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FAQ’s OER: Bachelor en Master 

Aan de antwoorden op deze FAQ’s kunnen geen rechten worden ontleend!  

De antwoorden zijn veelal een samenvatting van de regelgeving die in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 

is vastgelegd. In de OER kun je de geldende tekst vinden. 

 

Algemeen 

Wat is een OER? De OER is de Onderwijs- en Examenregeling van jouw 
opleiding. In de OER vind je informatie over de geldende 
procedures en rechten en plichten met betrekking tot het 
onderwijs, de tentamens en examens van jouw opleiding.  

OER opleidingen 

Wat is het 
examenreglement? 

In het reglement van de Examencommissie staan de 
regels en richtlijnen van de Examencommissie, zoals bijv. 
de samenstelling en werkwijze van de Examencommissie 
en de gang van zaken rond tentamens/examens. 
Dit reglement kun je vinden in de studiegids van jouw 
opleiding, onder Examencommissie en/of reglementen. 

 

Wat is het 
studentenstatuut? 

In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die 
de TU/e en de student ten opzichte van elkaar hebben. 
Het statuut bestaat uit een instellingsdeel en een 
opleidingsdeel. Het opleidingsdeel is de digitale studiegids 
van jouw opleiding. 

Instellingsdeel 
Opleidingsdeel 
 
 

Waar vind ik de OER? Elke bachelor- en masteropleiding heeft een eigen OER. 
De OER van jouw opleiding vind je in jouw digitale 
studiegids onder ‘reglementen’. 

OER opleidingen 

Welke OER is op mij van 
toepassing? De OER van 
dit studiejaar of de OER 
van mijn startjaar? 

Een OER geldt altijd per studiejaar. Dit betekent dat de 
OER van het huidige studiejaar op jou van toepassing is. 
Ben je in een eerder studiejaar gestart en zijn er daardoor 
eventueel andere regelingen op jou van toepassing, dan 
staat dit vermeld bij het betreffende artikel van de OER 
van het huidige studiejaar (overgangsregeling).  

 

Wat moet ik doen als ik 
wil stoppen of 
switchen? 

Informatie over stoppen of switchen kun je vinden in de 
regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en 
Beëindiging Inschrijving TU/e (ASIBI). Deze vind je in de 
digitale studiegids. 

ASIBI 

  

https://studiegids.tue.nl/studeren/plannen/oer/
https://studiegids.tue.nl/organisatie/regelingen-en-gedragscodes/studentenstatuut/
https://studiegids.tue.nl/opleidingen/
https://studiegids.tue.nl/studeren/plannen/oer/
https://assets.studiegids.tue.nl/fileadmin/content/centrale_content/Organisatie/Regelingen/Definitieve%20regeling%20ASIBI%202019%20NED.pdf
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Inschrijven vakken/tentamens 

Hoe schrijf ik mij in voor 
een vak? 

Je schrijft je via OSIRIS in voor de vakken die jij wilt volgen. 
Houd hierbij wel rekening met de goedkeuring van je 
examenprogramma.  
 
Voor het eerste kwartiel dien je je vijf werkdagen van tevoren 
aan te melden voor jouw vakken in OSIRIS. Voor kwartiel twee, 
drie en vier geldt een aanmeldtermijn van 20 werkdagen.  
 
Wordt het vak afgerond met een CA, dan geldt er een 
afwijkende aanmelddatum (4 juni 2021 voor vakken Q1, 9 
december voor vakken Q3). 

Art. 3.8 lid 2 
(bachelor) 
 
Art. 3.7 lid 2 
(master) 

Kan ik mij inschrijven 
voor elk vak? 

Voor sommige vakken gelden bepaalde voorwaarden: 
- Soms moet je eerst een ander vak succesvol hebben 

afgerond.  
- Sommige vakken hebben een capaciteitsbeperking. 

Dit betekent dat er een maximum is gesteld in het 
aantal studenten dat kan deelnemen. 

Art. 3.8 lid 4 en 
bijlage 2 onder e 
(bachelor) 
 
Art. 3.7 lid 3 
en bijlage 1 
onder e (master) 

Ik ben te laat met 
inschrijven voor een 
vak, wat nu? 

Je kunt dan niet deelnemen aan het vak en dus ook niet aan 
tentamens die bij het vak horen. Maar als je: 

• in het eerste kwartiel uiterlijk voor 17.00 uur op donderdag 
voor de start van het onderwijs 

• in de andere kwartielen uiterlijk 15 werkdagen voor de start 
van het onderwijs 

 
een vergoeding van de administratiekosten van €20 per vak 
betaalt, mag je toch deelnemen, maar alleen als er plek is.  
 
Bij overmacht kan de directeur ESA bovengenoemde 
administratiekosten kwijtschelden.  

