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Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 
BA Literatuurwetenschap 
 
Artikel  Tekst uit OER 10-11 

2.3 Colloquium doctum 

 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op 
maximaal vier van de volgende vakken op het VWO niveau: Nederlands, Duits, 
Engels, Frans, Geschiedenis, Economie en Latijn. 
 

3.1 Doel van de opleiding  

 

1. De afgestudeerde:  
o heeft kennis van en inzicht in het vakgebied Literatuurwetenschap. (Dublin 

descriptor: kennis en inzicht) 
o heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische 

grondslagen van de Literatuurwetenschap. (Dublin descriptor: kennis en 
inzicht) 

o beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met 
betrekking tot de Literatuurwetenschap en is in staat om kennis en inzicht 
op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van 
zijn/haar werk of beroep laat zien. (Dublin descriptor: toepassen kennis en 
inzicht) 

o kan een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren tot een 
duidelijke en onderzoekbare probleemstelling; de daarin vervatte 
begrippen op adequate wijze operationaliseren; een onderwerp zowel 
theoretisch als empirisch bestuderen, in onderlinge samenhang; het 
resultaat weergeven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een 
heldere, synthetiserende conclusie; de resultaten gebruiken voor het 
beantwoorden van de praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en 
zo mogelijk oplossing van het probleem; vormt een oordeel dat mede 
gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, 
wetenschappelijke of ethische aspecten. (Dublin descriptoren: 
oordeelsvorming; toepassen kennis en inzicht) 

o is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een 
publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. (Dublin descriptor: 
communicatie) 

o bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een masteropleiding 
aan te gaan. (Dublin descriptor: leervaardigheden) 

 
3.2 Vorm van de opleiding  

 
De opleiding wordt voltijds verzorgd. 
 

3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 

 
1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding 

in het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de studenten daartoe 
noodzaakt. 

 
3.5 Major  

 
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 
studiepunten, dat betrekking heeft op Literatuurwetenschap. Van de major dienen 
onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke 
en maatschappelijke context van Literatuurwetenschap met een studielast van ten 
minste 30 studiepunten. 



Opleidingsspecifieke deel OER 2011-2012 
BA Literatuurwetenschap 

2 

 
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale 
studielast van 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten aangewezen 
als academische context.  
2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 “majorgebonden keuzeonderdelen” 
aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 45 studiepunten. 
2c) In de major zijn in bijlage onder 3 “academische context keuze” onderdelen 
aangewezen. Hieruit (en/of uit het letterkunde aanbod van de faculteit, zie ook 
3.5.5) kiest de student voor tenminste 15 studiepunten  
 
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op 
gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk wordt inhoudelijk gekoppeld aan een 
cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau. 
 
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en academische 
context onderdelen- dienen voor ten minste 30 studiepunten op verdiepend niveau 
(2) te liggen en voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau (3). 
Daarnaast is er de verplichting om 15 studiepunten op niveau 2 te behalen in de 
profileringsruimte, conform artikel 3.6.2. 
Het aantal studiepunten op niveau 2 mag worden verminderd in de mate waarin het 
minimum op niveau 3 wordt overschreden. 
 
5. Bij het kiezen van de verplichte keuzeonderdelen van de major kan t.b.v. de 
keuzeruimte academische context naast de in de bijlage 3 genoemde cursussen voor 
maximaal 15 studiepunten gekozen worden uit het letterkundeaanbod van de 
faculteit Geesteswetenschappen. Op de website van de bacheloropleiding 
Literatuurwetenschap wordt een aantal voorbeeldcursussen genoemd. Bij twijfel 
raadpleegt de student zijn/haar tutor. 
  

6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding  

 
De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding “Literatuurwetenschap” van de 
Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot een van de masterprogramma’s die 
vallen onder de masteropleiding Letterkunde. mits de student voldoet aan de 
toelatingseisen die voor betreffend masterprogramma zijn geformuleerd in de 
Onderwijs- en ExamenRegeling. 
 

7.4.3 (Bindend) studieadvies 

 
Aan het einde van het academisch jaar, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de 
voltijdstudent een tweede schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding. 
Onverminderd het bepaalde in lid 8, 9, en 10 wordt aan dit studieadvies een 
afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 45 
studiepunten heeft behaald. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 4 
studiejaren. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in 
lid 1 en in lid 3 gelden uitsluitend studiepunten die tot het majorprogramma van de 
opleiding Literatuurwetenschap behoren. 
 

