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REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN  

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, laatstelijk gewijzigd op 24 oktober 2019. 

 

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e, 

 

gelet op de artikelen 7.30b, 7.30c en 7.30e van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek,  

 

besluit vast te stellen  

 

zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Onderwijs- en Examenregeling van de verschillende 

masteropleidingen: 

 

de Regeling toelating masteropleidingen TU/e, luidende als volgt:  

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

 

Artikel 1.1 Definities  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

-  de wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;  

-  verzoeker: de persoon die een verzoek om toelating tot een masteropleiding heeft  

 ingediend; 

-  toelatingsbewijs: bewijs van toelating voor een masteropleiding, hetgeen voortvloeit uit de 

toelatingseisen zoals bedoeld in de artikel 7.30b, artikel 7.30c en artikel 7.30e van de wet;  

- besluit tot toelating: de beslissing van het faculteitsbestuur of een verzoeker in aanmerking 

komt voor een bewijs van toelating;  

-  ESA: Education and Student Affairs van de TU/e; 

- OER: Onderwijs- en Examenregeling; 

- CGPA: Cumulative Grade Point Average,per land ofwel het totaal van de behaalde cijfers 

gedeeld door het maximaal te behalen totaal; 

- schakelstudent: degene die voor de toelating tot een masteropleiding een 

(schakel)programma aan de TU/e volgt om deficiënties weg te werken; 

-  schakelprogramma: een programma van maximaal 30 studiepunten voor studenten om 

deficiënties weg te werken en daarmee voorbereidt op een masteropleiding; 

-  faculteitsbestuur: hiermee wordt bedoeld het faculteitsbestuur, het faculteitsbestuur van de 

penvoerende faculteit dan wel de Bestuursraad van de Eindhoven School of Education 

(hierna: ESoE); 

 

Artikel 1.2 Voorwaarde voor inschrijving aan masteropleidingen  

De inschrijving aan een masteropleiding, staat uitsluitend open voor degene die tot deze 

masteropleiding rechtstreeks toegang heeft overeenkomstig artikel 1.3, dan wel tot deze 

masteropleiding is toegelaten overeenkomstig artikel 1.4, van deze regeling. 

 

Artikel 1.3 Rechtstreekse toelating tot de masteropleiding  

1. Rechtstreeks toelating tot een masteropleiding heeft degene aan wie een graad van een 

Nederlandse Bacheloropleiding, zoals bedoeld in artikel 7.30b, eerste lid, onder a van de 

wet, is verleend, voor zover in de OER van de desbetreffende masteropleiding is bepaald 
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dat de masteropleiding aansluit op deze bacheloropleiding of een afstudeerrichting van deze 

bacheloropleiding. 

2. Rechtstreeks toegang tot de verkorte masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs 

voor leraar voorbereidend hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7.30c van de wet, heeft 

degene aan wie een graad van een master, zoals bedoeld in artikel 7.10a van de wet, is 

verleend die betrekking heeft op een bepaalde afstudeerrichting, voor zover in de OER van 

de desbetreffende masteropleiding is bepaald dat deze afstudeerrichting aansluit op de 

verkorte masteropleiding voor leraar voorbereidend hoger onderwijs. 

3. Het afsluitend examen van de, in de vorige leden bedoelde, opleidingen dient uiterlijk op de 

laatste dag vóór de aanvang van de masteropleiding met goed gevolg te zijn afgelegd.  

 

Artikel 1.4 Toelating tot een masteropleiding met een toelatingsbewijs 

1. Toegelaten tot een masteropleiding is een ieder die in het bezit is van een op grond van deze 

regeling afgegeven toelatingsbewijs tot een bepaalde masteropleiding aan de TU/e.  

2.  Het toelatingsbewijs heeft in beginsel betrekking op het studiejaar dat gelegen is na het 

studiejaar waarin de aanvraag voor dat bewijs is ingediend, doch is maximaal 18 maanden 

geldig. 

 

Hoofdstuk 2  Facultaire Toelatingscommissies en de Centrale Toelatingscommissie 

Masteropleidingen 

 

Artikel 2.1 Facultaire Toelatingscommissie  

1.  Het faculteitsbestuur stelt voor elke masteropleiding of groep van masteropleidingen een 

Toelatingscommissie in.  

2. De benoeming van deze Facultaire Toelatingscommissie wordt nader geregeld in het 

faculteitsreglement van de desbetreffende, respectievelijk de penvoerende faculteit, dan wel 

in de gemeenschappelijke regeling bij interfacultaire opleidingen.  

3. De Facultaire Toelatingscommissie heeft tot taak te beoordelen of een verzoeker tot een 

bepaalde masteropleiding kan worden toegelaten.  

4. De Facultaire Toelatingscommissie toetst een verzoek tot toelating tot een masteropleiding 

aan (indien van toepassing) een minimale CGPA-eis, zoals opgenomen in de bijlage van 

deze regeling, en aan kwalitatieve toelatingseisen zoals die in de OER van de desbetreffende 

masteropleiding zijn opgenomen.  

 

Artikel 2.2 De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen 

1. Er is een Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen, die is ondergebracht bij ESA.  

2. De directeur ESA is voor onbepaalde tijd voorzitter van de Centrale Toelatingscommissie 

Masteropleidingen. De voorzitter benoemt de leden van de Centrale Toelatingscommissie 

Masteropleidingen. 

3. De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen ondersteunt de Facultaire 

Toelatingscommissies bij het uitvoeren van haar taken.  

4. De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen zorgt voor de communicatie met de 

verzoeker over de volledigheid van het dossier en - indien nodig - de bepaling van het 

opleidingsniveau en taalniveau van de verzoeker. 

