
FAQ nieuw curriculum Bachelor College 

 

 

 

1. Waarom wordt er een nieuw curriculum ingevoerd? 

Wij geloven dat continue ontwikkeling cruciaal is om voorop te blijven lopen in het onderwijs. 

Daarom hebben we een nieuw curriculum ontwikkeld, met meer aandacht voor challenge based 

learning, een Impact of Technology-programma en een Professional & Personal Development-leerlijn 

die geïntegreerd is in de verschillende studieonderdelen. Alle studenten die vanaf 1 september 2023 

aan hun bacheloropleiding aan de TU/e beginnen, volgen het nieuwe curriculum.   

 

2. Wat verandert er voor mij? 

Het nieuwe curriculum wordt in fases geïmplementeerd. Als je vóór 1 september 2023 bent gestart 

met een bacheloropleiding aan de TU/e, ga je verder met je opleiding volgens het huidige curriculum. 

Als je studievertraging hebt of gaat oplopen, dan geldt er doorgaans een overgangsregeling. In de 

overgangsregeling beschrijven we onder welke voorwaarden studenten nog onder het oude 

curriculum kunnen afstuderen en onder welke voorwaarden studenten kunnen of moeten 

overstappen naar het nieuwe curriculum. 

 

3. Hoe is het nieuwe curriculum opgebouwd? 

Het nieuwe curriculum bevat vier studieonderdelen: 

a) Een kernprogramma van 125 studiepunten, inclusief een Bachelor Eindproject (BEP). Binnen 
het kernprogramma nemen alle studenten deel aan een Challenge Based Learning-
curriculumlijn van toenemende complexiteit. 

b) Een keuzeruimte van ten minste 45 studiepunten. 
c) Een Impact of Technology (ITEC) programma van 10 studiepunten. 
d) Een Leerlijn Professionele & Persoonlijke Ontwikkeling is geïntegreerd in de verschillende 

studieonderdelen.  

 



4. Wat zijn de belangrijkste verschillen met het huidige curriculum? 

Belangrijkste verschillen met het huidige curriculum:  

• Grotere major (125 EC) 

• Andere opzet van de basisvakken  

• Andere opzet van de vrije keuzeruimte (45 EC) 

• ITEC Engineering Ethics & Engineering for Society (10 EC) 

• Challenge Based Learning-leerlijn 

• Persoonlijke & professionele ontwikkeling 
 

5. Wat gebeurt er als ik een vak dat volgend jaar niet meer wordt gegeven niet haal? 

Als een onderwijseenheid (zoals een vak) wordt afgesloten met een tentamen, dan krijg je nog 

tenminste twee keer de gelegenheid om het tentamen te maken. Het kan ook zijn dat de 

onderwijseenheid wordt vervangen door een andere onderwijseenheid. In april zijn de 

overgangsregelingen per vak definitief. In de vakkengids kun je dan per vak zien welke 

overgangsregeling van toepassing is en kun je dus je planning hierop aanpassen. 

6. Ik wil gaan bi-diplomeren. Wat voor invloed heeft het nieuwe curriculum hierop?  

Als je op of na 1 september 2023 een bi- of tridiplomeringspakket ter goedkeuring voorlegt aan de 

examencommissie, hoor je bij het goedkeuringsbesluit van de examencommissie welke richtlijn en 

OER (namelijk de richtlijn en OER voor of na de invoering van het nieuwe curriculum) er voor jouw 

opleiding(en) gelden. 

7. Ik wil switchen van studie binnen de TU/e. Wat voor invloed heeft het nieuwe curriculum 
hierop? 
Als je op of na 1 september 2023 switcht naar een andere opleiding en start in jaar 1, volg je het 
nieuwe curriculum.  
 

8. Mag ik vanuit het huidige curriculum overstappen naar het nieuwe curriculum? 

Je kunt altijd een verzoek bij de examencommissie indienen om je bacheloropleiding af te ronden 

volgens het nieuwe curriculum of volgens een aangepast programma. 

9. Is mijn diploma straks evenveel waard als een diploma met het nieuwe curriculum? 

Wijzigingen in het curriculum veranderen niets aan de waarde van je diploma zelf.   

 

10. Een vak zit nu in mijn curriculum maar valt uit het nieuwe curriculum. Moet ik het dan nu nog 

wel halen? 

Als je je huidige opleiding blijft volgen, moet je de onderwijseenheid halen. Alle mogelijkheden die 

we daarvoor aanbieden, vind je in de overgangsregeling. In april is er ook een overgangsregeling per 

vak beschikbaar, met meer gedetailleerde informatie. In de vakkengids kun je dan per vak zien welke 

overgangsregeling van toepassing is en kun je dus je planning hierop aanpassen.  

 

11. Kan ik een basisvak uit het huidige curriculum vervangen door een basisvak uit het nieuwe 

curriculum?  

Er komt een lijst met vakken die je kunt kiezen in plaats van een vak uit het huidige curriculum. 

Daarnaast kun je altijd een verzoek indienen bij de examencommissie om een vak uit het huidige 

curriculum te vervangen door een vak uit het nieuwe curriculum. Je leest hier meer over in de 

overgangsregeling. 



12. Ik heb wegens persoonlijke omstandigheden een langere studieduur. Wat betekenen de 

veranderingen voor mij? 

Als je studievertraging oploopt, geldt er doorgaans een overgangsregeling. In de overgangsregeling 

beschrijven we onder welke voorwaarden studenten nog onder het oude curriculum kunnen 

afstuderen en onder welke voorwaarden studenten kunnen of moeten overstappen naar het nieuwe 

curriculum.  

13. Mijn vraag staat hier niet bij; bij wie kan ik mijn vraag stellen? 

Meer informatie over het nieuwe curriculum en de overgangsregelingen per vak wordt in de 

komende maanden verstrekt. Houd je mailbox en de studiegids in de gaten. Neem in de tussentijd 

contact op met je studieadviseur als je hierover een specifieke of dringende vraag hebt. Verder kun 

je ons bij vragen altijd bereiken via info@tue.nl of WhatsApp (06 41683406). Je krijgt dan persoonlijk 

en snel antwoord. 

https://studiegids.tue.nl/praktische-zaken/studentbegeleiding/studieadviseur/?L=

