PThU-BELEID ‘ZACHTE KNIP’ 2022-2023
1. Achtergrond1
De coronacrisis heeft ook in het studiejaar 2021-2022 een impact op het onderwijs gehad. Ondanks de
enorme inspanningen van onderwijsinstellingen om het onderwijs doorgang te laten vinden, hebben
COVID-19 en de door de overheid in verband hiermee getroffen maatregelen in de winter van 2021 tot
gevolg dat studenten vertraging hebben kunnen oplopen in de afronding van hun opleiding. Voor groepen
aspirant-studenten die zich in de afrondende fase van hun vooropleiding bevinden in het studiejaar 2021–
2022, kan de studievertraging tot gevolg hebben dat zij in het studiejaar 2022–2023 niet kunnen
doorstuderen en een heel jaar moeten wachten om in te kunnen stromen in de vervolgopleiding van hun
keuze. Voor (aspirant)studenten die nog maar een klein deel van hun studie moeten halen, leidt dit tot
een onevenredige studievertraging.
Daarom heeft OCW op advies van de VH en VSNU besloten opnieuw een ‘zachte knip’ mogelijk te maken:
de ho-instellingen krijgen de mogelijkheid om voor het studiejaar 2022-2023 studenten in te schrijven die
ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen. Hiervoor is een
wetsvoorstel ‘tijdelijke afwijkende inschrijving voor studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19’ in de
maak.2 In het concept wetsvoorstel staat dat instellingen beleid moeten vaststellen ter uitvoering van de
bevoegdheid om studenten voorwaardelijk toe te laten. Voorliggend document bevat dit beleid.

2. Uitgangspunten
De uitgangspunten van het PThU-beleid zijn dezelfde als in 2020-2021 en 2021-2022:
1. Het voorkomen van verdere studievertraging en het bevorderen van doorstroom voor studenten die
vanwege COVID-19 en de door de overheid in verband hiermee getroffen maatregelen hun
vooropleiding niet geheel hebben kunnen afronden.
2.
3.
4.

5.

Een simpele, werkbare lijn met betrekking tot het aantal studiepunten dat studenten nog mogen
missen van hun vooropleiding.
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid één regeling voor alle drie de masteropleidingen en het
premasterprogramma, met gelijke deadlines.
Rekening houden met de diversiteit van de instroom in de master (Nederlandse dan wel buitenlandse
vooropleiding; Nederlandse/EER/internationale studenten; bachelor dan wel premaster als
vooropleiding).
In lijn met de hierboven genoemde uitgangspunten, is het niet nodig en niet werkbaar om voor elk
dossier apart te beoordelen of de studievertraging het gevolg is van maatregelen gerelateerd aan
COVID-19.

3. Studenten waar het beleid betrekking op heeft
1.

Dit beleid heeft alleen betrekking op studenten die in collegejaar 2022-2023 voor het eerst een
beroep doen op de ‘zachte knip’. Studenten die in 2020-2021 en 2021-2022 al gebruik hebben
gemaakt van de ‘zachte knip’ komen daar voor instroom in 2022-2023 in dezelfde studiefase niet
nogmaals voor in aanmerking.3

De PThU heeft met deze regeling aansluiting gezocht bij regeling van de Vrije Universiteit; niet alleen omdat dit een
parnerinstelling is maar ook omdat VU en PThU gezamenlijk een Joint Bachelor Theologie aanbieden die drempelloos
toelatinggevend is tot de master. De besluittekst is verregaand gebaseerd op het VU-beleidskader ‘Zachte knip’.
2 Te verwachten artikel 7.37d whw. De datum van inwerkingtreding is nog onduidelijk.
3 Hiermee wordt voorkomen dat ‘zachte knippers’ die in 2020-2021 en 2021-2022 zijn gestart en hun vooropleiding niet
tijdig afronden, via een workaround alsnog kunnen doorstuderen in de vervolgopleiding door zich opnieuw aan te melden
en een ‘zachte knip’ aan te vragen. Het is wettelijk niet toegestaan zonder aan de voorwaarden te voldoen studenten te
laten doorstuderen.
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2.

3.

Dit beleid geldt voor alle bekostigde masteropleidingen, premasterprogramma’s en de bekostigde
bacheloropleiding die instroom in de bachelor na een hbo-propedeuse accepteren, zoals vastgelegd
in artikel 8.1 lid 4 van de OER voor deze bacheloropleiding, .
Het beleid, onderdeel ‘4. voorwaardelijke toelating tot een masteropleiding of premasterprogramma’
geldt voor de volgende groepen:
a. Studenten met een Nederlandse vooropleiding die instromen in masteropleidingen vanuit:
- Een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit (drempelloos toelatinggevend);
- Het PThU-premasterprogramma (in combinatie met een afgeronde hbo-theologie- of wobachelor);
b. Studenten met een Nederlandse vooropleiding die instromen in premasterprogramma’s vanuit
hbo- of wo-bacheloropleidingen of -masteropleidingen.

c. Studenten met een buitenlandse vooropleiding en een EER-nationaliteit worden onder dezelfde
voorwaarden toegelaten als studenten met een Nederlandse vooropleiding. Conform het
Servicedocument betreft dit de volgende categorie studenten: ‘Het gaat hier om die studenten die al van
plan waren naar Nederland te komen, maar door de corona-crisis in de knel zijn gekomen. Instelling
kunnen deze studenten alsnog de gelegenheid geven om hun voorgenomen studie in Nederland te
starten.’

