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Aanleiding

De aanleiding van dit document zijn de wijzigingen in de Regeling Aanmelding en Inschrijving 20212022, de Premasterregeling 2021-2022 en de format OER 2020-2021 en 2021-2022 vanwege de
gevolgen van coronacrisis. Deze wijzigingen zijn van toepassing op collegejaar 2021-2022 en zijn
bedoeld om studenten tegemoet te komen in deze uitzonderlijke periode.

Doel van dit document

Het doel is derhalve het vaststellen van het addendum op de Regeling Aanmelding en Inschrijving
2021-2022 en de Premasterregeling 2021-2022. Het document bevat ook het addendum OER 20202021 en 2021-2022 in het licht van alle wijzigingen in de aanmeld- en inschrijfregels, ten opzichte
van het reguliere proces. De wijzigingen doen zich voor bij het Bindend Studieadvies (BSA) aan het
eind van studiejaar 2020-2021, de toelatingsvoorwaarden voor studiejaar 2021-2022 en de
collegegeldtarieven van studiejaar 2021-2022.

Leeswijzer

Om de integriteit van de bestaande documenten niet aan te tasten, is gekozen voor dit addendum,
waarbij de reguliere regelingen voor het overige intact blijven. Het addendum beschrijft de
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toevoegingen en wijzigingen op de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 en de
Premasterregeling 2021-2022. Daarnaast is het addendum op de format OER 2020-2021 en 20212022 van de Vrije Universiteit als bijlage toegevoegd, alsmede een toelichting op de
medezeggenschap. U vindt de betreffende regelingen op de website van de VU: Belangrijke
regelingen - Meer over - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) en Format Onderwijs- en
Examenregelingen (OER) (vu.nl)

Behorende bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022
II Toelatingseisen

Artikel 3 Toelatingseisen Bachelor
Een aspirant-student die vanwege de coronacrisis niet voor 1 september 2021 de toelating gevende
hbo-propedeuse afrondt wordt toegelaten tot een bacheloropleiding onder de volgende
voorwaarden:
1. Er ontbreekt maximaal één vak, of bij meerdere vakken tot een maximum van totaal 6 EC
om de propedeuse af te ronden.
2. De aspirant-student dient uiterlijk 1 augustus 2021 een aanvraag in voor toelating tot de
bacheloropleiding zonder afgeronde hbo-propedeuse. Daarvoor is in elk geval nodig een
positief afrondingsadvies van de hbo-instelling, een eigen verklaring van de ontbrekende EC
en een cijferlijst met de behaalde EC. Voor de numerus fixus opleidingen (B Geneeskunde, B
Tandheelkunde, B Psychologie en B Criminologie) is de deadline voor de aanvraag 15 juli
2021.
3. De aspirant-student doet een verzoek tot herinschrijving bij zijn hbo-instelling en dient een
verzoek tot inschrijving in voor de bacheloropleiding bij de Vrije Universiteit Amsterdam via
Studielink.
4. De aspirant-student heeft zich niet eerder ingeschreven voor de betreffende
bacheloropleiding en heeft niet eerder gebruik gemaakt van mogelijkheid om in te schrijven
voor een WO bacheloropleiding zonder dat de aspirant-student de toelatinggevende hbopropedeuse heeft afgerond.
De aspirant student rondt zijn hbo-propedeuse voor 1 januari 2022 af. De inschrijving wordt
beëindigd door de VU wanneer de student op 1 januari 2022 de hbo-propedeuse niet volledig
afgerond heeft.
Artikel 3.2 Taaleisen Bachelor
1. De aspirant student die als gevolg van de coronacrisis geen Staatsexamen Nederlands als
tweede taal (Nt2 II) heeft kunnen afleggen om voorafgaand aan de start van het studiejaar
op 1 september 2021 voldoende beheersing van het Nederlands aan te tonen, kan worden
toegelaten tot de bacheloropleiding. Toelating geschiedt dan onder de voorwaarde dat de
student het Staatsexamen Nederlands als tweede taal vóór 1 januari 2022 behaalt en bij
inschrijving in de bacheloropleiding kan aantonen zich te hebben aangemeld voor
voornoemd examen en dit uiterlijk 17 november 2021 af te leggen. Indien de student niet
vóór 1 januari 2022 kan aantonen het Staatsexamen Nederlands als tweede taal te hebben
behaald dan zal hij/zij worden uitgeschreven.
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Artikel 4 Toelatingseisen Master
1. Een aspirant-student die vanwege de coronacrisis niet voor 1 september 2021 (of 1 februari
2022 voor start in februari) de toelatinggevende bacheloropleiding of het toelatinggevende
premasterprogramma afrondt, wordt toegelaten tot een masteropleiding onder de volgende
voorwaarden:
a. De aspirant-student dient uiterlijk 1 augustus 2021 (voor start in september 2021) of 3
januari 2022 (voor start in februari 2022) een aanvraag in voor toelating tot de
masteropleiding zonder afgeronde bacheloropleiding of premasterprogramma.
b. De aspirant-student doet een verzoek tot herinschrijving bij zijn bacheloropleiding of
premasterprogramma en dient een verzoek tot inschrijving in voor de masteropleiding bij de
Vrije Universiteit Amsterdam via Studielink.
c. De aspirant-student voldoet aan de voorwaarden die de faculteit heeft vastgesteld op
opleidingsniveau en zoals vermeld in het addendum Onderwijs- en Examenreglement 20212022 en de opleidingswebsite via masters.vu.nl.
d. De aspirant-student is in het bezit van een positief besluit toelating van de betreffende
toelatingscommissie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
e. De aspirant-student heeft zich niet eerder ingeschreven voor de betreffende
masteropleiding en heeft niet eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te
schrijven voor een masteropleiding zonder dat de aspirant-student de toelatinggevende
bachelor of het premasterprogramma heeft afgerond.
Het bachelorexamen moet alsnog zijn behaald / het premasterprogramma moet alsnog zijn
afgerond voor 1 september 2022 of (indien eerder) voordat het master-examen wordt behaald.
Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet
vervolgen, dan wel afronden.

