
Aanvulling OER 2022-2023 

 
Aanvulling op de OER 2022-2023 ten aanzien van de toelatingseisen BSc opleidingen en MSc 
opleidingen 
 
1a. Toelating bacheloropleiding (Artikel 3) 

Artikel 3 wordt aangevuld met lid 3a, lid 3b en lid 3c met betrekking tot voorwaardelijke toelating, 
luidende: 

HBO propedeuse -> bacheloropleiding 

3a.        Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student 
genoemd onder sub a van dit lid voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student: 

- Uiterlijk 1 augustus 2022 een afrondingsadvies van zijn HBO instelling aan TU Delft heeft 
verstrekt waaruit blijkt dat de aankomende student minimaal 50 van de 60 ec van het 
eerste jaar heeft behaald en dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2023 de 
betreffende propedeuse afrondt. 

op basis waarvan de opleiding positief heeft geoordeeld Wanneer de student op 1 januari 
2023 niet voldoet aan de in lid 1 onder a van dit artikel gestelde toelatingseisen, wordt de 
student uitgeschreven van de opleiding. 

Internationale VO EU -> bacheloropleiding 

3b.  Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student 
genoemd onder sub b van dit lid voorwaardelijk toegelaten kan worden mits deze student voor 1 
januari 2023: 

- Het middelbare school diploma zal behalen in een land uit de Europese regio en 
- Uiterlijk 31 augustus 2022 een afrondingsadvies van zijn middelbare school aan de TU 

Delft verstrekt waaruit blijkt dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2023 de 
betreffende opleiding afrondt, inclusief een uitleg van de nationale wetgeving van 
toepassing op de student. 

Wanneer de student op 1 januari 2023 niet voldoet aan de in lid 1 onder b van dit artikel gestelde 
toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

Internationale VO CXC ->bacheloropleiding 

3c.  Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student 
genoemd onder sub c van dit lid voorwaardelijk toegelaten kan worden mits deze student voor 1 
januari 2023: 

- Het middelbare school diploma/CXC examen zal behalen en 
- Uiterlijk 31 augustus 2022 een afrondingsadvies van zijn middelbare school aan de TU 

Delft verstrekt waaruit blijkt dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2023 de 
betreffende opleiding afrondt. 

Wanneer de student op 1 januari 2023 niet voldoet aan de in lid 1 onder c van dit artikel gestelde 
toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

1b. Toelating masteropleiding (Artikel 3) 

Artikel 3 wordt aangevuld met lid 3a en lid 3b, met betrekking tot voorwaardelijke toelating, luidende: 

Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat in verband met de uitbraak van Covid-19 de student die in 



het studiejaar 2021/2022 stond ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of HBO instelling 

voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student op 31 augustus 2022: 

- maximaal 10 EC tekort komt voor het afsluitend bachelorexamen van de in dit artikel 

genoemde bacheloropleiding, of 

- maximaal 10 EC tekort komt om tot afronding van het in dit artikel genoemde 

schakelprogramma te komen, maar 

- Aan de aanvullende eisen voldoet, zie MSc opleidingen 

Wanneer de student op 31 augustus 2023 niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde 
toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

Voorgaande geldt niet voor de student die in het studiejaar 2021/2022 of in het studiejaar 2020/2021 

gebruik heeft gemaakt van de voor dat jaar geldende regeling in verband met de uitbraak van Covid-

19 voor voorwaardelijke toelating bij een tekort van maximaal 15 EC. 

 

https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/tnw-studentenportal/onderwijs/studiegidsen-modulekaarten

