleges worden gegeven in blokken van 4 uur en zijn 
erg interactief. De stof wordt ondertussen nog een herhaald door presentaties 
van jou en je medestudenten. Na het tentamen ga je apen observeren en maak je 
vervolgens een verslag. Het verslag maken is lastig omdat je waarschijnlijk nog 
nooit een verslag hebt gemaakt over statistiek/kwantitatieve waarnemingen. 
Hierdoor is dit een leerzaam onderdeel van het vak. 

Ook komt het maken van een poster aan de orde bij ethologie. Je kunt hiervoor 
kiezen uit voorgestelde ethologische onderwerpen of zelf iets bedenken. 

Het vak is niet zwaar zolang je er regelmatig iets aan doet. Ethologie is leuk 
omdat het heel anders is dan andere vakken en je de kans krijgt om apen te 
observeren. Ethologie wordt gegeven door een biologe en wordt anders 
gegeven dan dat je gewend bent. Ethologie is niet een heel biomedisch vak, de 
termen oxytocine, GABA en dopamine komen bijvoorbeeld wel voor maar hier 
wordt niet diep op ingegaan. 
Als je (het gedrag van) dieren interessant vind is ethologie wat voor jou. Door 
dit vak te volgen kom je in aanraking met een ander vakgebied. Ethologie is 
afwisselend door de  verschillende onderwijsvormen en is goed te doen.  
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.4 Evolutiebiologie 
                        Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 3              Niveau: 1

Let op: dit jaar wordt Evolutiebiologie door een nieuwe coördinator gegeven 
die een aantal veranderingen doorvoert, dus onderstaande informatie kan 
verouderd zijn.

Bij Evolutiebiologie leer je de basismechanismen van evolutie. Je hoeft niet
bang te zijn dat je alleen maar stof krijgt over welke schedels bij welke era’s
horen. Het vak gaat voornamelijk over de processen waardoor populaties nieuw
eigenschappen krijgen en de effecten van neutrale, voor- en nadelige mutaties
op de genenpoel op de lange en de korte termijn. 

De contacturen worden gevuld met hoorcolleges, die voornamelijk door één
docent worden gegeven. Daarnaast zijn er een aantal gastcolleges van personen 
die onderzoek doen binnen het vakgebied van evolutie. Op deze manier 
krijg je een kleine indruk over hoe onderzoek er in de praktijk aan toegaat. 
De hoorcolleges gaan voornamelijk over de evolutie en ontstaan van nieuwe 
klassen, zoals hoe een zoogdier of vogel geëvolueerd is in de tijd.

Naast hoorcolleges zijn er ook werkcolleges. Hierbij wordt je ingedeeld in een 
groepje bestaande uit vier mensen. Je krijgt een stuk tekst uit het boek die moet 
worden samengevat tot een hand-out en presentatie. Tijdens de werkcolleges 
worden de presentaties gegeven en is er tijd om vragen te stellen. Aan het 
einde van het blok is één tentamen. Hiervoor moet je zowel het boek als de 
werkcolleges leren. 

Ook zijn er twee uitstapjes. In de eerste week wordt een bezoek gebracht aan 
Naturalis. Op deze manier wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de 
evolutie. Ook is er een excursie naar het museumdepot, waar allerlei opgezette 
beesten en instrumenten zijn opgeslagen. Daar wordt een interessante 
rondleiding gegeven. 

Kortom, evolutiebiologie is een interessant vak waarbij juist wordt gekeken 
naar een groot geheel in plaats van kleine processen. Het vak is goed bij te 
houden. Je bent niet zoveel tijd per week kwijt om alles bij te houden. 
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.5 Introductie Neurowetenschappen
            Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 3               Niveau: 1

De cursuscoördinator, Martien Kas, heeft het vak goed georganiseerd. Hij 
begeleidde ons allemaal bij het artikel dat in tweetallen geschreven moest 
worden. Hij droeg de begeleiding bij het solo-artikel over aan zijn aardige, 
geïnteresseerde en hulpvaardige collega’s. Docenten en begeleiders waren 
goed bereikbaar en je kon altijd vragen stellen tijdens de hoorcolleges.

De cursus heet natuurlijk ‘Introductie’ en dat was het ook wel. Er waren 
acht topics waarover we hoorcollege kregen en een artikel moesten lezen om 
vragen te beantwoorden. De artikelen waren soms wel erg moeilijk, omdat de 
hoorcolleges niet erg diep op de stof in gingen en de artikelen vaak erg specifiek 
waren. De topics waren allemaal interessant en ze gaven mij in ieder geval een 
heel goed beeld van het veld van de neurowetenschappen. Je kreeg twee uur 
hoorcollege per week, twee uur werkcollege (waarin de vragen over de artikelen 
werden besproken) en voor de rest was er zelfstudietijd om de artikelen te lezen 
en je eigen artikelen te schrijven. Eén artikel schreef je in een duo, één zelf, en 
met je ‘inzet’ telde dit als eindcijfer, geen tentamen dus. Voordat je het artikelen 
kon schrijven, moest je eerst andere artikelen lezen. Ook kwam bij het schrijven 
van je artikel het boek (Neuroscience van Purves et al.) wel eens van pas.

Voor je eigen artikel mocht je uit zeven van de acht topics kiezen; 
Gedragsgenetica, eetstoornissen, elektrische activiteit van het brein, 
chemische hersencommunicatie, Deep Brain Stimulation, neurofysiologie 
en neurofeedback. Het achtste was Neuro-Imaging en dat was meer een 
‘aanvullend’ topic, voor onze eigen beeldvorming en begrip van de artikelen 
die we moesten lezen.

We hebben ook een soort excursie in het Stratenum gehad, ‘Meet the NeuroLab’ 
heette dat. Daar kregen we te zien hoe er onderzoek werd gedaan in verscheidene 
laboratoria. Dat was best leuk, omdat je dan wat beter weet waar je later terecht 
zou kunnen komen!

Al met al een erg leuke en interessante cursus, waarbij je niet alleen wat leert 
over de hersenen, maar ook over hoe je een wetenschappelijk artikel leest en 
leert schrijven, wat erg handig is voor de rest van de studie.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.6 Medische Beeldvormende Technieken
             Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 3               Niveau: 1

De cursus gaat over de werking van medische beeldvormende technieken zoals 
röntgen, CT, ultrasound, nucleaire geneeskunde en MRI. Ze starten bij de basis 
van elke techniek en bouwen het langzaam op.
De professoren in deze cursus zijn allemaal erg vriendelijk, hierdoor zijn de 
colleges goed te volgen. Ze leggen de stof goed uit in de hoorcolleges en de 
promovendi die tijdens de werkcolleges aanwezig zijn nemen de tijd om de stof 
uit te leggen.
Elke week heb je een hoorcollege en een werkcollege. In het hoorcollege wordt 
een onderwerp behandeld, waar je in het werkcollege opdrachten over krijgt. 
De werkcolleges zijn heel nuttig om bij te wonen, aangezien de opdrachten die 
je daar maakt goed aansluiten bij de toetsing. Het tempo ligt niet extreem hoog, 
het was voor iedereen goed te volgen. De hoorcolleges worden gegeven in het 
UMC bij Radiologie waar de stoelen extreem goed zitten, maar wat wel een eind 
lopen is. De werkcolleges waren in de Maliebaanzaal (dat is tegenover de MB). 
Voor het eerste gedeelte van de cursus, waarin je röntgenfoto’s, CT, ultrasound 
en nucleaire geneeskunde behandelt, is er geen boek maar krijg je hand-outs. In 
het tweede gedeelte van de cursus, over MRI (NMR) en de veiligheidsfactoren, 
wordt er van je verwacht dat je naast de hand-outs ook een Engelstalig boek, 
“basic principles of MR imaging”, koopt. Dit boek is goed te begrijpen, zeker in 
combinatie met de hoorcolleges. Ook zonder aankoop van het boek is de MRI 
prima te begrijpen, maar het is wel heel nuttig om het boek aan te schaffen.
De hoeveelheid stof was goed te doen, zeker als de vakken natuur- en scheikunde 
je goed lagen op de middelbare school. Wiskunde B is geen vereiste, maar komt 
soms wel goed van pas. Al met al was het niet een hele zware cursus. Ik heb veel 
geleerd over de verschillende technieken, zeker over MRI. 

De toetsing bestaat uit een toets halverwege de cursus die 20% meetelt en een 
eindtoets van 80%. De toets halverwege de cursus gaat over alles behalve MRI 
en veiligheidsfactoren. Bij de eindtoets wordt alles getoetst. 

Ik vond Medische Beeldvormende Technieken een leuke cursus. Het is in 
combinatie met de cursus Moleculen een leuke afwisseling van de celbiologische 
onderwerpen naar de verschillende soorten beeldvormende technieken. Ook is 
het in combinatie met Moleculen zeer goed te volgen. Voorwaarden zijn wel 
dat je interesse moet hebben in iets meer technische vakken, want dingen als 
protonspins en halfwaardetijd en -dikte komen zeker aan bod. 
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3

2.3.7 Veroudering en Stress
                         Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 3               Niveau: 1

Dit vak werd gegeven door twee docenten: Jan-Andries Post en Anje de Graaf. 
Zij wisselden elkaar af, waardoor we tijdens de hoorcolleges steeds een andere 
docent hadden. Communicatie verliep daarom het gemakkelijkst via de mail. 
Over het algemeen was de communicatie met en tussen de docenten goed. Ze 
waren altijd goed te bereiken door te mailen. De cursus gaat onder andere over 
verouderingstheorieën, kenmerken van veroudering, verouderingsgerelateerde 
ziekten, oorzaken en eventuele oplossingen daarvan. Het stressgedeelte komt 
bijna niet naar voren. Naast het volgen van de hoorcolleges moesten we in 
tweetallen een nieuwsitem over veroudering of over veroudingsgerelateerde 
aandoeningen presenteren. Dit was niet zo heel veel werk. Ook hebben we 
individueel een poster gemaakt en gepresenteerd over een wetenschappelijk 
artikel. Dit was leuk om te doen, omdat er hele interessante onderwerpen 
waren. De laatste weken van het blok waren, naast de hoorcolleges, gericht 
op het (in tweetallen) schrijven en presenteren van een essay van ongeveer 
4000 woorden over een Veroudering en Stressgerelateerd onderwerp. Ik heb 
mijn essay gedaan over de verouderingsziekte  Alzheimer en dit vond ik erg 
interessant, omdat je er heel diep op in kan en moet gaan. Andere onderwerpen 
waren Biologische klokken en veroudering, Osteoporose, Centenarians, Anti-
verouderingsstrategieën, Veroudering van de huid en de ziekte Progeria. Je 
kunt dus zelf een onderwerp kiezen en als je niks weet worden er onderwerpen 
aangedragen door de docenten waaruit je kan kiezen. Ook heb je twee toetsen 
waarbij de stof uit de hoorcolleges getoetst wordt. Deze toetsen krijg je in week 
5 en week 10. Voor het vak moet je een blokboek kopen. Dit is wel nodig voor 
uitleg van de projectjes en voor het rooster. Daarnaast wordt het boek ‘The 
Biology of Aging’ aangeraden. Uit dit boek komen een heleboel afbeeldingen 
in de hoorcolleges, maar de verdere informatie in het boek wordt nauwelijks 
gebruikt. Dit boek is dus niet echt noodzakelijk. De hoorcolleges worden 
niet opgenomen, dus is het boek af en toe wel handigbij zelfstudie, helaas 
staat er veel overbodige informatie in en wordt er stof behandeld tijdens de 
hoorcolleges die niet in het boek staat.  In totaal heb je ongeveer drie keer per 
week hoorcollege, van twee of vier uur. Alle hoorcolleges zijn verplicht. Het 
schrijven van het essay kost bij dit vak het meeste tijd. Het nieuwsitem en de 
poster kosten minder tijd maar alles opgeteld moet je wel echt wat energie in 
Veroudering en Stress steken. Het eindcijfer bestaat uit alle projecten, inclusief 
twee toetsen. Voor een keuzevak is Veroudering en Stress een prima vak. Het is 
niet zo zwaar als de verplichte vakken, maar de intensiteit van dit vak ligt wel 
iets hoger dan de andere keuzevakken. Dit komt omdat er elke week wel een 
project of toets is waar je tijd in moet steken. 
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 3
2.4.1 Weefsels

                         Jaar 1 Timeslot: BC
Periode: 4               Niveau: 1

Weefsels bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan 
tijdens Cellen en Genoom. De coördinator is M.J.W. van Hoeij.

 Je leert in deze cursus hoe de samenwerking tussen cellen onderling en interacties 
met de omgeving zorgen voor de structuur, integriteit en functionaliteit van 
weefsels in het lichaam. In dit blok komen onder andere epitheelweefsel, 
bindweefsel, steunweefsel, bloed, spierweefsel en zenuwweefsel aan bot. 

Daarnaast wordt er nog aandacht besteed aan immunologie en pathologie.
Er zijn bij dit vak twee toetsen die elk voor 50% meetellen. De eerste toets gaat 
over epithelia, bindweefsel, immunologie en pathologie. De tweede toets gaat 
over steunweefsel, bloed, celkweek, zenuwweefsel en spierweefsel. Het is erg fijn 
dat bij de laatste toets de stof van het eerste tentamen niet meer geleerd hoeft te 
worden. Hierdoor is de hoeveelheid toetsstof voor beide tentamens goed te doen.

Naast tentamens zijn er nog werkcolleges, COO’s, microscopiepractica en 
natte practica (waarbij je onder andere je eigen bloedgroep bepaalt!). Voor 
deze practica en werkgroepen krijg je geen cijfer maar het is zeer nuttig om 
hierbij goed op te letten. (je moet ook wel want er is 80% aanwezigheidsplicht).

Hoewel de toetsstof op zich niet heel veel is, moet je je niet vergissen 
in de tentamens. Er wordt van je verwacht dat je zelf de eigenschappen 
van de weefsels op kan noemen en dat je samenhang tussen de weefsels 
goed begrijpt. Met een goede voorbereiding zou je in principe moeten 
kunnen slagen voor deze cursus. Zeer belangrijk bij deze voorbereiding 
zijn de handige fototests die op blackboard geplaatst worden (en 
soms nog wel eens letterlijk teruggevraagd worden op het tentamen).

