
Tijdelijke maatregel overgang bachelor naar master vanwege COVID-19  
De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat je eerst de 
bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat je kunt doorstromen 
naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige 
gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van de overheid een 
tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding 
naar een masteropleiding.    
 
Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven bij de 
TU Delft, gelden de volgende uitgangspunten.  
Voor bachelorstudenten: 

• Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van 
hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 
mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. De faculteit 
CiTG heeft besloten om geen specifieke vakken als aanvullende inhoudelijke 
ingangseis aan te wijzen voor de master programma’s CT en AES en de interfacultaire 
masterprogramma’s TIL en CME. 
Mogelijk hanteren andere (niet-CiTG) master opleidingen andere eisen, vraag 
hiernaar bij de betreffende opleiding. 

• De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen 
volgen, vervalt op 31 augustus 2021. 
 

Voor schakelstudenten: 
• Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in 

hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en 
deelnemen aan tentamens van mastervakken. 

• De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen 
volgen, vervalt op 31 augustus 2021.  

 
Temporary measure on Bachelor/Master transition because of COVID-19 
  
The Bachelor’s-before-Master’s rule (‘harde knip’ in Dutch) is the legal provision that states 
that you must first complete your Bachelor’s or Pre-Master’s programme before you can 
move on to a Master’s programme.  In order to limit possible study delays and related 
adverse consequences due to COVID-19, the Dutch government has allowed universities to 
put temporary measures in place for the transition from a Bachelor’s to a Master’s 
programme.   
  
For Bachelor’s students and Pre-Master’s students who are enrolled at TU Delft in the 
academic year 2019-2020, the following principles apply:  
For bachelor students: 

• Bachelor’s students who have a deficit of up 15 EC in their Bachelor’s examination 
programme on 31 August 2020, may enrol in Master’s subjects in the academic year 
2020-2021 and participate in examinations of Master’s subjects. The faculty of CEG 



has decided not to designate certain subjects as entry requirements for the Master 
programmes CE and AES and the interfaculty Master programmes TIL and CME.  

• The option to enrol in Master’s courses without having completed a Bachelor’s 
programme expires on 31 August 2021. 

  
For Pre-Master’s students: 

• Pre-Master’s students who have a deficit of no more than 15 EC in their Pre-Master’s 
programme on 31 August 2020 may enrol in Master’s courses and participate in 
examinations of Master’s courses in the academic year 2020-2021 

• The option to enrol in Master’s courses without having completed the Pre-Master’s 
programme expires on 31 August 2021. 

 