Art. 3.9 lid 1 en 2 
(bachelor) 
 
Art. 3.8 lid 1 en 2 
(master)  

Ik wil meer vakken doen 
dan 20 studiepunten 
per kwartiel, kan dat? 

Ja, dat kan, maar dan moet je daarvoor toestemming vragen 
aan de examencommissie van je opleiding. 

Art. 3.8 lid 1 
(bachelor) 
Art. 3.7 lid 1 
(master)  

Kan ik me afmelden 
voor een vak? 

Ja, dat kan. Je moet dit doen voor de de start van het kwartiel. 
Je kunt dan ook niet deelnemen aan tentamens van het vak. 

Art. 3.8 lid 5 
(bachelor) 
Art. 3.7 lid 4 
(master) 

Kan ik vakken volgen bij 
een andere universiteit? 

Ja, dat kan. De examencommissie moet dan goedkeuring 
verlenen. Je kunt je niet via OSIRIS inschrijven voor vakken van 
een andere universiteit.  

 

Wat gebeurt er als ik 
een vak twee keer niet 
heb gehaald? 

Je kunt je niet zelf voor een derde keer voor hetzelfde vak 
aanmelden in OSIRIS. Je dient eerst samen met je 
studieadviseur een studieplan op te stellen. Na het contact 
met de studieadviseur kun je je weer aanmelden voor het 
betreffende vak. 
Voor de masteropleiding geldt dat als je vier keer een 
tentamen niet hebt gehaald, je contact op moet nemen met de 
studieadviseur om afspraken te maken over je studie-aanpak. 
Daarna kun je je weer inschrijven voor het tentamen. 

Art. 7.2 lid 4 
(bachelor) 
 
Art. 5.3 lid 6 
(master) 
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Kan ik mij terugtrekken 
voor een herkansing? 

Ja, tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de 
tentamenperiode.  

Art. 5.6 lid 2 
(bachelor) 
Art. 5.5 (master) 

Ik kan me niet 
aanmelden voor een 
vak, maar de deadline is 
nog niet verstreken.  

Het kan zijn dat je niet voldoet aan de ingangseisen van het 
vak. Deze eisen staan vermeld bij het vak in OSIRIS course 
catalogue. 
Het kan ook zijn dat maar een beperkt aantal studenten  
toegang heeft tot het vak. Informatie hierover vind je bij het 
vak in OSIRIS course catalogue.  
Studenten voor wie het vak verplicht is krijgen dan voorrang. Is 
het vak voor jou niet verplicht maar wil je het toch volgen? 
Dan kan je vanaf 10 dagen voor de uiterste aanmeldtermijn 
kijken of er nog plek is. 

Art. 3.8 lid 4 
(bachelor) 
Art. 3.7 lid 3 
(master) 
 

Hoe meld ik mij aan 
voor een tentamen? 

Bachelor: 
Als je bent aangemeld voor een vak, ben je ook automatisch 
aangemeld voor de tussentoets(en) en de eindtoets van dat 
vak.  
Master: 
Een inschrijving voor het vak betekent automatisch 
aanmelding voor het eerstvolgende tentamen. 
Sta je niet ingeschreven voor het vak, maar wil je wel 
deelnemen aan het tentamen, dan dien je je uiterlijk tien 
werkdagen voor de tentamenperiode aan te melden via 
OSIRIS.  

Art. 5.4 lid 2 
(bachelor) 
 
Art. 5.3 lid 3 
(master) 

Beoordeling 

Wat is de nakijktermijn? 
 

Bachelor: 
Tussentoetsen/professionele vaardigheidstoetsen: 
De uitslag moet binnen 5 werkdagen na afloop van de toets 
worden vastgesteld en in ieder geval 5 werkdagen voor 
aanvang van de eindtoets. 
Eindcijfer vak: 
Deze moet binnen 15 werkdagen na afloop van de eindtoets in 
OSIRIS bekend worden gemaakt. 
Competentie Assessment / CA (ID-studenten): 
De uitslag moet binnen 5 werkdagen na de plenaire 
assessment sessie bekend worden gemaakt. 
 
Q4: 
Eindtoetsen in Q4 van vakken die onderdeel zijn van de 
propedeutische fase moeten binnen 5 werkdagen na afloop 
van de eindtoetsenperiode bekend zijn in OSIRIS. 
 
Interimperiode:  
Eindtoetsen die in de interimperiode zijn gemaakt moeten 
minimaal 5 werkdagen voor 1 september bekend zijn in OSIRIS. 

Art. 5.8 
(bachelor) 
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 Master: 
Schriftelijk: 
De uitslag wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van 
het tentamen aan je bekend gemaakt in OSIRIS. 
Mondeling: 
Het cijfer krijg je uiterlijk de volgende werkdag. 
Voor op andere wijze af te leggen tentamens of CA: 
De examencommissie bepaalt van tevoren op welke wijze en 
binnen welke termijn je de uitslag krijgt.  