7.5 Portfolio 

 

Iedere student kan een portfolio bijhouden, 
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Onderwijsprogramma 

 

Bijlage 1 (art. 3.5) – verplichte onderdelen van de major 

 
Majorgebonden cursussen – verplicht (60 ECTS)  

 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Lit-Inleiding algemene literatuurwetenschap (P1) 1 7,5 1  

Lit-Europese literatuurgeschiedenis 1 1 7,5 1  

Lit-Europese literatuurgeschiedenis 2 1 7,5 2  

Lit-Literatuurtheorie 2 7,5 2  

Lit-Poëzieanalyse 2 7,5 3  

Lit-Verhaalanalyse 2 7,5 4  

Lit-Cultuurkritiek en literatuurtheorie 3 7,5 3  

Lit-BA werkstuk Literatuurwetenschap 3 7,5 1,2,3,4  

 

Academische contextcursussen – verplicht (15 ECTS) 

 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Tlw-Inleiding algemene taalwetenschap B 1 7,5 3  

Tcs-Basiscursus letterkundig onderzoek 2 7,5 2  

 

Bijlage 2 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 

 
Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 ECTS)  

 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Tcs-Arthur koning van verhalen 1 7,5 2  

Lit-Hoogtepunten klassieke literatuur 2 7,5 1  

Lit-Literatuur, magie en wetenschap 2 7,5 2  

Lit-Literature and landscape (2011-2012) 

Lit-Roads to Utopia (2012-2013) 

2 

3 

7,5 

7,5 

3 

3  

Lit-Literatuur en christendom 2 7,5 4  

Lit-Repertoirelijst Literatuurwetenschap 2 7,5 4  

Lit-Uitgeverijen (2011-2012) 

Lit-Structuur van het culturele leven (2012-2013) 

2 

2 

7,5 

7,5 

4  

4 

Lit-A Sentimental Education 3 7,5 1  

Lit-Kaleidoscope Western Literature 3 7,5 1  

Lit-Literatuur, film en muziek 3 7,5 2  

Lit-Literature, power, and colonialism in the 19th Century (2011-2012) 

Lit-Verbeelding, droom, experiment (2012-2013) 

3 

3 

7,5 

7,5 

2 

2  

Lit-Actuele literatuur 3 7,5 3  

Lit-Het literaire erfgoed (educatief) 3 7,5 3  

Lit-Lezen en lezers 3 7,5 3  

Lit-Antieke mythen in de Europese literatuur 3 7,5 4  

Lit-Stage BA Literatuurwetenschap 3 15 1,2,3,4  

Lit-Verbredingsmodule literatuurwetenschap 3 7,5 1,2,3,4  
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Bijlage 3 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 
 

Academische contextcursussen – verplichte keuze (15 ECTS) 

 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Tlw-Psychologie van taal 1 7,5 1  

Islam, een inleiding 1 7,5 1,2,3  

Ivt-Ideas of Europe (niet in 2011-2012, wel in 2012-2013) 1 7,5 2  

Tlw-Inleiding sociolinguïstiek 1 7,5 3  

Ges-Klassieke Mythologie 1 7,5 3  

Eng-Academic English 1 15 3-4  

Ges-Who's who in de bijbel 1 7,5 4  

Tlw-Talen in contact 2 7,5 1  

Vro-Gender, etniciteit, cultuurkritiek 2 7,5 1,3  

Lit-Narratologie 2 7,5 2  

Ivt-Inleiding taalonderwijskunde 2 7,5 3  

Eng-Principle and Process 2 7,5 4  

Ivt-Geschiedenis van de taalkunde 3 7,5 1  

IVT-Literatuur en filosofie 3 7,5 1  

Ivt-Postcolonial Europe 3 7,5 1  

Tcs-De onderzoeker als adviseur 3 7,5 1,3  

Tcs-Kennis, letteren en maatschappij I 3 7,5 2,3  

Ivt-Postcolonial Theory 3 7,5 3  

Ivt-Inleiding in de vertaalwetenschap 3 7,5 4  

 

Bijlage 4 – Gelijkwaardige opleidingen 
 

Zie facultaire deel van de OER 

 

Bijlage 5 – Overgangsregelingen 
 

Algemene opmerkingen 

Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2008-2009 zijn geen overgangsregelingen 

opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding.  

