
Regeling individueel keuzepakket 
 

Een individueel keuzepakket wordt door de student individueel samengesteld uit 

bestaand onderwijs binnen de Leidse universiteit of een andere Nederlandse dan wel 

buitenlandse universiteit. De student legt een voorstel voor waarin de inhoudelijke 

samenhang en het niveau van de verschillende onderdelen van het individueel 

keuzepakket worden toegelicht en beargumenteerd.
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1. Elke student Geesteswetenschappen kan, na overleg met de studiecoördinator, bij 

de examencommissie van het hoofdvak een voorstel indienen voor een individueel 

keuzepakket. Dat voorstel bevat een korte beschrijving van de onderdelen waaruit 

het pakket is opgebouwd, alsmede een toelichting waarin de inhoudelijke 

samenhang en het niveau van de verschillende onderdelen van het pakket worden 

beargumenteerd. 

 

2. De examencommissie van de hoofdvakopleiding zal het voorstel beoordelen en de 

invulling toetsen op inhoudelijke samenhang en niveau van de verschillende 

onderdelen. De richtlijnen die daarvoor gelden (zie hieronder) gelden zowel voor 

het beoordelen van nog te volgen als voor reeds gevolgd onderwijs. 

 

3. Voor een individueel keuzepakket (met een omvang van 30 studiepunten) gelden 

de volgende richtlijnen: 

a. Voor de beoordeling van de inhoudelijke samenhang gaat de 

examencommissie na of het voorstel zowel onderwijskundig als 

vakinhoudelijk verantwoord is opgebouwd. Als het gaat om onderwijs 

in één discipline of (taal)vaardigheid onderzoekt de examencommissie 

of de verschillende onderdelen van het voorstel logisch en in 

opklimmende moeilijkheidsgraad op elkaar aansluiten. Als er twee of 

meer disciplines in het voorstel aan de orde komen, toetst de 

examencommissie bovendien of het pakket wordt afgesloten met een 

onderdeel of examen waarin de verschillende disciplines met elkaar in 

verband worden gebracht. Indien nodig gaat de examencommissie te 

rade bij externe deskundigen. 

b. Voor de beoordeling van het niveau van het voorstel geldt dat het 

pakket minimaal één cursus moet bevatten van 5 ects op niveau 300. 

Van onderdelen te volgen of gevolgd aan andere universiteiten bepaalt de 

examencommissie op grond van de cursusomschrijving en eventuele aanvullende 

informatie de niveauaanduiding volgens de 100-600-structuur (zie Bijlage 1 van het 

Facultair kader voor de bacheloropleiding). 
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 Zie ook Bijlage 5 van het Facultair kader voor de bacheloropleiding 