Art. 5.7 (master) 

Wat is de 
inzagetermijn? 

Je hebt, vanaf de bekendmaking van het cijfer van een 
schriftelijke tentamen, minimaal 20 werkdagen recht op 
inzage. In deze periode heb je ook recht op een nabespreking 
met de examinator. 
 
Als je een inzageverzoek hebt gedaan, hoor je binnen 5 
werkdagen op welke dag en plaats je dat kunt doen. 

Art. 5.9 
(bachelor) 
 
Art. 5.8 (master) 

Ik kon niet naar de 
inzage komen, kan ik 
alsnog mijn toetswerk 
inzien? 

Ja, als je kunt aantonen dat je buiten je schuld verhinderd was, 
kun je een (nieuw) verzoek indienen. 
Als je, zonder geldige reden, niet naar de inzage komt, vervalt 
je recht op inzage. 

Art. 5.9 lid 5 
(bachelor) 
 
Art. 5.8 lid 4 
(master) 

Ik wil nogmaals de 
eindtoets afleggen om 
mijn cijfer op te hogen, 
wat moet ik doen? 

Je moet dit uiterlijk 10 werkdagen voor de nieuwe 
tentamenperiode, waarin de eindtoets kan worden herkanst, 
melden. 
Als bachelorstudent dien je je te melden bij de Centrale 
Studenten Administratie van je faculteit. 
Als masterstudent kun je je inschrijven voor een schriftelijk 
tentamen via OSIRIS.  
Het hoogste cijfer telt. 

Art. 5.5 lid 3 en 
art. 6.1 lid 1 
(bachelor) 
 
Art. 5.3 lid 3 en 
art. 6.1 lid 1 
(master) 

Mijn cijfer is aangepast, 
kan dat?  
   

Bachelor: 
Ja, dat kan. De examinator mag bij buitengewone 
omstandigheden binnen 4 weken het cijfer aanpassen. Dit mag 
zowel naar boven als naar beneden. 
Als de bijstelling van een eindcijfer gevolgen heeft voor een 
reeds genomen besluit in het kader van het bindend 
studieadvies, voor de afronding van de opleiding of een reeds 
uitgereikt getuigschrift dan overlegt de examinator met de 
Examencommissie.  

Art. 5.8 lid 9 en 
10 (bachelor)  
Art. 5.7 lid 8 
(master) 

Vrijstellingen 

Wanneer kan ik 
vrijstelling krijgen en 
hoe regel ik dat? 

Je kunt vrijstelling krijgen voor een vak als je aantoonbaar de 
kennis, vaardigheden of competenties of het inzicht al hebt. De 
voorwaarden vind je in het reglement van de 
examencommissie van je eigen opleiding. Deze vind je onder 
‘reglementen’ of ‘Examencommissie’ in de studiegids van je 
opleiding. 
 
Een verzoek tot vrijstelling moet je schriftelijk bij de 
examencommissie indienen. Dat verzoek moet je voorzien van 
de documenten die nodig zijn om je verzoek te beoordelen. 

Art. 3.11 
(bachelor) 
 
Art. 3.10 (master) 

Studieprogramma 
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Aan welke regels moet 
het keuzeprogramma 
voldoen?  

Bachelor: 
Voor keuzevakken gelden de volgende eisen: 

• keuzevakken moeten voldoende samenhang hebben, maar 
mogen niet overlappen (zie overlaplijst in de studiegids); 

• als je op of na 1 september 2015 bent gestart met de 
opleiding moet jouw totale opleiding 45 sp vakken niveau 3 
en minimaal 30 sp vakken minimaal niveau 2 bevatten; 

• stages of uitwisselingsprogramma’s als keuzevakken moeten 
eerst worden goedgekeurd door de examencommissie. 

De examencommissie beoordeelt of de keuzevakken aan de 
eisen voldoen. 

Art. 3.4 lid 8 en 
art. 3.7 lid 3 en 4 
(bachelor) 

 Master: 
De voorwaarden waaraan het keuzeprogramma in de master 
moet voldoen wordt per opleiding bepaald. Deze voorwaarden 
kun je terugvinden in bijlage 1 van de OER van je 
masteropleiding. 

Art. 3.6 lid 2 en 
Bijlage 1 onder j 
(master) 

Op welk moment wordt 
mijn studieprogramma 
door de 
examencommissie 
goedgekeurd? 

Bachelor: 
Je voegt via de PlanApp zelf de keuzevakken en de vakken 
behorende tot de USE-leerlijn aan het eigen studieprogramma 
toe. 
De examencommissie toetst de door jou doorgegeven 
inrichting van de keuzeruimte op coherentie, overlap en 
niveau in ieder geval eenmaal en wel nadat je ten minste 180 
studiepunten gepland hebt en daarvan minimaal 90 of 120 
studiepunten (verschilt per opleiding) hebt behaald. 
 
