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1. Is vrijstelling van een schakelprogramma mogelijk voor hbo-afgestudeerden? 
neen: een schakelprogramma is immers een brug tussen hbo en wo, om deficiënties op te vangen. 
 
 

2. Is vrijstelling binnen een schakelprogramma mogelijk voor hbo-afgestudeerden? 
neen: het schakelprogramma heeft (op grond van de CvB-besluitvorming inzake Bama)  
een minimum-omvang van 21 stp bij een afgeronde hbo-opleiding. 
De uitzondering hierop is opgenomen onder punt 3. 
 
 

3. Is vermindering van een schakelprogramma mogelijk ? 
Neen: niet voor hbo-afgestudeerden. 
Ja: voor wo-afgestudeerden is vermindering mogelijk als er sprake is van een (evt. afgebroken) verwante 
wo-studie, waarin zich een vak bevindt dat op wo-niveau getentamineerd is en dat ook voorkomt in het 
schakelprogramma.  
Deze student valt onder het Kaderbesluit, paragraaf D, onder categorie 1, 2 en 3 (verwante wo).  
In dat geval kan dit vak in het schakelprogramma worden “verminderd” (het wordt dus een geringer 
schakelprogramma), want er is dan sprake van een wo-opleiding én een vak in het schakelprogramma op 
wo –niveau gedaan, m.a.w. de deficiëntie is weggenomen op wo-niveau.  
Formeel is hier geen sprake van een vrijstelling, maar van een geringer schakelprogramma.  
Voor een (vrijwel geheel) afgeronde wo-opleiding kan het schakelprogramma overigens een omvang van 0 
EC hebben; voorbeeld : een afgeronde vierjarige drs-opleiding informatica voor de masteropleiding 
Technical informatics van de OUNL. In dit specifiek voorbeeld kan zelfs vrijstelling  
in de masteropleiding gegeven worden. Zie ook punt 6. 

Veel voorkomende vragen over toelating tot de masteropleiding 
en vrijstelling in de master of in het schakelprogramma (n.a.v. het 
Kaderbesluit vrijstellingen en toelating)  
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Dit is mogelijk o.g.v. het kaderbesluit, paragraaf D, waarin opgenomen is dat voor de categorieën 1, 2 en 3 
geen ondergrens voor de omvang van het schakelprogramma is vastgelegd. 
N.B de beoordeling van de vrijstelling (de beoordelingsgrond) is gelijk aan die van de reguliere vrijstelling 
(overeenstemming qua inhoud, omvang en niveau). 
 
 

4. Is het mogelijk binnen een schakelprogramma een vervangende cursus aan te wijzen  
(dus te ruilen)? 
Ja: dit is mogelijk, als er sprake is van een verwante hbo-opleiding, waarin zich een vak bevindt  
(bv Statistiek, ook al is hetzelfde boek gebruikt), dat op hbo- niveau getentamineerd is, terwijl dit  
vak ook in het schakelprogramma zit. Er is dan sprake van een hbo-opleiding én een vak in het 
schakelprogramma op hbo –niveau gedaan, zodat het schakelprogramma dan niet kan worden 
verminderd. In dat geval moet een ander vervangend vak gekozen c.q. geruild worden. 
Deze student valt niet onder categorie 1. 2 of 3 (Kaderbesluit) want het schakelprogramma heeft  
(op grond van de CvB-besluitvorming inzake Bama) een minimum-omvang van 30 EC (= 7 modulen); de 
FTC moet dan een vervangende cursus aanwijzen om aan dat minimum te komen. 
 
 

5. Is toelating mogelijk tot de masteropleiding (evt met schakelprogramma) op grond van een hbo plus 
post hbo (zijnde niet-CROHO)?  
N.B deze situatie komt praktisch alleen bij MW voor. 
Ja: de FTC toetst individueel met hantering van dezelfde criteria (omvang, inhoud en diepgang) als bij de 
andere vormen van toelating. Het is mogelijk dat het schakelprogramma dan minder is dan het 
voorgeschreven minimum van 30 EC. De omvang van de post-hbo moet aanzienlijker ruimer zijn dan de 
voorgeschreven 30 EC van het schakelprogramma.  
Voorwaarden zijn: 
- dat de vermindering van het schakelprogramma nooit meer/groter kan zijn dan de omvang van  
het post-hbo; 
- dat óók een hbo-opleiding is gevolgd. (een post-hbo betekent dus in dit kader impliciet dat ook  
een hbo-opleiding moet zijn gevolgd). 
  
