Zachte knip-regeling voor CiTG-masteropleidingen 2021-2022.
Op 6 mei 2021 heeft het College van Bestuur besloten om wederom een tijdelijke maatregel
voor de overgang van de bachelor naar de master toe te staan.
Inhoud van de zachte knip- maatregel
Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2020-2021 zijn ingeschreven aan
een bacheloropleiding van een Nederlandse Hoger Onderwijsinstelling of een
schakelprogramma tot een (interfacultaire) masteropleiding van CiTG, gelden de volgende
uitgangspunten voor de overgang naar een (interfacultaire) masteropleiding van de faculteit
CiTG:
Voor bachelorstudenten:




Bachelorstudenten die op 31 augustus 2021 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van
hun examenprogramma tekortkomen, mogen in het studiejaar 2021-2022
mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken.
De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen
volgen, vervalt op 31 augustus 2022.

Voor schakelstudenten:




Schakelstudenten die op 31 augustus 2021 een tekort van maximaal 15 EC hebben in
hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2021-2022 mastervakken volgen en
deelnemen aan tentamens van mastervakken.
De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen
volgen, vervalt op 31 augustus 2022.

Aanvullende bepalingen
Studenten kunnen slechts één maal en met een maximale duur van 1 jaar, een zachte knip
inschrijving voor een (schakel- of master-)opleiding hebben. Het stapelen van twee dezelfde
zachte knip- inschrijvingen is dus niet mogelijk.
Behaalde resultaten in het studiejaar 2021-2022 in één van onze masteropleidingen zullen
toegevoegd worden aan het MSc-examenprogramma zodra er sprake is van een geldige
inschrijving voor de betreffende MSc opleiding.
Op de mastervakken, die de BSc-student volgt in 2021-2022, is de
onderwijsregeling/TER/Annex van de (interfacultaire) masteropleidingen van de faculteit

CiTG voor het studiejaar 2021-2022 van toepassing. Die kun je hier vinden vanaf september
2021.
Vragen?
Heb je naar aanleiding van voorgaande vragen of wil je, met deze nieuwe informatie, je
studieplanning bespreken? Neem dan contact op met één van de studieadviseurs van de
faculteit CiTG. Je kunt ze een mail sturen of een afspraak maken via het online
afsprakensysteem. Zie hier.

Transition from the Bachelor or Pre-Master to the CEG Master
programs 2021-2022.
On 6 May 2021, the Executive Board decided to allow another temporary measure for the
transition from the bachelor to the master.
Content of the transition measure
For Bachelor and Pre-Master students who are enrolled in the academic year 2020-2021 in a
Bachelor program at a Dutch higher education institution, or a Pre-Master program to a
(interfaculty) Master program at CEG, the following principles apply for the transition to a
(interfaculty) Master program of the CEG faculty:
For Bachelor students:
• Bachelor students who have a deficit of no more than 15 EC in Bachelor courses of their
examination program on 31 August 2021, may take Master courses and exams of Master
courses in the 2021-2022 academic year.
• The option to take Master courses without having completed a Bachelor program will
expire on 31 August 2022.
For Pre-Master students:
• Pre-Master students who have a deficit of no more than 15 EC in their Pre-Master
programme on 31 August 2021 may enrol in Master courses and participate in examinations
of Master courses in the 2021-2022 academic year.
• The option to enrol in Master courses without having completed the Pre-Master
programme will expire on 31 August 2022.

Supplementary Provisions
Students can only have an enrolment under these transition rules for a (Pre-master or
Master) program once and for a maximum duration of 1 year. Stacking two enrolments
under these transition rules is therefore not possible.
Results achieved in the academic year 2021-2022 in one of our Master programs will be
added to the MSc examination program as soon as there is a valid enrolment for the
relevant MSc program.
The Master courses that the BSc student will take in 2021-2022 are subject to the Teaching
Regulations (TER) / Annex of the (interfaculty) Master programs of the CEG faculty for the
academic year 2021-2022. These can be found here from September 2021.
Questions?
Do you have any questions or would you like to discuss your study planning with this new
information? Then contact one of the study advisors of the CEG faculty. You can send them
an email or make an appointment via the online appointment system here.