III Collegegeld en vergoedingen

Artikel 5 Wettelijk collegegeld Bachelor- en Masteropleidingen
1. Ongewijzigd.
2. Het wettelijk collegegeld voor
a. Een voltijd, deeltijd of duale opleiding bedraagt € 1.084,
b. Degene die zich voor het eerst inschrijft voor een opleiding in het Hoger Onderwijs en die
voldoet aan alle voorwaarden voor het verlaagde wettelijk collegegeld, betaalt € 542.
3. Het wettelijk collegegeld voor:
a. De joint degree bacheloropleiding Liberal Arts and sciences (AUC) bedraagt € 3.476.
b. Degene die zich voor het eerst inschrijft in het Hoger Onderwijs, voor de joint degree
bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (AUC) en die voldoet aan alle voorwaarden voor
het verlaagde wettelijk collegegeld, betaalt € 2.934.
4. Het wettelijk collegegeld voor:
c. De bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics bedraagt € 3.136.
d. Degene die zich voor het eerst inschrijft in het Hoger Onderwijs, voor de bacheloropleiding
Philosophy, Politics and Economics en die voldoet aan alle voorwaarden voor het verlaagde
wettelijk collegegeld, betaalt het verlaagde collegegeld van € 2.594.
1.
2.

Instellingscollegegeld Bachelor- en Masteropleidingen
Degene die niet voldoen aan alle voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief zijn het
instellingstarief verschuldigd, zoals opgenomen in bijlage 1 (Tarieven instellingscollegegeld). Op
deze tarieven (niet-EER en 2e Graad) is een tegemoetkoming van € 1.084 toegepast.
Het instellingscollegegeld voor studenten voor wie het collegegeld wordt betaald door het UAF,
bedraagt € 1.084.
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3.

Het instellingstarief voor niet-EER studenten die deelnemen aan een Erasmus Mundus
Programma (Neurasmus, Atosim of Imabee) bedraagt € 1.084.

Voor studenten die gebruik maken van de mogelijkheid te starten met een bachelor- of
masteropleiding, zonder dat de toelatinggevende vooropleiding is afgerond, op basis van de
voorwaarden in artikel 3 en 4 van deze regeling én die instellingscollegegeld plichtig zijn voor zowel
de bachelor- als de masteropleiding geldt:
1. Bij studenten die zowel voor een VU bachelor- als een VU masteropleiding staan ingeschreven,
wordt één maal collegegeld geïnd, namelijk het collegegeld voor de masteropleiding.
2. Indien de student de bacheloropleiding moet afmaken bij de VU en aan een andere Nederlandse
universiteit start met de masteropleiding, dan kan de student contact opnemen met de VU. In
dat geval zal de VU voor de bacheloropleiding instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk
collegegeld innen.
Voor studenten die gebruik maken van de mogelijkheid te starten met een masteropleiding, zonder
dat het toelating gevende premasterprogramma is afgerond óf van de mogelijkheid te starten met
een premasterprogramma zonder dat de toelating gevende bacheloropleiding is afgerond en die
instellingscollegegeld plichtig zijn, geldt dat deze studenten in 2021-2022 worden vrijgesteld van het
betalen van de premastervergoeding.

