Bachelor  Master?
English below

Heb je je bachelor opleiding afgerond? En ga je verder met een
masteropleiding in Leiden?
Leeg je winkelwagen! De winkelwagen is specifiek voor een loopbaan. Dus...ben je master..
dan kun je niet meer bij je bachelor winkelwagen om een inschrijving te voltooien of te
verwijderen. Dit heeft te maken met de harde knip. Je kunt je pas voor masterstudieactiviteiten inschrijven als je masterinschrijving voltooid is.
We hebben ontdekt dat je als bachelor student een master-studieactiviteit wel in je
winkelwagen kunt plaatsen, maar de inschrijving niet meer kunt voltooien. Als je later
masterstudent bent, kun je niet meer bij je bsc-winkelwagen en krijg je een melding dat je
niet kunt inschrijven 'omdat de studieactiviteit al in je winkelwagen zit' (waar je niet meer bij
kunt) Een studieactiviteit 'alvast' in je winkelwagen zetten heeft dus geen zin. Je kunt er niet
meer bij om de inschrijving te voltooien of te verwijderen.
Zorg dus dat na afronding van je bachelor opleiding , je je winkelwagen leeg maakt. Zodra je
masterinschrijving voltooid is kun je je weer inschrijven.

Did you finish your bachelor Study? And will you continue with a Master
Study in Leiden?
Empty your shopping cart! The shopping cart is connected to the career. So...if you are a
master student.. you can no longer access you bachelor shopping cart to finish a registration
or to drop a class. This is a consequence of the 'harde knip' Only Master students are
allowed to enroll for master class numbers
We found out that it is possible to enter a masterclassnumber into your shopping cart as a
bachelor student. But you cannot finish the enrollment. And later, when you are a master
student you cannot register because the course 'is already in your shopping cart' (which you
cannot access). So please check if you shopping cart is empty after finishing your bachelor
study. Do the master enrollments after you are a registered master student.

