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Addenda model OER Ba 22/23  
Based on the decisions taken within TU/e, after the national measures against Covid-19 came into 

force: 

 

Addenda based on decision concerning the bachelor-before-master-rule on April 28, 2022 that 

apply to all bachelor programs:  

Artikel 5.2 lid 1 t/m 6 Dit artikel geldt niet voor studenten die gebruik maken van de mogelijkheid van de 
versoepelingen van ‘the bachelor-before-master-rule’. 

Article 5.2, par. 1 to 6 This article does not apply to students who make use of the relaxations of the 
bachelor’s-Before-master’s rule. 

 

Addenda based on TU/e Covid scenarios (based on sectorplan), adopted on September 29, 2022: 

Period of validity Studiejaar 2022-2023 / Academic year 2022-2023 

Art. 5.5, lid 2 Dit lid is niet geldig in het studiejaar 2022-2023. 
 
Een student die niet heeft deelgenomen aan een eindtoets of CA, kan niet 
deelnemen aan de herkansing van de eindtoets van de betreffende 
onderwijseenheid in hetzelfde studiejaar. In bijzondere gevallen kan de 
examencommissie, op verzoek van de student, afwijken van het bepaalde in de 
vorige volzin. 

Art. 5.5, par. 2 This paragraph is not valid in the academic year 2022-2023. 
 
Students who did not participate in a final test may not participate in the retake of 
that final test or CA for the relevant study component in the same academic year. In 
special cases, at the request of the students, the Examination Committee may 
deviate from the provisions in the previous sentence. 

Art. 5.6, lid 1 Een student kan zich niet terugtrekken voor tussentoetsen en eindtoetsen die de 
student voor de eerste keer aflegt. 

Art. 5.6, par. 1 Students cannot withdraw from mid-term tests or final tests that they take for the 
first time. 

Art. 5.6, lid 3 (nieuw) 
 

Terugtrekking voor een eindtoets korter dan vijf werkdagen voor de 
eindtoetsenperiode wordt voor de toepassing van artikel 7.2, vierde lid, beschouwd 
als het niet met goed gevolg hebben afgelegd van deze eindtoets. 

Art. 5.6, par. 3 (new) With reference to Article 7.2, paragraph 4, students who withdraw within five 
working days before the final tests period shall be deemed to have failed this final 
test. 

 