5.  De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen stelt jaarlijks na ieder studiejaar doch 

voor 1 december een verslag op van haar werkzaamheden met daarin een overzicht van de 

in dat studiejaar door haar uitgebrachte adviezen. Dit verslag bevat tenminste een 

cijfermatig overzicht van de toelatingresultaten van alle op de universiteit aanwezige 

masteropleidingen.  

 



Regeling toelating masteropleidingen TU/e   3 

Hoofdstuk 3 Toelatingsbewijs 

 

Artikel 3.1 Wanneer komt een student in aanmerking voor een toelatingsbewijs? 

1.  Het besluit van het faculteitsbestuur van de desbetreffende masteropleiding om het verzoek 

tot toelating te honoreren leidt tot verstrekking van een toelatingsbewijs. 

2.  In het toelatingsbewijs wordt in elk geval de masteropleiding vermeld waarvoor betrokkene 

is toegelaten, en de termijn waarbinnen inschrijving voor deze masteropleiding moet hebben 

plaatsgevonden.  

3.  Een toelatingsbewijs wordt in ieder geval verstrekt aan: 

a.  een verzoeker die in het bezit is van een buitenlands getuigschrift van een afsluitend 

examen van een voorbereidende bacheloropleiding van een universiteit die gezeteld 

is in een land die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende 

hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd, voldoet aan een minimale 

CGPA-score, zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling, én voldoet aan 

kwalitatieve toelatingseisen, zoals opgenomen in de OER van de desbetreffende 

masteropleiding.  

b. een verzoeker die in het bezit is van een buitenlands getuigschrift van een afsluitend 

examen van een voorbereidende bacheloropleiding van een universiteit, die buiten 

de EU/EER/Zwitserland gezeteld is, voldoet aan een minimale CGPA-score, zoals 

opgenomen in de bijlage van deze regeling, én voldoet aan kwalitatieve 

toelatingseisen, zoals opgenomen in de OER van de desbetreffende masteropleiding.  

c. een verzoeker die niet in het bezit is van het getuigschrift van het afsluitend  

  examen van de voorbereidende bacheloropleiding, maar die naar het oordeel van de  

Facultaire Toelatingscommissie in het bezit is van kennis, inzicht en vaardigheden 

op het niveau van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs, én voldoet 

aan eventuele kwalitatieve toelatingseisen, zoals opgenomen in de OER van de 

desbetreffende masteropleiding.  

d. een verzoeker die een schakelprogramma heeft afgerond en aan eventuele 

toelatingseisen voldoet zoals die geformuleerd zijn in de OER van de betreffende 

masteropleiding. 

4. Ingeval een verzoeker een schakelprogramma dient te volgen, wordt de verzoeker daarvan 

door de Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen dan wel de Facultaire 

Toelatingscommissie op de hoogte gesteld.  

   

Hoofdstuk 4 Procedure ter verkrijging van een toelatingsbewijs tot een masteropleiding  

 

Artikel 4.1 Verzoek om toelating  

1. Een verzoek om toelating wordt digitaal ingediend bij ESA met gebruikmaking van 

studielink én, indien sprake is van een student die in het buitenland een bacheloropleiding 

heeft gevolgd, de online application Osiris Aanmeld. Daarnaast stuurt deze verzoeker de 

bescheiden op, zoals vermeld op die website, zodat kan worden beoordeeld of verzoeker tot 

de gewenste masteropleiding kan worden toegelaten.  

2. Het verzoek wordt ingediend vóór de inschrijfdatum die uiterlijk geldt voor de 

masteropleiding, zoals die is vastgelegd in artikel 3.3, eerste lid, onder b en d van de 

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e, 

voor zover het College van Bestuur niet anders heeft bepaald.  

3. In afwijking van het vorige lid geldt voor de schakelstudent die het schakelprogramma van 

de TU/e heeft afgerond, dat het verzoek om toelating in de masteropleiding maandelijks 

mogelijk is. Het verzoek moet via studielink zijn aangevraagd.  
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4. Indien het verzoek onvolledig is, dan wordt de verzoeker hiervan in kennis gesteld en krijgt 

een termijn van twee weken om het verzoek aan te vullen. Indien het verzoek niet binnen 

die termijn is aangevuld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvrager 

wordt hiervan in kennis gesteld door de Centrale Toelatingscommissie.  

 

Artikel 4.2 Beoordeling, advisering en besluitvorming 

1.  De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen controleert op volledigheid van het 

dossier en - indien nodig – draagt zorg voor de bepaling van het opleidingsniveau en 

taalniveau van de verzoeker. Zij stuurt het dossier inclusief haar bevindingen naar de 

Facultaire Toelatingscommissie, tenzij het zesde lid van toepassing is. 

2. De Facultaire Toelatingscommissie houdt bij de beoordeling van het verzoek rekening met 

de toelatingseisen, zoals die zijn opgenomen in de OER van de desbetreffende 

masteropleiding. De Facultaire Toelatingscommissie neemt daarbij het, in voorkomende 

gevallen door het College van Bestuur krachtens artikel 7.30b, derde lid, van de wet 

vastgestelde, aantal studenten in acht die kunnen worden toegelaten.  

3.  De Facultaire Toelatingscommissie brengt haar advies op basis van het dossier uit aan het 

faculteitsbestuur en stuurt dit aan de Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen.  

4.  Het advies van de Facultaire Toelatingscommissie aan het faculteitsbestuur houdt in: 

a. een toewijzing van het verzoek om toelating, of 

b. een afwijzing van het verzoek om toelating, of 

c. een afwijzing van het verzoek om toelating en, indien van toepassing, een verwijzing 

naar het schakelprogramma dat een verzoeker kan volgen.  

