
Veel gestelde vragen 
Welke vakken mag ik doen binnen keuzeruimte? 
De keuzeruimte mag je zelf invullen, maar bedenk goed wat je wil met deze vrije invulling 
zodat het een toegevoegde waarde heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling of 
toekomstige werkveld. Wil je verbreden of juist verdiepen? Waar liggen je interesses, wat 
wil je leren en waarom, op welk niveau doe je de cursussen etc.? 

 

Naar het buitenland en keuzeruimte? 
Veel studenten gaan in 2de semester van het 3de jaar voor uitwisseling naar het buitenland. 
Vakken die je in het buitenland haalt mag je gebruiken voor je invulling van de keuzeruimte. 
Dat kunnen de 20 EC die je nog hebt zijn of meer, maar het kan ook dat je in het buitenland 
minder dan 20 EC haalt.  In dat geval mag je de behaalde vakken uit het buitenland ook 
combineren met een keuzevak van hier of je kiest voor de Verlengde stage. 

 

Is er geen lijst met keuzevakken? 
Nee, er is geen lijst waaruit je kan kiezen, je mag kiezen uit alle WO-bachelor vakken. Het 
zoeken naar een leuk keuzevak kan voelen als zoeken naar een naald in een hooiberg. Maar 
als je goed nadenkt over jouw interesses kom je zelf uit bij een opleiding die je aanspreekt 
en kun je van daaruit zoeken naar een vak.  
Van meerdere studenten hoor ik terug dat ze zijn geïnteresseerd in vakken bij onderstaande 
opleidingen. Wellicht sluit dit ook aan bij jouw interesse. 
Vakken bij Psychologie 
Vakken bij Bedrijfskunde 
Vakken bij CICAM 
Vakken bij CIW  
Vakken bij Gender & Diversity 
Kijk verder op de site https://www.ru.nl/studiegids/ of oriënteer je bij andere universiteiten. 

 
Planning B2? 
De verdeling van B2-vakken over het studiejaar vind je in de studiegids. In het 2de jaar is er 
tijd voor een keuzevak ingepland in periode 3. Dit betekent niet dat je alleen dan een 
keuzevak mag doen. Je bepaalt zelf wanneer je een keuzevak doet. Bijvoorbeeld: 

• Je doet in periode 4 een keuzevak. Om te zorgen voor een goede spreiding van de 
studielast kun je dan in periode 3 meer tijd steken in Professionalisering 2. 

• Je hebt nog één (of meer) vak(ken) van vorig jaar die je moet doen. Ga uit van een 
nominale studiebelasting in je planning, dus wees realistisch. Geef B1-vakken altijd 
voorrang. Je kunt er voor kiezen om het keuzevak door te schuiven naar het 3de jaar. 

https://www.ru.nl/studiegids/socsci/cursussen-osiris/cw/sow-cwb3051-verlengde-stage/
https://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/bijvak-volgen/
https://www.ru.nl/studiegids/management/bachelor/bachelor-bedrijfskunde/studenten-opleidingen/
https://www.ru.nl/studiegids/management/facultaire-minoren/minor-conflictstudies-2019-2020/
https://www.ru.nl/studiegids/letteren/bachelor/bachelor/communicatie-informatiewetenschappen/overzicht-cursussen/
https://www.ru.nl/studiegids/socsci/minorgids/minorgids/gender-diversity-studies/
https://www.ru.nl/studiegids/
https://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/communicatiewetenschap/tweede-jaar-b2/overzicht-onderwijsprogramma-b2/


• Je wil volgend studiejaar naar het buitenland en dan de keuzevakken gaan doen. 
Toch kun je er dan nu ook nog voor kiezen om een keuzevak te doen. Alle vakken die 
je extra doet, worden als extra-curriculaire vakken opgenomen op je diploma. 

 

Wanneer moet ik goedkeuring vragen? 
Je moet goedkeuring vragen aan de examencommissie als je vakken op een HBO wil doen. In 
geval je twee studies tegelijk doet moet je toestemming vragen aan de examencommissie om 
vakken die je bij je andere studie hebt behaald op te laten nemen in je keuzeruimte. Ook 
moet je als je vakken in het buitenland hebt gehaald, deze door de examencommissie om 
laten rekenen naar Nederlandse puntensysteem. Verder geldt: vakken die je aan de RU 
behaald of aan een andere Nederlandse universiteit mag je zonder goedkeuring gebruiken 
voor je vrije keuzeruimte.  
 
Ik heb een leuk keuzevak van 4 EC gevonden. Mag dat? 
Ja, dat mag. Je bent vrij om zelf de keuzevakken te kiezen. Wij ‘rekenen’ met keuzevakken 
van 5 EC, maar je mag ook vakken met een andere studielast doen. Als je maar zorgt dat je 
aan het einde van je bachelor in ieder geval 20 EC aan keuzevakken hebt gedaan. Als je dan 
net 1 of 2 EC mist kun je ook kiezen voor een Interdisciplinaire reflectie-opdracht (zie 
studiegids). 

 

Wanneer moet ik beginnen met zoeken? 
Wacht niet tot het allerlaatste moment. Bij sommige opleidingen moet je je eerder 
inschrijven dan dat je gewend bent. Het kan ook dat een vak vol komt te zitten en dat je te 
laat bent. 

 

Melding Inschrijving is gesloten in Osiris 
Heb jij je voor 2 december via Osiris proberen in te schrijven voor een vak bij bijvoorbeeld 
Psychologie in het 2de semester en kreeg je toen de melding dat de Inschrijving is gesloten? 
Dit betekent niet dat het betreffende vak vol zit! Je kreeg die melding omdat de inschrijving 
voor vakken van het 2de semester van bijna alle faculteiten op 2 december is open gezet. 
Had je een leuk vak gezien? Kijk dan even opnieuw of je je kan inschrijven. 

 

Heb je nog vragen? 
Je kunt altijd contact opnemen met je coach of de studieadviseur 
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