[English follows Dutch]

VU Toets Geschiedenis

Datum: woensdag 19 mei 2021
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Online toets
Literatuur ter voorbereiding
Nader te bepalen, doch uiterlijk per 1 januari 2021.
De toets bestaat uit open vragen en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.
Praktische zaken
• Wanneer de deficiëntie geschiedenis aan jou is opgelegd, ben je automatisch aangemeld voor de
toets. Je moet je deelname echter nog bevestigen door de betaling voor de toets te voldoen.
• De kosten voor de deelname aan de toets zijn €130,-. Dit bedrag dien je over te maken op
rekeningnummer NL93Deut0487635272 t.n.v. Vrije Universiteit Amsterdam o.v.v. ‘FGWGeschiedenistoets’ en jouw naam, studentnummer én ordernummer: 1362002.
Deadline voor de betaling is 1 mei 2021.
Als het geld niet tijdig is ontvangen, kun je niet deelnemen aan de toets.
Het is niet mogelijk om restitutie van dit bedrag te ontvangen.
Op uiterlijk 3 mei 2020 hoor je of jouw betaling in goede orde is ontvangen.
• Als je de opleiding toch niet wil volgen, verzoeken wij je vriendelijk om jouw aanmelding in Studielink
terug te trekken.
Studie- en Studentenadministratie
Vrije Universiteit van Amsterdam

VU History Examination
Datum:
Time:
Location:

Wednesday 19 May 2021
13.30 – 16.30 hrs. (Amsterdam time)
Online examination

Literature
To be determined. No later than 1 January 2021.
The test consist of open-ended questions and is offered in both Dutch and English.
Registration
• When this test applies to you, you are automatically registered for the test after your conditional
admittance to the programme. However, you do have to confirm your participation by fulfilling the
payment for the test.
• The fee for the test is €130,-. This amount can be transferred to account number
NL93Deut0487635272 in the name of Vrije Universiteit Amsterdam. Make sure to include ‘FGW –
History exam’, your name + student number, and order number 1362002 in the description.

The payment deadline is 1 May 2021.

•

A payment confirmation will be send to you no later than 3 May 2021. If we have not received the
payment by the deadline, you will not be able to take the exam. It is not possible to receive a
refund of the paid fee for this exam.
If you do not want to take the test to continue with your admission to the programme, we kindly
request you to cancel your application in Studielink. You will then no longer be considered for the
programme.

International Office
Vrije Universiteit Amsterdam

