
Addendum behorende bij de Onderwijs en Examenregeling 2020-
2021 – Faculteit Religie en Theologie 
 
Vanwege de gevolgen van de maatregelen tegen het COVID19 virus wordt een aantal artikelen voor 
collegejaar 2020-2021 tijdelijk buiten werking gesteld of gewijzigd. Deze wijzigingen gelden 
uitsluitend voor collegejaar 2020-2021 met einddatum 31 augustus 2021. Hierbij wordt ook 
verwezen naar het Addendum op de Regeling Aanmelding en Inschrijving voor studiejaar 2020-2021.  
 

Bachelor OER  
Deel A Facultair deel 
 

Artikel 5.3 Bindend (negatief) studieadvies 
Het eerste lid is ook toepassing op studenten die aan het eind van het studiejaar 
2019-2020 niet voldeden aan de norm voor een positief studieadvies. Deze 
studenten worden in staat gesteld aan het eind van het studiejaar 2020-2021 alsnog 
aan de norm voor een positief studieadvies te voldoen. 

 
 
Deel B2 Opleidingsinhoudelijk deel 
 

Artikel 8.1 Nadere vooropleidingseisen.  
In aanvulling op lid 4, worden HBO-studenten die zich voorbereiden op het 
propedeutisch examen tot de Bacheloropleiding toegelaten, indien: 

 De student een positief afrondingsadvies van zijn/haar HBO-instelling kan 
overleggen, uiterlijk 1 augustus aan te leveren aan de VU; 

 De student nog maximaal één onderwijseenheid van de HBO-propedeuse 
moet behalen, of bij meerdere onderwijsheden tot een maximum van 6 EC; 

 
Indien de student niet uiterlijk op 31 december 2020 het propedeutisch examen 
van een HBO-bacheloropleiding heeft behaald, wordt de Bachelorinschrijving aan 
de VU beëindigd. 
  

 
 

Artikel 14 Studieadvies (BSA) 
De student op wie artikel 5.3 in dit addendum van toepassing is, heeft aan het einde 
van studiejaar 2020-2021 voldaan aan de BSA-eis voor het bindend studieadvies 
zoals verwoord in artikel 14 van de OER voor het collegejaar 2019-2020. 

  



Master OER 
Deel B1 Opleidingsspecifiek deel 
 

Artikel 7.2 Toelatingseisen 
In aanvulling op artikel 7.2.1 zijn voor het studiejaar 2020-2021 
(instroommoment september 2020), tevens toelaatbaar de studenten* die 
uiterlijk 31 augustus 2020  
 
ten minste 162 EC van de toelatinggevende WO bacheloropleiding hebben 
behaald, onder de volgende voorwaarden:  

 Alle onderwijseenheden van de bachelor moeten alsnog zijn 
afgerond voor 15 juli 2021 of (indien eerder) voordat het 
masterdiploma wordt behaald. Indien niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen, 
dan wel afronden.  

 De bachelorscriptie moet zijn afgerond voor 1 december 2020 
 
of ten minste 216 EC van de toelatinggevende HBO bacheloropleiding 
hebben behaald, onder de volgende voorwaarden:  

 Alle onderwijseenheden van de bachelor moeten alsnog zijn 
afgerond voor 15 juli 2021 of (indien eerder) voordat het 
masterdiploma wordt behaald. Indien niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen, 
dan wel afronden.  

 De HBO bachelorscriptie moet zijn afgerond voor 1 december 2020 

 Voor studenten die instromen via een ingedaald programma geldt 
als aanvullende eis dat maximaal 6 EC nog open mag staan bij 
aanvang van de masteropleiding 

 
of ten minste 24 EC van het schakel- of premasterprogramma hebben 
behaald, onder de volgende voorwaarden:  

 Het schakel- of premasterprogramma moet alsnog zijn afgerond voor 
15 juli 2021 of (indien eerder) voordat het masterdiploma wordt 
behaald. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de 
student de Masteropleiding niet vervolgen, dan wel afronden.  