Verder kan de student op eigen initiatief de invulling van de 
keuzeruimte en een USE-leerlijn via de PlanApp ter 
goedkeuring indienen bij de examencommissie. 

Art. 3.7 lid 3 
(bachelor) 

 Master: 
Op basis van bijlage 1 onder j van de OER van jouw master 
eventueel ondersteund door een formulier van de faculteit stel 
je je programma op. Je dient dit programma in bij de 
examencommissie van de bijbehorende faculteit / master. 
Wanneer het programma ingediend moet zijn, verschilt per 
faculteit. 

Art. 3.6 (master)  

Mag ik een eigen 
programma opstellen? 

Bachelor en Master:  
Je kunt een vrij onderwijsprogramma samenstellen, maar 
daarvoor moet je op tijd (12 weken voor de aanvang van het 
onderwijs) een gemotiveerd verzoek tot toestemming bij de 
examencommissie indienen. 

Art. 3.10 
(bachelor) 
 
Art. 3.9 (master) 

Ik wil mijn 
keuzeprogramma 
veranderen, hoe moet 
ik dat regelen? 

Bachelor:  
Als jouw studieprogramma nog niet goedgekeurd is door de 
examencommissie kun je via de PlanApp je keuzeprogramma 
blijven wijzigen. Houd hiermee rekening met de voorwaarden 
waar je keuzeprogramma aan moet voldoen. 
 
Als je jouw studieprogramma wilt wijzigen nadat de 
examencommissie dit heeft goedgekeurd dien je contact op te 
nemen met de secretaris van de examencommissie van jouw 
opleiding. 

Art. 3.7 lid 3 
(bachelor) 

https://educationguide.tue.nl/programs/bachelor-college/elective-courses/overlap-courses/
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Master: 
Als je jouw studieprogramma wilt wijzigen nadat de 
examencommissie dit heeft goedgekeurd dien je contact op te 
nemen met de secretaris van de examencommissie van jouw 
opleiding. 

 

Judicium 

Hoe wordt bepaald of ik 
in aanmerking kom voor 
cum laude? 

Bachelor: 
De eisen om in aanmerking te komen voor het judicium Cum 
Laude staan in artikel 6.5 van de OER van jouw 
bacheloropleiding beschreven. Let er wel op welke eisen voor 
jou van toepassing zijn, dit hangt af van wanneer je met de 
opleiding bent gestart. 

Art. 6.5 
(bachelor) 

 Master: 
De eisen om in aanmerking te komen voor het judicium Cum 
Laude staan in artikel 6.4 van de OER van jouw 
masteropleiding beschreven. Let er wel op welke eisen voor 
jou van toepassing zijn, dit hangt af van wanneer je met de 
opleiding bent gestart. 

Art. 6.4 (master) 

Tellen alle vakken even 
zwaar mee voor de cum 
laude berekening? 

Nee, als je op of na 1 september 2019 bent begonnen met de 
opleiding gaat het om het gewogen gemiddelde. Dit betekent 
dat een vak van 5 studiepunten 5x meetelt en een vak van 2,5  
studiepunten 2,5x.  

Art. 6.5 
(bachelor) 
 
Art. 6.4 (master) 

Overig 

Ik ben te laat voor een 
tentamen. Wat nu? 

In de ‘Centrale regeling tentamenafname’ is opgenomen dat 
als je meer dan 15 minuten te laat bent je niet meer mag 
deelnemen aan het tentamen. 

Art. 10 Centrale 
regeling 
tentamenafname 

Help, ik ben ziek, maar 
ik heb zo een tentamen. 
Wat moet ik doen? 

Neem contact op met je studieadviseur. De studieadviseur kan 
je advies geven welke vervolgstappen je moet nemen. Zie 
Reglement van de Examencommissie. Deze vind je onder 
‘reglementen’ of ‘examencommissie’ in de studiegids van je 
opleiding. 

Reglement van 
de 
examencommissi
e 

Ik kon niet deelnemen 
aan de eindtoets, wat 
moet ik doen? 

Voor de bachelor geldt dat je het vak volgend jaar weer kunt 
volgen en de eindtoets maken. Je mag dit studiejaar niet 
deelnemen aan de herkansing als je niet hebt deelgenomen 
aan de reguliere eindtoets, tenzij er sprake is van overmacht. 
De examencommissie beslist over uitzonderingen op deze 
regel. 
Voor de master geldt dat je je kunt inschrijven voor de 
herkansing van de toets. 