 

Overgangsregelingen vervallen na een bepaalde termijn. Voor voltijd bacheloropleidingen is de 
termijn vastgesteld op vier jaar, voor deeltijd bacheloropleidingen is deze vastgesteld op 
zeven jaar. Na vier jaar (zeven in deeltijd) is de opleiding niet meer verplicht een vervangende 
cursus aan te bieden. 
 
Indien een onderwijsprogramma ingrijpend wijzigt, dan wordt dat programma omgezet naar 
een nieuw programma. Het oude programma komt – net als de overgangsregelingen – na een 
bepaalde periode te vervallen. Hiervoor worden dezelfde termijnen gehanteerd als voor de 
overgangsregelingen. Een student die niet binnen de gestelde termijn het oude 
onderwijsprogramma afrondt, dient over te stappen naar het dan nieuwste programma. De 
examencommissie van de opleiding bekrachtigt die overstap. 
 
Overgangsregelingen voltijd die ingaan per 1 september 2011 gelden vanaf dat moment vier 
jaar (deeltijd zeven jaar). Dit houdt in dat vanaf 2015 de regeling stopt (deeltijd 2018). 
Hetzelfde geldt voor een onderwijsprogramma dat vanaf per 1 september 2011 is omgezet 
naar een nieuw programma. 
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Een onderwijsonderdeel kan in een nieuw onderwijsprogramma terugkomen op een andere 

plek in het curriculum, terwijl de cursus ongewijzigd blijft (bijv. verschuiving van verplicht 

naar verplichte keuze of andersom). Indien u een onderdeel heeft behaald dat in uw 

programma op een bepaalde plek stond (bijv. verplicht) dan blijft deze cursus voor u op 

diezelfde plek geregistreerd staan. Indien u dit onderdeel nog niet heeft behaald, ook dan blijft 

dit onderdeel voor u een verplicht onderdeel, ook al geldt het onderdeel voor studenten 

gestart in een ander collegejaar als een keuzeonderdeel. Een onderdeel kan nooit twee keer 

behaald worden, ook al is de plek in het curriculum veranderd. 

 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2008-2009 (cohort 2008)  

 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2008-2009, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2008-2009. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar 

(2011-2012). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2011-2012 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Majorgebonden cursussen - verplicht   

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Inleiding Algemene 

Literatuurwetenschap: Lit, 

200501139  

Inleiding algemene 

literatuurwetenschap – periode 

1, 200900152 

Nieuwe cursuscode. 

Studenten die 200501139 al 

hebben behaald, mogen 

200900152 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

ICT Module-Lit, 200800246 Geen vervangende module Exameneis is per 15-05-

2009 vervallen, met 

terugwerkende kracht. 

Literatuurtheorie I, 
200200379 

Literatuurtheorie, 200200379 Nieuwe titel, inhoud wijzigt 

niet. 

Literatuurtheorie II, 
200300396 

Cultuurkritiek en 

literatuurtheorie, LI3V11001 

Nieuwe titel en inhoud. 

Studenten die 200300396 al 

hebben behaald, mogen 

LI3V11001 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

2) Academische contextcursussen - verplicht 

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, 200600331 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, TC2V11004 

Nieuwe cursuscode. 

Studenten die 200600331 al 

hebben behaald, mogen 

TC2V11004 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

3) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze 
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De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

Was Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Literatuur en christendom, 

200400986 

Literatuur en christendom, 

201000272 

Nieuwe cursuscode en 

niveau. Studenten die 

200400986 al hebben 

behaald, mogen 201000272 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

4) Academische contextcursussen - verplichte keuze 

 

De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 

 

Was Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Who’s who in de bijbel, 

200400182, 200700078 

Who’s who in de bijbel, 

200900059 

Nieuwe code. Studenten die 

200400182 of 200700078 al 

hebben behaald, mogen 

200900059 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

Who’s who in de mythologie, 

200400183, 200700081 

Klassieke Mythologie, 

200900044 

Nieuwe code en titel. 

