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Toelichting Overgangsregelingen Bachelor College 
 
Inleiding 
Het Bachelor College wordt herzien en zal vanaf 1 september 2023 van start gaan. Voor studenten die 
vóór 1 september 2023 zijn gestart met een bacheloropleiding en een studievertraging hebben 
opgelopen, is een overgangsregeling opgesteld. Deze overgangsregeling wordt opgenomen in de 
model OER bachelor 2023/2024, geldend voor studenten die vóór 1 september 2023 zijn gestart met 
de opleiding. Hieronder lees je meer hierover. 
 
BR en AR 
Om verwarring te voorkomen, wordt in de overgangsregeling de Richtlijnen en OERen als volgt 
afgekort, waarbij BR (before revision) en AR (after revision) zijn toegevoegd (art. 1.2 OERen 2023/2024 
zal de volgende definities bevatten):  
- Richtlijn Bachelor College BR (Richtlijn Bachelor College, zoals vastgesteld op 22 juni 2022, 
geldend voor studenten die voor 1 september 2023 zijn gestart met de opleiding). 
- Richtlijn Bachelor College AR (Richtlijn Bachelor College, zoals vastgesteld op 22 april 2022, 
geldend voor studenten die op of na 1 september 2023 zijn gestart met de opleiding). 
-  OER 2023/2024 BR (geldend voor studenten die voor 1 september 2023 zijn gestart met de 
opleiding). 
-  OER 2023/2024 AR (geldend voor studenten die op of na 1 september 2023 zijn gestart met 
de opleiding). 
 
Toelichting op de leden 
Ad. lid 2 Uitfasering van het onderwijs  
De bestaande bacheloropleidingen worden als volgt uitgefaseerd: 
- Onderwijseenheden van het eerste jaar van de bacheloropleiding worden tenminste tot en met 
studiejaar 2022/2023 verzorgd.  
- Onderwijseenheden van het tweede jaar van de bacheloropleiding worden tenminste tot en met 
studiejaar 2023/2024 verzorgd.  
- Onderwijseenheden van het derde jaar van de bacheloropleiding worden tenminste tot en met 
2024/2025 verzorgd.  
 
Ad. lid 3 Onderwijseenheden die komen te vervallen  
Voor studenten die een onderwijseenheid niet hebben gehaald en waarbij het onderwijs van die 
onderwijseenheid niet meer wordt verzorgd, zijn er mogelijkheden opgesteld met het oogmerk de 
student alsnog de gelegenheid te bieden die onderwijseenheid te halen.   
Mogelijkheid a is daarbij alleen mogelijk in het eerstvolgende jaar waarin het onderwijs van die 
onderwijseenheid niet meer wordt verzorgd.  
Mogelijkheid b is meerdere studiejaren mogelijk.  
Daarnaast kan de student zelf de examencommissie verzoeken een onderwijseenheid te vervangen 
door een andere onderwijseenheid. De examencommissie besluit wel/niet dit verzoek te honoreren. 
Daarbij neemt de examencommissie het bepaalde in de bijlage, zoals bedoeld in lid 3 onder b, mee in 
de overweging. 
 
Ad. lid 3 onder a 
De beslissing van de examinator in deze is voorafgaand afgestemd met de opleidingsdirecteur, ESA 
manager en examencommissie. De inhoud van de beslissing wordt, zowel in de course catalogue als in 
de studeerwijzer gepubliceerd. De deadline voor de course catalogue is op 1 april van het jaar dat het 
vak voor de laatste keer wordt aangeboden (regulier proces).  
De beslissing kan bijvoorbeeld inhouden: 
- dat de resultaten van een of meer  tussentoetsen niet meer geldig zijn en studenten deze 
tussentoetsen opnieuw moeten afleggen (mits er een collegezaal beschikbaar is). 
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- dat de resultaten van een of meer tussentoetsen niet meer geldig zijn, voorzover het resultaat  lager 
dan het resultaat op de eindtoets of een Onvoldoende (ON) is. De behaalde resultaten tellen niet meer 
mee voor de bepaling van het eindcijfer van de onderwijseenheid.  
- dat de resultaten van een of meer tussentoetsen niet meer geldig zijn en de behaalde resultaten niet 
meer meetellen voor de bepaling van het eindcijfer van de onderwijseenheid.  
- dat de resultaten van een of meer tussentoetsen niet meer geldig zijn en dat de inhoud van de 
tussentoetsen wordt geïntegreerd in de eindtoets. 
- dat de resultaten van een of meer tussentoetsen geldig blijven, maar de student in de gelegenheid 
wordt gesteld een of meerdere tussentoetsen nog eenmaal af te leggen (mits er een collegezaal 
beschikbaar is). Het hoogst behaalde resultaat op een tussentoets wordt daarbij in aanmerking 
genomen. Dit betreft de tussentoetsresultaten behaald in het studiejaar dat de onderwijseenheid voor 
het laatst is aangeboden en het eerste studiejaar waarin de onderwijseenheid niet meer is aangeboden. 
 