5.  Het faculteitsbestuur van de desbetreffende masteropleiding kan de bevoegdheid tot het 

nemen van het besluit omtrent toelating mandateren aan de voorzitter van de Centrale 

Toelatingscommissie Masteropleidingen. In dat geval brengt de Facultaire 

Toelatingscommissie, in tegenstelling tot het vorige lid, haar advies uit aan de Centrale 

Toelatingscommissie Masteropleidingen.  

6.   Het faculteitsbestuur van de desbetreffende masteropleiding kan de bevoegdheid tot het 

afwijzen van het besluit om een verzoek tot toelating, eveneens mandateren aan de Centrale 

Toelatingscommissie Masteropleidingen, wanneer het verzoek tot toelating niet voldoet aan 

het vereiste opleidingsniveau, zoals bedoeld in artikel 7.30b, eerste lid van de wet, en 

taalniveau, zoals opgenomen in de OER van desbetreffende masteropleiding. In deze 

situatie blijft toezending van het dossier aan de Facultaire Toelatingscommissie achterwege.  

7.  Uiterlijk op de laatste dag vóór aanvang van de masteropleiding dient door de Facultaire 

Toelatingscommissie te zijn vastgesteld of verzoeker aan de in artikel 1.3 van deze regeling 

bedoelde toelatingseisen heeft voldaan ingeval er sprake is van een verzoeker met de 

Nederlandse nationaliteit met een Nederlandse bacheloropleiding. In andere gevallen dient 

dit uiterlijk 1 juli voor aanvang van de masteropleiding te zijn vastgesteld. 

8. Het toelatingsbewijs wordt, op basis van het vierde lid, onder a of c, verstrekt door het 

faculteitsbestuur. Deze bevoegdheid kan het faculteitsbestuur mandateren aan de voorzitter 

van de Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen. 

9.  Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen dan wordt het desbetreffende besluit 

gemotiveerd. 

 

Artikel 4.3 Beroep CBE  

Tegen een besluit inzake het al dan niet verstrekken van het toelatingsbewijs kan de  

belanghebbende binnen zes weken nadat het besluit aan verzoeker bekend is gemaakt,  

beroep aantekenen bij het College van beroep voor de examens via de website van ESA.  
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen  

 

Artikel 5.1 Citeertitel  

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating masteropleidingen TU/e, laatstelijk 

gewijzigd op 24 oktober 2019. 

 

Artikel 5.2 Inwerkingtreding  

Deze regeling vervangt de Regeling Toelating Masteropleidingen Technische Universiteit 

Eindhoven 2012 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2019.  

 

 

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 24 oktober 2019. 
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Bijlage zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Regeling Toelating Masteropleidingen 

 

Zoals volgt uit het Begrippenkader toelating en selectie in de master, dat als bijlage aan de brief 

van de minister van OCW van 15 april 2019 is toegevoegd, zijn studenten met een buitenlandse 

diploma uit de EER (met uitzondering van de Benelux), danwel niet-EER, toelaatbaar in de zin van 

artikel 7.30b, eerste lid, onder a, indien de diploma vergelijkbaar is met een bachelordiploma van 

een Nederlandse opleiding. Om dit vast te stellen, hanteert de TU/e de eis van een minimale 

CGPA-score. Hierbij wordt onderstaande lijst gebruikt, welke de minimale CGPA-score voor 

toelating weergeeft per land. 

 

Voor studenten met een Nederlands bachelordiploma geldt een CGPA van 6/10 (60%), ditzelfde 

geldt voor studenten met een Belgische of Luxemburgse bachelordiploma.  

NB deze lijst met CGPA-vereisten per land is onderhevig aan wijzigingen door voortschrijdend 

inzicht, de meest actuele weergave is te vinden via https://www.tue.nl/en/education/become-a-tue-

student/admission-and-enrollment/ 

 

LAND   TU/e CGPA-vereisten per 1 oktober 2019  
   

* Algemene toelatingseisen zijn, indien geen specificaties: 

1. A relevant Bachelor's degree (or equivalent) from an accredited 

academic university, based on a program of sufficiënt academic level 

and quality to be able to complete a TU/e Master's program. 

2. A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

 
    

Albania   * algemene toelatingseisen 

Algeria   * algemene toelatingseisen 

Angola   a 5 year Licenciatura degree with final cumulative grade point average 

(CGPA) of 15/20 or better. 

Argentinie   To be considered for admission to a TU/e Master's program applicants 

should have 

- a Bachelor's degree (Licenciatura, professional title) from an 

accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Armenie   * algemene toelatingseisen 

Australie   a bachelor honours degree with First Class or Second Class (Upper 

Division) or High Distinction or Distinction. 

Austria   a university bachelor's degree with a final cumulative grade point 

average (CGPA) of 2.5 or better. 

Azerbaijan   * algemene toelatingseisen 

Bahrain   * algemene toelatingseisen 
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Bangladesh   - a Bachelor's degree from the BUET of at least 4 years study. Students 

from other accredited universities require at least a Master's degree, 

having previously completed a 3-4 year Bachelor's program. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Barbados   * algemene toelatingseisen 

Belarus   * algemene toelatingseisen 

Benin   To be considered for admission to an MSc programme, applicants 

should have a Diplôme d'Études Approfondies / Diplôme d'Études 

Supérieures / master’s / Maîtrise degree with a final cumulative grade 

point average (CGPA) of 15/20 or better.  