Weefsels is een boeiend en uitgebreid vak dat een mooi einde breidt aan 
een het eerste jaar BMW. De cursus wordt (voornamelijk) gegeven door 
ervaren docenten die duidelijk maar soms best vlug door de stof heen gaan.
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2. Vakken Jaar 1
2.1 Periode 4

Project 2
                         Jaar 1 Timeslot: AD
Periode: 4               Niveau: 1

Project 2 wordt gegeven in de vierde periode van het eerste jaar. Het is goed 
te vergelijken met Project 1. De structuur en opbouw zijn hetzelfde als bij het 
eerste project. Je wordt ingedeeld in een groep van ongeveer twaalf studenten 
en één docent. Aan elke groep wordt een ander onderwerp toegewezen om 
aan te werken. Een paar voorbeelden zijn: AIDS, lysosomale stapelingsziekten, 
Q-koorts en Vanishing white matter. De eindproducten van het project zijn een 
verslag, een folder en een symposiumpresentatie. In tegenstelling tot Project 1 
bestaat het publiek bij het symposium niet uit ouders en familieleden, maar uit 
studenten en docenten. Hierdoor is het mogelijk om dieper op de stof in te gaan 
en kan bepaalde basiskennis als bekend beschouwd worden.

Doordat de eindproducten voor studenten en docenten zijn bedoeld kan er veel 
diepgang worden gecreëerd. In tegenstelling tot het eerste project heb je meer 
basiskennis en weet je beter waar je informatie kunt vinden. Ook de gevonden 
informatie weet je beter te gebruiken. De verslaglegging gaat hier door een stuk 
beter dan in de eerste periode. Veel problemen die tijdens Project 1 naar voren 
zijn gekomen, kunnen bij Project 2 omzeild worden door duidelijke afspraken te 
maken en door toepassing van opgedane (computer)vaardigheden. Het maken 
van een bronnenlijst wordt bijvoorbeeld veel makkelijker, omdat aan het begin 
van het blok het programma RefWorks geïntroduceerd wordt, waarmee je met 
een druk op de knop je gehele bronnenlijst kan maken.

Ook het onderdeel ethiek komt wederom naar voren in het project. Dit 
gebeurt aan de hand van een college, een interview en een gedeelte van de 
verslaglegging. Verder verschilt het erg per docent hoe het project eruit ziet. 
Sommige docenten geven er de voorkeur aan veel inspraak te hebben in het 
proces, andere docenten juist niet. Hoe het project er voor je groepje uitziet 
hangt uiteindelijk erg van de begeleider en het onderwerp af. Al met al is het 
een goede afwisseling met het vak Weefsels in dezelfde periode. Met een goede 
inzet en aanwezigheid haal je het vak prima.
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3. Vakken Jaar 2
3.1 Periode 2

3.1.1 Onderzoeksmethoden
               Jaar 2 Timeslot: ABCD
Periode: 2              Niveau: 2

Tijdens deze cursus maak je kennis met verschillende aspecten van onderzoek 
doen. De coördinator is Astrid Freriksen. Het vak bestaat uit 5 gedeeltes: 3 
onderzoeksperiodes (“thema’s”), statistiekcolleges en een onderzoeksvoorstel. 
De veelheid aan onderdelen, docenten en begeleiders zorgt voor enige 
rommeligheid, maar ook diversiteit. 

De week begint met uitleg van de docent, het opstellen van een hypothese en 
bedenken van een protocol. De rest van de week staat de uitvoering centraal. 
Het labwerk is toepassing van de theorie over technieken uit het eerste jaar. 
De gehele tijd houd je een labjournaal bij. Aan het eind van de periode, soms 
tussentijds, wordt je labjournaal beoordeeld en het cijfer telt mee in je eindcijfer. 
De rest van je cijfer bestaat uit inzet en de toets over het thema. Dit tentamen 
wordt aan het eind van elk thema gegeven en gaat over wat je tijdens colleges 
en op het lab geleerd hebt. 

Een ander onderdeel van Onderzoeksmethoden is statistiek met eigen hoor- en 
werkcolleges. In week 4 krijg je een statistiektentamen en bij elk thema zit een 
themagerelateerde statistiekvraag.

Voor het onderzoeksvoorstel word je verdeeld in verschillende groepen 
en werk je onder begeleiding van een onderzoeker of coördinator van 
een masterprogramma van de Graduate School of Life Sciences. Het 
onderzoeksvoorstel bedenk en schrijf je met medestudenten. Wanneer je eraan 
werkt, bepaal je zelf. Dit gedeelte is dus vooral afhankelijk van discipline. Het 
onderzoeksvoorstel wordt van commentaar voorzien door de begeleider en een 
andere groep en met die feedback schrijf je het definitieve stuk en bereid je een 
presentatie voor. Een selectie van de onderzoeksvoorstellen wordt aan de rest 
van het tweede jaar gepresenteerd. 

Verder is elke week tijd ingeroosterd om uitleg te geven over welke BMW-
masters er aan de Universiteit Utrecht zijn. Soms zijn er masterstudenten 
aanwezig die vertellen over de redenen om de master kiezen en hun dagelijkse 
bezigheden. Niet iedere presentatie is even verhelderend, maar het helpt wel bij 
het oriënteren op je masterkeuze.



20

3. Vakken Jaar 2
3.1 Periode 2

3.2.1 Orgaansystemen
                Jaar 2 Timeslot: BC
Periode: 2               Niveau: 2

Harold van Rijen is de coördinator van het vak. Het vak is opgedeeld in 
4 onderdelen: longen, hart, nieren en hartfalen. Harold van Rijen geeft de 
onderdelen hart en hartfalen grotendeels zelf. Astrid Freriksen geeft het 
onderdeel longen en Maarten van Emst geeft het onderdeel nier. De colleges 
zijn van hoge kwaliteit, en alle docenten zijn goed bereikbaar. 

Toetsing bestaat uit drie multiple choice tussentoetsen (longen, hart, nier) en 
een presentatie over hartfalen. De 3 hoogste cijfers daarvan tellen samen voor 
40% mee. Als laatste is er ook nog een eindtoets over alle stof die meetelt voor 
60%. Bij het vak wordt niet met Blackboard gewerkt, maar met een vergelijkbare 
site: Physiopedia. De collegestof wordt vaak apart van de colleges ingesproken 
en in overzichtelijke hapklare brokken per onderwerp op Physiopedia gezet. 
Dit vind ik een erg fijne vorm van leren omdat je steeds maar fragmenten van 5 
minuten luistert, in plaats van colleges van 45 minuten. 

Longen, nieren, hart en hartfalen zijn de vier onderwerpen van het vak 
Orgaansystemen. Samen met het darmstelsel zorgen zij voor evenwicht in het 
lichaam. Van elk onderdeel wordt de bouw en de functie, evenals de fysische 
principes en regulatie behandeld. Het leuke hieraan is dat er best wel diep wordt 
ingegaan op de cellulaire werking van de behandelde orgaansystemen, terwijl 
er nog steeds naar het orgaan als geheel wordt gekeken. Dit vind ik een leuke 
combinatie tussen macro en micro die ik bij vakken als Organismen en Weefsels 
miste. Daarnaast is het ook een erg prettig vak om te volgen omdat alles zo 
hapklaar wordt aangeboden. Je hebt 3 tussentoetsen die qua omvang zeer goed 
voor te bereiden zijn, en alle stof staat heel overzichtelijk op Physiopedia. 

Het vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en practica. Tijdens de 
werkcolleges bespreek je eerst in subgroepjes, en daarna klassikaal vragen 
die iets dieper ingaan op de stof. Dit vond ik erg leerzaam omdat je het bij 
het bespreken in subgroepjes de opdrachten ook aan elkaar moet uitleggen, 
waardoor je de stof echt leert begrijpen. Verder was het ook leuk dat bij de 
practica ook tumoren en andere afwijkingen van de verschillende weefsels 
werden behandeld. Daarnaast moet je ook zelf een ECG en een Spirogram 
maken. Dit is leuk, want het is tenminste weer eens wat anders dan je normaal 
in een cursus tegenkomt. Het vak is hartstikke leuk als je van overzicht houdt, 
maar ook als je het leuk vindt om af en toe even diep in de stof te duiken. Het 
vak heeft leuke docenten en is ontzettend goed gecoördineerd door Harold van 
Rijen. Ik zou persoonlijk dan ook zeker aanraden om dit vak te volgen. 
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3. Vakken Jaar 2
3.1 Periode 2

3.2.2 Biomembranen (vanaf dit jaar Membraanbiologie)
              Jaar 2 Timeslot: AD
Periode: 2             Niveau: 2

De docenten waren over het algemeen vrij duidelijk, maar geven niet allemaal
even goed college. Antoinette Killian vond ik erg duidelijk college geven. Haar
dia’s waren fijn om mee te leren en ze herhaalde technieken en dergelijke vaker
zodat deze weer even werden opgefrist. In de eerste Biomembranencolleges 
ging het over (de synthese van) membraanlipiden, in de daaropvolgende 
colleges over eigenschappen van lipide bilagen. Vervolgens werden de 
werkingsmechanismen van antibiotica besproken en ten slotte intracellulair 
membraantransport. Ik vond de aansluiting tussen de colleges niet heel goed, 
er was veel overlap. Dit was echter niet bekend bij de docenten. Ik vond dat 
de hoorcolleges vrij losstaand van elkaar waren en redelijk weinig samenhang 
hadden. Het MTE werd afgelast omdat er geen vragen waren ingestuurd. 
Mensen hadden het ook gewaardeerd als er oefenvragen werden besproken. 
Het project dat de laatste weken werd gehouden, was qua inhoud goed. Hierin 
werd een artikel uitgewerkt en gepresenteerd en vervolgens een
onderzoeksvoorstel geschreven en gepresenteerd. Er waren hoorcolleges en 
werkcolleges. De werkcolleges werden echter niet altijd hetzelfde begeleid. Bij 
de ene docent maak je de opdrachten en worden deze tussendoor besproken, 
bij de andere docent maak je de opdrachten en moet je ze naderhand zelf 
nakijken. Ik vind het zelf fijn als er klassikaal dingen besproken worden en om 
het werkcollege klassikaal door te lopen. Achteraf werden de antwoorden op 
Blackboard geplaatst. De werkcolleges hadden dit jaar ook het joker systeem. 
Wanneer je naar 7 van de 8 werkcolleges was gegaan, ontving je een joker die je 
tijdens het tentamen bij een vraag mocht inzetten. Voor deze vraag kreeg je dan 
5 punten extra. Studenten vonden het jokersysteem prettig werken. 
De cursus is goed te doen, er is in principe voldoende tijd om de leerstof voor te 
bereiden. Er vindt na de eerste zes weken een tentamen plaats dat telt voor 60%. 
De overige 40% worden bepaald door je cijfer voor het project dat de laatste vier 
weken wordt uitgevoerd. Doordat er én een artikel én een onderzoeksvoorstel 
in het Engels gepresenteerd moesten worden, was er voor het schrijven van 
het onderzoeksvoorstel relatief weinig tijd. De deadline viel dit jaar daarnaast 
op de dag voor het tentamen van Orgaansystemen. Ik heb redelijk veel nieuwe 
dingen over membraanlipiden en de daarmee samenhangende onderzoeken 
geleerd. Er kwamen dingen aan bod die al bekend waren, maar waar dieper 
op ingegaan werd zoals intracellulair membraantransport. Bij het project werd 
vrij diep ingegaan op ten eerste het artikel, en vervolgens de onderzoeken die 
gebruikt moesten worden voor het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Ook 
vond ik het erg fijn dat mij de mogelijkheid geboden werd om te oefenen in het 
Engels presenteren. 
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3. Vakken Jaar 2
3.1 Periode 2

3.2.3 Signaaltransductie
              Jaar 2 Timeslot: AD
Periode: 2               Niveau: 2

In deze cursus kom je meer te weten over de verschillende signaleringsroutes 
in de cel. Daarnaast komt de celcyclus, metabolisme, het cytoskelet en kanker 
aan de orde. Fons Cremers was de coördinator van de cursus en hij is erg 
enthousiast. Volgend jaar is dit Jan Andries Post. Bovendien is de cursus goed 
georganiseerd.

Het vak bestaat uit zes weken hoorcollege die afgesloten worden met een 
tentamen. In die tijd maak je ook de kloneringsopdracht. Met een groepje van 
vier studenten moet je beschrijven hoe je een gen kan kloneren en een mutatie 
kan aanbrengen in een gen. De opdracht wordt over het algemeen als leerzaam 
en leuk ervaren. 

