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FAQ Verdiepingspakketten  

 

Ik kan niet kiezen want ik weet nog niet welke kant ik op wil. Kan ik mijn keuze 

uitstellen? 

Het uitstellen van je keuze betekent dat je een grote kans hebt op 

studievertraging. Je kunt je niet op een later moment in het jaar alsnog 

inschrijven. Woon de voorlichtingsbijeenkomsten bij en bespreek je programma 

met je tutor. 

Ik ben vergeten me in te schrijven voor de cursussen van een 

verdiepingspakket. Wat nu? 

Neem zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. 

Ik weet niet of ik mijn BSA haal, moet ik me wel inschrijven voor een 

verdiepingspakket? 

Ja, schrijf je wel in. Neem ook contact op met je studieadviseur. 

Ik heb me ingeschreven voor de cursussen van een verdiepingspakket, maar 

heb besloten dit pakket toch niet te volgen. Wat moet ik nu doen? 

Je kunt je bij het Studiepunt melden als je je wilt uitschrijven. Uitschrijving voor 

het pakket heeft ook gevolgen voor je cursusinschrijving. Je kunt je niet zomaar 

weer voor een ander pakket (laten) inschrijven. Overleg dit met 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 je twijfels met de coördinator van je huidige verdiepingspakket en zoek 

contact met coördinatoren van verdiepingspakketten die je wel interessant lijken. 

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) kent geen verdiepingspakketten maar 

wel kernpakketten. Is dat hetzelfde? 

Ja, ze worden alleen anders genoemd, bij de opleiding TCS volg je een (verplicht) 

kernpakket binnen je hoofdrichting. 