Bijlage 1
Tarieven Instellingscollegegeld
AFKORTINGEN

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

AUC: Amsterdam University College
FRT: Faculteit Religie- en Theologie
EER: Europese Economische Ruimte
Jd: Joint degree
THK: Faculteit der Tandheelkunde
BETA: Faculteit der Bètawetenschappen
FGB: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
FGW: Faculteit der Geesteswetenschappen
RCH: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
GNK: Faculteit der Geneeskunde
FSW: Faculteit der Sociale Wetenschappen

TOELICHTING

A. Instellingstarief: Collegegeldtarief, vastgesteld door het College van Bestuur voor alle personen
die niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld tarief.
B. 2e Graad: Het verschuldigde collegegeld na het behalen van een bachelor, respectievelijk
masterdiploma in het Hoger Onderwijs EN er is een inschrijving voor een tweede bachelor,
respectievelijk master inschrijving.
C. Niet EER tarief: Collegegeld tarief voor personen met een nationaliteit van buiten de EER.

TARIEVEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD
Faculteit Opleiding

Niet EER

2e Graad

AUC
BETA

€ 11.376
€ 11.426

€ 11.376
€ 10.566

B Liberal Arts and sciences
Bacheloropleidingen
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BETA
BETA
BETA
FGB
FGB
FGB
FGB
FGB
FGB
FGB
FRT
FRT
FRT
FRT
FGW
FGW
FGW
FGW
FGW
FGW
FGW
FSW
FSW
FSW
GNK
GNK
GNK
RCH
RCH
RCH
SBE
SBE
SBE
SBE
SBE
SBE
THK
THK

M Chemistry (jd); M Physics & Astronomy (jd); M
Computational Science (jd); M Computer Science (jd); M
Bioinformatics and Systems Biology (jd)
Masteropleidingen (60 EC)
Masteropleidingen (120 EC)
B Bewegingswetenschappen
B Psychologie; B Pedagogische wetenschappen
M Bewegingswetenschappen; M Psychologie; M
Pedagogische wetenschappen
M Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health
(research)
Research Masteropleidingen (120 EC)
M Leraar VHO Bètawetenschappen; M Leraar VHO Mensen
Maatschappijwetenschappen; M Leraar VHO Taal- en
Cultuurwetenschappen
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen; M
Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
bacheloropleidingen
M Theologie en Religiewetenschappen (60 EC)
M Theologie en Religiewetenschappen (120 EC)
M Theologie en Religiewetenschappen (180 EC)
B Philosophy, Politics and Economics
B Archeologie; B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur; B
Oudheidwetenschappen
Overige bacheloropleidingen
M Archeologie; M Oudheidstudies
M Oudheidstudies (research)
Research masteropleidingen (120 EC)
Overige masteropleidingen
Bacheloropleidingen
Research masteropleidingen (120EC)
Overige masteropleidingen
B Geneeskunde
M Geneeskunde
M Oncology; M Cardiovascular Research (research)
B Law in Society
Overige bacheloropleidingen
Masteropleidingen
B International Business Administration
Overige bacheloropleidingen
M Entrepreneurship (jd)
M Business in Society (jd)
M Tinbergen; M Business Data Science (jd)
Masteropleidingen (60 EC)
B Tandheelkunde
M Tandheelkunde
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€ 14.026

€ 12.756

€ 15.446
€ 14.236
€ 11.426
€ 7.786
€ 15.546

€ 12.966
€ 12.966
€ 10.566
€ 6.926
€ 12.966

€ 14.336

€ 12.966

€ 11.606
€ 7.536

€ 10.336
€ 5.056

€ 6.326

€ 5.056

€ 7.786
€ 15.546
€ 11.606
€ 9.696
€ 11.426
€ 8.046

€ 6.926
€ 12.966
€ 10.336
€ 8.836
€ 10.566
€ 7.216

€ 7.786
€ 15.546
€ 10.356
€ 11.606
€ 15.546
€ 7.786
€ 11.606
€ 15.546
€ 19.236
€ 21.413
€ 14.236
€ 8.636
€ 7.786
€ 15.546
€ 8.636
€ 7.786
€ 16.006
€ 11.606
€ 14.616
€ 15.546
€ 21.686
€ 23.996