In de weken na de kerstvakantie ga je aan de gang met een onderzoeksvoorstel. 
Met een groepje van 9 – 10 studenten krijg je een begeleider die gespecialiseerd 
is in één van de onderwerpen uit de hoorcolleges. Met een subgroepje van 2-3 
mensen ga je vervolgens een onderzoeksvoorstel schrijven. Je hebt hier vrij lang 
de tijd voor en dat maakt het erg interessant, want je kan diep op de stof in 
gaan. De beste onderzoeksvoorstellen worden uiteindelijk op een symposium 
gepresenteerd.
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3. Vakken Jaar 2
3.2 Periode 3

3.3.1 Genes & Genomes
                Jaar 2 Timeslot: BC
Periode: 3               Niveau: 2

let op: het aankomend jaar worden meerdere veranderingen doorgevoerd bij 
Genes & Genomes, onderstaande informatie kan verouderd zijn

Bij het vak Genes & Genomes zijn vijf docenten betrokken, die allen een 
deel van de colleges geven. De eerste acht weken bestaan uit hoorcolleges 
en werkcolleges, waarvan de meeste op de computer gemaakt worden. 
De inleidende hoorcolleges over het genoom worden gegeven door dr. 
Hochstenbach, de weken daarna wordt er ingegaan op verschillende technieken 
voor onderzoek naar het humane genoom door dr. Dooijes en dr. Koeleman. 
Ook komen verschillende erfelijke aandoeningen, onder andere gegeven 
door  dr. de Kovel, en onderzoek daarnaar aan bod. Deze hoorcolleges 
volgen inhoudelijk niet op elkaar, maar geven verschillende aspecten van 
genoomonderzoek weer. Onderzoekstechnieken en analysemethodes die in 
colleges worden onderwezen worden vaak verduidelijkt door zelf te werken 
met analyseprogramma’s tijdens computerpractica. 
Bij dit vak worden een blokboek en het boek van Strachan gebruikt. In het 
blokboek staat algemene informatie, wat wordt aangevuld via berichten op 
Blackboard. Het boek is duidelijk en geschikt als naslagwerk voor de colleges. In 
de hoorcolleges worden reeds bekende dingen afgewisseld met ingewikkelde 
en meer diepgaande stof. Het vak kent twee toetsen, die op de computer 
gemaakt moeten worden. Het is echter niet bekend of dit voor de komende 
jaren ook nog gaat gelden.
Omdat de diepgang tussen colleges verschilt, is het moeilijk om in te schatten 
wat relevant is om voor het tentamen te leren. Op de tentamens is dat ook terug 
te zien in vragen die qua moeilijkheid nogal van elkaar verschillen. 
De laatste paar weken van het blok zijn ingeroosterd voor een project dat in 
groepjes van drie of vier personen wordt uitgevoerd. De eindproducten van het 
project zijn een Nederlands essay en een Engelse presentatie aan het einde van 
het blok. Elk groepje krijgt een bepaalde erfelijke aandoening toegewezen en een 
van de docenten als begeleider. Het essay moet aan een strikte opbouw voldoen 
wat ervoor zorgt dat er niet heel veel vrijheid is om het essay een eigen draai te 
geven. Beide eindproducten, dus het essay en de presentatie, worden kritisch 
beoordeeld en na afloop worden er diepgaande vragen over het bestudeerde 
onderwerp gesteld door de beoordelende docenten. 
Over het algemeen is het vak geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in 
genetische factoren die ziekten veroorzaken en het onderzoek daarnaar. Alles 
binnen het vak is vrij strikt vastgelegd waardoor de mogelijkheid voor eigen 
inbreng, tijdens bijvoorbeeld het project, minimaal is.
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3. Vakken Jaar 2
3.2 Periode 3

         3.3.2 Neurowetenschappen    
                      Jaar 2 Timeslot: BC
Periode: 3               Niveau: 2

Het vak neurowetenschappen wordt in tweeën gedeeld door een tussentoets 
en een eindtoets. Vóór de tussentoets wordt vooral behandeld wat 
membraanpotentialen zijn, hoe actiepotentialen kunnen ontstaan en wat er 
gebeurt wanneer concentraties van ionen veranderen. Dit wordt ondersteund 
met een aantal zeer nuttige computerpractica. Daarnaast wordt er college 
gegeven over de algemene opbouw van het zenuwstelsel en de embryologische 
ontwikkeling van het zenuwstelsel. Een groot deel is herhaling van Organisme 
en andere vakken en is daardoor niet erg moeilijk.
Na de tussentoets wordt er veel dieper op het zenuwstelsel ingegaan. In het 
eerste deel wordt er erg specifiek ingegaan op de totstandkoming van tast, 
gehoor, zicht en smaak. Dit vond ik persoonlijk het meest interessante deel! 
Daarna gaat het hoofdzakelijk over de paden die neuronale signalen moeten 
afleggen; bijvoorbeeld: welke neuronen en schakelingen maakt een prikkeling 
van de vinger voordat deze mijn hersenen bereikt? Dit is erg ingewikkeld en 
maakt het deel na de tussentoets ook lastig. De werkcolleges die hierbij gegeven 
worden zijn niet verplicht maar zeker aan te raden: ze maken de systemen een 
stuk inzichtelijker. Er is een practicum waarbij het centrale zenuwstelsel nader 
wordt bestudeerd, dit is leuk en leerzaam. Naast de reguliere colleges schrijf 
je ook een essay. Hiervoor is een lijst met onderwerpen beschikbaar. Dit vond 
ik zelf te veel. Het vak zelf is, vooral na de tussentoets, vrij zwaar, en je hebt 
daardoor weinig tijd over om ook nog een essay te schrijven. Daarnaast is de 
begeleiding goed, maar dit moet vooral uit jezelf komen. Je begeleider gaat niet 
meer achter je aan zitten als je iets moet inleveren. Veel mensen struikelen daar 
ook over waardoor ze alles aan het eind moeten schrijven.
De toetsing is als volgt: tussentoets: 30%, eindtoets: 50%, essay: 20%. Voor de 
eindtoets geldt dat de stof van de tussentoets geen stof voor de eindtoets is, 
maar er wel parate kennis wordt verwacht. Tijdens de cursus wordt het boek 
Neuroscience van Purves gebruikt, dit boek is uitstekend en ik beschouw het 
als onmisbaar tijdens de cursus. De coördinator is Mw. dr. I.E. Thunnissen, zij 
geeft ook een deel van de colleges.
Neurowetenschappen is een vrij zware cursus, waarbij de kwaliteit van de 
colleges goed is. Het heeft erg interessante kanten, maar een deel is het ook vrij 
droog hersengebieden en baansystemen uit je hoofd leren. Het geeft wel een 
goed beeld over het onderwerp neurowetenschappen. Indien je nog twijfelt en 
misschien zelfs overweegt de master Neuroscience & Cognition te doen, dan 
zou ik deze cursus absoluut volgen. Neurowetenschappen is namelijk een vak 
dat een heel goede voorbereiding is voor deze master. Voor de mensen die Intro 
Neurowetenschappen al erg leuk vonden: hier begint het serieuzer te worden!
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3. Vakken Jaar 2
3.3 Periode 4

3.4.1 Algemene Farmacologie
              Jaar 2 Timeslot: BC
Periode: 4               Niveau: 3

Algemene Farmacologie is een zeer brede cursus die onderverdeeld is in vier 
subonderwerpen: farmacokinetiek, farmacodynamiek, en neurofarmaca die 
aangrijpen op het perifere of het centrale zenuwstelsel. De coördinator is dr. Scheerens 
en de examinator is prof. dr. De Wildt. 

Bij farmacokinetiek wordt er behandeld wat het lichaam met een farmacon doet, 
welke obstakels een farmacon moet passeren om zijn werking te kunnen uitoefenen 
en hoe het lichaam probeert weer van het farmacon af te komen. Deze colleges 
worden gegeven door prof dr. de Wildt en zijn over het algemeen goed. Daarbij zijn 
er ook drie werkcolleges die leerzaam zijn, maar waarbij je wel willekeurig naar voren 
geroepen kan worden om de vragen te beantwoorden. 

Farmacodynamiek gaat in op de werking van farmaca op receptoren, 
signaaltransductieroutes en bij welke concentratie een farmacon werkzaam is. Dr. 
Engels is verantwoordelijk voor deze (werk)colleges. Het is belangrijk de formules 
goed te leren en deze toe te kunnen passen. Dit onderdeel is erg scheikundig.

De neurofarmaca omvatten een grote groep farmaca die werken op het perifere 
gedeelte van het zenuwstelsel of het centrale deel van het zenuwstelsel. Het perifere 
gedeelte wordt behandeld door dr. Engels en het centrale gedeelte door dr. Gerrits. 
Voor het perifere gedeelte moeten vooral de principes geleerd worden. Naast 
hoorcolleges is er ook een werkcollege waarbij er een presentatie wordt gegeven over 
een farmacon aan de hand van een artikel (bijvoorbeeld cafeïne). Daarnaast is er ook 
een practicum, waarbij je de effecten van verschillende farmaca op ratten gaat testen. 
Dit is een erg leuk practicum, omdat dit voor de meeste mensen de eerste keer met 
proefdieren werken is. 

Het gebruik van het boek Rang and Dale verschilt per student. Het is een redelijk 
zwaar vak, omdat het zoveel facetten van de farmacologie probeert te behandelen. 
De toetsing is representatief voor het geleerde en dus redelijk zwaar. Er zijn drie 
tussentoetsen. De kwaliteit van de colleges wisselt over de verschillende onderwerpen. 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in medicijnen en de werking op het lichaam 
is Algemene Farmacologie een aanrader. Het gaat goed in op de verschillende 
werkingsmechanismen van zowel het farmacon als het lichaam tegen het farmacon. 
De kwaliteit is over het algemeen goed, maar wisselt per onderwerp. Het is een pittig 
vak, zeker in combinatie met ontwikkelingsbiologie, maar niet onhaalbaar.
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3. Vakken Jaar 2
3.3 Periode 4

3.4.2 Hormonen en Homeostase
                   Jaar 2 Timeslot: BC
Periode: 4               Niveau: 2

Joost Koedam is de coördinator van de cursus Hormonen en Homeostase. Hij is 
erg betrokken bij de cursus. Hij wist binnen de kortste keren de namen van alle 
deelnemende studenten uit zijn hoofd. Hij is daarnaast altijd bereid om extra 
uitleg te geven als iets niet duidelijk is. Bovendien staat hij ook erg open voor 
suggesties om de cursus nog beter te maken dan hij al is.

De colleges werden in het Engels gegeven omdat enkele buitenlandse studenten 
het leuk vonden deze cursus te doen. De colleges werden opgenomen wat ik erg 
fijn vond om mijn aantekeningen aan te vullen. De opvolgende werkcolleges 
werden in het Engels en Nederlands gegeven en sluiten goed aan op de stof. 
Wanneer je binnenkomt voor het werkcollege staan de laptops al klaar en kun 
je meteen aan de gang. De antwoorden werden besproken en er is voldoende 
tijd voor discussie en met name vragen over de stof. De werkcolleges boden dus 
een goede toepassing van de al eerder uitgelegde stof.  

In het midden van de cursus is er een practicum waarbij kennis van de eerdere 
weken vereist is. Het is een relatief gemakkelijk practicum dat je met zijn tweeën 
uitvoert. Joost Koedam legt alles goed uit en na het practicum weet je wat er van 
je verwacht wordt. Naderhand maak je met zijn tweeën een verslag en dit kost 
meer tijd dan verwacht. Mocht de beoordeling van je verslag tegenvallen dan is 
mogelijk een tweede versie in te leveren.

De tussen- en eindtoets worden online afgenomen met behulp van TestVision. 
De toets is goed te maken en representatief voor de behandelde stof. Het is van 
belang dat je alle assen met hormonen goed door hebt, met de daarbij behorende 
feedbackloops, maar ook kennis van histologie en pathologie is noodzakelijk. 
De beoordeling van de toets is niet zo streng in vergelijking met het verslag. 

Ik heb zelf het boek Silverthorn regelmatig gebruikt, maar dat is niet nodig. De 
enige reden dat ik het gebruikte was om de figuren met bijbehorende tekst te 
leren. Het boek geeft een korte duidelijke samenvatting van de behandelde stof. 

Kortom, hormonen en homeostase is een kwalitatief goed vak, mede doordat de 
coördinator zo betrokken is bij de studenten. Als je de colleges en werkcolleges 
bijwoont en goed meedoet met het overige onderwijs en goede aantekeningen 
maakt, dan kun je dit vak met een goed cijfer afsluiten. Het vak heeft voldoende 
diepgang en de opbouw van het vak staat als een huis. 
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3. Vakken Jaar 2
3.3 Periode 4

3.4.3 Communiceren via het DNA-lab
                              Jaar 2/3 Timeslot: BC/AD
Periode: 4 (jaar 2) en 1,2 en 3 (jaar 3)                         Niveau: 3

Tijdens deze cursus leer je een heel andere kant van onze opleiding kennen. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe je Biomedische kennis communiceert 
naar mensen die daar nog weinig van weten. Dit ga je tijdens deze cursus op een 
praktische manier leren door langs te gaan bij  middelbare scholen door het hele land 
om het practicum ‘Lees de taal van de tumor’ te geven, een practicum over DNA en 
kanker. Je gaat acht weken langs middelbare scholen, twee dagen per week. Twee 
mensen geven de les waarbij de derde persoon observeert. Dit is heel fijn omdat elke 
observeerder andere punten opvalt. Uiteindelijk zal je een reflectieverslag schrijven 
waarin je alle leerdoelen beschrijft en wat je hebt gedaan om dit te bereiken. Ook zit 
er halverwege een verdiepingsweek waarin verder wordt ingegaan op het onderwerp 
‘Genetische Screening‘ en ontwikkel je je eigen les. 

DNA-lab is een cursus die erg veel tijd vergt. Het reizen kan lang zijn, waardoor 
je vroeg moet beginnen en pas laat thuis bent. Tijdens de lesweken is het enige 
dat je thuis moet doen het maken van je eigen ‘dagboek’ over je lessen. Tijdens 
de verdiepingsweken zijn er veel vrije uren die gebruikt moeten worden om een 
‘interactie’ voor tijdens de lessen te ontwikkelen. Daarnaast moeten er dan opdrachten 
gemaakt worden over het vakgebied Genomics. Tijdens deze week zul je ook met je 
medestudenten op de afgelopen lessen reflecteren, waardoor je soms weer op nieuwe 
ideeën wordt gebracht. Je krijgt naast een financiële vergoeding heel veel ervaring. Je 
leert samenwerken, zelfkennis, communiceren en feedback geven en krijgen. 
Na afloop maak je een eindverslag. Hierin reflecteer je op jezelf, wat je hebt geleerd 
tijdens de cursus, hoe je je leerdoelen hebt aangepakt en of je hebt bereikt wat je hebt 
willen bereiken. Dit alles licht je toe tijdens een eindgesprek van een uur.
Je cijfer wordt niet bepaald op hoe je lesgaf; de coördinator kan niet elke keer mee en 
daarom is het moeilijk om te kijken hoe goed je lesgeeft. Je wordt echter beoordeeld 
op je reflecties en wat je allemaal hebt geleerd. 