Art. 5.5 lid 2 
(bachelor) 

Wat moet ik doen als ik 
door ziekte, 
persoonlijke 
omstandigheden of 
andere zaken niet deel 
kan nemen aan de 
eindtoets? 

Bachelor: 
Neem contact op met je studieadviseur. De studieadviseur kan 
advies geven welke vervolgstappen je moet nemen. Zie bijlage 
2 van het Reglement van de Examencommissie. Deze vind je 
onder ‘reglementen’ of ‘examencommissie’ in de studiegids 
van je opleiding. 
 
 

Bijlage 2 
Reglement van 
de 
Examencommissi
e  

https://assets.studiegids.tue.nl/fileadmin/content/centrale_content/STU_files/Toetsen_en_fraude/regeling%20centrale%20tentamenafname%202018%20def%20TUe.pdf
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 Master: 
Je kunt je tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamenperiode 
terugtrekken. Als je je korter dan vijf werkdagen voor de 
tentamenperiode terug trekt, geldt dit als een 
tentamenpoging, zonder goed gevolg. Dit is van belang 
wanneer je dit tentamen vier keer zonder goed gevolg hebt 
afgelegd. Je moet dan eerst contact opnemen met de 
studieadviseur, voordat je je voor een volgende 
tentamenpoging kunt inschrijven.  

Art. 5.5 + art. 5.3 
lid 6 (master) 

Hoe vraag ik bijzondere 
voorzieningen aan? 
(bijv. in verband met 
een functiebeperking) 

Je vraagt dit schriftelijk aan bij ESA (studentendecaan), zo 
mogelijk 12 maar uiterlijk 5 weken voor je gaat deelnemen aan 
het onderwijs. Je verzoek moet onderbouwd zijn met 
documenten die beoordeling van je verzoek mogelijk maken. 

Art. 7.8 
(bachelor) 
 
Art. 7.3 (master) 

Kan ik mezelf opgeven 
voor een honors 
programma of moet ik 
daarvoor gevraagd 
worden? 

Voor de bachelor geldt dat je een uitnodiging krijgt als je in het 
eerste semester van het eerste studiejaar 30 studiepunten 
hebt behaald. Ook als je geen uitnodiging ontvangt, kun je je 
aanmelden. Meer informatie over de aanmelding, selectie en 
toelating kun je vinden in het Reglement TU/e Honors 
Academy voor honorstrajecten in bacheloropleidingen. Deze 
kun je vinden op de site van de TU/e Honors Academy. 
Voor de master geldt dat je een uitnodiging krijgt als je in de 
zomer van je laatste bachelorjaar 165 studiepunten of meer 
hebt behaald. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun 
je je aanmelden.  
Meer informatie over de aanmelding, selectie en toelating kun 
je vinden in het Reglement TU/e Honors Academy in 
masteropleidingen. Deze kun je vinden op de site van de TU/e 
Honors Academy 

Art. 4.1 en 4.2 
Reglement TU/e 
Honors Academy  
(bachelor) 
 
Art. 4.1 en 4.2 
Reglement TU/e 
Honors Academy 
(master) 

Ik wil mijn studie 1 of 
meer jaren 
onderbreken, blijven 
mijn resultaten dan nog 
geldig? 

Bachelor: 
De eindcijfers van vakken zijn in principe onbeperkt geldig, 
maar in ieder geval 6 jaar. 
 
De resultaten van tussentoetsen, professionele 
vaardigheidstoetsen en eindtoetsen zijn alleen geldig in het 
studiejaar waarin ze zijn afgelegd. Zij vervallen op het moment 
dat het vak niet met een voldoende wordt afgerond. De 
examencommissie kan bepalen dat een resultaat langer geldig 
blijft, maar bij studie onderbrekingen geldt dit niet.  

Art. 5.11 
(bachelor) 

 Master: 
De eindcijfers van vakken zijn in principe onbeperkt geldig, 
maar in ieder geval 6 jaar. 

Art. 5.10 (master) 

FAQ’s Bachelor OER  

BSA 

Waar staat informatie 
over BSA? 

De regelgeving over het bindend studieadvies lees je in artikel 
7.5, 7.6 en. 7.7 van de OER. 

Art. 7.5, art. 7.6, 
art. 7.7 
(bachelor) 

Wanneer is een BSA 
niet voor mij van 
toepassing? 

Als je voor 1 maart bent uitgeschreven voor de 
bacheloropleiding waar je in het begin van het studiejaar mee 

Art. 7.5 lid 3 
(bachelor) 

https://educationguide.tue.nl/programs/tue-honors-academy/
https://educationguide.tue.nl/programs/tue-honors-academy/
https://educationguide.tue.nl/programs/tue-honors-academy/
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bent gestart en je je niet opnieuw hebt ingeschreven  voor een 
andere bacheloropleiding aan de TU/e. 