Bolivia   * algemene toelatingseisen 

Bosnia   * algemene toelatingseisen 

Botswana   a 5 year bachelor's degree with a final cumulative grade point average 

(CGPA) of 4.0/5.0 (= B) or better.  

Brazilië   - a 4 year Bachelor's degree from a mainstream academic university 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.5/10. 

Brunei   * algemene toelatingseisen 

Bulgarije   - a 4 year Bachelor's degree (Bakalavr) from an accredited academic 

university. 

- a final Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 4.5/6. 

Burkina Faso   a 5 year Diplôme d'Ingénieur from a public university with a final 

cumulative grade point average (CGPA) of 14/20 or better.  

Burundi   a 5 year Diplôme d'Ingénieur from a public university with a final 

cumulative grade point average (CGPA) of 75% or better.  

Cabo Verde   a Licenciado degree with a final cumulative grade point average 

(CGPA) of 15/20 or better.  

Cameroon   a 5 year Diplôme d'Ingénieur or a master’s / Maîtrise degree from a 

public university with a final cumulative grade point average (CGPA) 

of 3.0/4.0 or better.  

Canada   - a Bachelor's honours degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4. 

Chile   - a (minimum) 4 year Licenciado or Titulo Professional degree from an 

accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 5.0/7. 

China   - a Bachelor's degree from a university on the Project 211 list  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Colombia   - a 4 years Bachelor's degree (Licenciado or professional title) from an 

accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.75/5. 

Costa Rica   - a  Licenciado degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.5/10. 

Croatia   - a Bachelor's degree (Baccalaureus / Baccalaurea) from an accredited 

academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.75/5. 
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Cyprus   * algemene toelatingseisen 

Czech Republic   - a Bachelor's degree (Bakalář) from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Denmark   - a Bachelor's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 8.0/12. A 

professional bachelor's degree from a university college does not 

qualify for admission.  

Djibouti   An undergraduate degree from Djibouti does not qualify for admission 

to an MSc programme. To be considered for admission to an MSc 

programme, applicants should have a Maîtrise degree with a final 

cumulative grade point average (CGPA) of 14/20 or better.  

Ecuador   a Liciendiado or Professional degree from an accredited academic 

university.- A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% 

of the scale maximum. 

Egypt     - a 5-year Bachelor’s degree from an accredited academic university, 

or 

  - a 4-year Bachelor’s degree and the Diploma of Higher Studies 

(diblôm al-dirâsât al-`ulyâ, 1 or 2-year program) 

  - a Cumulative Grade Point Average (GPA) of at least 7.0/10 

Eritrea   - a Master's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.2/4 

Estonia   - a Bachelor's degree (Bakalaurusekraad) from an accredited academic 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Ethiopia   - a 5 year Bachelor's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.2/4.0 

Finland   - a Bachelor's degree (Kandidaatti /Kandidat) from an accredited 

academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Frankrijk   - a Licence degree from a university or a Diplôme d'Ingénieur degree 

from a Grande École or have successfully completed at least 180 ECTS 

credits (normally including the award of the Gradué en Ingénierie 

degree) from a Grande École. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 12/20 (Assez 

bien). 

Gabon   * algemene toelatingseisen 

Gambia   - a Master's degree from an accredited academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.3/4.3 

Germany   - a degree from a Wissenschaftliche Hochschule or Universität. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.5. 

Georgia   * algemene toelatingseisen 



Regeling toelating masteropleidingen TU/e   9 

Ghana   a Bachelor's degree with a minimum of Upper Second Class honours 

from one of the seven public universities. 

- A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Greece   a Ptychio or Diploma degree from a Anotata Ekpedeftika Indrimata 

(AEI) university. A Ptychio degree from a Technologika Ekpedeftika 

Idrimata (TEI) institute does not qualify for admission. 

- A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.0/10 of the 

scale maximum. 

Guatemala   - at least a 5-year Licenciado or Titulo degree 

- a Cumulative Grade Point Average (GPA) of at least 75% of the scale 

maximum 

Hong Kong   * algemene toelatingseisen 

Hungary   - a Bachelor's degree (Egyetemi oklovel alap kepzes) from an accredited 

academic university. 

- A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.75/5. 

Iceland   - a Bachelor's degree (Baccalaurreatus) from an accredited academic 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.25/10 

India   - a Master's program applicants should have a (minimum) 4 year 

Bachelor's degree from an accredited university or its affiliated college. 

- A CGPA of at least 8.5 on a 1-10 scale. If your university does not 

award a CGPA your average mark should be 75%.  

Indonesië   - a Sarjana I (SI) degree from an accredited and renowned university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4. 

Iraq   * algemene toelatingseisen 

Iran   - a 5 year Bachelor's degree from an accredited and renowned 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Ireland   * algemene toelatingseisen 

Israel    - a Bachelor's honours degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Italy   - a Bachelor's degree or 1st Cycle Diploma di Laurea from an accredited 

academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 25/30. 

Ivory Coast   a Master's degree passed with a cumulative Grade Point Average 

(CGPA) of at least 14/20. 

Japan   a university bachelor’s degree with a final cumulative grade point 

average (CGPA) of B or better.  

Kazakhstan   - a  4 or 5 year Bachelor's first degree from an accredited academic 

university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 80% of the 

scale maximum.  

Kenya   a minimum 5 year Bachelor's degree from an accredited academic 

university, with First Class Honours of Second Class Honours Upper 

Division. 
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Latvia   a Bachelor's degree (Bakalaura Diploms) from an accredited academic 

university.  

- A Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Lebanon   A 4 or 5 year bachelor's degree from an accredited university. A final 

cumulative grade point average (CGPA) of 75% or better.  

