Zachte knip-regeling voor 3mE-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 masteropleiding van 3mE, gelden de volgende uitgangspunten
voor de overgang naar een masteropleiding van de faculteit 3mE:
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 Faculteit 3mE heeft wederom besloten om, als inhoudelijke ingangseis, te
vereisen dat studenten die in aanmerking willen komen voor bovenstaande tijdelijke
zachte knipregeling en een masteropleiding van de Faculteit 3mE1, het Bachelor
Eindproject (BEP) of Klinische Technologie Opdracht (KTO) of verglijkbaar
eindopdracht van de bacheloropleiding moeten hebben behaald.
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.

1

Mechanical Engineering, Maritime Technology, Offshore & Dredging Engineering, Robotics, Materials Science
& Engineering, Systems & Control, Technical Medicine, Biomedical Engineering.

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 onderwijsregelgeving van
de betreffende masteropleiding van de faculteit 3mE voor het studiejaar 2021-2022 van
toepassing.
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 3mE. Je kunt ze een mail sturen of een afspraak maken via het online
afsprakensysteem.