Wanneer krijg ik een 
BSA preadvies? 

Een schriftelijk preadvies over je studievoortgang ontvang je 
na afloop van de tentamenperiode van kwartiel 2 met een 
uitloop van twintig werkdagen na afloop van de 
tentamenperiode.  

Art. 7.5 lid 4 
(bachelor) 

Wanneer ontvang ik 
mijn definitieve BSA? 

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een 
schriftelijk bindend studieadvies over de voortzetting van je 
opleiding. 

Art. 7.5 lid 5 
(bachelor) 

Wanneer ontvang ik 
een positief BSA? 

Om een positief studieadvies te ontvangen dien je ten minste 
45 studiepunten uit het eerste jaar van jouw bacheloropleiding 
te behalen.  
Bij sommige bacheloropleidingen geldt dat er bepaalde 
voorwaarden gesteld zijn aan de te behalen vakken.  

Art. 7.5 lid 5a 
(bachelor) 
 
Art. 7.5 lid 5aa 
(bachelor) 

Wat betekent een 
negatief BSA voor mij? 

Als je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen kun 
je je bacheloropleiding aan de TU/e niet voortzetten. Je wordt 
in de drie volgende jaren ook niet toegelaten tot dezelfde 
bacheloropleiding aan de TU/e. 

Art 7.5 lid 5b 
(bachelor) 

Kom ik in aanmerking 
voor uitstel BSA? 

Dat kan als er sprake is van erkende persoonlijke 
omstandigheden. 
Neem binnen 20 werkdagen na het ontstaan van de 
persoonlijke omstandigheden contact op met de 
studieadviseur van jouw bacheloropleiding. 

Art. 7.6 en 7.7 lid 
2 (bachelor) 

Hoe vraag ik uitstel BSA 
aan? 

Dit moet je schriftelijk doen, bij cpo@tue.nl. Onderbouw je 
verzoek zo veel mogelijk met bewijsstukken. 

Art. 7.7 lid 4 
(bachelor) 

Wat zijn geldende 
persoonlijke/medische 
omstandigheden? 

• Ziekte, lichamelijk, zintuiglijke of andere functiestoornis of 
zwangerschap. 

• Bijzondere familieomstandigheden. 

• Lidmaatschap of voorzitterschap van de universiteitsraad, 
faculteitsraad, een opleidingsbestuur of de 
opleidingscommissie, of een ander orgaan. 

• Lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie 
van enige omvang met rechtsbevoegdheid of een 
vergelijkbare organisatie van enige omvang. 

Art 7.7 (bachelor) 
 
Art. 5 van bijlage 
2 
schakelprogram
ma (master) 

Hoeveel studiepunten 
moet ik halen i.v.m. BSA 
als ik switch van studie 
of opnieuw begin met 
mijn studie? 

Dat bepaalt de examencommissie van je nieuwe opleiding. Art. 7.5 lid 6 
(bachelor) 

Tellen vrijstellingen mee 
voor mijn BSA? 

Studiepunten die je hebt gekregen via vrijstellingen tellen niet 
mee bij de bepaling van jouw BSA. 

Art. 7.5 lid 6 
(bachelor) 

Inschrijven vakken/tentamens 

Wanneer kan ik 
beginnen met mijn 
bacheloreindproject? 

Je moet hiervoor ten minste 120 studiepunten hebben behaald 
en in ieder geval de verplichte vakken uit je eerste jaar 
succesvol hebben afgerond. De opleiding kan hier extra eisen 
aan toevoegen.  

Bijlage 2 onder e 
(bachelor) 
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Moet ik me aanmelden 
voor de herkansing van 
een vak? 

Als je een vak niet hebt gehaald, dan word je automatisch 
aangemeld voor de herkansing. Je moet dan wel hebben 
deelgenomen aan de eerste eindtoets.  
Heb je het vak gehaald, maar wil je het cijfer ophogen, dan kun 
je de eindtoets van het betreffende vak herkansen. Je moet dit 
uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamenperiode melden bij je 
facultaire CSA. Het hoogste cijfer van de eindtoets telt mee 
voor het bepalen van je eindcijfer. 

Art. 5.5 
(bachelor) 

Kan ik een extra 
herkansing voor een 
eindtoets aanvragen om 
mijn bachelordiploma 
te halen? 

Als je nog maar maximaal 2 vakken hebt af te ronden en je 
hebt je bacheloreindproject met goed gevolg afgerond 
dan kun je een extra herkansing aanvragen bij de 
examencommissie. Dit kan wanneer: 

- er sprake is van erkende (schrijnende) persoonlijke 
omstandigheden; of als je nominaal of bijna nominaal 
(3 - 3,5 jaar) studeert. 

 
Deze extra herkansing (harde knip regeling) moet vóór 
aanvang van het volgende semester hebben plaatsgevonden. 