DNA-lab is geen ingewikkelde cursus qua stof. Het moeilijke van de cursus is juist 
om het ingewikkelde op een juiste manier naar de scholieren te brengen, zonder dat 
het te simpel overkomt. Je leert de wetenschap communiceren naar de scholieren, 
wat erg nuttig is, ook in de rest van je studie en leven. Het is een zwaar vak met lange 
dagen, maar dit weegt niet op tegen hetgene dat je leert. Het is een unieke ervaring 
die je mee maakt, waarbij je een hele andere kant van de studie leert kennen. 
De cursus wordt begeleid door Ragna Senf die je gedurende de hele cursus bijstaat 
voor vragen en helpt met mogelijke problemen. Het is voor de cursus handig om in 
het bezit te zijn van een rijbewijs maar dit is geen verplichting. 
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3. Vakken Jaar 2
3.3 Periode 4

3.4.4 Ontwikkelingsbiologie
                                             Jaar 2 Timeslot: AD
Periode: 4                                           Niveau: 2

De cursus wordt gegeven door Wim Dictus en Adri Thomas. Beiden zijn erg leuke 
docenten die inhoudelijk goede colleges geven. De samenwerking tussen hen is erg 
goed, Ontwikkelingsbiologie is de beste cursus van alle cursussen die ik tot nu toe 
heb gehad. Er is veel overzicht, een prettige sfeer en ook een duidelijke communicatie 
richting de studenten. Er hangt een persoonlijke sfeer, omdat ze mensen bij naam 
leren kennen en ze zo nu en dan peilen of de cursus je goed af gaat. De cursus gaat 
over de embryonale ontwikkeling van verschillende organismen, die vaak ook als 
proefdieren dienen. 

Wat je aan embryologie bij ‘Organisme’ geleerd hebt, wordt heel erg uitgediept. 
Je leert hoe embryonale processen verlopen, cellen differentiëren, en welke genen 
en moleculen hierbij een rol kunnen spelen. Ook wordt er aandacht besteed aan 
evolutie en ontwikkeling, waarbij je ziet dat er interessante overeenkomsten 
bestaan tussen verschillende organismen. De cursus bestaat uit colleges, practica, 
computermodules en een verslag. De colleges zijn inhoudelijk heel goed en kunnen 
ook best ingewikkeld worden. Er zijn practica waarbij je coupes bekijkt en ook met 
dieren werkt: je gaat een kippenembryo uit een ei prepareren en aspecten van de 
ontwikkeling bekijken. Voor dit practicum krijg je een voorcollege, zodat je hier op 
voorbereid bent, ook met oog op het ethische aspect. Het embryo op sterk water 
mag je mee naar huis nemen. Ook is er een practicum waarbij je de ontwikkeling 
van zebravisjes gaat volgen en waarbij je soms ook wat eitjes mee naar huis mag 
nemen. Er zijn een aantal COO’s met modules die je leiden door de ontwikkeling 
van een organisme, deze zijn erg verduidelijkend. Er wordt ook een essay met zijn 
vieren geschreven over een onderwerp dat je binnen een categorie mag kiezen. Het 
is leerzaam, omdat het erg diep gaat en in het Engels wordt geschreven.
 
Bij deze cursus wordt ‘Principles of Development’ gebruikt van Wolpert. Het is een 
heel informatief boek en er wordt ook sterk geadviseerd om de hoofdstukken goed 
bij te lezen. Het tempo van lezen ligt redelijk hoog. Het boek is onmisbaar bij deze 
cursus. Er wordt veel diepgang bereikt binnen deze cursus.

Er worden drie tentamens gegeven. Toetsing vindt plaats om de twee tot drie weken. 
Dit is 80% van je eindcijfer, en het verslag telt voor 20% mee. De tweede toets is het 
moeilijkst, maar binnen de cursus word je daar uitgebreid over geïnformeerd. In 
combinatie met Algemene Farmacologie zijn het dus erg veel toetsen en kan het 
als zeer zwaar ervaren worden. Er zijn wel veel studenten die deze combinatie van 
vakken volgen en het er goed van afbrengen.
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3. Vakken Jaar 2
3.3 Periode 4

3.4.5 Hemostase en Trombose 
                                            Jaar 2 Timeslot: AD
Periode: 4                                           Niveau: 3

In de Biomedische keuzecursus Hemostase en Trombose geven meneer de Groot, 
Heijnen, Akkerman, Maas, Urbanus en mevrouw Fischer les. De meeste docenten 
maken deel uit van de onderzoeksgroep LKCH (Laboratorium voor de Klinische 
Chemie en Hematologie). Iedere docent heeft zijn/haar specialiteit en voor vragen 
wordt verwezen naar één persoon: de secretaresse Joukje van der Velde. Zij benadert 
de desbetreffende docent.

In de cursus komen de belangrijkste componenten langs die belangrijk zijn voor 
de hemostase en het ontstaan van trombose. Hieronder vallen de bloedplaatjes, 
de stollingscascade, endotheelcellen, arteriële en veneuze trombose, maar ook 
stollingsstoornissen zoals de Ziekte van Von Willebrand. De colleges worden in 
een logische volgorde gegeven en sluiten derhalve goed op elkaar aan.  De practica 
sluiten goed aan op de colleges en zijn interessant om je meer inzicht te geven in wat 
voor experimenten en onderzoeken er lopen op het gebied van de hematologie.

Het boek dat gekocht moet worden (Löwenberg et al., Handboek Hematologie) wordt 
niet echt veel gebruikt. Er worden in het blokboek nauwelijks/geen hoofdstukken 
vermeld die gelezen moeten worden. Het boek is wel bruikbaar bij de voorbereiding 
van de werkgroepen. Er is genoeg tijd om de colleges uit te werken en de practica en 
werkgroepen voor te bereiden. De laatste drie weken van de cursus zijn gereserveerd 
voor zelfstudie. Hierin heb je tijd de presentatie over één practicum voor te bereiden, 
maar ook om nog colleges uit te werken en het tentamen voor te bereiden. 

In de cursus komen veel nieuwe aspecten naar voren die nog niet bij andere vakken 
behandeld zijn. Het ontstaan van atherosclerose, bloedingsneigingen en trombose 
zijn hier voorbeelden van. Tevens wordt eerder verkregen informatie uitgebreid. De 
stollingscascade die bij Weefsels reeds is behandeld, wordt hier verder uitgediept. 
Het komt tevens in een ander ligt  te staan omdat ook afwijkingen hiervan behandeld 
worden (zoals hemofilie).

De beoordeling van de cursus bestaat uit drie deelcijfers: de eindtoets telt mee voor 
60%, actieve deelname aan en presentatie van de practica telt mee voor 20% en actieve 
deelname aan de werkgroepen telt ook mee voor 20%. De Biomedische keuzecursus 
Hemostase en Trombose is een interessante, leerzame en leuke cursus voor studenten 
die geïnteresseerd zijn in het humane vaatstelsel. Zowel de normale stolling als 
afwijkingen hiervan, met de gevolgen, worden behandeld.
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3. Vakken Jaar 2
3.1 Periode 2

3.4.6 Voortgezette Celbiologie
           Jaar 2 Timeslot: AD
Periode: 2              Niveau: 3

Peter van der Sluijs is de coördinator van het vak en geeft zelf zo nu en dan ook 
een keer  college. Hij is erg goed in zijn vak, maar verwacht ook een gemotiveerde 
houding van zijn studenten. Niet alleen is daarom het niveau hoog, ook zijn studenten 
over het algemeen erg enthousiast. De docenten zijn experts op hun vakgebied en 
vertellen over hun eigen onderzoek. De cursus behandelt onder andere de opbouw 
van de celwand bij schimmels, endosomale en lysosomale pathways, celbiologie van 
Alzheimer en immuunevasie door virussen en bacteriën. Door de uiteenlopende 
onderwerpen is de samenhang soms wat lastig te vinden en kan er overlap zitten 
tussen de verschillende onderwerpen. Het belangrijkste doel van de cursus is dan 
ook meer de vaardigheid om over experimenten na te denken dan daadwerkelijk de 
details van de verschillende onderwerpen.
Tijdens het grootste deel van de cursus (6-7 weken) zijn er relatief weinig contacturen, 
maar moet er veel gelezen worden. Per hoorcollege is dit één review artikel om in het
onderwerp te komen en één of soms twee primaire artikelen. Wel is er vaak te weinig 
tijd om de artikelen te lezen in de ingeroosterde tijd. Vervolgens moet je enkele
vragen beantwoorden die te maken hebben met dit onderzoek en dit inleveren
aan het begin van het college. Deze vragen zijn vaak verdiepend, waardoor je meer 
inzicht krijgt in experimenten, controles en welke conclusies je daaraan kan verbinden.
 
In het laatste deel van de cursus loop je in groepjes van twee of drie studenten een
mini-stage bij een onderzoeksgroep van de afdeling Celbiologie. Omdat je meerdere
weken bezig bent, zie je hoe een experiment nu écht verloopt omdat je de kans krijgt
alle stappen eens zelf uit te voeren. Daarbij voer je proeven uit die daadwerkelijk 
zinvol zijn voor de onderzoeksgroep. Uiteindelijk presenteren de studenten aan de 
andere groepjes wat ze in hun project hebben gedaan.
De hoeveelheid stof voor het tentamen valt erg mee. Het tentamen is erg gericht op
inzicht en niet zozeer op parate kennis. Omdat de cursus erg ingaat op de opbouw
van experimenten, gaat ook het tentamen vooral hierover. Om je hierbij te helpen, is
het gedurende de cursus verplicht de vragen bij de artikelen te beantwoorden en in te
leveren. Dit helpt ontzettend goed bij het tentamen.
Hoewel deze cursus best zwaar is, is hij ook in het tweede jaar qua niveau te doen.
Je moet er dan wel rekening mee houden dat het veel tijd kost om artikelen te ‘leren’
lezen, maar daar krijg je zeker veel voor terug. Je krijgt met deze cursus een kijkje in
de echte wetenschappelijke wereld – niet alleen over het proces van publiceren, maar
ook over hoe het er in het lab aan toe gaat – en dat is vrijwel uniek in de Bachelor.
Voor mij was dit de leerzaamste en meest interessante cursus van de hele opleiding. 
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4.1.1 Infectie en Afweer (vanaf dit jaar Infectie & Immuniteit)
                                             Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 1                                           Niveau: 2

De cursus Infectie en Afweer wordt gecoördineerd door Kristin Denzer. Zij 
geeft ook een aantal colleges over immunologie. Zij doceert erg duidelijk 
en is als coördinator over het algemeen goed te bereiken en zorgt voor een 
goede afstemming tussen alle hoorcolleges. Verder draagt Roel de Weger bij 
aan het onderdeel immunologie en ontsteking en geeft een gedeelte van de 
werkgroepen. Jaap van Hellemond neemt het onderdeel parasitologie op zich 
en kan hier met veel enthousiasme over vertellen. Raoul de Groot geeft een 
gedeelte virologie binnen het vak en kan erg gepassioneerd vertellen waardoor 
de colleges erg interessant zijn!
Immunologie, bacteriologie, virologie en parasitologie zijn onderwerpen die 
allemaal behandeld worden in deze cursus. De onderwerpen sluiten niet altijd 
naadloos op elkaar aan, maar ze passen allemaal wel goed binnen de cursus. Je 
leert verschillende kanten van de afweer kennen

Elk thema begint met hoorcolleges waarbinnen veel stof behandeld. Er wordt 
echter wel veel tijd voor zelfstudie ingeroosterd. De werkcolleges bieden 
verdieping, zijn erg duidelijk en helpen goed om de leerstof op te nemen. Dit 
geldt ook voor de practica. Een enkele keer wordt een COO gegeven, dit is ook 
prettig voor de verduidelijking. Verder wordt er als afsluiting van elk thema 
een werkgroep gehouden waarbij ingezoomd wordt op één pathogeen. In 
deze werkgroepen wordt gefocust op de integratie tussen infectie en afweer en 
behandel je de stof nog een keer vanuit een ander oogpunt.

De boeken die gebruikt worden in de cursus zijn vooral Kuby Immunology en 
Prescott’s Microbiology. Verder moet je af en toe Robbins et al. raadplegen uit 
het studielandschap. Zowel Kuby als Prescott’s zijn duidelijke boeken en zijn 
fijn om te gebruiken.  Er wordt verwacht dat je veel leest uit deze boeken en dat 
is in het begin best overweldigend, maar naarmate de cursus vordert wordt dit 
steeds minder en weet je steeds beter wat je moet lezen.
Beoordeling vindt plaats met een tussentoets (MC), inzet bij werkgroepen en 
practica. Samen telt dit mee voor 40%. De eindtoets (MC-15% en open-85%) telt 
voor 60% mee.  
Infectie en Afweer is een redelijk zwaar vak met een hoge tijdsbesteding. In de 
gegeven tijd is het goed te doen, een goede planning is echter zeer noodzakelijk. 
Het heeft veel diepgang en je leert veel over alle verschillende onderwerpen 
binnen het infectie en afweer-gebied. Werkgroepen bieden leuke verdieping. 
Het is een pittig vak, maar erg leuk als het onderwerp je interesse heeft.
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4.1.2 Clinical Trials
                                                               Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 2                                                              Niveau: 2

