
Beste student Bouwkunde, 

 

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. Het bericht dat je hierover van de TU Delft 

hebt ontvangen staat onder dit bericht. Hierin is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden de 

harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding tijdelijk wordt omgezet in een zachte knip voor 

alle bachelor- en schakelstudenten die zijn ingeschreven bij de TU Delft in het studiejaar 2020/2021. 

 

Voor de bachelor- en schakelstudenten van de faculteit Bouwkunde betekent dit concreet: 

• Ben je bachelor- of schakelstudent en heb je op 31 augustus 2021 maximaal 15 EC aan 

bachelor, minor- of schakelvakken van je examenprogramma open staan? Dan mag je je in 

het studiejaar 2021/2022 inschrijven voor een master, mastervakken volgen en deelnemen 

aan tentamens van mastervakken. 

• De faculteit Bouwkunde heeft naast de maximaal 15 EC tekort als inhoudelijke ingangseis de 

modules BK6ON6 en BK6AC3 aangewezen. Deze modules moet je afgerond hebben voor 1 

september 2021 voordat je aan het masteronderwijs mag beginnen. 

• Als je van deze regeling gebruik wilt maken, moet je voor 16 juli 2021 een studieplanning 

inleveren. Uiterlijk medio juni is hier een formulier voor beschikbaar, dat via Brightspace 

wordt gepubliceerd. Nadat je goedkeuring hebt ontvangen, kun je gebruik maken van deze 

regeling. 

• De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, 

vervalt op 31 augustus 2022. Op dat moment moet je dus de bacheloropleiding hebben 

afgerond om de masteropleiding verder te kunnen vervolgen. 

  

Let op: als je gebruik wilt maken van deze regeling, is het goed om rekening te houden met de 

volgende punten: 

• 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 is niet mogelijk om zachte 

knip regelingen te stapelen door er twee jaar achtereen gebruik van te maken. Als je vorig 

jaar van de zachte knip regeling gebruik hebt gemaakt, dien je nu eerst je bacheloropleiding 

af te ronden alvorens je jezelf kunt inschrijven voor een masteropleiding.  

• Geef voorrang aan je bachelorvakken. De mogelijkheid om deel te nemen aan mastervakken 

terwijl er nog bachelorvakken open staan vervalt per 31 augustus 2022. 

• De bachelor- en masterroosters zijn niet op elkaar afgestemd. 

• Er worden geen deadlines verplaatst om het volgen van bachelor- en mastervakken 

eenvoudiger te maken. 

• Betrek bij het maken van je studieplanning ook de informatie in de studiegids via 

studiegids.tudelft.nl. 

• Voor studenten van de track Architecture: houd er rekening mee dat de voorbereiding van 

de MSc2 history / theory thesis plaatsvindt in het najaarssemester; het advies is om dit 



voorbereidende vak te volgen voor een goede aansluiting naar het Architecture 

voorjaarssemester.  

• De masteropleidingen AUBS en Geomatics zijn intensieve opleidingen die een 

tijdsinvestering vragen van ruim 40 uur per week. Er is dan niet veel ruimte voor het inhalen 

van bachelorvakken. Dit is ook een van de redenen dat we vooraf een studieplanning 

vragen. 

Voldoe je aan de hierboven gestelde voorwaarden, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op 

met het secretariaat van O&S (secr-os-bk@tudelft.nl ). 

We wensen je succes met de afronding van de vakken van kwartaal 4. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

Aart Oxenaar                                                              Mieke Topsom 

Directeur Onderwijs                                                  Hoofd O&S 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Studiejaar 2021-2022 

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de 

bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen 

naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen 

vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een 

bacheloropleiding naar een masteropleiding. 

Daarbij is wel bepaald dat studenten één maal en met een maximale duur van 1 jaar een zachte knip 

inschrijving voor een (schakel- of master-)opleiding kunnen hebben.  Het stapelen van twee zachte 

knip- inschrijvingen is dus niet mogelijk.      

Voor bachelorstudenten van de TU Delft 

• Bachelorstudenten, die op 31 augustus 2021 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun 

examenprogramma tekort komen, mogen in studiejaar 2021-2022 mastervakken volgen en 

deelnemen aan tentamens van mastervakken. 

• Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, 

bijvoorbeeld afronding van het BEP. Faculteiten informeren studenten van hun 

bacheloropleidingen vóór 15 mei 2021 welke inhoudelijke eisen dat zijn. 

• Deze mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen 

geldt alleen in studiejaar 2021-2022 en vervalt dus op 31 augustus 2022. 



 

Voor schakelstudenten van de TU Delft 

• 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. 

• Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen. Bekijk 

de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 

• De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, 

geldt alleen in studiejaar 2021-2022 en vervalt dus op 31 augustus 2022 

 

 