Art. 5.2 
(bachelor) 

Beoordeling 

Hoe vaak mag ik een 
tussentoets herkansen? 

Tussentoetsen zijn niet te herkansen. 
Er is hierop één uitzondering: de tussentoets Calculus in het 
eerste kwartiel van het eerste studiejaar. 

Art. 5.1 lid 5 
(bachelor) 

Ik heb een bachelorvak 
niet met een voldoende 
afgerond. Blijven de 
resultaten van de 
gemaakte 
tussentoets(en), 
professionele 
vaardigheidstoets(en) 
en eindtoets geldig in 
een volgend studiejaar?  

Bachelor: 
In principe niet, de resultaten van tussentoetsen, professionele 
vaardigheidstoetsen en eindtoetsen afzonderlijk zijn slechts 
geldig in het studiejaar waarin ze zijn afgelegd. 
De Examencommissie kan bepalen dat tussentoetsen langer 
geldig blijven, bijvoorbeeld: 

• als er sprake is van bijvoorbeeld een proef, experiment, 
veldwerk, excursie, opdracht of werkstuk; 

• als een vak volgend jaar niet wordt verzorgd; 

• als je het vak hebt behaald, maar nog een keer de eindtoets 
wil maken. 

Art. 5.11 lid 2 
(bachelor) 

Ik heb een vak in de 
bachelor nog niet 
behaald. Mag ik starten 
met mijn master? 

Je mag je pas inschrijven voor je masteropleiding als je je 
bacheloropleiding hebt afgerond. In specifieke gevallen kun je 
je onder voorbehoud ingeschreven worden voor een 
mastervak (bijvoorbeeld wanneer het resultaat  van een 
herkansing uit het voorgaande kwartiel nog niet bekend is). Je 
mag dan het onderwijs volgen, maar geen tentamen maken. 

Art. 5.2 lid 6 
(bachelor) 
 
Art. 2.2 en art. 
5.3 lid 2 (master) 

Ik kon niet deelnemen 
aan de tussentoets, wat 
moet ik doen? 

Als je niet hebt deelgenomen aan een tussentoets, wordt deze 
beoordeeld met het cijfer 0.  
In geval van persoonlijke omstandigheden waardoor je niet 
kunt deelnemen aan een verplichte tussentoets, moet je je 
melden bij de studieadviseur. De studieadviseur besluit samen 
met de student of melding bij de examencommissie 
noodzakelijk is. De examencommissie besluit of er sprake is 
van een persoonlijke omstandigheid. In dat geval kun je alsnog 
de tussentoets afleggen of wordt er een vervangende regeling 
met je getroffen. 

Art. 5.4 lid 4 
(bachelor) en 
bijlage 2 van het 
Reglement van 
de 
Examencommissi
e 
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Ik heb mijn vak niet 
afgerond, blijft de 
beoordeling op 
professionele 
vaardigheden geldig? 

Ja, maar de beoodeling is alleen geldig in het huidige 
studiejaar. 

Art. 5.11 lid 2 
(bachelor) 

Wat gebeurt er als een 
docent niet binnen de 
termijn de resultaten 
van een tussentoets of 
eindtoets bekend 
maakt? 

Als een docent niet in staat is een toets tijdig na te kijken, 
meldt de docent dit (incl. redenen) aan de examencommissie. 
De examencommissie stelt de betrokken studenten op de 
hoogte en geeft aan wanneer de resultaten bekend zullen zijn. 
  

Art. 5.8 lid 7 
(bachelor) 
 
Art. 5.7 lid 5 
(master) 

Studieprogramma 

Hoef ik geen USE 
leerlijn te doen als ik de 
educatieve 
keuzepakketten volg? 

Wanneer een student beide educatieve keuzepakketten, zoals 
aangeboden door de Eindhoven School of Education, wil 
kiezen, kan de student de examencommissie verzoeken 
ontheffing te verlenen van de verplichting een USE-leerlijn te 
kiezen. Het verzoek gaat vergezeld van een motivatie en een 
studieplanning. De ontheffing vervalt wanneer vakken binnen 
de educatieve keuzepakketten niet succesvol worden 
afgerond. 

Art. 3.7, lid 7 
(bachelor) 

Wanneer mag ik me 
voor het 
Bachelorexamen 
aanmelden en wat 
houdt dat in? 

Je kunt je aanmelden voor het Bachelorexamen op het 
moment dat je aan alle eisen van het bachelorprogramma hebt 
voldaan. Dus als je alle onderdelen met een voldoende hebt 
afgerond. De examencommissie besluit in een 
examenvergadering of de student gerechtigd is om het 
bachelor diploma te ontvangen. 