De belangrijkste docenten binnen Clinical Trials zijn Caroline van Baal en Mariska 
Hafkamp. Het grootste gedeelde van de cursus wordt gegeven door Ingeborg van 
der Tweel. Ze is ook de coördinator van het vak. Ze was heel goed bereikbaar. 
Alle docenten waren goed in het geven van colleges. De colleges van Mariska 
Hafkamp bevatten echter veel herhaling, waardoor ze soms wat saai werden. 
Verder komen er een paar gastdocenten, bv. een apotheker of ethicus. Deze zie 
je waarschijnlijk ook terugkomen in de één-daagse cursus, Good Clinical Practice 
(GCP), die verplicht is bij het werken in een clinical trial. Na afsluiting van deze 
dag krijg je een certificaat dat 4 jaar geldig is. De verschillende aspecten van 
Clinical Trials hiervan komen aan bod. Er zit een deel in over de opzet van trials. 
Daarnaast vertelt Mariska Hafkamp vooral over het werk als Clinical Research 
Associate, de regel- en wetgeving rondom trials en het monitoren van trials. Er 
komt ook statistiek kijken bij het vak, maar dat is volledig gerelateerd aan trials en 
is dus goed te plaatsen en te volgen. 
 Binnen Clinical Trials worden vooral hoorcolleges gegeven, maar 
doordat het een kleine groep is zijn deze wel heel interactief. De werkcolleges en 
practica gaan vooral om het oefenen met de statistiek en het lezen van artikelen en 
daar de goede en slechte punten uit halen. De handouts zijn duidelijk en over het 
algemeen goed genoeg. Het boek is beknopt, maar bevat ook veel voorbeelden. 
 We hadden een tussentoets waarvoor je een artikel moest lezen. Bij deze 
toets mocht je al het materiaal er bij houden. Daarnaast word je beoordeeld op een 
presentatie over een casestudy, aanwezigheid/deelname, het onderzoeksprotocol 
en het eindgesprek. Hierbij tellen het protocol en het eindgesprek het zwaarst mee. 
Je maakt samen met 2 à 3 medestudenten in groepsvorm een onderzoeksprotocol 
voor een clinical trial. Hierbij krijg je ook een begeleider. Aan het eind is er een 
individueel gesprek met Ingeborg van der Tweel en Mariska Hafkamp over 
je geschreven onderzoeksprotocol. Je moet hiervoor vooral goed weten wat 
en waarom iets in je onderzoeksprotocol staat. Door de kleine groep is er veel 
mogelijkheid tot interactie in de les, wat er voor zorgt dat je intensiever met de stof 
om gaat. Het onderzoeksprotocol is veel werk, maar ook tof om te schrijven en je 
kan alles wat je leert daar weer in terug laten komen. 
 Er staat één timeslot voor dit vak waarin je contacturen plaatsvinden 
en op zich is het goed te doen om een vak er naast te doen. Maar je bent veel 
(meer) tijd kwijt aan het schrijven van het onderzoeksprotocol en daardoor heb 
je eigenlijk wel twee timeslots nodig. Ik heb heel veel geleerd tijdens dit vak. Het 
gaat redelijk diep, maar het belicht vooral een heel andere kant van Biomedische 
Wetenschappen. Deze cursus wordt in het Engels aangeboden bij aanwezigheid 
van een internationale student.
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4. Vakken Jaar 3
4.1 Periode 1

4.1.3 Pathologie
                                                       Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 1                                            Niveau: 3

De docenten zijn erg goed bereikbaar en reageren altijd snel op mailtjes. 
Alle docenten komen van een pathologieafdeling (UMCU en DGK) en 
hebben dus goede kennis van de onderwerpen. Dit is vooral te merken bij de 
microscopiepractica, waarbij ze bijna al je vragen kunnen beantwoorden en ook 
zelf erg enthousiast zijn bij het vertellen over de coupes.
 Eerst worden algemene celpathologische kenmerken behandeld, 
vervolgens wat meer immunologie in het thema ontstekingen. Hierbij 
worden ook overgevoeligheidsreacties (allergieën, auto-immuunziekten e.d.) 
behandeld. Hierna komen nog tumoren en circulatiestoornissen (stuwing, 
atherosclerose) aan de orde.
  De cursus bestaat uit hoorcolleges, veel (digitale) microscopie practica 
en werkgroepen. De werkgroepen worden gehouden aan het einde van een 
thema, waarin een aantal korte presentaties over het behandelde onderwerp 
worden gegeven die iets dieper op de stof ingaan. Daarnaast is er ook nog een 
cursusoverschrijdende opdracht in de vorm van een verslag en poster, waarbij 
een ziekte volledig wordt uitgepluisd. Voorbeelden zijn mammacarcinoom, 
MRSA, EHEC, astma, en paracetamolintoxicatie. Deze opdracht doe je met drie 
anderen. 
 Het boek voor deze cursus is Robbins & Cotran Pathologic Basis of 
Disease (lekker dik boek!). Het is een erg goed boek waarin je vrijwel alles kunt 
vinden. Hierin vind je ook de stof voor de werkgroeppresentaties, deze lijkt in 
het begin niet helemaal aan te sluiten op de collegestof, maar is dus terug te 
vinden in de te lezen hoofdstukken die vermeld staan in het blokboek.
 Er is maar één tentamen, in ons geval in week 9. Het wordt in deze 
week gehouden omdat men anders in week 10 twee grote tentamens, samen 
met Infectie en Afweer, zou hebben. Het aantal colleges is op zich niet zo heel 
veel, dus er is genoeg tijd om de stof te bestuderen. Tijdens de practica pas je al 
een groot deel van de stof toe. 
 Er is dus maar één tentamen aan het einde van de cursus. Deze telt mee 
voor 60% van het eindcijfer. Het cijfer voor de cursusoverschrijdende opdracht, 
dus het verslag en de poster, telt 20% en de overige 20% wordt gebaseerd op je 
inzet bij de werkgroepen en de kwaliteit van de presentaties.
 Ik ben erg enthousiast over deze cursus. Het wordt goed gecoördineerd 
en de sfeer is erg aangenaam. Door het ene toetsmoment lijkt de stof misschien 
wat veel, maar ik merkte bij de studenten dat er desondanks wel interesse was 
voor wat meer diepgang die tot de leerstof behoort. Als je niet van microscopie 
houdt zou ik rekening houden met het feit dat je wekelijks zeker vier uur practica 
hebt. Veel studenten volgen Pathologie en Infectie en Afweer gelijktijdig. Dit is 
prima te combineren, de vakken sluiten erg goed op elkaar aan. 
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4. Vakken Jaar 3
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4.1.4 Toxicologie
                                                             Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 1                                            Niveau: 3

Majorie van Duursen is de coördinator van dit vak. Ik vind haar enthousiast 
overkomen en ze straalt dat ook uit naar de studenten. Martin van den Berg is 
de docent die de meeste colleges geeft. Hij is ook wel enthousiast en doet zijn 
best om actuele onderwerpen te behandelen. Verder zijn er andere docenten 
die niet zo heel veel college geven. Over het algemeen waren de hoorcolleges 
en werkcolleges goed. 

Alles over toxicologie komt kort aan bod. Dosis-effectrelaties, toxicologie bij 
embryo’s en pubers, toxicologie in het milieu, allergieën en het ontstaan van 
astma. Naast epidemiologie is er ook een stukje slangen- en plantengif voorbij 
gekomen. De onderlinge samenhang is er niet echt. Het waren meer korte stukjes, 
dit komt ook doordat er meerdere docenten waren. Hierdoor was er onderling 
ook redelijk wat overlap. Er zit ook veel overlap met het vak farmacologie.

Er zijn redelijk wat hoorcolleges, met ongeveer één keer in de week een 
werkcollege. Er zijn geen practica, naast het onderzoeksvoorstel ben ik zelf 
weinig bezig geweest op het vakgebied. Ik had graag een practicum gehad. Met 
het onderzoeksvoorstel ben je wel bezig om dieper in te gaan op een bepaald 
vakgebied. De begeleiding was goed. 

Het boek dat gebruikt wordt, heet ‘Toxicology’ en is relatief duur. Het wordt 
tevens gratis op Blackboard aangeboden als E-reader. Ik heb het boek alleen op 
de open boek toetsen gebruikt. Toxicologie is niet zo intensief qua tijdsbesteding.

Er was binnen de stof niet altijd veel diepgang. Af en toe werd wel doorgedrongen 
tot molecuulformules en celmechanismen, maar ik vond het vooral breed 
georiënteerd. Er waren veel verschillende onderwerpen.
 
Er waren twee deeltoetsen. Daarnaast word je beoordeeld op een met drie 
of vier personen geschreven onderzoeksvoorstel  Alles telt even zwaar, dus 
33,33%. Als je goed oplet tijdens de colleges en ook de werkcolleges maakt zijn 
de toetsen goed te doen.
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4.1.5 Moleculaire Mechanismen van Kanker
                                                                    Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 1                                            Niveau: 3

Moleculaire Mechanismen van Kanker is een vak waarbij college en praktisch 
werk worden  samengevoegd. De docenten geven goede colleges en zijn 
daarnaast uitstekende wetenschappers. Samen met prof. Boudewijn Burgering 
voert Elly Holthuizen de taak uit van coördinator.   Tijdens en na de colleges 
zijn alle docenten bereid om vragen te beantwoorden. Iedereen wordt dan ook 
aangemoedigd om zoveel mogelijk vragen te stellen. Omdat de cursus maar een 
lage capaciteit heeft, zit je in een kleine groep (18 personen) voel je je snel op je 
gemakt tijdens colleges. De cursus is opgebouwd rondom de zes hallmarks van 
kanker zoals beschreven door Hanahan en Weinberg in 2000. Gedurende de 
colleges krijg je steeds meer overzicht over processen en de complexiteit van 
kanker. Elke docent vertelt over zijn specialiteit, verbonden met de hallmarks. 
Per week wordt er 4 uur hoorcollege gegeven, op maandag –en vrijdagochtend. 
Elke week is er weer een andere docent. Per week moet je 2 artikelen lezen die 
je hebt gekregen over dat onderwerp, ter voorbereiding van het college. 
 Uniek aan deze cursus is het praktisch werk dat je doet naast het volgen 
van colleges. Woensdag sta je de hele dag op het lab waarbij je meeloopt met, 
meestal, een PhD student. Vrijdagochtend begin je met twee uur hoorcollege, 
gevolgd door vijf uur lab waarna je nog een Big Work Discussion hebt (niet 
verplicht). Hierin presenteren onderzoekers van de afdeling Molecular Cancer 
Research hun onderzoek. Naast de Big Work Discussion heb je ook nog een 
werkbespreking van het lab waar je op loopt.
 Dit vak focust zich echt op dat praktisch werk en op de moleculaire 
achtergrond van kanker om je een kapstok te geven waar je jouw praktisch 
werk ‘aan kunt hangen’. Door dit labwerk is de focus van iedere student in deze 
cursus net iets anders, de ene is in het lab bezig met DNA-methylering terwijl de 
andere bezig is met celdelingsprocessen. Dit vak leert je niet alleen ongelofelijk 
veel over kanker, maar je wordt ook geprikkeld om probleemoplossend na te 
denken. Ook leer je natuurlijk hoe het lab in elkaar steekt op het en krijg je de 
technieken en handigheidjes beter onder de knie. 
 Er wordt een tentamen afgenomen na zeven weken. Deze gaat over 
de stof gegeven in de colleges. De hoeveelheid stof is redelijk veel, het is niet 
heel duidelijk wat je wel en niet moet kennen. Het is redelijk moeilijk hier 
onderscheid in te maken en daardoor kan het als heel zwaar ervaren worden. 
Het tentamen valt achteraf vaak mee. Er wordt feitenkennis getoetst, maar 
ook inzicht. De overige drie weken heb je de tijd om een essay te schrijven, je 
labwerk af te maken, resultaten te verzamelen en een presentatie in elkaar te 
zetten.  
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4.2.1 Stofwisseling
                                                                   Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 1                                            Niveau: 3

Prof. Dr. Tielens en Dr. Houweling zijn de blokcoördinatoren. Beiden zijn 
ze enthousiast en kunnen goed uitleggen. Prof. Tielens geeft het inleidende 
hoorcollege maar ook werkcolleges. Dr. Houweling heeft de dagelijkse leiding 
over de cursus. De drempel om naar een van beiden toe te stappen is laag. De 
werkcollegedocenten waren niet allemaal even deskundig, dus de zalen van 
Houweling en Tielens zaten meestal wat voller.

De cursus is ingedeeld in tien thema’s verdeeld over zeven weken, gevolgd 
door drie weken praktisch werk. Eerst wordt er ingegaan op de basale metabole 
processen van organen zoals de lever en spier- en vetweefsel. Vervolgens gaan 
de thema’s in op de integratie van deze organen en hun rol tijdens situaties als 
vasten, inspanning of metabole ziekten. Vervolgens ga je in de microstage, het 
practicum en microscriptie op een praktische manier aan de slag met de stof.
Elk thema bestaat uit twee uur hoorcollege, direct gevolgd door een werkcollege 
over deze stof. Het kan per persoon verschillen of je dit fijn vindt. Sommigen 
zweren bij deze aanpak, anderen hebben liever wat meer tijd tussen het 
hoorcollege en het werkcollege. Na de eindtoets ga je in groepjes van drie 
personen practica, een microstage en een project volgen. Tijdens de practica 
meet je enzymactiviteit. In de microscriptie maak je een kleine scriptie over 
een specifiek, stofwisseling gerelateerd onderwerp. Tijdens de microstage ga je 
onder leiding van een begeleider in het lab aan de slag met een vraagstelling, 
dit wordt afgesloten met een presentatie.

Het boek Frayn is een duidelijk en goed te begrijpen boek en het is handig voor 
de thema’s. Het vak is goed te volgen, mede omdat je door de onderwijsvormen 
goed meegenomen wordt door de leerstof. Daarnaast gaat de leerstof behoorlijk 
diep in op alle reacties en betrokken enzymen of hormonen. Je moet alle reacties 
kennen, dus haal die metabole kaart maar weer tevoorschijn! De cursus bouwt 
voort op de metabole kennis uit de eerstejaars cursus Moleculen en kan over het 
algemeen worden gezien als een echt stapelvak, kennis uit de eerste weken is 
nodig om de integratie te kunnen begrijpen.

De tussentoets bevat open vragen, maar er worden vooral feiten zoals reacties 
en enzymen getoetst. De eindtoets is pittig en toetst meer inzicht, maar hier 
mag je je metabole kaart erbij houden. Het vak is erg interessant en goed 
georganiseerd. De docenten weten het leuk te brengen, en de sfeer tijdens het 
vak is erg goed. Na dit vak zie je mooi de samenhang tussen verschillende 
organen en processen.
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4.2.2 Academic English
                                                       Jaar 3 Timeslot: BC/AD
Periode: 2 (BC/AD) & 3(BC)                                          Niveau: 2

Er waren twee timeslots in de tweede periode en één in de derde periode  voor 
het vak Academic English for the sciences. In elk timeslot is er plaats voor een 
kleine groep studenten die graag willen werken aan mondelinge enschriftelijke 
presentatie in het Engels. Deze cursus heeft per timeslot twee begeleiders, één 
begeleider is afkomstig van Babel talen en helpt bij het gebruik van Engels in 
de wetenschap, de andere begeleider is afkomstig uit het BMW curriculum en 
beoordeeld de eindproducten op de inhoud. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
alleen in het Engels gecommuniceerd, waardoor de drempel om Engels te 
praten snel verdwijnt. 