Lesotho   * algemene toelatingseisen 

Liberia   To be considered for admission to an MSc programme, applicants 

should have a master’s degree with a final cumulative grade point 

average (CGPA) of 3.0/4.0 or better.  

Lithuania   - a Bachelor's degree (Bakalauro Diplomas) from an accredited 

academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 8.0/10 of the 

scale maximum. 

Macao   * algemene toelatingseisen 

Madagascar   a Diplôme d'Ingénieur or a Maîtrise degree from a public university 

with a final cumulative grade point average (CGPA) of 14/20 or better.  

Macedonia   * algemene toelatingseisen 

Malaysia   a bachelor’s degree with a cumulative grade point average (CGPA) of 

3.0/4.0 or Class 2: Division I. 

Malawi   a 5 year bachelor honours degree with a final cumulative grade point 

average (CGPA) of 70% or better.  Your documents must clearly state 

that you have obtained/will obtain an honours degree. If this is not 

stated on your degree, an official letter from your university  indicating 

that it’s an honours degree needs to be uploaded with your diploma. 

Mauritius   a 4 year bachelor's degree from an accredited academic university, with 

First Class Distinction or Class I or Class II Division I.  

Mexico   - a 4 year Bachelor's degree (Título de Licenciado) from an accredited 

academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 8.0/10 of the 

scale maximum. 

Mozambique   a 5 year Licenciatura degree from a public university with a final 

cumulative grade point average (CGPA) of 15/20 or better.  

Myanmar   to be considered for admission to an MSc programme, applicants should 

have a master’s degree with a final cumulative grade point average 

(CGPA) of 70 % or better. 

Namibia   * algemene toelatingseisen 

Nepal   - a Master's degree from an accredited academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Nicaragua   - a Bachelor's degree (Licenciado or Titulo de …) from an accredited 

academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 
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New Zealand   a bachelor honours degree with a CGPA of 75% or higher. Your 

documents must clearly state that you have obtained/will obtain an 

honours degree. If this is not stated on your degree, an official letter 

from your university  indicating that it’s an honours degree needs to be 

uploaded with your diploma. 

Niger   to be considered for admission to an MSc programme, applicants should 

have Diplôme d'Études Approfondies or Diplôme d’Études Supérieures 

Specialisées with a final cumulative grade point average (CGPA) of 

14/20. 

Nigeria   a 5 year Bachelor's honours degree with a minimum of Upper Second 

Class from an accredited university. 

Norway   a 3 year bachelor’s degree from a university, university college, or 

specialised university institution. A Cumulative Grade Point Average 

(CGPA) of at least B/C.  

Pakistan   - a 5 year Bachelor’s degree at an accredited university, or a 4 year 

Bachelor’s degree, followed by at least 1 year of a Master’s degree. 

Preferably you have finished a Master’s degree. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Peru   - a Bachelor's degree (Licenciado or Titulo … /professional title) from 

an accredited academic university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 14/20.  

Phillipines   - a Master's degree from a center of excellence or from one of the 

following universities: Ateneo de Manila University, De La Salle 

University, University of Santo Tomas or University of the Philippines. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.5/10.  

Poland   - a Bachelor's degree (Licencjat / Inżynier) from an accredited academic 

university.  

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 4.0/5.  

Portugal   a Licenciatura/Licenciado degree or a 1st Cycle Bachelor's degree with 

a minimum of 180 ECTS credits from an accredited academic 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 15/20. 

Qatar   * algemene toelatingseisen 

Romania   - a Bachelor's degree (Diplomă de Inginer or Diplomă de Licenţă) from 

an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 8.0/10. 

Russian 

Federation 

  - a (minimum) Specialist Diploma or a Bakalavr degree from an 

accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 4.0/5. 

Rwanda   a 4 year bachelor honours degree with First Class Honours or Second 

Class Honours Upper Division. Your documents must clearly state that 

you have obtained/will obtain an honours degree. If this is not stated on 

your degree, an official letter from your university  indicating that it’s 

an honours degree needs to be uploaded with your diploma. 

Senegal   a Diplôme d'Ingénieur from an accredited academic university. A 

Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 14/20. 
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Serbia   * algemene toelatingseisen 

Seychelles   * algemene toelatingseisen 

Sierra Leone   a 4 year bachelor honours degree from a public university with First 

Class or Second Class Upper. Your documents must clearly state that 

you have obtained/will obtain an honours degree. If this is not stated on 

your degree, an official letter from your university indicating that it’s an 

honours degree needs to be uploaded with your diploma. 

Singapore   * algemene toelatingseisen 

Slovakia   - a Bachelor's degree (Bakalár) from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Slovenia   - a Diploma o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (University Degree) or 

Univerzitetni diplomant (Academically oriented first-cycle degree) from 

an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Somalia   a 5 year bachelor's degree from a public university. A Cumulative 

Grade Point Average (CGPA) of 80 or better. 

South Africa   a Bachelor's (Honours) degree from an accredited academic university, 

with a First or Upper Second Class Honours. 

South Sudan   to be considered for admission to an MSc programme, applicants should 

have a master’s degree from a public university with a final cumulative 

grade point average (CGPA) of 75% or better. 

South Korea   * algemene toelatingseisen 

Spain   - a Licenciado / Licenciatura, Titulo de Ingeniero (Superior), Titulo de 

Arquitecto or Titulo de Graduado degree (obtained after at least 4 years 

= 240 ECTS of studies) from an accredited university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.0/10. 

