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Hoofdstuk 5 OER Bachelor Bestuurskunde 2021-2022 addendum voorwaardelijke instroom HBO-
P student  

Artikel  5.2 Toelating 
 
5.2.1a Hardheidsclausule tijdelijke toelating HBO-p student vanwege Coronamaatregelen 

1. In bijzondere gevallen, als gevolg van de uitbraak van COVID-19, kan de toelatingscommissie 
de student die zich voorbereidt op het propedeuse examen van een hbo bacheloropleiding, op 
diens verzoek voor een half jaar toelaten tot de bacheloropleiding, en indien de student van de 
propedeuse van de hbo bacheloropleiding uiterlijk 1 augustus 2022 het afrondingsadvies van de 
hbo instelling heeft aangeleverd én dit voldoende is geoordeeld in relatie tot de zwaarte van de 
bacheloropleiding voor voorwaardelijk toelating. 

2. Na het behalen van het propedeuse examen van een hbo bacheloropleiding wordt de toelating 
voor de resterende maanden omgezet in een definitieve toelating. 

3. Indien de student niet uiterlijk op 31 december 2022 het propedeuse examen van een hbo 
bacheloropleiding heeft behaald, wordt hij uitgesloten van verdere deelname aan de 
bacheloropleiding totdat het propedeuse examen van de hbo bacheloropleiding is behaald.  

4. Onderdeel 5.2.1a is van toepassing  nadat de ‘Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 
2022-2023 in verband met COVID-19’ in werking is getreden.  

-.- 

 

TOELICHTING 

Artikel 5.2., onderdeel 5.2.1a 
Aan de model-OER 2021-2022 voor de bachelor is aan artikel 5.2 een onderdeel 5.2.1a over de tijdelijke 
toelating tot de bachelor per 1 september 2022 toegevoegd. Dit is mogelijk op grond van de Spoedwet 
(Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke 
afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19).  
 
Deze bepaling is opgesteld in de vorm van een hardheidsclausule. Het doel is te voorkomen dat 
studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun wo-bachelor omdat zij in verband met 
COVID-19 niet in de gelegenheid zijn geweest hun hbo-propedeuse voor 1 september 2022 te voltooien, 
doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. De studievertraging moet in het 
studiejaar 2021-2022 zijn opgelopen en aangenomen kan worden dat de vertraging samenhangt met de 
overheidsmaatregelen in verband met COVID 19, waardoor de student anders dan voorzien niet heeft 
kunnen voldoen aan de toelatingseisen.  
 
Het artikel wordt toegevoegd aan de OER 2021-2022 van de bacheloropleiding waarvoor studenten met 
een nog niet afgeronde Hbo-propedeuse voor  het studiejaar 2022-2023 toegelaten kunnen worden. Deze 



bepaling geldt voor Nederlandse en EER-studenten die in 2021-2022 hun HBO-propedeuse niet voor 1 
september 2022 hebben kunnen voltooien.  
 
Voor de toelating gelden de volgende voorwaarden:  
- Het is mogelijk dat extra eisen en/of toetsen bovenop HBO-P eisen worden gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in lid 1. Door de faculteit wordt in dat geval per bacheloropleiding beoordeeld of studenten 
voldoen aan de nadere voorwaarden bovenop de HBO-P eis om toegelaten te kunnen worden tot de 
bacheloropleiding.  
- dat de student over het vereiste kennis- en vaardighedenniveau beschikt om de opleiding te kunnen 
starten;  
- Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om vóór 1 januari 2023 de hbo-propedeuse 
af te ronden, dient de student de wo-bacheloropleiding te verlaten (lid 3) .  
 
In het laatste geval blijven de behaalde resultaten geldig. De examencommissie kan desgevraagd een 
verklaring afgeven waarin de tentamens zijn vermeld die door de student met goed gevolg in de bachelor 
zijn afgerond. Nadat de student zich opnieuw voor de bachelor heeft ingeschreven kan hij de 
examencommissie verzoeken om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de reeds behaalde 
vakken uit het verplichte curriculum van de bacheloropleiding.   
Het artikel is een richtlijn van het College van Bestuur in de zin van artikel 9.5 aan de faculteitsbesturen. 
Hier kan niet van worden afgeweken.   
Het artikel is als addendum van de model OER 2021-2022, ter instemming voorgelegd aan de 
Universiteitsraad. 
De invulling van het eerste lid wordt voor advies voorgelegd aan de facultaire medezeggenschap.  
 
 