In deze cursus wordt er op vijf punten beoordeeld: Vocabulary notebook, 
research report, presentation, tasks en active participation. 
Het vocabulary notebook bestaat uit 5 opdrachten die te maken hebben met je 
eigen taalontwikkeling tijdens de cursus. Het research report is een schriftelijk 
werkstuk over een BMW onderwerp naar keuze. De presentatie is een afsluiter 
van de cursus en gaat ook over een BMW onderwerp naar keuze. Onder tasks 
vallen de poster presentatie en tussentijdse opdrachten. Het laatste punt is de 
active participation, hierbij wordt gekeken hoe goed je voorbereid bent voor de 
bijeenkomsten, hoeveel je spreekt tijdens de bijeenkomsten en je aanwezigheid. 
Bij een serieuze inzet zijn alle onderdelen ruim voldoende af te sluiten. Voor 
alle punten moet je wel een minimale beoordeling van 5.5 hebben behaald. 

Vooral aan het begin van de periode worden de boeken veel gebruikt in de 
zelfstudie. Deze zelfstudie kan soms best veel zijn, maar helpt bij het goed 
voltooien van de onderdelen. Tevens wordt de zelfstudie meegenomen in de 
beoordeling onder het punt participatie. 

Tijdens de cursus wordt niet alleen je Engels verbeterd, maar ook je academic 
skills. Er wordt veel aandacht besteed aan structuren in assays, presentaties 
en posters. Ook worden in de cursus tips gegeven over het verbeteren van het 
Engels en de academische vaardigheden na afloop van de cursus. Al met al is 
het een goede cursus om te volgen als je tijd wilt investeren in je Engels en/of je 
academische vaardigheden.
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4.2.3 Cardiovasculaire Biologie
                                                              Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 2                                                              Niveau: 3

Cardiovasculaire biologie is een vak waarvan Gerard Pasterkamp de 
coördinator is en daarin geassisteerd wordt door Marcel Nederhoff. De cursus 
is opgebouwd uit een aantal verschillende onderwerpen waarbij de eerste twee 
á drie weken voornamelijk door Gerard Pasterkamp worden gegeven. Hierna 
worden de colleges door een relatief groot aantal andere docenten gegeven.  Het 
opvallende hierbij was dat er verschil zat in het niveau waarop de verschillende 
onderwerpen aan bod kwamen, er soms weinig samenhang was tussen de 
verschillende onderwerpen, er soms teveel overlap was en het lastig te peilen 
was tot in hoeverre een college of onderwerp bestudeerd moest worden. 
 Atherosclerose is een van de onderwerpen binnen de cardiovasculaire 
biologie die uitgebreid aan bod komt tijdens de cursus. Verder wordt er tijdens 
de cursus aandacht besteed aan andere cardiovasculaire aandoeningen zoals 
aandoeningen aan het hart, waaronder hypertrofie, en aandoeningen aan de 
vaten, waaronder de aneurysma. De verscheidenheid aan deelonderwerpen 
binnen de cursus maakt het wel een cursus die compleet is en een groot deel van 
het vakgebied beslaat. Er moeten ook digitale werkgroepen gemaakt worden 
waarin alle onderwerpen aan bod komen. Ook vindt er een journalbespreking 
plaats en moet je in groepjes van een aantal studenten een assignment maken. 
Buiten deze aspecten van de cursus moet er meegelopen worden met een groot 
proefdierexperiment.  
 Er worden gemiddeld zes hoorcolleges per week gegeven, twee daarvan 
zijn meestal scientific lectures. Hiervan hoef je de stof niet te kennen, maar moet 
je de strategie kunnen toepassen op de toets. De laatste weken van de cursus 
besteed je aan het reviewen van een artikel en het maken van het assignment 
 Het blokboek bevat in het Engels uitgewerkte hoorcolleges. Er is verder 
geen boek om te gebruiken. De tijdbesteding binnen het blok is heel prettig 
waardoor je relatief weinig contacturen hebt en er optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de tijd die je aanwezig bent op de universiteit. Omdat de laatste 
twee weken van de cursus vooral bestaan uit het afronden van de assignment 
en het reviewen van een artikel zijn deze twee weken wel aan de drukke kant.
 De inhoud van de cursus vind ik interessant en leuk, de mogelijkheid om 
een assignment te schrijven, al dan niet als onderzoeksvoorstel of businessplan, 
is een groot pluspunt en de werkopdrachten, die enorm leerzaam zijn en 
gemakkelijk gemaakt kunnen worden, een voordeel ten opzichte van andere 
cursussen waardoor cardiovasculaire biologie voor mij een aanrader is geweest 
om te volgen.
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4.2.4 Entrepreneur
                                                                  Jaar 3 Timeslot: AD
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Peter van der Meer is de coördinator van het vak. Hij is vrijwel altijd bereikbaar, 
zeer enthousiast en spreekt gemakkelijk Engels. Bij Entrepreneur komen zaken 
zoals strategie, management, marketing en financiën aan bod. Het belangrijkste 
onderdeel van het vak is het schrijven van een businessplan. Samen met je 
groepje maak je een opzet voor een bedrijf waarbij alle voorgenoemde aspecten 
komen kijken.
 Je hebt gemiddeld vier uur hoorcollege per week, dit is de meest gegeven 
onderwijsvorm. Er zijn drie werkgroepen, ook wel ‘workshops’ genoemd, en 
er zijn een paar werkcolleges waarbij financiële opgaven werden behandeld. 
Er is één COO over financiën. De verhouding tussen deze onderdelen was 
goed. Er wordt helaas niet echt een goede link gelegd tussen de verschillende 
onderwerpen van het vak, waardoor ik ze niet zo goed op elkaar aan vind 
sluiten.
 Er moet een boek worden aangeschaft waarin ‘wetenschappelijke’ 
artikelen over ondernemerschap in staan, samen met losse hoofdstukken uit 
andere boeken. Deze worden getoetst in de eindtoets. Omdat er in de colleges 
weinig aandacht is voor het boek is het lastig in te schatten wat er geleerd moet 
worden voor het tentamen.
 Het is verstandig om op tijd te beginnen met het bestuderen van de 
artikelen en het businessplan zodat je dit niet aan het einde hoeft te doen, 
beide kosten namelijk veel tijd. Dit wordt gestimuleerd door de docent, die 
tussentijdse besprekingen met de groepjes houdt. Verder is er genoeg tijd om 
een presentatie voor te bereiden voor de workshop. 
 Het is natuurlijk een heel ander onderwerp dan iets celbiologisch, dat 
is wel even wennen. Je zit ook voor de helft met niet-biomedische studenten 
waarmee je zult samenwerken. Er is één toets in week 9, deze telt voor 40% 
van het eindcijfer en bestaat voor ongeveer 60% uit vragen over de artikelen en 
voor 40% uit financiële opgaven. Het businessplan telt ook voor 40% mee, en 
de presentatie die je tijdens de workshop geeft vormt 20%. Daarnaast is er ook 
een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je eindcijfer tussen de 4 en 5,5 en dus 
onvoldoende zijn en ben je te vaak afwezig geweest, dan heb je geen recht op 
een herkansing. 
 Ik heb de cursus vooral gekozen omdat ik meer kennis wilde dan alleen 
over biomedische onderwerpen. Vooral het maken van het businessplan zie ik 
als een waardevol onderdeel hiervan. De artikelen die worden getoetst komen 
echter nauwelijks terug in de hoorcolleges, wat enige verwarring creëert. Wij 
zijn gewend dat de hoorcolleges leidend zijn, maar dat is in dit geval absoluut 
niet. 
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4. Vakken Jaar 3
4.2 Periode 2/3

4.2.5 Moleculaire Pathologie
Jaar 3 Timeslot: AD/BC

Periode: 2 AD en 3 BC                                                    Niveau: 3

Dr. Roel de Weger is de blokcoördinator, hij geeft zelf hoorcollege en 
werkcollege. De aanspreekbaarheid is erg goed. Binnen de cursus geven 
verschillende onderzoekers college; waaronder dr. Niels Bovenschen, prof. dr. 
Paul van Diest, prof. dr. Roel Goldschmeding en prof. dr. Johan Offerhaus. De 
colleges zijn vaak goed van niveau. Marja van Blokland begeleidt de practica. 
 De cursus is onderverdeeld in vijf thema’s waarin theoretische aspecten 
van de moleculaire diagnostiek aan bod komen. Zo wordt er gekeken naar 
epigenetica van tumoren, maar ook naar transplantaties en nieren. Deze 
thema’s staan redelijk op zichzelf, al is er qua technieken af en toe wel overlap. 
In het practicum worden een aantal ‘grote’ experimenten gedaan over meerdere 
dagen. Hierbij is het af en toe lastig om te snappen waarom je iets precies doet en 
wat de meerwaarde van die stap nou precies is. Bij het maken van de verslagen 
is je practicum en wat je hebt gedaan echter weer te overzien. 
 Elk thema duurt twee weken waarin hoorcolleges op maandag 
worden gegeven, woensdag tijd is voor voorbereiding en vrijdag werkcollege 
waar meestal een presentatie gegeven moet worden. Om de week wordt er 
op woensdag juist practicum gegeven, dit is meestal de hele ochtend. Bij het 
practicum horen twee opdrachten en twee practicumverslagen. In het blokboek 
staan alle protocollen voor het practicum. Deze staan door elkaar, waardoor het 
vaak zoeken is naar het juiste protocol.
 Moleculaire Pathologie is goed te doen. Je hebt relatief weinig 
contacturen. Op dit soort dagen wordt veel tijd besteed aan voorbereiding voor 
de werkcolleges. Het schrijven van de artikelen is vrij tijdsintensief, maar je 
leert er enorm veel van. Evenals van de nabespreking waarin alle aspecten van 
het verslag op het gebied van onder andere inhoud maar ook schrijfstijl goed 
worden geanalyseerd door Roel de Weger.
 Met name van de practica en de technieken leer je veel. Een aantal 
onderdelen van de practica als PCR en Western Blot zijn al eerder in de bachelor 
naar voren gekomen, maar in deze cursus worden ze verbonden aan een casus 
en zo verder uitgediept.
 Er is een eindtoets met open en MC vragen die 40% meetelt, opdrachten 
van practica/deelname werkgroepen tellen mee voor 20% van je cijfer. De cijfers 
van de artikelen tellen in totaal ook voor 40% mee. 
 Ik vond Moleculaire Pathologie een erg leuk vak, vooral door de soort 
en hoeveelheid practica. Een minpunt vond ik het verlies van het overzicht bij 
de practica door de warrige volgorde. De begeleiding bij practica is heel goed. 
De hoorcolleges zijn redelijk goed. Werkcolleges zijn in het algemeen nuttig. 
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4. Vakken Jaar 3
4.3 Periode 3

4.3.1 Conceptuele Pathofysiologie
                                                                     Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 3                                                              Niveau: 3

De coördinator van het blok is Harold van Rijen. Hij verzorgt samen met 
twee andere docenten de begeleiding tijdens de cursus. Alle drie geven ze een 
hoorcollege, waarover een presentatie wordt gegeven. Aan het einde van de 
cursus begeleiden ze de studenten bij het schrijven van een scriptie. Harold 
van Rijen streeft naar een goed lopende en georganiseerde cursus en dat is te 
merken. Hij heeft het beste met de studenten voor en wil ze een goede cursus 
aanbieden. De docenten zijn goed per mail te bereiken, zijn bereid je te helpen bij 
onduidelijkheden en geven per e-mail snel een reactie.

De eerste zes weken zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: hartritmestoornissen, 
longafwijkingen en fysiologische verstoringen van de homeostase. Informatie 
verkrijg je via het lezen van wetenschappelijke artikelen. Er zijn weinig 
contacturen, maar aan het maken van de presentatie ben je redelijk wat tijd kwijt. 
Gelukkig zijn de onderwerpen erg interessant en verschillen ze in benodigde 
tijdsbesteding. In de vier weken daarna krijgt iedere student een individuele 
opdracht. Je zoekt en leest wetenschappelijke artikelen over je onderwerp en je 
schrijft een scriptie. Na het inleveren wordt je scriptie door twee andere studenten 
beoordeeld. Hierbij bespreek je met de studenten en de docent wat er wel en niet 
veranderd is aan je scriptie. Uiteindelijk bepalen de studenten en de docent je 
cijfer. 
Je zoekt de informatie op in wetenschappelijke artikelen. Op een internetsite 
wordt aangegeven welke opdracht je hebt en wat de bedoeling is. Er is voor ieder 
onderwerp 1,5 week tijd om een presentatie te maken. Het is afhankelijk van het 
onderwerp hoe moeilijk de stof is, maar over het algemeen is het een goed niveau 
voor bmw-3. Ook een bmw-2 student kan het vak volgen, maar ik denk dat je zal 
moeten wennen aan de zelfstandigheid en het wetenschappelijk niveau. Omdat 
je de informatie uit wetenschappelijke artikelen haalt, is er genoeg diepgang. Je 
leert kritisch informatie te lezen en te gebruiken voor je presentaties en scriptie. 
De stof die je gebruikt is een toevoeging op de basiskennis die je hebt op het 
gebied van de fysiologie van het hart, de longen en de homeostase. 