Sudan   * algemene toelatingseisen 

Suriname   * algemene toelatingseisen 

Swaziland   * algemene toelatingseisen 

Sweden   - a Bachelor's degree (kandidatexamen) from an accredited academic 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

Switzerland   a first degree, Diplom/Diplôme, Lizentiat/Licence or 

Staatsdiplom/Diplôme d'Etat  with a final cumulative grade point 

average (CGPA) of 4.5/6 or 7.5/10 or better or a 1st cycle bachelor's 

degree (180 ECTS credits) with a final cumulative grade point average 

(CGPA) of 4.5/6 or 7.5/10 or better. 

Syria   - a 5 year Bachelor's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 70% of the 

scale maximum. 

Taiwan   * algemene toelatingseisen 

Tanzania   to be considered for admission to a MSc programme, applicants should 

have a master’s degree.  
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Thailand   - a 4 year Bachelor's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4. 

Turkey   - a Bachelor's degree (Lisans Diplomasi) from an accredited academic 

university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4.  

Ugunda   to be considered for admission to a MSc programme, applicants should 

have a master’s degree.  

Ukraine   - a 4 year Bachelor's degree or Specialist Diploma from an accredited 

academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 

United Arab 

Emirates 

  * algemene toelatingseisen 

United Kingdom   - a Bachelor's degree (Honours) from an accredited academic university, 

Upper Second or First Class. 

USA   - a 4 year Bachelor's degree from an accredited academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4. 

Venezuela   - at least a 5-year Licenciado or Titulo degree. 

- a Cumulative Grade Point Average (GPA) of at least 75% of the scale 

maximum. 

Vietnam   - a 4 year Bachelor's degree or Specialist Diploma from an accredited 

academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 7.5/10 

Zambia   - a Master's degree from a renowned, accredited, academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 3.0/4. 

Zimbabwe   - a Bachelor's Honours degree with a minimum of Upper Second Class 

from a renowned, accredited, academic university. 

- a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the 

scale maximum. 
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Toelichting Regeling toelating masteropleidingen TU/e 

 

Algemeen  

Met ingang van 1 september 2014 is er geen wettelijke plicht meer om regels van procedurele aard 

ten aanzien van de toelating tot de masteropleidingen in een reglement vast te leggen. Dit heeft te 

maken met het feit dat de verplichting tot het hebben van doorstroommasters met ingang van die 

datum is komen te vervallen. Daartegenover heeft de wetgever vastgelegd dat het instellingsbestuur 

kwalitatieve toelatingseisen kan stellen naast de eis dat de student in het bezit dient te zijn van een 

graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs of in het bezit dient te zijn van kennis, inzicht en 

vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. De nadere 

kwalitatieve toelatingseisen zijn in de OER opgenomen en zijn bedoeld om de geschiktheid van een 

kandidaat voor de masteropleiding vast te stellen. 

 

In deze regeling maakt het College van Bestuur de procedure bekend op grond waarvan de 

toewijzing van toelatingsbewijzen zal plaatsvinden. Procedureel is dit niet anders dan de situatie 

van voor 1 september 2014. Destijds werd in voorkomende gevallen al het bezit van kennis, inzicht 

en vaardigheden op het niveau van de graad Bachelor getoetst. In deze regeling is de toets van 

kwalitatieve toelatingseisen toegevoegd. 

 

Artikel 1.2  

Voor de inschrijving voor een opleiding aan een universiteit moet volgens de  

WHW voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn administratief, financieel 

en ‘onderwijskundig’ van aard. Alleen indien aan al deze voorwaarden is voldaan, mag het College 

van Bestuur tot inschrijving overgaan.  

 

 Voornoemde voorwaarden gelden ook voor inschrijving voor een masteropleiding. De 

“onderwijskundige” voorwaarde van de TU/e bestaat in dit geval hierin, dat degene die voor een 

masteropleiding wenst te worden ingeschreven, hetzij met goed gevolg het examen van een 

bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs, heeft afgelegd dat verzoeker tot de gekozen 

masteropleiding toegang geeft én heeft voldaan aan eventueel gestelde kwalitatieve toelatingseisen, 

hetzij in het bezit is van een bewijs waaruit blijkt dat de student door of namens het betrokken 

faculteitsbestuur tot die masteropleiding is toegelaten.  

 

Artikel 1.3  

Of een met goed gevolg afgelegd examen van een bacheloropleiding toegang geeft tot een 

masteropleiding hangt af van de omstandigheid of die masteropleiding in de OER van die 

bacheloropleiding is aangewezen als een masteropleiding die op die bacheloropleiding aansluit én 

of er kwalitatieve toelatingseisen zijn gesteld. Voorbeelden van kwalitatieve toelatingseisen zijn 

een bachelordiploma in een aan de master verwante richting en een Engelse taaleis. Alleen degene 

die met goed gevolg het examen van deze bacheloropleiding aan de TU/e heeft afgelegd én heeft 

voldaan aan de kwalitatieve toelatingseisen, heeft tot de desbetreffende masteropleiding 

rechtstreeks toegang.  

 

Ook bachelors van andere instellingen van hoger onderwijs in Nederland kunnen rechtstreeks 

toegang verschaffen tot een masteropleiding van de TU/e en wel indien het College van Bestuur dat 

met het College van Bestuur van die andere instelling voor hoger onderwijs is overeengekomen. Op 

het voorgaande is in zoverre nog de volgende verfijning mogelijk: in de OER van de  

bacheloropleiding kan zijn bepaald, dat een bepaalde masteropleiding niet aansluit op de  

bacheloropleiding als zodanig, maar slechts op een of meer bepaalde afstudeerrichtingen van  

de bacheloropleiding. In dat geval heeft tot die masteropleiding rechtstreeks toegang degene  
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die met goed gevolg het examen van de bacheloropleiding heeft afgelegd indien dat examen  

op een of meer van die afstudeerrichtingen betrekking heeft gehad. Hierbij dienen ook de 

kwalitatieve toelatingseisen betrokken te worden.  