Studenten die 200400183 of 

200700081 al hebben 

behaald, mogen 200900044 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

Advanced English, 

200600150, 200700349 

Academic English, 200900183 Cursus verandert van naam 

en van niveau 2 naar niveau 

1. Studenten die 200600150 

of 200700349 hebben 

behaald, mogen 200900183 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

Inleiding Taalonderwijskunde, 

200200391 

Inleiding Taalonderwijskunde, 

200900295 

Nieuwe code. Studenten die 

200200391 al hebben 

behaald, mogen 200900295 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

Academic and Research 

Writing, 200600152, 

200900322 

Thesis Training, 201000297 Nieuwe code en titel. 

Studenten die 200600152 of 

200900322 al hebben 

behaald, mogen 201000297 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

The Eighteenth Century, English Poetry from Dryden to Nieuwe code en titel. 
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200700053 Blake,  200900057 Studenten die 200700053 al 

hebben behaald, mogen 

200900057 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

 
 

*    Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 
 

 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2009-2010 (cohort 2009)  

 

Studenten die gestart zijn in studiejaar 2009-2010, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2009-2010. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

 

 

1) Majorgebonden cursussen - verplicht 

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Literatuurtheorie I, 
200200379 

Literatuurtheorie, 200200379 Nieuwe titel, inhoud wijzigt 

niet. 

Literatuurtheorie II, 
200300396 

Cultuurkritiek en 

literatuurtheorie, LI3V11001 

Nieuwe titel en inhoud. 

Studenten die 200300396 al 

hebben behaald, mogen 

LI3V11001 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

 

2) Academische contextcursussen - verplicht 

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, 200600331 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, TC2V11004 

Nieuwe cursuscode. 

Studenten die 200600331 al 

hebben behaald, mogen 

TC2V11004 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

 

3) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze 

 

De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

Was Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 
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A Sentimental Education, 

200900213 

A Sentimental Education, 

201000123 

Nieuwe cursuscode en 

niveau. Studenten die 

200900213 al hebben 

behaald, mogen 201000123 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

Literatuur en christendom, 

200400986 

Literatuur en christendom, 

201000272 

Nieuwe cursuscode en 

niveau. Studenten die 

200400986 al hebben 

behaald, mogen 201000272 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

 

4) Academische contextcursussen - verplichte keuze 

 

De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 

 

 

Was Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Principle and Process, 

200900224 

Principle and Process, 

201000144 

Nieuwe cursuscode en niveau. 

Studenten die 200900224 al 

hebben behaald, mogen 

201000144 niet alsnog opnemen 

in hun examenprogramma. 

Advanced English, 200900183 Academic English, 200900183 Nieuwe titel, inhoud wijzigt niet. 

Studenten die Advanced English 

al hebben behaald, mogen 

Academic English niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

De onderzoeker als adviseur, 

200800142 

De onderzoeker als adviseur, 

TC3V11002 

Nieuwe code. Studenten die 

200800142 al hebben behaald, 

mogen TC3V11002 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma 

 
*   Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 
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Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2010-2011 (cohort 2010)  

 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2010-2011, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2010-2011. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar 

(2011-2012). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2011-2012 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Majorgebonden cursussen - verplicht 

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Literary Theory I,  
200200379 

Literatuurtheorie, 200200379 Nieuwe titel, inhoud wijzigt 

niet. 

Literary Theory II, 
200300396 

Cultuurkritiek en 

literatuurtheorie, LI3V11001 

Nieuwe titel en inhoud. 

Studenten die 200300396 al 

hebben behaald, mogen 

LI3V11001 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

2) Academische contextcursussen - verplicht 

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, 200600331 

Basiscursus letterkundig 

onderzoek, TC2V11004 

Nieuwe cursuscode. Studenten 

die 200600331 al hebben 

behaald, mogen TC2V11004 

niet alsnog opnemen in hun 

examenprogramma. 

 

3) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze 

 

De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

4) Academische contextcursussen - verplichte keuze 

 

De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 

Was Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

De onderzoeker als adviseur, 

200800142 

De onderzoeker als adviseur, 

TC3V11002 

Nieuwe code. Studenten die 

200800142 al hebben behaald, 

mogen TC3V11002 niet alsnog 

opnemen in hun 

examenprogramma 
*   Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 