De groepspresentaties tellen 3x20%. De scriptie telt voor 40%. Het is een 
interessante cursus met goede begeleiding. De cursus is op wetenschappelijk 
niveau en een goede voorbereiding op het schrijven van je bachelor eindscriptie. 
Je leert namelijk heel goed zelfstandig je tijd indelen en om een literatuurstudie te 
doen. Je past je basiskennis toe en je leert meer over pathofysiologische processen 
in organen van het menselijk lichaam. 
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4.3 Periode 3

4.3.2. Klinische Immunologie
                                                      Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 3                                                              Niveau: 3

De docenten van Klinische Immunologie zijn experts in hun vakgebied. Naast 
vakkennis bezitten ze ook goede didactische vaardigheden, waardoor de colleges 
interessant blijven.  Klinische Immunologie kan onderverdeeld worden in 4 
topics, namelijk: ‘Transplantation’,  Tumorimmunology’, ‘Immunodeficiencies’ 
en ‘Autoimmune diseases and atopy’. Elk topic wordt een week lang uitgediept. 
Eerst krijg je een paar inleidende colleges, gevolgd door een werkcollege 
waarin een centrale vraag wordt beantwoord. Deze vraag is onderverdeeld in 
subvragen, die gepresenteerd worden door verschillende groepen studenten. Dit 
gedeelte van de cursus wordt afgesloten met een tussentoets. Na deze vier weken 
wordt gefocust op het project, waar studenten een onderzoeksvoorstel moeten 
schrijven en presenteren voor een van de vier topics. Tot slot wordt het blok 
afgesloten met een eindtoets, waarin de stof van zowel de eerste vier weken als 
de onderzoeksvoorstellen wordt getoetst

Algemene informatie kan worden gehaald uit o.a. Kuby, maar is niet noodzakelijk. 
Klinische Immunologie is een redelijk intensieve cursus. Vooral in de eerste vier 
weken, waarin je na enkele introcolleges een presentatie in elkaar moet draaien 
en vaak de volgende dag al moet presenteren tijdens de werkcolleges wordt veel 
van je tijd gevraagd. Hier zijn echter wel onderwijsvrije uren voor ingeroosterd.

De cursus biedt een breed perspectief van alle aspecten van klinische immunologie. 
Aangezien de colleges worden verzorgd door experts gaat de stof vrij diep, maar 
deze stof is ook nuttig voor de colleges van andere topics. Uiteindelijk krijg je een 
goede indruk van wat er in de klinische immunologie speelt en wat je er mee kunt. 
Zoals gezegd is er een tussentoets en een eindtoets. Beiden zijn representatief 
voor de geleerde stof. 

De projecten worden beoordeeld door de groepsbegeleider, een onafhankelijke 
expert en je groepsgenoten. Het symposium, waar de projecten worden 
gepresenteerd, wordt beoordeeld door alle begeleiders.

Klinische Immunologie is een intensieve cursus, waar je veel leert. Je bent wel 
deels afhankelijk van je medestudenten en je begeleider bij het project, maar 
doordat je tweemaal van project wisselt – een keer voor reviewing, de tweede 
keer voor de presentatie - maakt dit uiteindelijk niet zoveel uit.
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4.3 Periode 3

4.3.3 Klinische Oncologie
                                                                Jaar 3 Timeslot: BC
Periode: 3                                                              Niveau: 2

Dr. P.W.B. Derksen is de coördinator van de cursus en gaf zelf een paar keer 
college. Klinische Oncologie kent vele verschillende docenten, dit zijn veelal 
artsen maar ook enkele onderzoekers. Klinische oncologie is een diverse cursus 
die verschillende punten behandelt die met oncologie te maken hebben. Er wordt 
aandacht besteed aan diagnose, biologische processen, behandeling, nieuwe 
behandelingen en patiëntenzorg. Omdat er veel verschillende docenten zijn, sluiten 
de colleges soms niet heel goed op elkaar aan, niet alle docenten zijn op de hoogte 
van onze voorkennis. De colleges zijn wel erg afwisselend, van erg klinisch tot op 
het biomedisch onderzoek gericht. Een belangrijke toevoeging is het hoorcollege in 
aanwezigheid van een patiënt. Dit was erg bijzonder om mee te maken. 

Er zijn verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges, werkcolleges en practica. 
Tijdens de practica werk je met een groepje aan je eigen preparaten om uiteindelijk 
een diagnose te stellen en een behandeling te bepalen. Dit presenteren alle 
groepjes aan het einde van de cursus d.m.v. een poster, ook wordt er een verslag 
van gemaakt. Het verslag en de presentatie worden beoordeeld. Verder zijn er 
verschillende werkcolleges, hiervoor moeten individueel opdrachten voorbereid 
worden die vooraf ingeleverd moeten worden, deze opdrachten worden 
beoordeeld. Ook moet er vaak een presentatie / discussie worden voorbereid 
met een groepje. Voornamelijk het maken van de opdrachten kost veel tijd, het 
zijn grote opdrachten waar vooraf niet altijd duidelijk was wat de bedoeling was. 
Er moeten door de cursus heen vier van deze opdrachten gemaakt worden. De 
cursus wordt afgesloten met een tentamen dat over de colleges en de werkcolleges 
gaat. Het is veel stof om te leren maar het tentamen is goed te doen. Voor de 
werkgroepopdrachten moet je gebruik maken van wetenschappelijke artikelen en 
kan Alberts als basis worden gebruikt, voor de practica kan een pathologieboek 
handig zijn maar deze zijn vaak aanwezig tijdens de practica, 

Klinische Oncologie kan aangeduid worden als een relatief laag intensieve 
cursus. Wel gaat er veel tijd in de werkgroepopdrachten zitten. Voor de practica 
is voldoende tijd, net als voor het leren van het tentamen, In deze cursus wordt 
met name geconcentreerd op, zoals de cursus zegt, het klinische aspect van de 
oncologie. Dat betekent dat de hoeveelheid stof die gegeven wordt inhoudelijk 
een stuk lager ligt vergeleken met andere BMW-cursussen. Desalniettemin heb ik 
goed geleerd om niet altijd op het moleculaire niveau te concentreren, maar ook 
rekening te houden met het lichaam en het persoon erachter. Ook in de opdrachten 
is het de bedoeling dat je aandacht besteedt aan de mogelijke behandelingen.
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4.3.4 Research Project Plus
                                                       Jaar 3 Timeslot: BC/AD
Periode: start in periode 3 (loopt door t/m periode 4)                           Niveau: 3

De coördinator van het Research Project  Plus is Adri Thomas. Je begeleider 
voor de rest van het project moet je zelf benaderen. Het verschil met het gewone 
Research Project is vijf weken extra stage. Bij het normale Research Project schrijf je 
in 8 weken je scriptie en loop je twee weken mee op het lab van je begeleider. Het 
Research Project Plus verlengt dit tot 7 weken, waardoor je meer tijd hebt om aan 
het lableven te ruiken en meer zelf kunt doen.

Het Research Project Plus duurt twintig weken (periode 3 en 4 in principe). De 
eerste tien weken is dit in één timeslot, de laatste tien weken is het fulltime. Het zal 
per persoon verschillen hoe deze weken worden ingevuld. De meeste begeleiders 
vinden het fijn als de 7 weken stage full time worden gelopen, dus in de 4e periode. 
De overige dertien weken (waarvan je er 10 ook een ander vak volgt in het andere 
timeslot) ben je bezig met het schrijven van je scriptie. Deze scriptie bestaat voor 
50% uit een inleiding in het onderwerp aan de hand van een literatuuronderzoek. 
De andere helft besteed je aan je praktische werk. Daarin behandel je onder andere 
de methoden, resultaten en conclusie. Hoe groot elk deel wordt en of het literatuur- 
en praktisch deel samenhangen verschilt per begeleider. 

Halverwege het derde jaar geeft Adri Thomas een college over hoe je een begeleider 
zoekt en wat het Research Project (Plus) inhoudt. Later is er een werkcollege waarin 
je een artikel helemaal gaat uitpluizen om op die manier te leren hoe je zelf zo’n 
artikel schrijft. Je zult voornamelijk reviews en primaire literatuur gebruiken voor 
je literatuurstudie.

Het Research Project Plus is best pittig. Vooral doordat je veel zelfdiscipline moet 
hebben met het schrijven van je scriptie. Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je 
hieraan werkt, als je het maar voor de deadline af hebt. Zeker in de periode waar je 
maar de helft van de tijd aan het Research Project kan besteden is het lastig om hier 
hard aan door te werken omdat je niet volledig erop kan focussen. Het Research 
Project Plus is heel erg leerzaam omdat je eindelijk na drie jaar theorie ziet hoe 
onderzoek er in de praktijk uitziet. En dit is heel anders dan tijdens een practicum!
Je begeleider en een tweede persoon lezen je scriptie en beoordelen je theoretische 
en praktische deel apart. Het gemiddelde hiervan vormt je cijfer voor je Research 
Project Plus. Het idee van het Research Project Plus is dat je meer praktisch werk 
kan doen en hier dan ook meer tijd en ruimte in je scriptie aan wijden. Helaas blijkt 
uit de praktijk dat het moeilijk is om in zeven weken een heel onderzoek te doen. 
Het zal per begeleider verschillen hoe flexibel ze hierin zijn.
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4.3.5 Reproductie
                                                                Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 3                                                              Niveau: 3

De cursus Reproductie verschaft inzichten in processen die zich voordoen bij 
het ontstaan van geslachtscellen. Ook wordt er ingegaan op de manier waarop 
bevruchting plaatsvindt bij zoogdieren. De embryogenese, innesteling en het 
ontstaan van een nakomeling worden hierbij behandeld. Voorts worden er 
reproductietechnieken beschreven die worden gebruikt om de bevruchtingskans te 
verhogen. Onderwerpen als kloneren, stamcellen en evolutie komen aan bod, maar 
ook wordt er tijdens een college gesproken over de ethiek van IVF. 
 Bart Gadella is de coördinator van de cursus Reproductie. Hij verzorgt ook 
zelf enkele hoorcolleges. Het is tijdens de cursus wel eens voorgekomen dat hij niet 
goed bereikbaar was (hij geeft weinig van de hoorcolleges) en langzaam reageerde 
op mails. De hoorcolleges worden gegeven door diverse docenten van de faculteit 
Diergeneeskunde en een paar van Geneeskunde. Deze waren soms niet volledig op 
de hoogte van de voorkennis van studenten wat soms kan leiden tot herhalingen. 
 In de cursus worden voornamelijk hoorcolleges gegeven. Het grootste 
deel van de hoorcolleges bevat nieuwe stof en/of gaat dieper in op de voorkennis 
van de studenten. Hiernaast zijn er een aantal microscopie- en labpractica. De 
microscopiepractica zijn te vergelijken met andere practica in het BMW- curriculum 
en zijn dan ook niet heel moeilijk te volgen. Daarnaast zijn er ook een aantal practica 
waarbij de studenten een kijkje mogen nemen bij de stallen van Diergeneeskunde en 
te maken krijgen met bijvoorbeeld het paringsgedrag van paarden en een practicum 
waarbij studenten zelf eicellen van een varken mag isoleren.
 Voor de cursus heb je een blokboek nodig en het boek Essential Reproduction. 
Hiernaast kan het boek van de cursus Organisme gebruikt worden. Het boek dient 
voornamelijk als naslagwerk, ook omdat de colleges soms stof bevatten die niet in 
het boek staan. De hand-outs worden aan het begin van het colleges uitgedeeld en 
worden (vaak pas na het college) op Blackboard geplaatst. De cursus heeft relatief 
weinig contacturen en elke week is weer anders ingedeeld. 
 Aan het einde van de 10 weken is er een schriftelijk tentamen over 
de gehele stof van de cursus die voor 60% meetelt. De hoeveelheid stof en de 
moeilijkheidsgraad vallen te overzien. Ook moet je in een groep van ongeveer 3 
studenten een essay schrijven en daar een presentatie over geven. Voor het essay 
krijg je een begeleidende docent aangewezen die veel weet over het onderwerp 
dat je hebt gekozen. Het essay en de presentatie tellen samen voor 40% mee. Het 
is een cursus waarin klinische aspecten worden afgewisseld met niet-klinische 
aspecten. Ook is er een afwisseling van colleges die dieper ingaan op de stof en 
meer oppervlakkige colleges. Al met al is Reproductie is een unieke cursus binnen 
de bachelor BMW waarbij je dieper ingaat op het onderwerp reproductie en dit ook 
van verschillende kanten wordt belicht. 
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4.3.6 Virologie

                                                     Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 3                                                              Niveau: 3

Het vak Virologie wordt gegeven door veel verschillende docenten. Raoul de 
Groot geeft de meeste colleges. Hij is de coördinator en is een erg enthousiaste 
docent. Er zijn veel gastdocenten die zogeheten ‘Special Theme Seminars’ 
geven. Dit zijn colleges van topvirologen uit het hele land die, zolang er genoeg 
mensen aanwezig zijn, geen tentamenstof zijn. Deze hebben gemiddeld een 
hoger niveau, zijn zeer de moeite waard en sluiten goed aan bij het voorafgaand 
gegeven college. 

Tijdens de vele hoorcolleges, waarvan een groot deel niet verplicht is, worden 
met name de moleculaire replicatiemechanismen van verschillende virussen 
behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan o.a. transmissie, pathogenese, 
evolutie, vaccins, immune evasion en epidemiologie. Tevens wordt een aantal 
virussen gedetailleerd uitgewerkt in de vier werkcolleges. Tijdens de vier 
practica wordt je geleerd hoe je met virussen moet omgaan en daarnaast komen 
enkele standaardtechnieken om virussen te onderzoeken aan bod. Het laatste 
practicum is een practicumtoets is, waarbij je zelf een experimentele opzet moet 
bedenken en uitvoeren. Deze practica zijn leuk en leerzaam.

Het boek dat gebruikt wordt bij deze cursus is Principles of Virology van 
Flint, een standaard naslagwerk binnen de virologie. Dit is met name bij de 
voorbereiding van de werkcolleges een zeer nuttig boek, maar het is helaas erg 
duur. 

De beoordeling bestaat uit een cijfer voor je inzet tijdens de werkcolleges en 
een tussen-, eind- en practicumtoets. Bij de toetsing wordt nadrukkelijk gelet 
op de formulering van de antwoorden. Dus het is van belang dat je zorgvuldig 
formuleert en de meerkeuzevragen nauwkeurig leest. 