€ 6.926
€ 12.966
€ 9.316
€ 10.336
€ 13.066
€ 6.926
€ 10.336
€ 13.066
€ 18.376
€ 20.556
€ 12.966
€ 7.776
€ 6.926
€ 13.066
€ 7.776
€ 6.926
€ 13.516
€ 10.336
€ 14.616
€ 10.336
€ 19.616
€ 21.716

TARIEVEN OVERGANGSREGELING 2020
Faculteit Opleiding

EER

Niet EER

B Theologie (jd)
B Tandheelkunde
M Tandheelkunde

€ 3.972
€ 17.621
€ 19.748

€ 3.972
€ 19.492
€ 21.767

TARIEVEN OVERGANGSREGELING 2021
Faculteit Opleiding

Niet EER

2e Graad

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 6.927

€ 14.002
€ 14.106
€ 14.106
n.v.t.

n.v.t.
€ 13.066

€ 14.106
€ 14.106

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 14.106
€ 14.106
€ 14.106
€ 14.866

FRT
THK
THK

BETA
FGB
FGB
FRT
FGW
FGW
FSW
RCH
SBE
SBE

Masteropleidingen (60 EC)
Master Psychologie; M Pedagogische Wetenschappen
Theologie en Religiewetenschappen (1-jarig)
Bacheloropleidingen ACASA (Archeologie; Griekse en Latijnse
taal en cultuur; Oudheidwetenschappen)
Masteropleidingen (60 EC)
Masteropleidingen ACASA (Archeologie; Griekse en Latijnse
taal en cultuur; Oudheidwetenschappen)
Masteropleidingen (60 EC)
Masteropleidingen (60 EC)
Masteropleidingen (60 EC)
M Entrepreneurship (jd)
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Behorende bij de VU brede bepalingen Premasterregeling 2021-2022
Artikel 3 Toelating tot een premasterprogramma
Toelating tot een premasterprogramma zonder een afgeronde (hbo-)bacheloropleiding
Een aspirant-student die vanwege de coronacrisis niet voor 1 september 2021 de
toelatinggevende (hbo-)bacheloropleiding afrondt wordt toegelaten tot een
premasterprogramma onder de volgende voorwaarden:
a. De aspirant premasterstudent dient uiterlijk 1 augustus 2021 een aanvraag voor toelating
tot het premasterprogramma zonder afgeronde bacheloropleiding in
b. De aspirant-student doet een verzoek tot herinschrijving bij zijn (hbo-)bacheloropleiding en
dient een verzoek tot inschrijving in voor het premasterprogramma bij de Vrije Universiteit
Amsterdam via Studielink.
c. De aspirant-student voldoet aan de voorwaarden die de faculteit heeft vastgesteld op
opleidingsniveau zoals vermeld in het addendum Onderwijs- en Examenreglement 20212022.
d. De aspirant-student is in het bezit van een positief besluit toelating van de betreffende
toelatingscommissie van de Vrije Universiteit Amsterdam
e. De aspirant-student heeft zich niet eerder ingeschreven voor het betreffende
premasterprogramma en heeft niet eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich in
te schrijven voor een VU premasterprogramma zonder dat de aspirant-student de
toelatinggevende (hbo-)bachelor heeft afgerond.
Het (hbo-)bachelor-examen moet alsnog zijn behaald voor 1 september 2022 of (indien eerder)
voordat het premasterprogramma wordt afgerond. Indien niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, kan de student het programma niet afronden danwel vervolgen.
Artikel 5 Kosten Premasterprogramma
Premasterstudenten betalen een vergoeding ter hoogte van maximaal een proportioneel deel van
het wettelijk collegegeld, met een maximum van het wettelijk collegegeld. Het tarief voor 2021-2022
is €18,07 per EC en €542,00 voor een programma van 30 EC.
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Bijlage 2

Onderstaande addenda op de format OER ter informatie.
Het format addendum OER valt niet onder de besluitvorming over de RAI en Premasterregeling,
maar vormt daarmee wel een samenhangend pakket aan maatregelen die de VU neemt als gevolg
van de coronacrisis. De formats worden na besluitvorming aan de faculteiten gestuurd voor nadere
vaststelling.

