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Vanwege de gevolgen van de maatregelen tegen het COVID19 virus wordt een aantal artikelen voor 
collegejaar 2021-2022 tijdelijk buiten werking gesteld of gewijzigd. Deze wijzigingen gelden 
uitsluitend voor collegejaar 2021-2022 met einddatum 31 augustus 2022. Hierbij wordt ook 
verwezen naar de Premasterregeling Zij-Instroomprogramma Geneeskunde VU Amsterdam 2021-
2022 en de Premasterregeling Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde VU Amsterdam 2021-
2022. 

 
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*  die uiterlijk 31 augustus 2021 

- of ten minste 162 EC (90%) van de aangewezen WO- bacheloropleiding hebben behaald, 
- of alle onderdelen van de bachelor hebben behaald behalve de bachelor scriptie, 

onder de volgende voorwaarden:  
- Het WO 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. 

- studenten dienen te voldoen aan alle niet EC-gerelateerde toelatingseisen van de 
premaster Zij-instroomprogramma Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde VU, 
zoals beschreven in de premasterregeling en op de website van de premaster.  

- met de bachelor-scriptie (of ander eindwerk) is reeds een start gemaakt. 
 

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

 
In aanvulling op artikel 7.4.2 zijn voor het studiejaar 2021-2022 (instroommoment september 
2021), tevens toelaatbaar de studenten*  die uiterlijk 31 augustus 2021 

- of ten minste 162 EC (90%) van de aangewezen WO-masteropleiding hebben behaald, 
- of alle onderdelen van de master hebben behaald behalve de master scriptie, 

onder de volgende voorwaarden:  
- Het WO master-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  

-  studenten dienen te voldoen aan alle niet EC-gerelateerde toelatingseisen van de 
premaster Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde Faculteit der 
Geneeskunde VU, zoals beschreven in de premasterregeling en op de website van 
de premaster.  

- met de master-scriptie (of ander eindwerk) is reeds een start gemaakt. 
 

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