 De premasterscriptie moet zijn afgerond voor 1 december 2020 
 

*Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland 
moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet. 

 
 

Artikel 7.3 Selectie-eisen 
Voor de studenten van de opleiding Theology and Religious Studies 
(research) geldt, naast de eisen geformuleerd in artikel 7.2:  

 Dat het cijfergemiddelde over alle behaalde onderwijseenheden van 
de bachelor bij aanvang van de master tenminste 7,5 moet 

 Dat zij aan de gestelde taaleisen dienen te voldoen 

 
 



Artikel 7.3 Schakel- of premasterprogramma 
In aanvulling op artikel 7.3.1 zijn voor het studiejaar 2020-2021 
(instroommoment september 2020), tevens toelaatbaar de studenten* die 
uiterlijk 31 augustus 2020 ten minste 216 EC van de aangewezen HBO 
bacheloropleiding hebben behaald, onder de volgende voorwaarden:  

 Alle onderwijseenheden van de HBO bachelor moeten alsnog zijn 
afgerond voor 15 juli 2021 of (indien eerder) voordat het schakel- of 
premasterprogramma wordt afgerond. Indien niet aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, kan de student  het programma niet 
afronden.   

 De HBO bachelorscriptie moet zijn afgerond voor 1 december 2020 
 
*Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland 
moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet. 

 
 
 
TOELICHTING Bachelor-OER 
 
Artikel 5.3 en artikel 14 (Negatief) Bindend Studieadvies 
In aanvulling op artikel 5.3.1. van de Onderwijs- en Examenregelingen Bacheloropleidingen wordt op 
basis van het Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19 uitstel van het studieadvies 
verleend aan studenten die aan het eind van het studiejaar 2019-2020 niet aan de norm voor een 
positief studieadvies voldoen. Deze studenten dienen voor het einde van het studiejaar 2020-2021 
alsnog aan de norm voor een positief studieadvies, zoals vermeld in de OER 2019-2020 te voldoen.  
Dit is naar aanleiding van overleg van de minister met de VO-Raad, de VSNU en 
studentenorganisaties, waar is afgesproken om studenten die niet aan de norm voor het bindend 
studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen uitstel te verlenen, omdat zij door het coronavirus 
vertraging hebben opgelopen. Studenten hoeven niet actief aan te tonen dat de vertraging is 
opgetreden door de corona-maatregelen. De regeling geldt voor zowel eerstejaars studenten als 
hogerejaars studenten die eerder al uitstel kregen en is onafhankelijk van het aantal behaalde 
studiepunten in 2019-2020.    
 
Artikel 8.1 Nadere vooropleidingseisen 
Op artikel 8.1 is een aanvulling van toepassing. Het doel is te voorkomen dat studenten volgend 
studiejaar niet kunnen starten met hun wo-bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de 
gelegenheid zijn geweest hun HBO-propedeuse voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één 
of enkele vakken niet hebben kunnen afronden.  
Deze bepaling geldt voor Nederlandse en andere EER-studenten die in 2019-2020 hun HBO-
propedeuse niet voor 1 september 2020 hebben kunnen voltooien.  
  
Voor de toelating gelden de volgende voorwaarden:  

 HBO-propedeuse studenten die willen doorstromen naar een wo-bachelor, vragen bij hun 
HBO-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede 
ligt dat betreffende leerling of student vóór 1 januari 2021 de betreffende propedeuse 
afrondt.  

 De student moet het afrondingsadvies van de HBO-instelling uiterlijk 1 augustus inleveren bij 
de WO-instelling. SOZ beoordeelt of de desbetreffende student toelaatbaar is. Zo ja, dan 
wordt de student toegelaten tot de bacheloropleiding.   

 Indien het de toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de HBO-propedeuse af te 
ronden, beëindigt de VU de inschrijving in de WO-bacheloropleiding.  