 

Verschillende bacheloropleidingen kunnen hun onderwijsprogramma derhalve zodanig  

inrichten dat bepaalde tracks of afstudeerrichtingen rechtstreeks toegang geven tot een  

bepaalde masteropleiding, terwijl het bachelorgetuigschrift in het algemeen die toegang niet  

biedt.  

 

Het is van belang dat studenten het bachelorprogramma geheel hebben afgerond, voordat zij  

aan de masteropleiding beginnen. Het gaat om twee afzonderlijke opleidingen die in elkaars  

verlengde liggen. De afronding van de bacheloropleiding is noodzakelijk om de  

masteropleiding met vrucht te kunnen volgen. 

 

Per september 2012 kennen alle masteropleidingen van de TU/e minimaal 2 instroommomenten: in 

september en in februari (begin kwartiel 1 en 3). Deze instroommomenten zijn bedoeld voor 

externe instroom in de masteropleidingen. Het faculteitsbestuur is ervoor verantwoordelijk dat de 

instroommomenten studeerbaar zijn. Onder studeerbaar wordt verstaan dat de masteropleiding bij 

voldoende inspanning in twee jaar na inschrijving afgerond kan worden. 

 

Studenten die op de TU/e hun bacheloropleiding hebben afgerond, kunnen met ingang van de 

maand volgend op de maand waarin zij het bachelorexamen hebben afgerond, ingeschreven worden 

bij de masteropleiding. Zij hoeven dus niet te wachten tot het volgende formele startmoment. 

Echter, wanneer deze studenten beginnen met de masteropleiding op een ander moment dan de 

formele instroommomenten, wordt niet gegarandeerd dat de faculteit een studieprogramma kan 

aanbieden waarmee de masteropleiding in twee jaar na aanvang kan worden afgerond.  

 

De voorwaarde dat instromers in de masteropleiding slechts worden toegelaten indien zij met  

goed gevolg een examen op bachelorniveau hebben afgelegd én hebben voldaan aan eventueel 

gestelde kwalitatieve toelatingseisen, geldt zowel voor de eigen studenten als voor de zij-

instromers.  

 

Het tweede lid regelt de toelating tot de zogenaamde educatieve master. Studenten met een 

relevante vooropleiding zullen door de instelling vrijgesteld worden van het inhoudelijke deel van 

de opleiding. 

 

Het bachelorexamen moet uiterlijk op de laatste dag vóór de aanvang van de masteropleiding  

met goed gevolg zijn afgelegd. De in het derde lid gekozen formulering houdt rekening met  

het feit dat er masteropleidingen zijn die meer instroommomenten kennen. Het feit dat het 

desbetreffend getuigschrift nog niet feitelijk is uitgereikt, is geen beletsel voor  

de inschrijving voor de masteropleiding. Wel moet tijdig in het systeem geregistreerd staan dat de 

student ‘geslaagd’ is. 

 

Artikel 1.4  

Zij die geen rechtstreekse toegang hebben tot een masteropleiding, kunnen voor die 

masteropleiding door het College van Bestuur uitsluitend worden ingeschreven, indien zij tot die  

masteropleiding zijn toegelaten en derhalve over een toelatingsbewijs beschikken. De  

toelatingsprocedure is geregeld in hoofdstuk 4. Let op, het toelatingsbewijs is beperkt geldig. 
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Artikel 2.1 en artikel 2.2 

Ingevolge artikel 2.1 dient het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen  

een Facultaire Toelatingscommissie in te stellen. De samenstelling daarvan wordt geregeld in het  

faculteitsreglement van de desbetreffende faculteit dan wel de gemeenschappelijke regeling van de 

ESoE. Wanneer een masteropleiding wordt verzorgd door meerdere faculteiten, wordt de 

samenstelling van de Facultaire Toelatingscommissie geregeld in het faculteitsreglement van de 

penvoerende faculteit. 

 

Bij de samenstelling van de examencommissie en Facultaire Toelatingscommissie is het van belang  

de verschillende taken en bevoegdheden van de afzonderlijke commissies in ogenschouw te  

nemen. Ter verduidelijking volgt in het navolgende in het kort een overzicht van deze taken en 

bevoegdheden.  

 

Examencommissie      Facultaire Toelatingscommissie 

Aanwijzing van examinatoren t.b.v.  

afleggen van tentamens 

Beoordeling verzoeken tot toelating tot 

masteropleiding  

 

Opstellen van kwaliteitsborging t.b.v. goede 

gang van zaken tentamens  

 

Geven advies t.b.v. besluit omtrent toelating 

 

De facultaire commissies van toelating worden bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door de 

Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen die zorgt voor de communicatie met de 

verzoeker, de volledigheid van het dossier en de bepaling van het opleidingsniveau en taalniveau 

van de verzoeker.  

 

De Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen stelt jaarlijks een verslag op, waarin onder 

meer aard en aantal van de adviezen zijn opgenomen, en stelt een (numeriek) verslag op waarin de 

resultaten van alle op de universiteit aanwezige masteropleidingen zijn opgenomen.  