Studenten die een bacheloropleiding in het buitenland moeten afronden worden vanuit onze
zorgplicht nadrukkelijk gewaarschuwd voor de mogelijk slecht werkbare combinatie van het
afronden van een bacheloropleiding in het land van herkomst en de start van een intensieve
opleiding aan de PThU.4
d. Studenten met een buitenlandse vooropleiding en een niet-EER nationaliteit komen niet in
aanmerking voor een ‘zachte knip’.

4. Voorwaarden voor toelating tot een masteropleiding zonder afgeronde
vooropleiding
1.

Voor instroom in de masteropleidingen van de PThU wordt het aantal EC dat studenten nog mogen
missen van hun vooropleiding als volgt bepaald:
a Studenten die nog maximaal 12 EC van hun drempelloos toelatinggevende bacheloropleiding
moeten behalen, kunnen starten met de masteropleiding.
b Studenten die nog maximaal 6 EC van hun toelatinggevende premasterprogramma moeten
behalen, kunnen starten met de masteropleiding.5
c De toelatinggevende vooropleiding (bachelor, premaster) moet alsnog volledig zijn behaald voor
1 september 2023 of (indien eerder) voordat het masterdiploma wordt behaald. Indien niet aan deze
voorwaarde wordt voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen of afronden. De PThU

De zwaarte van de optelsom van ‘alleen in een nieuw land’, een andere studiecultuur en een intensieve studie moet niet
worden onderschat. Bovendien is de investering voor internationale studenten een stuk groter en de negatieve
consequenties van studievertraging ook. De PThU meent dat ze studenten moet beschermen tegen de consequenties die
deze optelsom in combinatie met het afronden van de vooropleiding in het land van herkomst met zich mee kan brengen.
Tegelijkertijd geldt dat er wettelijk geen gerechtvaardigd onderscheid gemaakt mag worden tussen gelijke groepen
studenten. Aspirant studenten met een EER herkomst vallen onder een gelijk juridisch regime, dus zal de PThU deze
aspirant studenten niet aan andere criteria toetsen dan aspirant studenten met een Nederlandse herkomst. Voor aspirant
studenten met een niet-EER herkomst herkent de wetgever wel een gerechtvaardigd onderscheid. Niet-EER studenten
vallen onder een ander juridisch regime. De PThU kiest ervoor om mede vanuit het belang van de student bij de ‘zachte
knip’ gebruik te maken van dit gerechtvaardigde onderscheid, met dien verstande dat de PThU een uitzondering maakt
voor niet-EER studenten die een Nederlandse vooropleiding moeten afronden. Die laatste groep niet-EER studenten kan
dus wél gebruik maken van de regeling “zachte knip”.
5 Wanneer een student het premasterprogramma volgt in combinatie met een bacheloropleiding en alleen op grond van de
combinatie van beide toelaatbaar is, kan de student alleen een beroep doen op het maximum van lid a (12 EC, bachelor) óf
lid b (6 EC, premaster); dus niet beide.
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staat niet toe dat de student zich opnieuw inschrijft voor dezelfde opleiding voordat de vooropleiding
is behaald danwel de masteropleiding afrondt voordat de vooropleiding is behaald.
2.
3.

Studenten kunnen niet starten met het eindwerk van de masteropleiding (de masterthesis) voordat
het eindwerk van de bachelor met goed gevolg is afgerond.6
Studenten die voorwaardelijk zijn toegelaten tot de masteropleiding en die een toelating-gevend
premasterprogramma volgen kunnen niet starten met het eindwerk van de masteropleiding (de
masterthesis) voordat alle cursussen van het premasterprogramma met een voldoende resultaat zij
afgesloten.

5. Voorwaarden voor toelating tot een bacheloropleiding zonder afgeronde
hbo-propedeuse
Hbo-propedeusestudenten die in 2022-2023 willen starten met een de Joint bacheloropleiding, worden
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1. Een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling waar de student de toelating gevende
vooropleiding volgt, uiterlijk 1 augustus 2022 aan te leveren aan de PThU/VU
2. De student mist nog maximaal eén vak of indien meer vakken een maximum van 6 EC7.
3.
4.

De student behaalt voor 1 januari 2023 de hbo-propedeuse. Indien dit niet lukt, wordt de
bachelorinschrijving aan de PTHU/VU beëindigd.
Eventuele aanvullende eisen / deficiëntietoetsen blijven van kracht.

6. Nadere besluitvorming
1.

Het College van Bestuur neemt dit besluit over de voorwaarden voor de ‘zachte knip’ middels een
addendum op de OERen.