 
In het laatste geval blijven de behaalde resultaten geldig. Nadat de student zich opnieuw voor de 
bachelor heeft ingeschreven kan hij de examencommissie verzoeken om in aanmerking te komen 
voor vrijstelling van de reeds behaalde vakken uit het verplichte curriculum van de 
bacheloropleiding.   
 
TOELICHTING Master OER 
 
Artikel 7.2 Toelatingseisen 
Aan artikel 7.2 is toelating tot de masteropleiding tot 1 september 2020 toegevoegd middels de 
zogenaamd ‘zachte knip’. Deze bepaling geldt voor Nederlandse en andere EER1-studenten die in 
2019-2020 een bacheloropleiding of schakel-/premasterprogramma volgen.  
De ‘zachte knip’ geeft hogescholen en universiteiten de ruimte om af te wijken van de eis dat een 
bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding, op de 
manier die het beste past bij de specifieke kenmerken van de masteropleiding. Studenten dienen 
hun bacheloropleiding of premasterprogramma uiterlijk 31 augustus 2021 af te ronden. Indien de 
student niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan kan de student de masteropleiding niet 
vervolgen dan wel afronden.  
In het laatste geval blijven de behaalde resultaten geldig. Nadat de student zich opnieuw voor de 
master heeft ingeschreven kan hij de examencommissie verzoeken om in aanmerking te komen voor 
een vrijstelling van de reeds behaalde vakken uit het verplichte curriculum van de masteropleiding.   
 
Per masteropleiding is bij besluit van het faculteitsbestuur ingevuld onder welke voorwaarden de 
student wordt toegelaten tot de masteropleiding in geval de student nog niet in het bezit is van een 
bachelorgraad of afgerond schakel-/premasterprogramma of anderszins nog niet voldoet aan de 
eisen voor toelating tot de opleiding genoemd in de artikelen 7.2. Op opleidingsniveau worden deze 
voorwaarden in het faculteitsbesluit weergegeven in het addendum van de OER. Daarbij wordt in elk 
geval het minimum aantal studiepunten dat behaald moet zijn, aangegeven. Vervolgens wordt – 
indien van toepassing - gespecificeerd of het eindwerk voltooid moet zijn voordat met het eindwerk 
van de masteropleiding wordt begonnen (een vaak voorkomende voorwaarde bij de VU). Waar van 
toepassing worden aanvullende inhoudelijke eisen vermeld, m.b.t. kennis en vaardigheden die 
student moet hebben of tot onderwijseenheden die de student moet hebben afgerond voordat 
hij/zij tot de masteropleiding kan worden toegelaten.  
BETA en FGB hebben bij een aantal opleidingen directe doorstroom van hbo-bachelor naar wo-
master. In  artikel 7.2 worden zij verzocht het minimaal aantal behaalde EC om in aanmerking te 
komen voor de ‘zachte knip’ apart te vermelden.  
 
 
Artikel 7.3 Selectie-eisen 
De methode om te toetsen of aan de selectie-eisen is voldaan kan hier waar nodig worden 
aangepast. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een cijfer voor de bachelorscriptie nog niet 
beschikbaar is.  
 
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 

                                                           
1 EER studenten zijn studenten die een vooropleiding hebben uit een land dat behoort tot de 
Europese Economische Ruimte plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland. Meer informatie is te vinden 
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-
horen-bij-de-europese-economische-ruimte-eer 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-economische-ruimte-eer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-economische-ruimte-eer


Zie de toelichting bij artikel 7.2 met dien verstande dat het schakel/premasterprogramma in één jaar 
moet worden afgerond en dat voor het afronden van het schakel/premasterprogramma de HBO / 
WO-Bacheloropleiding moet zijn behaald. 
Als schakel-/premasterstudenten het programma niet afronden voor september 2020 én niet in 
aanmerking komen voor zachte knip kunnen ze zich in 2020-2021 wel herinschrijven. Ze betalen dan 
niet de gebruikelijke premastervergoeding voor 30 EC, maar alleen voor het aantal nog openstaande 
EC. 
 