Ik vond het een zeer leuk en leerzaam vak, dat eigenlijk niet mag ontbreken aan 
je vakkenpakket! Het enige nadeel is dat er soms veel tijd in gaat zitten, maar 
het is het volledig waard.
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4.3.7 Regenerative Medicine
       Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 3          Niveau: 3

Regenerative Medicine is in het collegejaar 2013-2014 voor het eerst 
gegeven.  Het vak heeft vier coördinatoren die zelf ook colleges geven. 
Daarnaast is er altijd een van de vier aanwezig bij colleges gegeven door 
andere docenten. Hierdoor zijn de coördinatoren goed te bereiken voor 
vragen en opmerkingen. 
Het vak had veel verschillende thema’s waardoor alle aspecten van 
Regenerative Medicine werden behandeld. De eerste paar weken waren 
vooral gericht op de verschillende stamcellen (denk aan hematopoëtische, 
mesenchymale en pluripotente stemcellen). Ook hadden we een excursie 
naar het MIRA instituut in Twente. Dit is een instituut voor biomedische 
technologie en technische geneeskunde; combinatie van fundamenteel en 
toegepast onderzoek met de klinische praktijk. Naast de colleges hadden 
we ook workshops waarvan een over de 3D printer waarbij we ons eigen 
ontwerp mochten printen.
Na de tussentoets waren er twee weken gericht op de verschillende 
organen, zoals de darmen, lever, pancreas, het hart, de nieren en bloed. 
De laatste twee weken van de cursus bestonden uit een ministage. Het vak 
werd afgesloten met een eindexamen en presentaties over de ministages. 
Regenerative Medicine heeft geen boek, de leerstof is dus alleen uit de 
colleges te halen. De colleges werden in het Engels gegeven door de 
specialisten op dat vlakgebied. Hierdoor waren de colleges verdiepend 
en vaak vertelden de docenten ook over het eigen onderzoek. Deze 
colleges werden getoetst in twee tentamens, waarvan de tussentoets alleen 
meerkeuzenvragen bevatte en de eindtoets  openvragen waarvoor je ook 
twee artikelen moest lezen. 
Voor de ministage werd de hele groep in 5 kleine groepjes verdeeld en elk 
groepje kwam op een eigen lab te staan. Zo waren er ook verschillende 
onderwerpen en verschillen in de zwaarte van de ministages. In week 10 
gaf elke groep een presentatie over de experimenten en resultaten die ze 
verkregen hadden. Daarnaast moet je over deze ministage ook individueel 
een report schrijven. 
Het eindcijfer van de cursus werd gebaseerd op het gemiddelde van de 
tentamens (40%), je report (30%), de groepspresentatie (20%) en je inzet 
(10%). Regenerative Medicine is een leuk vak en weer een keer wat anders 
dan de meeste vakken bij BMW. 
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4.3.7 Voortgezette Neurowetenschappen
                                                            Jaar 3 Timeslot: AD
Periode: 3                                                             Niveau: 3

Geert Ramakers is de coördinator van de cursus en aanspreekpunt voor de 
studenten. Hij is bij elk college aan het begin even aanwezig om te checken 
of de docent aanwezig is. Hij is goed te bereiken en staat altijd open voor 
feedback. Zelf geeft hij een aantal colleges en de rest wordt gegeven door 
mensen uit het werkveld, van het Rudolf Magnus Instituut of iemand van 
buiten Utrecht. Deze docenten kunnen allemaal goed college geven en zijn 
goed op de hoogte van de voorkennis van studenten. In deze cursus worden 
zeer veel verschillende onderwerpen behandeld. Voorbeelden zijn verslaving, 
synesthesia, imagingtechnieken, genetica van neurologische ziekten, maar 
ook meer op celniveau waaronder Long Term Potentiation (LTP). Ondanks 
dat elk onderwerp maar in één college wordt behandeld wordt hier wel diep 
op ingegaan. Er is niet veel overlap tussen de verschillende docenten. De 
aansluiting met neurowetenschappen uit het tweede jaar is goed, o.a. door 
een opfrismoment aan het begin van de cursus. 
 Er zijn elke week twee of drie colleges. Ook is er één COO maar er 
zijn geen werkcolleges. Er zijn veel verschillende soorten practica, onder 
andere een kort anatomiepracticum van de mens en rat, er worden coupes 
van In situ hybridisatie- experimenten bekeken en een verrassend interessant 
literatuurpracticum over de publicatiewereld. Het meest unieke aan de cursus 
zijn de practica waarbij je zelf aan de slag kunt met levende proefdieren, om 
hier ook eens een indruk van te krijgen. Aan het eind van de cursus maak 
je met een groepje je eigen onderzoeksvoorstel over een van de besproken 
neurologische onderwerpen. 
Tijdens de practica maak je ook kennis met masterstudenten en OIO’s 
(Onderzoekers In Opleiding), er is genoeg gelegenheid om deze vragen te 
stellen over hoe het leven na de bachelor BMW er uit ziet.
 Alleen Neuroscience van Purves et al. wordt gebruikt, maar deze heb 
je al voor neurowetenschappen moeten kopen. Verder staat er in het blokboek 
bij elk college een artikel welke nog meer verdieping geeft. De cursus is 
goed te doen, maar de tijd die geroosterd staat heb je zeker nodig. Naast de 
contacturen zal je thuis ook nog flink wat tijd in de cursus moeten steken om 
onder andere presentaties te maken. Er is voldoende diepgang in de cursus. 
Van veel onderwerpen leer je iets nieuws waarbij er voldoende aansluiting 
is op de kennis die je al hebt. De practica tellen voor 30% mee. Er is aan het 
einde van de cursus een open boek tentamen dat 70% mee telt. Voortgezette 
neurowetenschappen is een erg goed en leuk vak. Er wordt duidelijk een 
voorbereiding gegeven voor je master door de vele verschillende practica en 
colleges en de kans om verschillende mensen uit het veld te spreken.
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5. Cursussen buiten opleiding
5.1 Periode 3

5.1.1 Wetenschapsfilosofie
                                                        Jaar 3 Timeslot: E (Woensdagavond)
Periode: 3                                                              Niveau: 3

De cursus Wetenschapsfilosofie is een van de avondvakken die wordt aangeboden 
door Studium Generale van de universiteit Utrecht. Studium Generale is 
een organisatie die interessante lezingen en debatten voor studenten van de 
universiteit Utrecht organiseert. Samen met de faculteiten Bètawetenschappen, 
Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen organiseren zij deze 
avondcursus die voor alle studenten van de Universiteit Utrecht te volgens is 
en telt al een niveau 3-vak. Dit maakt deze cursus ideale voor studenten met een 
kleine studievertraging die toch op tijd willen afstuderen. 

De cursus is elk jaar verbonden aan een thema. In lijn met dit thema wordt elke 
week een lezing gegeven waar een bepaalde kant van dit thema wordt uitgewerkt. 
De lezingen kunnen gegeven worden door mensen uit alle verschillende 
onderwerpen, van biomedici tot muziekwetenschappers tot historici. Deze 
lezingen worden gehouden op woensdag avond en aanwezigheid is verplicht. 
Over de lezingen schrijf je elke week een column van 400-700 woorden die 
je voor de volgende lezing op blackboard moet hebben geüpload. Daarnaast 
wordt een actieve houding van je verwacht op de blackboard groep waarbij je 
commentaar geeft op columns van andere studenten en actief mee discussieert 
in het discussie forum. De eindopdracht is een essay over het thema vanuit een 
wetenschapsfilosofisch perspectief dat 2000-3000 woorden moet bevatten. De 
cijfers voor de columns, je participatie in de groep, je aanwezigheid en je essay 
maken je uiteindelijke cijfer.

Doordat de sprekers en lezingen van erg veel verschillende disciplines komen 
kunnen de lezingen soms erg interessant zijn maar de andere keer weel helemaal 
niet boeiend. Toch is het leuk om een thema vanuit zoveel verschillende 
perspectieven te bekijken. Het schrijven van de columns en het eind essay kost 
niet heel erg veel tijd waardoor het vak makkelijk met een goed cijfer is af te 
ronden.  
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4. Vakken Jaar 3
4.3 Periode 3
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10. Keuzemogelijkheden GSLS
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6. Onderwijs  Examen Regeling
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6. Onderwijs  Examen Regeling

-
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7. Wie voor Wat?



Curriculum bachelor Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht 2014-2015

Periode 1 Periode 2 Vrij Periode 3 Vrij Periode 4
   Week     36       37       38      39      40       41       42      43      44      45      46        47       48       49      50      51 52      1     2      3      4      5       6        7       8       9       10      11     12     13      14      15 16      17      18      19     20      21      22      23      24      25      26

Jaar 1
Cellen BC 175 BMW10105 Organisme BC 175 BMW10405 Moleculen BC 175 BMW10505 Weefsels 175 BC BMW10705

Ethiek AD 25 BMW10905

Project 1 AD 175 BMW10205 Genoom AD 175 BMW21614 Ethologie AD 32 BMW11505 Project 2 175 AD BMW10805

Evolutiebiologie AD 30 BMW11405

Intro. Neurowetenschappen AD 40 BMW11808

Med. Beeldv. Technieken AD 24 BMW11105

Oriëntatie Honours Programma AD 24 BMW11914

Veroudering & Stress AD 24 BMW11005

Jaar 2 Genes & Genomes* BC 60 BMW20605 Algemene Farmacologie* BC 80 BMW30405

Orgaansystemen BC 150 BMW20205 Neurowetenschappen BC 100 BMW20505 Hormonen & Homeostase* BC 80 BMW21405

Academic English Sciences* BC 15 BMW21210 Communiceren via DNA-lab BC 3 BMW31709

Onderzoeksmethoden 130 BMW21010 Academic English for the Sciences BC 15 BMW21210 Klinische Oncologie* BC 25 BMW20905 One Health BC 24 BMW33214

Signaaltransductie AD 72   BMW32813 Ontwikkelingsbiologie* AD 75 BMW20705

of Membraanbiologie AD 60   BMW32713 Statistiek & Epidemiologie AD 150 BMW21513 Communiceren via DNA-lab AD 3 BMW31709

Hemostase en Trombose* AD 24 BMW32507

Voortgezette Celbiologie* AD 20 BMW31305

Ziekten van het CZS* AD 50 BMW31012

Jaar 3 Infectie & Immuniteit BC 120 BMW20805 Stofwisseling* BC 75  BMW30305 Communiceren via DNA-lab BC 3 BMW31709

Concept. Pathofysiologie* BC 30 BMW31505

Clinical Trials* C 15 BMW30905 Communiceren via het DNA-lab BC 6  BMW31709 Klinische Immunologie* BC 30 BMW31105

Communiceren via het DNA-lab BC 3 BMW31709 Personalized Genetics* BC 24  BMW32913 Moleculaire Pathologie* BC 24 BMW32607

Researchproject Plus BC 20    BMW30110

Science & Application* ABCD 12    BMW33013

Pathologie AD 72 BMW30205 Academic English for the Sciences* AD 15  BMW21211 Communiceren via DNA-lab AD 3 BMW31709 Researchproject ABCD 120 BMW30105

Cardiovasculaire Biologie* AD 36 BMW32407 Regenerative Medicine* AD 16    BMW33113

Communiceren via het DNA-lab AD 3 BMW31709 Communiceren via het DNA-lab AD 6 BMW31709 Reproductie* AD 24 BMW30805

Toxicologie* AD 60 BMW32106 Entrepreneur* AD 30 BMW30705 Researchproject Plus AD 20 BMW30110

Mol. Mechanismen van Kanker AD 18 BMW32711 Moleculaire Pathologie* AD 24 BMW32607 Virologie AD 50 BMW31405

Voortgez. Neurowetenschappen* AD 26 BMW30605

Periode 1 Periode 2 Vrij Periode 3 Vrij Periode 4
   Week     36       37       38      39      40       41       42      43      44      45      46        47       48       49      50      51 52       1     2      3      4      5       6        7       8       9       10      11     12     13      14      15 16      17      18      19     20      21      22      23      24      25      26

  majorgebonden verplichte cursussen
  5 uit 11 te kiezen majorgebonden keuzecursussen, waarvan óf Mmebraanbiologie óf Signaaltransductie verplicht gekozen moet worden.
  biomedische keuzecursussen
  researchproject is verplicht, onderwerp is vrije keus
  vrij: in deze periode zijn er wel aanvullende toetsingen gepland.
  internationaliseringsmogelijkheden

Het eerste cijfer in de cursuscode geeft het niveau (1/2/3) van de cursus aan. * De cursus wordt in het Engels gegeven als er exchange studenten deelnemen.

 Uitwisseling

 UitwisselingUitwisseling



Curriculum bachelor Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht 2014-2015
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11. Medezeggenschap Bachelor
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12. Medezeggenschap Master
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8. BMW Bachelor info

Major Profileringsruimte / Minor
Verplicht (ROZE) 75 EC
9 cursussen
Portfolio/ SLO Semi-verplicht (GEEL) 60 EC
5 cursussen
+ 1 gele of groene cursus
+ research project Vrij (GROEN) 45 EC
Biomedische cursussen
Of andere cursussen binnen UU EC
Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling is 
voldoende als het cijfer een 5.5 of hoger is.

Een cijfer wordt naar beneden afgerond als een decimaal op 4 of lager uitkomt en naar 
boven afgerond als een decimaal op 5 of hoger uitkomt.   

Je hebt recht op een aanvullende of vervangende toets als je eindcijfer onafgerond 
hoger is dan of gelijk is aan 4.0.

Je Grade Point Average (GPA), een cijfer als representatie van je academische 
prestaties, is het gemiddelde van de behaalde cijfers in je bacheloropleiding. Dit 
wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 4. De cijfers van je eerste jaar tellen hier niet 
in mee.

Als je afstudeert ben je Bachelor of Science: BSc.
In grote uitzonderingen is het toegestaan om uitstel te vragen van afstuderen. Dit is 
onder andere door een bestuursfunctie of een stage in het buitenland.

Het judicium ‘cum laude’ wordt toegekend als het eindcijfer van het gemiddelde 
onafgerond tenminste een 8.0 is. 

Het is mogelijk om het judicium ‘met genoegen’ te halen. Dit wordt toegekend als het 
gemiddelde eindcijfer onafgerond boven de 7.5 en onafgerond onder de 8.0 ligt. Let 
op: dit kan alleen als je voor september 2011 begonnen bent met je bacheloropleiding.

Als je een cursus doet aan een andere opleiding binnen Utrecht of aan een andere 
universiteit, telt dit mee in je profileringsruimte.


