FAQ Verdiepingspakketten
Ik kan niet kiezen want ik weet nog niet welke kant ik op wil. Kan ik mijn keuze uitstellen?
Je kunt je keuze uitstellen maar je loopt dan een grote kans op studievertraging. Bespreek je
programma in dit geval met de tutor.

Ik ben niet geplaatst in het pakket van mijn eerste voorkeur. Kan ik mij volgend jaar opnieuw
inschrijven?
Nee, Je kunt maar een keer een inschrijving voor een verdiepingspakket doen.

Ik ben vergeten me in te schrijven voor een verdiepingspakket. Wat nu?
Neem zo spoedig mogelijk contact op met jouw studieadviseur.

Ik weet niet of ik mijn BSA haal, moet ik me wel inschrijven voor een verdiepingspakket?
Ja, schrijf je wel in.

Ik heb me ingeschreven voor een verdiepingspakket maar ga het toch niet doen. Hoe schrijf ik me
uit?
Je kunt je bij het Studiepunt melden als je wilt uitschrijven. Uitschrijving voor het pakket heeft ook
gevolgen voor je cursusinschrijving. Overleg dit met de medewerkers van het Studiepunt.

Door aantoonbare overmacht kan ik de cursussen uit het verdiepingspakket dit jaar niet allemaal
volgen. Kan ik het pakket later afmaken?
Neem contact op met de Studieadviseur om de overmacht te registreren en bespreek je
studieplanning.

Ik heb de eerste cursus uit het verdiepingspakket gedaan, maar ben tot de conclusie gekomen dat
dit pakket niet het juiste voor mij is. Wat nu?
Bespreek met de tutor welke mogelijkheden er zijn.

Ik ben voor 2013 gestart met mijn bacheloropleiding en mijn examenprogramma kent geen
verdiepingspakketten. Kan ik mij toch inschrijven voor een verdiepingspakket?
Nee, de verdiepingspakketten staan alleen open voor inschrijving door studenten gestart in 2013
en/of ingeschreven op een examenprogramma met verdiepingspakketten. De afzonderlijke
cursussen staan in het algemeen wel open voor inschrijving.

Waarom wordt er bij Geschiedenis mogelijk geloot voor plaatsing in de verdiepingspakketten?
Voor Geschiedenis er beperkte capaciteit per verdiepingspakket. Er is een beperkt aantal docenten
beschikbaar om de betreffende cursussen te verzorgen. Als er meer studenten melden dan dat er
plaats is in het pakket wordt er op basis van loting geplaatst.

Ik wil mijn eigen pakket samenstellen. Kan dat?
Nee, de opleidingen hebben vaste, samenhangende pakketten samengesteld. Het afronden van
een volledig pakket is een voorwaarde voor afstuderen.

Mijn opleiding (Taal- en Cultuurstudies of Liberal Arts and Sciences) kent geen
verdiepingspakketten maar wel kernpakketten. Is dat hetzelfde?
Ja, ze worden alleen anders genoemd, bij de opleiding TCS en LAS volg je een (verplicht)
kernpakket binnen je hoofdrichting.

Ik heb een (of meer) cursussen uit mijn verdiepingspakket niet gehaald. Wat moet ik doen?
Als je in het afgelopen collegejaar één of meerdere cursussen uit je verdiepingspakket niet hebt
gehaald, moet je je zelf voor deze cursussen inschrijven tijdens de reguliere cursusinschrijving
vanaf 8 juni 2015.
Let er op dat er bij de opleiding Geschiedenis een plaatsingscommissie is ingesteld voor alle
cursussen die deel uitmaken van verdiepingspakketten. Je moet je tijdens de 1 e vier dagen van de
cursusinschrijving inschrijven voor deze cursussen.

Bij de opleiding Geschiedenis is een plaatsingscommissie ingesteld voor de cursus(sen) die ik niet
gehaald heb. Wat moet ik doen?
Studenten die cursussen uit hun verdiepingspakket niet hebben gehaald in het afgelopen
collegejaar zijn gegarandeerd van plaatsing in deze cursus(sen). Let er wel op dat je je tijdig
inschrijft, namelijk tijdens de 1e vier dagen van de cursusinschrijving.
Je kunt je voor deze cursussen met plaatsing alleen de eerste vier dagen van de cursusinschrijving
inschrijven. Dus voor cursussen van blok 1 en 2 tot uiterlijk donderdag 11 juni 16.00 uur. Daarna
gaan de plaatsingscommissies over tot plaatsing van de studenten. Het tijdstip van inschrijving
heeft geen invloed op de plaatsing, het maakt dus niet uit op welk tijdstip je je inschrijft, als het
maar vóór 11 juni 16.00 uur is.

Ik heb een cursus uit het verdiepingspakket niet gehaald, en ben vergeten me in te schrijven
tijdens de eerste vier dagen van de cursusinschrijving. Kan ik toch worden geplaatst in een cursus
die deel uitmaakt van het verdiepingspakket?
Je kunt in dat geval kijken of er nog plaats is tijdens de wijzigingsdagen, voorafgaand aan elk
blok. Lukt het tijdens de wijzigingsdagen niet om je in te schrijven neem dan contact op met het
Studiepunt.

