
Addendum behorende bij de Onderwijs en Examenregeling 2022-2023 FGW 
 

Bachelor OER Deel B1 Opleidings-specifiek deel 
 

Artikel 8.1 Nadere vooropleidingseisen  

In aanvulling op lid 5, worden hbo-studenten die zich voorbereiden op het 
propedeutisch examen tot de Bacheloropleiding toegelaten, indien: 

 De student een positief afrondingsadvies van diens hbo-instelling 
kan overleggen, uiterlijk 1 augustus 2022 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 2022 het propedeutisch 
examen van een hbo-bacheloropleiding heeft behaald, wordt de 
inschrijving aan de Vrije Universiteit voor de Bacheloropleiding beëindigd. 
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Master OER Deel B1 Opleidings-specifiek deel 
 

Artikel 7.2 Toelatingseisen 

In aanvulling op artikel 7.2.1 zijn voor het studiejaar 2022-2023 
instroommoment september 2022, tevens toelaatbaar de studenten* die 
uiterlijk 31 augustus 2022  
 
ten minste 162 EC van de toelatinggevende bacheloropleiding hebben 
behaald, waaronder de bachelorscriptie of ander eindwerk, onder de 
volgende voorwaarden:  

 Het bachelorexamen moet alsnog zijn behaald voor 1 september 
2023 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.  

 Voor de masteropleidingen Communicatie- en 
Informatiewetenschappen (met uitzondering van de 
opleidingsroute Schrijven en vertalen) en Taalwetenschappen 
geldt de aanvullende eis dat het vak Statistiek behaald dient te zijn 
voor aanvang van de master 

 Voor de masteropleidingen Ma Philosophy en Ma Filosofie van 
Cultuur en Bestuur geldt de aanvullende eis dat de student voor 1 
september 2022 aantoont toelaatbaar te zijn tot een (andere) 
vakwetenschappelijke master (waarvoor mogelijk andere zachte-
knip-eisen gelden) 

 Voor de masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur geldt 
daarnaast de eis dat de student uiterlijk op 1 december 2022 een 
relevante minor heeft afgerond of 18 EC aan relevante filosofische 
vakken heeft afgerond 
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of ten minste 216 EC van de toelatinggevende hbo-bacheloropleiding,  
hebben behaald, waaronder de bachelorscriptie of ander eindwerk, onder 
de volgende voorwaarden:  

 Alle onderwijseenheden van de bachelor moeten alsnog zijn 
behaald voor 1 september 2023 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  

 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 

 
 
tevens toelaatbaar de studenten* die uiterlijk 31 augustus 2022 ten minste 
80% van het totaal aantal EC van het schakel- of premasterprogramma 
hebben behaald, waaronder de scriptie of ander eindwerk, onder de 
volgende voorwaarden:  

 Het schakel- of premasterprogramma moet alsnog zijn behaald 
voor 1 september 2023 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.  

 Het vak Academische vaardigheden / Academic Skills dient behaald 
te zijn voor aanvang van de master 

 Voor de masteropleidingen Communicatie- en 
Informatiewetenschappen (met uitzondering van de 
opleidingsroute Schrijven en vertalen) en Taalwetenschappen 
geldt de aanvullende eis dat het vak Statistiek behaald dient te zijn 
voor aanvang van de master. 

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

 

 

Artikel 7.3 Selectie-eisen 

In afwijking van artikel 7.3.1 wordt voor de opleidingen Humanities 
(research) en Classics and Ancient Civilizations (research) de volgende 
aanvullende methode gebruikt om aan te tonen dat studenten aan de 
selectie-eisen voldoen:  
 
Dat het cijfergemiddelde over alle behaalde onderwijseenheden van de 
bachelor bij aanvang van de master tenminste 7,5 is. 
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Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 

In aanvulling op artikel 7.4.1 zijn voor het studiejaar 2022-2023 
(instroommoment september 2022), tevens toelaatbaar de studenten* die 
uiterlijk 31 augustus 2022  
 
ten minste 216/162 EC van de aangewezen hbo/wo- bacheloropleiding 
hebben behaald, waaronder de bachelorscriptie of ander eindwerk onder 
de volgende voorwaarden:  

 Het hbo/wo-bachelor-examen moet alsnog zijn behaald voor 1 
september 2023 of (indien eerder) voordat het schakel- of 
premasterprogramma wordt afgerond. Indien niet aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, kan de student  het programma niet 
afronden dan wel vervolgen.   

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