Art. 6.1 
(bachelor) 

Ik wil 2 opleidingen 
afronden 
(bidiplomeren), waar 
moet ik aan voldoen? 

De eisen zijn opgenomen in de regeling voor bidiplomeren. Richtlijnen 
bidiplomeren 

FAQ’s Master OER  

Ik heb onlangs de 
herkansing van mijn 
laatste mastervak niet 
gehaald en ben al bezig 
met mijn thesis project. 
De eerstvolgende 
tentamengelegenheid is 
pas ná mijn geplande 
afstudeerpresentatie. Ik 
wil nu graag een niet-
regulier tentamen 
aanvragen. Naar welk 
artikel in de OER kan ik 
verwijzen? 

Indien alle onderwijseenheden van het examenprogramma 
behaald moeten zijn voordat het afstudeerproject 
getentamineerd kan worden, kun je misschien in aanmerking 
komen voor de mogelijkheid van OER art. 5.3, lid 11. Neem 
contact op met je studieadviseur, indien je van deze 
mogelijkheid gebruik wilt maken.  

Art. 5.3 lid 11 
(master) 

https://assets.studiegids.tue.nl/fileadmin/content/centrale_content/Organisatie/Regelingen/Directive_Double_Diplomas_BSc.pdf
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Ik heb enkele 
mastervakken ook na 
de herkansing niet met 
een voldoende resultaat 
afgesloten. Op het 
moment dat er weer 
een 
tentamenmogelijkheid 
is, ben ik op 
internationaal 
semester. Ik zou nu 
graag de tentamens in 
het buitenland willen 
maken. Naar welk 
artikel in de OER kan ik 
verwijzen? 

Dit is geregeld in het Reglement van de Examencommissie. 
Hierin is een bijlage ‘procedure voor herkansing in het 
buitenland’ opgenomen. 
Dit reglement vind je in de studiegids van je opleiding onder 
‘reglementen’ of ‘examencommissie’. 

Reglement van 
de 
Examencommissi
e 

Het lukt me niet het 
schakelprogramma af te 
ronden in een half jaar. 
Mag ik alvast starten 
met mijn master? 

Je mag je niet inschrijven in de masteropleiding als je het 
schakelprogramma niet hebt afgerond. Onder voorwaarden en 
na het indienen van een verzoek mag je je pre-Master 
programma uitbreiden met master onderwijseenheden. Zie de 
OER bijlage 2, artikel 2.6. Neem contact op met de 
studieadviseur als je gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheid.  

Bijlage 2, art. 2.6 
(master) 

Moet je ook een 
mentor hebben als je 
wel ingeschreven staat 
voor de master, maar 
nog niet actief bent? 

Ja, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De 
examencommissie bepaalt dit op jouw verzoek. 

Art 3.5 lid 1 
(master) 

Hoeveel studiepunten 
aan homologatie 
onderwijseenheden kan 
ik opnemen in mijn 
master programma?  

Voor de invulling van vrije keuzevakken kunnen maximaal 15 
studiepunten aan bachelorvakken worden gebruikt voor het 
wegwerken van deficiënties (homologatie-
onderwijseenheden). 

Art. 3.6 lid 2 
(master) 

Telt het 
afstudeerproject mee 
voor mijn gemiddelde 
cijfer? 

Ben je gestart vóór 1 september 2019 met je masteropleiding 
dan telt het cijfer voor je afstudeerproject wel mee voor het 
gemiddelde cijfer.  
Ben je gestart op of na 1 september 2019 met je 
masteropleiding dan telt het cijfer voor je afstudeerproject 
niet mee voor het gemiddelde cijfer.  
 
Voor studenten ID en SEC gelden er andere regels. Deze kun je 
vinden in de OER van de opleiding. 

Art 6.4 lid 1 en 
Art. 6.4 lid 3 
(master) 

Moet ik voor beide 
opleidingen aan de Cum 
Laude eisen voldoen om 
bij bidiplomering het 
predicaat Cum Laude te 
krijgen? 

Nee, het is mogelijk om voor Cum Laude in aanmerking te 
komen bij een van de twee opleidingen. Hiervoor moet 
duidelijk zijn welke vakken tot het examenprogramma van elke  
opleiding behoren.  

Reglement van 
de 
examencommissi
e: hoofdstuk 6, 
art. 6 
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Moet ik bij 1e poging 
van een 
mastertentamen 
verplicht aanwezig zijn 
om met de herkansing 
mee te mogen doen 
(zoals in Bachelor)? 

Je hoeft niet bij 1e poging aanwezig te zijn. Dit wordt 
beschouwd als het niet met goed gevolg hebben afgelegd van 
het tentamen. 
Je moet je wel tijdig aanmelden voor de herkansing. 
 
 
 

Art. 5.3 lid 3 en 
lid 7 (master) 

 

     
 
 
 

 