 

Artikel 3.1  

Indien het faculteitsbestuur of namens hem de Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen 

het verzoek om toelating inwilligt en dus tot toelating besluit, wordt door de Centrale 

Toelatingscommissie Masteropleidingen aan de verzoeker een toelatingsbewijs verstrekt. Hierin 

worden in elk geval de betreffende masteropleiding vermeld. Ook wordt in het bewijs vermeld op 

welke periode het bewijs betrekking heeft. Indien na afloop van die periode geen inschrijving heeft 

plaatsgevonden, verliest het toelatingsbewijs zijn geldigheid.  

 

In het derde lid van dit artikel wordt beschreven wanneer studenten die niet in het bezit zijn van een 

Nederlandse bachelordiploma, toch in aanmerking kunnen komen voor toelating tot een 

masteropleiding. 

 

Naar het oordeel van de Facultaire Toelatingscommissie zijn deze studenten in het bezit van kennis, 

inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. 

Deze kennis, inzicht en vaardigheden kunnen zijn opgedaan binnen de eigen instelling, maar ook 

bij andere instellingen in binnen- en buitenland.  

 

Het derde lid, onder a, ziet toe op de eisen als gevolg van de Lissabon-afspraken. Voor studenten 

met een buitenlandse diploma uit de EER, dan wel niet-EER, zoals bedoeld in het derde lid, onder a 

en b, gelden dezelfde toelatingseisen als voor Nederlandse studenten. Voor studenten met een 
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diploma uit de EER geldt dat de TU/e hen moet toelaten, tenzij de TU/e een aanzienlijk verschil 

kan aantonen ten opzicht van het niveau van een vergelijkbaar Nederlands diploma. Studenten met 

een diploma uit de Benelux-landen zijn hiervan uitgezonderd. Studenten met een diploma uit een 

niet-EER-land zijn toelaatbaar, indien de TU/e bepaalt dat het betreffende diploma vergelijkbaar is 

met een diploma van een Nederlandse opleiding. 

 

Om over te gaan tot diplomawaardering hanteert de TU/e de eis van een minimale CGPA-score, 

zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling. 

 

De verzoeker wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is ingewilligd  

dan wel is afgewezen, ontvangt daarvan van de Centrale Toelatingscommissie Masteropleidingen 

bericht.  

 

Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen, moet het desbetreffende door of namens het 

faculteitsbestuur genomen besluit gemotiveerd zijn. Dit is onder andere van belang in verband met 

de mogelijkheid van administratief beroep bij het College van Beroep voor de Examens.  

 

Artikel 4.1  

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijving, het faculteitsbestuur voor de  

toelating. Het verzoek om toelating moet dan ook zijn gericht aan het desbetreffende  

faculteitsbestuur. Het verzoek wordt evenwel ingediend bij ESA dat als het loket voor de 

(aanstaande) student fungeert. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van studielink én, indien de 

verzoeker een buitenlandse bacheloropleiding heeft gevolgd, de online application Osiris Aanmeld. 

Het verzoek moet vergezeld gaan met bescheiden zoals die genoemd zijn op voornoemde website 

en die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de desbetreffende 

masteropleiding kan worden toegelaten.  

 

Artikel 4.2 

De Facultaire Toelatingscommissie heeft tot taak met toepassing van de toelatingseisen zoals die in 

de OER van de desbetreffende masteropleiding zijn neergelegd ten aanzien van de Engelse taal, 

alsook met inachtneming van de toelatingseisen zoals die in de bijlage van deze regeling zijn 

neergelegd én met inachtneming van de maximaal beschikbare capaciteit zoals deze krachtens 

artikel 7.30b, derde lid, van de wet, door het College van Bestuur kan zijn bepaald, te beoordelen 

welke verzoekers tot die masteropleiding kunnen worden toegelaten.  

 

Indien het aantal verzoekers de, door het College van Bestuur vastgestelde, maximaal beschikbare 

capaciteit overschrijdt, zal de Facultaire Toelatingscommissie aan de hand van de in de OER  

geformuleerde toelatingseisen moeten beoordelen welke verzoekers gelet op hun kennis,  

inzicht en vaardigheden voor de masteropleiding het meest geschikt zijn om toegelaten te worden. 

Op dit moment heeft de TU/e dergelijke opleidingen niet.  

De Facultaire Toelatingscommissie geeft haar oordeel als een advies aan het faculteitsbestuur.  

 

Het besluit tot toelating van een verzoeker tot de masteropleiding wordt genomen door (of namens) 

het faculteitsbestuur. De faculteit kan het nemen van een besluit tot afgifte van een bewijs van 

toelating mandateren aan de voorzitter van de Centrale Toelatingscommissie (zie vijfde lid).  

 

Het faculteitsbestuur van de desbetreffende masteropleiding kan de bevoegdheid tot het afwijzen 

van het besluit om een verzoek tot toelating, eveneens mandateren aan de Centrale 

Toelatingscommissie Masteropleidingen, wanneer het verzoek tot toelating niet voldoet aan het 
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vereiste opleidingsniveau, zoals bedoeld in artikel 7.30b, eerste lid van de wet, en taalniveau, zoals 

opgenomen in de OER van desbetreffende masteropleiding (zie zesde lid), 

 

Uiterlijk op de laatste dag vóór de aanvang van de masteropleiding moet door de Facultaire 

Toelatingscommissie zijn vastgesteld dat verzoeker aan de toelatingseisen voldoet.  

 

Artikel 4.3 

In dit artikel is aangegeven, dat degene wiens verzoek om toelating door of namens het  

faculteitsbestuur is afgewezen, in beroep kan gaan bij het College van Beroep voor de Examens. 

Het beroep moet door de belanghebbende worden ingesteld binnen zes weken nadat het besluit aan 

verzoeker bekend is gemaakt. 

 


