
Regeling studiejaar 2019-2020 vanwege de verplaatsing van KT2501  
 
Achtergrond  
Vanaf studiejaar 2019-2020 is het vak KT2501 verplaatst van periode 5 naar periode 8. Door de 
curriculumwijziging valt het tweedejaars vak KT2501 samen met het derdejaars vak KT3801; de combinatie van 
deze twee vakken zorgt voor een zware studielast.  
 

Studenten die gestart zijn met de opleiding in studiejaar 2017-2018 of eerder, en het vak KT2501 niet hebben 

behaald voorafgaand aan studiejaar 2019-2020, kunnen van de onderstaande regeling gebruik maken. Deze 

studenten hebben door de curriculumwijziging geen rekening kunnen houden in hun planning met het 

samenvallen van KT2501 en KT3801. Onderstaande regeling is opgesteld om de studenten de kans te bieden 

voorafgaand aan periode 8 (het tijdvak waarin ook KT3801 plaatsvindt) het vak KT2501 te behalen. Deze 

regeling is enkel geldig in studiejaar 2019-2020. 

De regeling 
 
Verplicht onderwijs nog niet gevolgd  
Studenten die nog niet aan het verplichte onderwijs hebben deelgenomen, worden in de gelegenheid gesteld 

dit verplichte onderwijs (practica) te volgen of een vervangende opdracht te maken in overleg met de 

betreffende docent van het verplichte onderwijs. 

Origineel verplicht onderwijsonderdeel Mogelijkheid in regeling 

PR REVA:  
bezoek en opdrachten maken bij bewegingslab in 
Erasmus MC en Rijndam Revalidatie 

Vervangende opdracht in overleg met docent 

PR-OOG:  
bezoek poli Oogheelkunde en opdrachten maken 

Vervangende opdracht in overleg met docent 

WG-OOG: voorbereidende opdracht en werkgroep Vervangende opdracht in overleg met docent 

PR-SIGN: PR-SIGN: 

- Matlab opdrachten SIGN-OOG/REVA - Matlab opdrachten SIGN-OOG/REVA 

- Matlab opdrachten SIGN-KNO - Matlab opdrachten SIGN-KNO 

- Matlab opdrachten SIGN-NEURO - Matlab opdrachten SIGN-NEURO 

- Verslag per student in te leveren - Verslag per student in te leveren 

 
Hoorcolleges (niet verplicht) worden niet in periode 5 aangeboden. Als studenten meer achtergrond nodig 
hebben, dan kunnen zij (de voor zover) opgenomen hoorcolleges op 
http://collegeramacolleges.tudelft.nl/new/ vinden en eventuele vragen stellen bij de betreffende 
docent/coördinator.  
 
Tentamens maken of herkansen  
Studenten die een of beide tentamens moeten maken of herkansen, kunnen ervoor kiezen dit te doen in maart 
(eerste week van periode 6) of in de nieuwe periode wanneer het onderwijs van KT2501 wordt gegeven 
(periode 8).  
 
- Het Signalen tentamen wordt in week 1 van periode 6 en in week 5 van periode 8 aangeboden;  
- Het Medische tentamen wordt in week 1 van periode 6 en in week 5 van periode 8 aangeboden.  
 
Om mee te doen aan de tentamens in week 1 van periode 6 kan een student zich inschrijven door een mail te 
sturen aan bachelor-kt@tudelft.nl (NB dus niet via Osiris zoals gebruikelijk). 
 
Let op: als je beide tentamens moet maken/herkansen, dan moet je beide tentamens in dezelfde periode maken 

en dus kiezen voor periode 6 óf periode 8. De herkansing van deze tentamens is voor de tentamens van zowel 

periode 6 als 8 in de zomerperiode (week van 10 augustus).  

http://collegeramacolleges.tudelft.nl/new/
mailto:bachelor-kt@tudelft.nl