Ad. lid 3 onder b  
In de navolgende studiejaren waarin het onderwijs van een onderwijseenheid niet meer wordt 
verzorgd, kan de opleiding (onderlinge afstemming tussen de opleidingsdirecteur, examencommissie, 
ESA manager en examinator) tot en met studiejaar 2026/2027 ervoor kiezen de onderwijseenheid te 
vervangen door een andere onderwijseenheid. Hiermee wordt voorkomen dat de examencommissie 
per student een individuele beslissing moet nemen. De vervangende onderwijseenheid moet voor wat 
betreft leerdoelen overeenkomen met de onderwijseenheid die is komen te vervallen. 
 
De onderwijseenheid die niet meer wordt verzorgd en de vervangende onderwijseenheid moeten in 
de, daarbij horende, bijlage van de OER BR worden opgenomen. 
 
Niet alleen opleidingsspecifieke onderwijseenheden en de vervangende onderwijseenheden worden 
opgenomen in de bijlage (groene tekst), maar ook de basisvakken die universitair breed worden 
vervangen door een andere onderwijseenheid (zwarte tekst). Bijvoorbeeld: het basisvak Engineering 
Design kan vanaf 1 september 2024 worden vervangen door de CBL challenge met een 
multi/interdisciplinaire component (4CBLW00) 
 
Ad. lid 4 Overzetten naar het nieuwe curriculum: na 31 augustus 2027 
Studenten die niet vóór 31 augustus 2027 het examen van hun bacheloropleiding hebben behaald, 
worden overgezet naar het nieuwe curriculum op basis van de Richtlijn TU/e Bachelor College AR en 
de dan geldende OER AR. De examencommissie stelt een aangepast (individueel) programma op en 
draagt er zorg voor dat de reeds behaalde curriculaire studieresultaten worden ingepast.  
 
  



 

Toelichting overgangsregelingen    vastgesteld door CvB d.d. 26 Januari 2023     Verseon: ESA 1972601 (ESA-PA&P) 3 
 

Schematisch ziet de uitfasering van het onderwijs en de oude opleidingen er zo uit: 
 
Tabel 1: Uitfasering onderwijs van bacheloropleidingen 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

2022/23 R R R 

2023/24 V1, V2 en V3 R R 

2024/25 V2 en V3 V1, V2 en V3 R 

2025/26 V2 en V3 V2 en V3 V1, V2 en V3 

2026/27 V2 en V3 V2 en V3 V2 en V3 

2027/28 N N N 

 

R = regulier onderwijs voor alle vakken uit dit jaar van de bacheloropleiding BR 
V1 = onderwijseenheden die komen te vervallen, tweemaal tentamen. 
V2 = onderwijseenheden die komen te vervallen, vervangende onderwijseenheid (initiatief opleiding) 
V3 = onderwijseenheden die komen te vervallen, vervangende onderwijseenheid (initiatief student) 
N= studenten worden overgeplaatst naar het nieuwe curriculum 
 
Ad. lid 5 Overzetten naar het nieuwe curriculum: vóór 31 augustus 2027 
Studenten kunnen te allen tijde de examencommissie verzoeken de bacheloropleiding te voltooien: 
- conform de Richtlijn TU/e Bachelor College AR en OER 2023/2024 AR; of  
- middels een aangepast programma, zoals bedoeld in lid 4. 
 
Doorgaans is deze overstap alleen interessant wanneer de student een (flinke) studievertraging heeft 
opgelopen. Indien de student overweegt een overstap te maken, is het aanbevelingswaardig dat de 
student eerst contact opneemt met de studieadviseur.  
 
Ad. lid 6 Switchen, omzwaaien en bi-diplomering 
In lid 6 van de overgangsregeling zijn regels opgesteld voor studenten die switchen, omzwaaien of een 
bi-diplomering willen gaan doen. 
M.b.t. lid 6b: om maatwerk te kunnen bieden besluit de examencommissie of de additionele 
bacheloropleiding(en) worden voltooid conform de Richtlijn Bachelor College BR en deze regeling of 
conform de Richtlijn TU/e Bachelor College AR en de dan geldende OER AR.  
 
 
 
 


