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

force: 

 

Reading guide: changes/additions to regulations are shown in blue italics. 

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

apply to all master programs:  

Art 2.3, nieuw  Inschrijving en toelating tot een masteropleiding zonder in het bezit te zijn van een 
bachelordiploma 
 

Art 2.3, new Enrolment and admission to a master’s program without having a bachelor’s 
diploma. 

Artikel 2.3, eerste lid, 
nieuw 

Studenten, die uiterlijk 31 augustus 2022, minimaal 175 studiepunten van een 
bacheloropleiding volgend aan de TU/e, hebben behaald, mogen zich inschrijven voor 
een masteropleiding in het studiejaar 2022-2023.  

Article 2.3, par.1 , new Students who have obtained at least 175 credits in a TU/e bachelor’s program by 
August 31, 2022, latest, may enroll in a master’s program for the academic year 
2022-2023. 

Artikel 2.3, tweede lid, 
nieuw 
 

Studenten, die een premasterprogramma volgen dat (gedeeltelijk) plaatsvindt in 
kwartiel 3 en 4, mogen zich met ingang van 1 september 2022 inschrijven in een 
masteropleiding, mits zij uiterlijk 31 augustus 2022 minimaal 25 studiepunten van het 
premasterprogramma hebben behaald. Hierbij zijn geen andere deficiënties 
geoorloofd. 

Article 2.3, par. 2, new 
 

Students enrolled in a premaster’s program that (partly) takes place in quarters 3 and 
4, may enroll for a master’s program as of September 1, 2022 on the condition that 
they have obtained a minimum of 25 credits in the premaster’s program before 
August 31, 2022, latest. No other deficiencies are permitted. 

Artikel 2.3, derde lid, 
nieuw 

 

Studenten, die aan een andere Nederlandse universiteit een WO-bacheloropleiding 
volgen, mogen zich eveneens met ingang van 1 september 2022 inschrijven voor een 
masteropleiding, mits zij uiterlijk 31 augustus 2022 minimaal 175 studiepunten 
hebben behaald van die WO-bacheloropleiding. 

Article 2.3, par. 3, new 
 

Students enrolled in a WO bachelor’s program at another Dutch university, may also 
enroll for a master’s program as of September 1, 2022, on the condition that they 
have obtained a minimum of 175 credits in the WO bachelor’s program by August 31, 
2022, latest. 

Artikel 2.3, vierde lid 
nieuw 

Studenten, die een HBO-topprogramma volgen, mogen zich met ingang van 1 
september 2022 inschrijven voor een masteropleiding, mits zij uiterlijk 31 augustus 
2022 minimaal 235 studiepunten hebben behaald van het HBO bachelorprogramma 
én het HBO topprogramma hebben afgerond. 

Article 2.3, par. 4, new Students enrolled in a HBO top program may enroll for a master’s program as of 
September 1, 2022, on the condition that they have obtained a minimum of 235 
credits within the HBO bachelor’s program and HBO top program by August 31, 2022, 
latest. 

Artikel 2.3, vijfde lid 
nieuw 

EER-Studenten, die een EER WO-bacheloropleiding volgen, mogen zich met ingang 
van 1 september 2022 inschrijven voor een masteropleiding, mits zij uiterlijk 31 
augustus 2022 niet meer dan 5 studiepunten missen van die WO-bacheloropleiding. 

Article 2.3, par. 5, new EEA students enrolled in an EEA WO bachelor’s program may enroll in a master’s 
program as of September 1, 2022, on the condition that they have no more than a 5 
credit deficit in that WO bachelor’s program by August 31, 2022, latest. 

Artikel 2.3, zesde lid 
nieuw 

Studenten die een non-EER WO-bacheloropleiding volgen, kunnen geen beroep doen 
op het bepaalde in artikel 2.3, vijfde lid. 

Article 2.3, par. 6, new Students enrolled in a non-EEA WO bachelor’s program cannot make an appeal to the 
stipulation in Article 2.3, par. 5. 
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Bijlage 2, artikel 1, 
vierde lid nieuw  
 

Studenten, die 175 studiepunten hebben behaald van een wo-bachelorprogramma 
dan wel 235 studiepunten hebben behaald van een hbo-bachelorprogramma, kunnen 
zich met ingang van 1 september 2022 inschrijven voor een premasterprogramma.  
 

Appendix 2, article 1, 
par. 4, new 

Students who have obtained 175 credits in a WO bachelor’s program or 235 credits in 
a HBO bachelor’s program may enroll in a premaster’s program as of September 1, 
2022. 

 


