
 
 

Addendum  
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 ten minste 36 EC 
hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving, te 
weten 2020-2021.   
 
Uitzonderingen zijn de volgende opleidingen, waarvoor aangepaste 
normen gelden 

• B PPE: 48 EC, 
• B Archeologie: 42 EC*, 
• B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur: 42 EC, 
• B Oudheidwetenschappen: 42 EC.  

 
* Voor de bachelor Archeologie geldt dat een student die aan het einde 
van het eerste jaar van inschrijving 36 EC heeft behaald, een uitgestelde 
termijn krijgt tot 31 augustus 2022 om alsnog aan de norm van 42 EC te 
voldoen. Dit in verband met de annulering als gevolg van 
coronamaatregelen van de veldcursus in het cursusjaar 2020-2021. 

Advies OLC. Zie 
toelichting. 

 
Addendum 
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 hbo-
instelling kan overleggen, uiterlijk 1 augustus 2021 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 2021 het propedeutisch 
examen van een hbo-bacheloropleiding heeft behaald, wordt de 
inschrijving aan de Vrije Universiteit voor de Bacheloropleiding beëindigd. 

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, tevens toelaatbaar de studenten* en 
die uiterlijk 31 augustus 2021  
 
ten minste 162 EC van de toelatinggevende bacheloropleiding hebben 
behaald, waaronder de bachelor-scriptie of ander eindwerk, onder de 
volgende voorwaarden:  

• Het bachelorexamen moet alsnog zijn behaald voor 1 september 
2022 en 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 2021 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 2021 een 
relevante minor heeft afgerond of 18 EC aan relevante filosofische 
vakken heeft afgerond 

 
of ten minste 216 EC van de toelatinggevende hbo bacheloropleiding,  
hebben behaald, waaronder de bachelor-scriptie of ander eindwerk, onder 
de volgende voorwaarden:  

• Alle onderwijseenheden van de bachelor moeten 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  

• 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 2021 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 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.  

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



 
 

• 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. 

Op basis van 
gewijzigd artikel 
7:37c WHW  
 
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 216/162 EC van de aangewezen [hbo/wo]- bacheloropleiding 
hebben behaald, waaronder de bachelor-scriptie of ander eindwerk, onder 
de volgende voorwaarde:  

• 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 dan wel vervolgen.   

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

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

 
  



 
 
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. 
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 HBO-
propedeuse 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. Dit 
beleid heeft alleen betrekking op studenten die in collegejaar 2020-2021 voor het eerst 
gebruikmaken van de verlaging van het BSA. Studenten die in collegejaar 2019-2020 al zijn 
vrijgesteld van het BSA kunnen geen gebruik maken van deze regeling.  
 
 



 
 
 
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 EER1-
studenten 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 
dan wel afronden.  
 
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.  
 
Dit beleid heeft alleen betrekking op studenten die in collegejaar 2021-2022 voor het eerst gebruik 
maken van de ‘zachte knip’. Studenten die in 2020-2021 al gebruik hebben gemaakt van de ‘zachte knip’ 
komen daar voor instroom in 2021-2022 in dezelfde studiefase niet nogmaals voor in aanmerking.  
 
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. 
 
 

                                                           
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
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