
MASTER SEC 

HANDIG OM TE WETEN 
Eindhoven School of Education 

Alle TU/e systemen in één oogopslag! 

MyTue.Tue.nl 

WAAR VIND IK MIJN PERSOONLIJK ROOSTER?  

Ga naar: MYTIMETABLE.TUE.NL en laad je vakcodes in.  

OPENINGSTIJDEN ONDERWIJSBALIE MASTER SEC 

WAAR VIND IK HET ROOSTER MASTER SEC? 

In de studiegids op de homepage van de master SEC. 

CONTACTGEGEVENS STUDIEADVISEUR 

Alleen op afspraak! 

Buiten deze tijden is de onderwijsbalie (ma t/m do) telefonisch (040-2473095)  of per e-mail bereikbaar. 

ACADEMIC.ADVISOR.ESOE@TUE.NL 

Voor vragen over jouw persoonlijke studievoortgang. 

PLAN ZELF EEN AFSPRAAK MET DE STUDIEADVISEUR  

Algemene vragen over de opleiding of stage? 

ESA.ESOE@tue.nl 

Vragen over je inschrijving, rooster of resultaten in Osiris?  

CSA.ESOE@tue.nl 

 

Vragen aan de examencommissie?  

Examination.Committee.ESOE@tue.nl  

VAKINSCHRIJVINGEN: 

In Osiris worden inschrijvingen van studenten  

vastgelegd, inschrijvingen voor cursussen, toetsen,  

specialisaties, resultaten en diploma-aanvraag. 

Gebruik je studie-overeenkomst.  

Overzicht inschrijf deadlines. 

CANVAS 

Is een online leeromgeving voor cursusmateriaal,  

projectgroepen en opdrachten.  

VERZOEKSCHRIFT EXAMENCOMMISSIE 

Een verzoek aan de examencommissie dient op zijn laatst 

twee weken voor de vergadering ingediend te zijn,  

middels het formulier "verzoekschrift examencommissie".  

MEER INFORMATIE 

OVER DE OPLEIDING IS TE VINDEN IN DE STUDIEGIDS. 

REGELINGEN, GEDRAGCODES EN RICHTLIJNEN    

In bijv. het studentenstatuut staan de rechten en plichten  

die de TU/e en de student ten opzichte van elkaar hebben. 

ESOE NIEUWSBRIEF 

Met de ESoE nieuwsbrief (per mail) proberen wij je op de hoogte te houden met interessante en belangrijke   

informatie rondom de opleiding.  Blijf op de hoogte en lees de nieuwsbrieven. 

Zoek je (school) stage-informatie? 

Kijk in de Studiegids onder Werkplekleren. Hier vind je 

hoe je een stageplaats en stageovereenkomst moet 

aanvragen. (Vraag je stageplaats 8 weken van tevoren 

aan). Ook vind je op deze pagina de stage-

informatiekaart. Externe (bedrijfs) stage? Meld je bij 

de docent vermeld in Osiris. 
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