Behorende bij de Onderwijs en Examenregeling 2020-2021
Bachelor OER Deel B2 Opleidingsinhoudelijk deel
Artikel 14 Studieadvies (BSA)
Om een positief studieadvies te krijgen, moet de student;
a. ten minste 36 [PPE: 48, Acasa: 42, Bedrijfskunde: 42, International
Business Administration: 42] EC hebben behaald aan het einde van het
eerste jaar van inschrijving, te weten 2020-2021.
b. [keuze]: en voldaan hebben aan de kwalitatieve eis:

Advies OLC. Zie
toelichting.

Behorende bij de Onderwijs en Examenregeling 2021-2022
Bachelor OER Deel B1 Opleidings-specifiek 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 HBOinstelling kan overleggen, uiterlijk 1 augustus 2021 aan te leveren
aan de VU;
 De student nog maximaal één onderwijseenheid van de HBOpropedeuse moet behalen, of bij meerdere onderwijsheden tot
een maximum van 6 EC.
Indien de student niet uiterlijk op 31 december 2021 het propedeutisch
examen van een HBO-bacheloropleiding heeft behaald, wordt de
inschrijving aan de Vrije Universiteit voor de Bacheloropleiding beëindigd.
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Op basis van
gewijzigd artikel
7:37c WHW
Medezeggenschap:
Advies USR op
beleid (9:33a WHW,
tweede lid)
advies OLC per
opleiding via OER

Master OER Deel B1 Opleidings-specifiek deel
Artikel 7.2 Toelatingseisen
In aanvulling op artikel 7.2.1 zijn voor het studiejaar 2021-2022
[instroommoment september 2021/februari 2022], tevens toelaatbaar de
studenten* en die uiterlijk 31 augustus 2021
ten minste [noem hier aantal EC] EC van de toelatinggevende
bacheloropleiding hebben behaald, onder de volgende voorwaarden:
 Het bachelorexamen moet alsnog zijn behaald voor 1 september
2022 of (indien eerder) voordat het masterexamen wordt behaald.
Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student de
masteropleiding niet vervolgen, dan wel afronden.
 [Keuze aanvullende eisen:]
o de bachelor-scriptie (of ander eindwerk) moet zijn
afgerond voordat de student begint met zijn
masterscriptie, dan wel eindwerk
o vul in: eventuele aanvullende eisen kennis en
vaardigheden/vakkeneis

Op basis van
gewijzigd artikel
7:37c WHW
Medezeggenschap:
Advies USR op
beleid (9:33a WHW,
tweede lid)
advies OLC per
opleiding via OER

[keuze bij premaster]
tevens toelaatbaar de studenten* die uiterlijk 31 augustus 2021 ten minste
[noem hier aantal EC] EC van het schakel- of premasterprogramma hebben
behaald, onder de volgende voorwaarden:
 Het schakel- of premasterprogramma moet alsnog zijn behaald
voor 1 september 2022 of (indien eerder) voordat het masterexamen wordt behaald. Indien niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen, dan
wel afronden.
 [Keuze aanvullende eisen:]
o Het eindwerk van het schakel- of premasterprogramma
moet zijn afgerond voordat de student begint met zijn
masterscriptie, dan wel -eindwerk
o Vul in: eventuele aanvullende eisen kennis en
vaardigheden/vakkeneis
*Voor niet-EER studenten die een bacheloropleiding buiten Nederland
moeten afronden gelden bovenstaande aanvullingen niet.
Artikel 7.3 [Keuze] Selectie-eisen
In afwijking van artikel 7.3.1 worden de volgende aanvullende methoden
gebruikt om aan te tonen dat studenten aan de selectie-eisen voldoen:
1. …
9

Op basis van
gewijzigd artikel
7:37c WHW

2. …

Medezeggenschap:
Advies USR op
beleid (9:33a WHW,
tweede lid)
advies OLC per
opleiding via OER

Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma
In aanvulling op artikel 7.4.1 zijn voor het studiejaar 2021-2022
(instroommoment september 2021), tevens toelaatbaar de studenten* en
die uiterlijk 31 augustus 2021
ten minste [noem hier aantal EC] EC van de aangewezen [HBO/WO]bacheloropleiding hebben behaald, onder de volgende voorwaarden:
 Het [HBO/WO] bachelor-examen moet alsnog zijn behaald voor 1
september 2022 of (indien eerder) voordat het schakel- of
premasterprogramma wordt afgerond. Indien niet aan deze
voorwaarde wordt voldaan, kan de student het programma niet
afronden danwel vervolgen.
 [Keuze aanvullende eisen:]
o de bachelor-scriptie (of ander eindwerk) moet zijn
afgerond voordat de student begint met het eindwerk van
het premasterprogramma
o Vul in: eventuele aanvullende eisen kennis en
vaardigheden/vakkeneis

Op basis van
gewijzigd artikel
7:37c WHW
Medezeggenschap:
Advies USR op
beleid (9:33a WHW,
tweede lid)
advies OLC per
opleiding via OER

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

Toelichting
Toelichting Medezeggenschap
Op de Regeling Aanmelding Inschrijving is geen medezeggenschap van toepassing.
Op de Premasterregeling (deel A) is geen medezeggenschap van toepassing.
Het beleid Instellingscollegegelden (zie bijlage 1) wordt vastgesteld door het CvB, daarop is
adviesrecht van de Universitaire Studentenraad van toepassing. Een wijziging in het beleid
instellingscollegegeld is gebaseerd op artikel 7:46 WHW. Hiervoor geldt dat de USR advies uitbrengt,
zoals vastgelegd in 9:33a WHW tweede lid.
De wijzigingen in toelatingsvereisten worden genomen op basis van de nog te verwachten
wetwijziging van artikel 7:37c WHW. De medezeggenschap die hierop van toepassing is:
 Advies van de USR op het beleid overeenkomstig 9:33a WHW tweede lid van toepassing
verklaard en;
 Advies van de opleidingscommissies op de uitwerking per opleiding, via de OER.
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Er is geen rol voor de Facultaire Studentenraad, aangezien de USR al heeft geadviseerd over het
beleid.
Op het voorgenomen besluit om de BSA-norm (zoals bedoeld in artikel 7:8b WHW) te verlagen dient
advies te worden gevraagd bij de opleidingscommissies (zoals bedoeld in artikel 9:18 WHW lid 2).
Het stappenplan dat moet worden gevolgd om een BSA te kunnen geven bij het einde van dit
studiejaar loopt al en is in een zodanige fase dat er geen terugweg meer is naar de oorspronkelijk
vastgestelde BSA-norm. Wij kiezen ervoor om de opleidingscommissies te informeren over dit
besluit.

Toelichting Bachelor-OER
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 2021 te voltooien, doordat zij één
of enkele vakken niet hebben kunnen afronden.
Deze bepaling geldt voor Nederlandse en andere EER-studenten die in 2020-2021 hun HBOpropedeuse niet voor 1 september 2021 hebben af kunnen voltooien en zich niet eerder voor de
betreffende opleiding hebben ingeschreven.
Artikel 14 Bindend (negatief) Studieadvies
Universiteiten houden vast aan het BSA, maar verlagen in dit uitzonderlijke jaar (2020-2021) voor de
huidige eerstejaarsstudenten de norm met 6 EC. Effectief betekent dit voor de VU een verlaging van
de BSA-norm van 42 naar 36 ECTS, afgezien van enkele opleidingen (o.a. PPE, ACASA en enkele
opleidingen bij SBE) die een afwijkende norm hanteren, maar deze dienovereenkomstig verlagen.

Toelichting Master OER
Artikel 7.2 Toelatingseisen
Aan artikel 7.2 is toelating tot de masteropleiding per 1 september 2021/1 februari 2022 toegevoegd
middels de zogenaamde ‘zachte knip’. Deze bepaling geldt voor Nederlandse en andere EER1studenten die in 2020-2021 een bacheloropleiding of schakel-/premasterprogramma volgen en niet
eerder ingeschreven stonden voor de betreffende masteropleiding.
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 2022 af te ronden. Indien de
student niet aan deze voorwaarde voldoet, dan kan de student de masteropleiding niet vervolgen
danwel afronden.

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-landenhoren-bij-de-europese-economische-ruimte-eer
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Per masteropleiding wordt - binnen de kaders van het VU beleid zachte knip 2021 - 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 artikel 7.2. Op opleidingsniveau
worden deze voorwaarden 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.
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 bachelor-scriptie nog niet
beschikbaar is.
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma
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.
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