 

6. Is toelating mogelijk tot de masteropleiding (evt met schakelprogramma) op grond van  
een hbo plus professional master (zijnde niet-CROHO)?  
N.B deze situatie komt praktisch alleen bij MW voor. 
Ja: de FTC toetst individueel met hantering van dezelfde criteria als bij de andere vormen van toelating 
(omvang, inhoud en diepgang) én met gebruikmaking van het advies van de NUFFIC  
(zie later). Het is mogelijk dat het schakelprogramma dan minder is dan het voorgeschreven minimum van 
30 EC. De omvang van de professional master moet aanzienlijker ruimer zijn dan  
de voorgeschreven 30 EC van het schakelprogramma.  
Voorwaarden zijn: 
- dat er een advies van de NUFFIC ligt dat een waardering geeft; 
- dat de vermindering van het schakelprogramma nooit meer/groter kan zijn dan de omvang van  
de professional master; 
- dat óók een hbo-opleiding is gevolgd  
 
Door de CvE is een lijst opgesteld (lijst C) waarop de professional masteropleidingen vermeld staan op 
grond waarvan de faculteit MW vrijstelling kan verlenen binnen de master.  
   
 

7. Is vrijstelling binnen de Master mogelijk? 
Ja, als de overeenkomende vakken op wo-niveau gedaan zijn (bv elders bijna afgestudeerd in de verwante 
wo-opleiding Bestuurskunde).  
N.B. De beoordeling van de vrijstelling (de beoordelingsgrond) is gelijk aan die van de reguliere vrijstelling 
(overeenstemming qua inhoud, omvang en niveau). 



 

 blad: 3/3 

 PDF – Commissie voor de examens 

 

 
  
 
OUN 
 
 
 
 

>>> 

Deze student wordt zonder schakelprogramma toegelaten tot de master en kan daarnaast  
vrijstelling krijgen.  
Er is dan sprake van:  
- een toelating (die, nu er geen schakelprogramma is, gratis is ) en daarnaast 
- van een vrijstellingsbeschikking, waarvoor betaald moet worden. 
 
Deze situatie valt onder de kadernotitie, categorie 3 ‘studenten met tenminste 180 EC van een afgebroken 
verwante wo-opleiding’. 
Verder geldt hier de bepaling uit het algemeen deel van de OER dat minimaal 25% = (17,2 EC/ 4 modulen) 
bij de OUNL moet worden afgerond, waaronder in ieder geval de scriptie.  
Deze wordt overigens (ook o.g.v. de OER) nimmer vrijgesteld. 
Verder is ook nog relevant de bepaling in de kadernotitie dat het totaal 240 resp.  
300 EC moet zijn.  
 
 

8. Is vrijstelling mogelijk binnen een masteropleiding op grond van een hbo plus schakelprogramma resp. 
hbo plus post hbo (zijnde niet-CROHO)? 
Neen: voor deze situatie moet een vervanging komen, dwz een inhoudelijke invulling waardoor verrijking 
ontstaat. De vervanging kan per geval bekeken worden.  
Het wel vrijstellen in het schakelprogramma van een cursus (dwz vermindering van het schakelprogramma) 
heeft tot gevolg dat het totale programma 4,3 EC tekort komt, hetgeen niet de bedoeling is. 
Toelichting: in feite geldt ook hier dat er sprake is van een cursus die op hbo-niveau gedaan is,  
zodat slechts vervanging mogelijk is . 
 
In dit kader is het volgende uit paragraaf D van het Kaderbesluit van belang:  
- studenten die zijn toegelaten tot de master op grond van een hbo-opleiding plus een schakelprogramma 
(categorie 4) komen in principe niet voor vrijstelling in aanmerking; 
- indien op inhoudelijke gronden toch een vrijstelling in de master-opleiding zou moeten worden verleend, 
dienen hiervoor voor dezelfde omvang andere vakken te worden aangewezen ; 
- dit geldt eveneens voor hbo-studenten die een post-hbo hebben afgerond. 
 
Verder geldt hier ook nog de bepaling uit het algemeen deel van de OER dat minimaal 25% = (17,2 EC / 4 
modulen) bij de OUNL moet worden afgerond, waaronder in ieder geval de scriptie. Deze wordt overigens 
(ook o.g.v. de OER) nimmer vrijgesteld. 
 
 

9. Is vrijstelling mogelijk binnen een masteropleiding op grond van een hbo plus schakelprogramma resp. 
hbo plus professional master (zijnde niet-CROHO)? 
Neen: een dergelijke vrijstelling impliceert altijd een toelating tot een master incl. schakelprogramma. E.e.a 
kan leiden tot een verkleining van het schakelprogramma. 
Voorwaarde: de omvang van het nog te volgen programma moet altijd 60 EC zijn , incl. de scriptie. 
Ja, bij uitzondering n.l. als de in de professional master overeenkomende vakken op wo-niveau gedaan zijn. 
Dit kan wel eens het geval zijn, m.n. omdat de grens tussen post-hbo en post-academisch vaak moeilijk te 
trekken is. 
 
 

10. Klopt het dat vaak pas bij de inhoudelijke beoordeling van het dossier naar voren komt dat naast de 
toelating tot de master ook vrijstelling binnen de master aan de orde is? 
Ja. Intussen is met de resp. FTC’s afgesproken dat zij bij de behandeling van een toelatingsverzoek ook 
tevens nagaan of naast de toelating een vrijstelling aan de orde is. Dit is bij de registratie vaak niet bekend, 
terwijl ook de student dit niet aangeeft.  


