
Kwartielen 2022-2023 
1 1 september t/m 11 november 2022 

2 21 november 2022 t/m 3 februari 2023 

3 13 februari t/m 21 april 2023 

4 1 mei t/m 7 juli 2023 

Studierooster MSc Environmental Sciences 

Start september 2022 

# Binnen het individueel keuzeblok kan er naast de drie differentiatiecursussen die de opleiding aanbiedt ook gekozen worden uit aanschuifonderwijs 

(contract education) van een andere erkende, academische masteropleiding. Hiervoor dient altijd vooraf toestemming te worden aangevraagd bij de 

(beoogd) afstudeerbegeleider en de Commissie voor de Examens. 

MSC ENVIRONMENTAL SCIENCES 2022-2023

http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0002
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM9902
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0402
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0902
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909


Start februari 2023 

 
# Binnen het individueel keuzeblok kan er naast de drie differentiatiecursussen die de opleiding aanbiedt ook gekozen worden uit aanschuifonderwijs 
(contract education) van een andere erkende, academische masteropleiding. Hiervoor dient altijd vooraf toestemming te worden aangevraagd bij de 
(beoogd) afstudeerbegeleider en de Commissie voor de Examens. 

  

http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0002
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM9902
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0402
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0902
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909
http://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909


 
 

 

Opleidingsschema MSc Environmental Sciences 

code titel EC begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata  
sept. 2022 – 
aug. 2023 

begeleiding 
in kwartiel 

Verplicht blok (15 studiepunten) 
NM0002 Principles of Environmental 

Sciences (vast) 
5 Themadag Aarde en 

online bijeenkomst(en) 
DIT (mc) + 
opdracht 

volgens 
afspraak 

1 

NM0102 Environmental problems: 
crossing boundaries between 
science, policy and society (vast) 

5 Themadag Science en 
online bijeenkomst(en) 

opdracht volgens 
afspraak 

3 

NM9902 Research Methods in 
Environmental Sciences (vast) 

5 Themadag Research opdracht volgens 
afspraak 

2 

Individueel differentiatieblok# (10 studiepunten kiezen) 
NM0302 European Union, Governance 

and Sustainability (vast) 
5 Themadag Research en 

online bijeenkomst(en) 
opdracht volgens 

afspraak 
1-2 en 3-4 

NM0402 Environmental Health Sciences 
(vast) 

5 Themadag Aarde opdracht volgens 
afspraak 

1-2 

NM0902 The Science of Environmental 
Change (vast) 

5 Themadag Science DIT (mc) + 
opdracht 

volgens 
afspraak 

3-4 

Afstudeertraject (35 studiepunten) 
NM0703 Research Proposal MSc 

Environmental Sciences 
(variabel) 

7,5 Themadag Milieu opdracht volgens 
afspraak 

1-4 

NM9909 Thesis MSc Environmental 
Sciences (variabel) 

22,5 Individuele begeleiding opdracht volgens 
afspraak 

1-4 

NM0802 Scientific and Professional 
Publishing on Environment and 
Sustainability  

5 Online bijeenkomsten opdracht volgens 
afspraak 

1-2 en 3-4 

# Binnen het individueel keuzeblok kan er naast de drie differentiatiecursussen die de opleiding aanbiedt ook gekozen worden uit aanschuifonderwijs 
(contract education) van een andere erkende, academische masteropleiding. Hiervoor dient altijd vooraf toestemming te worden aangevraagd bij de 
(beoogd) afstudeerbegeleider en de Commissie voor de Examens. 

 
 

https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0002
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0002
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0002
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0102
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0202
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0202
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0302
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0402
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0402
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0902
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0703
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0702
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM9909
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
https://www.ou.nl/studieaanbod/NM0802
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