2.

Voor de Bachelor Joint Degree stemt het CvB af met de partner instelling. Bij afwijkend
instellingsbeleid is het uitgangspunt dat het beleid van de instelling van de penvoerder wordt
gevolgd.
De besluitvorming als bedoeld in punt 1 is onderhevig aan medezeggenschap. De
opleidingscommissie heeft adviesrecht.

3.

7. Instellingscollegegeld
De PThU wil voorkomen dat studenten twee keer instellingscollegegeld moeten betalen omdat zij als als
direct gevolg van het gebruik maken van de ‘zachte knip’ voor twee opleidingen staan ingeschreven.
Daartoe is het beleid instellingscollegegelden 2022-2023 gewijzigd.

8. Hoofdlijn van uitvoering
8.1. Bekendmaking en aanvraagproces
1.

De PThU maakt dit besluit na definitieve vaststelling bekend via de gebruikelijke en geëigende
kanalen (website, voorlichting studieadviseurs, interne kanalen, enz.). Op de webpagina’s van de
premasterprogramma’s, masteropleidingen en bacheloropleidingen komt een vast kopje met
informatie over de voorwaarden voor toelating bij een nog niet afgeronde vooropleiding.

Deze eis is met name bedoeld voor de eenjarige Master Verdieping. In de driejarige master kan deze situatie zich
normaliter niet voordoen, tenzij bij een individueel vastgesteld programma met vrijstellingen.
7 Hiermee wordt recht gedaan aan de verschillende omvang van vakken in de curricula van hbo’s.
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2.

3.

4.

5.

6.

In de communicatie worden de voorwaarden voor toelating benadrukt en worden studenten
aangespoord een bewuste keuze te maken voor het aangaan van twee uitdagingen tegelijk: het
afronden van de vooropleiding en de vaak intensieve start van een nieuwe opleiding.
Aanmelders die inschatten hun vooropleiding niet te kunnen afronden vanwege studievertraging als
gevolg van COVID-19 moeten naast hun reguliere masteraanmelding (via Studielink) ook een
‘aanvraag zachte knip’ indienen bij de Toelatingscommissie.
Deze aanvraag verloopt via een daartoe ingericht digitaal formulier. In dat formulier geven studenten
aan dat zij voldoen aan de opleidingsvoorwaarden voor de ‘zachte knip’ en voegen ter bewijsvoering
hun cijferlijst bij en waar nodig een toelichting. Indien zij op het moment van aanvragen nog niet
voldoen aan alle voorwaarden (van de zachte knip), maar wel verwachten uiterlijk 31 augustus 2021
te voldoen, kunnen zij dat ook aangeven.
De aanvraag moet zijn ingediend uiterlijk 1 juli 2022. De aanvraag dient uiterlijk 31 augustus 2022 te
worden afgerond. Tot 31 augustus 2022 kunnen aanvragers nog resultaten van de vooropleiding
behalen en aanleveren die relevant zijn voor de voorwaardelijke toelating. Op 1 september 2022
worden aanvragen afgewezen die niet aan de voorwaarden voldoen.
De Toelatingscommissie beoordeelt de aanvraag en registreert bij de aanmelder in Osiris een
daarvoor aangemaakt kenmerk, zodat de studenten die voorwaardelijk toegelaten worden
herkenbaar blijven. De student ontvangt per e-mail bericht over het resultaat van de beoordeling.

8.2. Berichtgeving over voorwaarden en begeleiding
1.

Bij het bericht vanuit de Toelatingscommissie dat de aanvraag voor de ‘zachte knip’ is goedgekeurd,
worden de voorwaarden bij de inschrijving nogmaals benadrukt. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan de termijn waarbinnen alsnog aan de vooropleidingseis voldaan moet worden en wat de
consequenties zijn indien dit niet gebeurt.

2.

Indien de student uiterlijk op 1 september 2022 aan alle overige inschrijvingsvoorwaarden heeft
voldaan, ontvangt deze de reguliere inschrijvingsbevestiging. Enkele weken na de start van het
studiejaar ontvangen met een ‘zachte knip’ ingeschreven studenten een e-mail met daarin aandacht
voor:
a

b

de voorwaarden voor de inschrijving, met bijzondere aandacht voor de termijn waarbinnen
alsnog aan de vooropleidingseis voldaan moet worden en wat de consequenties zijn indien dit
niet gebeurt;
een dringend advies om een studieplanning te maken voor een studeerbaar programma, met
aandacht voor de begeleiding waar de student gebruik van kan maken.

8.3. Uitschrijving bij het niet voldoen aan de voorwaarden
Studenten die via de ‘zachte knip’ instromen in de premaster of masteropleiding en niet uiterlijk 1
september 2023 aan de vooropleidingsvereiste voldoen, kunnen zich niet herinschrijven. Begin juni 2023
ontvangen de betreffende studenten die dan nog niet aan de vooropleidingsvereiste voldoen een e-mail
waarin zij nogmaals worden gewezen op de voorwaarden en de consequenties.

