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“Cursus Weer en Klimaat” 
 

In het najaar van 2022 organiseert de Volkssterrenwacht Bussloo, met 
ondersteuning van  de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Triangulum, een 
cursus “Weer en Klimaat”. Op vier maandagavonden worden diverse onderwerpen 
behandeld, waarbij de cursist kennis maakt met aspecten van weer- en 

klimaatkunde. 

Meteorologie of weerkunde is de studie van het weer; de condities van de atmosfeer die in 
ons dagelijks leven een belangrijke rol spelen. Zij houdt zich vooral bezig met het actuele weer, 
het historische weer en de weersverwachtingen. De nauw verwante klimatologie bestudeert 

het klimaat, de weersituaties op grotere schaal en over een langere tijd. 

 

In deze ‘Themacursus Weer en Klimaat worden behandeld: 
1. Inleiding, geschiedenis weerkunde, enkele algemene begrippen 
2. Wolken en wolkensoorten, weermodellen en weersverwachting 

3. Neerslag, bliksem en onweer, optische verschijnselen 
4. Klimaatsysteem en klimaatverandering 

 

Speciale voorkennis is niet noodzakelijk. Deze cursus is bedoeld voor eenieder die op 
eenvoudige wijze kennis wil maken met enkele basisbegrippen. Van de cursist wordt enige 
bereidheid tot zelfstudie verwacht. 

 
De cursus wordt gegeven op vier maandagavonden: 

19 en 26 september & 3 en 10 oktober 2022 
 

De cursus wordt live, in het gebouw van de Volkssterrenwacht Bussloo aan de Bussloselaan 
4, 7383 RP Bussloo gegeven.  

De cursusavonden beginnen om 19.30 uur (tot uiterlijk 22.00 uur).  
De cursusprijs bedraagt € 90,00 inclusief cursusboek (‘Bosatlas Weer en Klimaat’ met 
winkelwaarde: € 30,00) en koffie of thee tijdens de cursusavonden. 

 
Kunt u ons per ommegaande berichten of u aan deze cursus Weer en Klimaat wilt/kunt 
deelnemen en u het cursusboek (aanbevolen) wilt aanschaffen?  Na uw definitieve aanmelding 

ontvangt u een bevestiging (al of niet met factuur). Het cursusboek ontvangt u voor aanvang 
op de eerste cursusavond.  

Voor nadere informatie en aanmelding: via e-mail cursus@volkssterrenwachtbussloo.nl 
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