
Afstuderen rond het einde van het collegejaar 

Als je afstudeert rond het einde van het collegejaar is de kans groot dat er nog niet officieel bekend is dat je 
geslaagd bent voordat het collegejaar is afgelopen. In de volgende situaties raden wij aan of is het nodig om 
een herinschrijfverzoek te doen:  

Bachelor of master afronden en niet verder studeren aan de TU/e 

1. Je hebt je laatste examenonderdeel in juli of augustus en je examenzitting is in augustus of
september.

Je weet pas zeker dat je geslaagd bent als je dit te horen krijgt na de examenzitting eind augustus of
eind september. We raden je sterk aan om een herinschrijfverzoek voor je opleiding via Studielink te
doen en deze ook volledig af te ronden, inclusief betaling. Dit kun je het best via een digitale
machtiging doen, aangezien in dat geval het geld pas eind september wordt afgeschreven. Als je
onverwacht je opleiding niet haalt heb je nu wel een inschrijving voor het komende collegejaar en kun
je de opleiding dan afronden.

Wanneer je voor 31 augustus van de examencommissie te horen krijgt dat je geslaagd bent kun je de
inschrijving zelf via studielink intrekken. Er wordt dan geen collegegeld voor het komende jaar
afgeschreven.

Soms is de eerstvolgende examenzitting waar je aan mee kunt doen pas in september. Wanneer je in
september van de examencommissie te horen krijgt dat je geslaagd bent, moet je voor 30 september
een uitschrijfverzoek doen via studielink. Omdat je laatste examenonderdeel in augustus was hoef je
geen collegegeld te betalen voor de maand september. Indien dit al afgeschreven is, wordt het
teruggestort, we verzoeken je dit bedrag niet zelf te storneren.

2. Je hebt je laatste examenonderdeel in september en je examenzitting is in september of oktober.

Je dient een herinschrijving via Studielink te doen en deze ook volledig af te ronden, inclusief betaling.
Nadat je je laatste examenonderdeel in september hebt gedaan moet je voor 30 september je
uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Wanneer je in september van de examencommissie te horen
krijgt dat je geslaagd bent, wordt je, als je je uitschrijfverzoek tijdig hebt ingediend, per 1 oktober
uitgeschreven.

Soms is de eerstvolgende examenzitting waar je aan mee kunt doen pas in oktober. Wanneer je in
oktober van de examencommissie te horen krijgt dat je geslaagd bent, je laatste examenonderdeel
was in september én je hebt uiterlijk 30 september een uitschrijfverzoek via Studielink gedaan, wordt
je ook per 1 oktober uitgeschreven.

In deze situatie betaal je wel collegegeld voor de maand september, omdat je dan nog een
examenonderdeel in die maand hebt. Het collegegeld voor de maanden waarin je bent uitgeschreven
wordt niet afgeschreven of wordt teruggestort indien het al betaald is.

Bachelor afronden in juli of augustus en doorstromen naar de master in september 

Als je in de maand juli of augustus je laatste examenonderdeel van je bachelor hebt is pas na de 
examenzitting eind augustus of eind september officieel bekend dat je geslaagd bent. Hierna kan de 
inschrijving van de master pas definitief worden. 

Zorg er in dit geval voor dat je een herinschrijfverzoek doet voor je bacheloropleiding én een 
inschrijfverzoek voor de masteropleiding. Zodra je geslaagd bent voor de bachelor en de 
examenuitslag is verwerkt door de faculteit, wordt je masterinschrijving definitief en wordt je 
herinschrijving voor de bacheloropleiding door de TU/e geannuleerd. 

Wanneer je niet geslaagd bent voor de bachelor wordt je niet ingeschreven voor de master. Je hebt 
dan wel een herinschrijving voor de bachelor en kunt deze opleiding dus afronden in het nieuwe 
collegejaar, vergeet niet het inschrijfverzoek voor de master via Studielink te annuleren. Wanneer je 
vervolgens gedurende het collegejaar alsnog wil doorstromen naar de master gaat dat via de 
volgende procedure. 

https://studiegids.tue.nl/praktische-zaken/studentenadministratie/inschrijven/doorstromen-naar-een-masteropleiding/?L=0

