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Tilburg University Education Service Document COVID-191 
Amendments since version of February, 2022 are marked in yellow 
Policies that are no longer COVID-19 related can be adopted in the internal regulations (Part II) 

 
Part I 
 

Interne regelingen: Studentenstatuut, Model Onderwijs- en examenregeling (OER), Model Regels en 

Richtlijnen van de Examencommissie, Beleid, andere interne regelingen 

 

 

Motivatie / Besluit 
 
 
 

Medezeggenschap 
 
 
 

Verwijzing naar OCW 
Servicedocument Hoger 
Onderwijs COVID-19 (10 juli 
2020) 
 

Internal regulations: Student Charter, Template Education and Examination Regulations (EER), Template 

Rules and Guidelines of the Examination Board, Policy, other internal regulations 

Motivation/Decision Participation Referral OCW Service 
document Hoger Onderwijs 
COVID-19 (July 10, 2020) 
 

Model OER – Alternatieve inrichting van de opleiding 

 

Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een groot aantal studenten als gevolg van 

overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 te maken zal krijgen met studievertraging, kan de decaan 

besluiten het opleidingsprogramma tijdelijk aan te passen met het oogmerk onnodige studievertraging aan het 

einde van het studiejaar te voorkomen. Een dergelijke aanpassing behoort de publieke waarde van de graad 

niet in gevaar te brengen en behoeft overleg met de Examencommissie, de opleidingscommissie en de 

faculteitsraad. 

 

Nieuw – Deze wijziging 
waarborgt de 
participatierechten van 
studenten en de positie van 
de examencommissie in een 
situatie van noodzakelijke 
bestuurlijke flexibiliteit om 
studievertraging voor een 
groot aantal studenten te 
voorkomen. 

• Decaan - Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

• Faculteitsraad - 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
- Advies 

Paragraaf 1 - Interpretatie 
maatregelen coronavirus voor 
hoger onderwijs  
 
Paragraaf 2 - Richtlijnen 
onderwijs en tentamens  
 
 

Template EER - Alternative structure of the program 

 

If study delay can reasonably be expected for a large number of students due to government measures 

concerning COVID-19, the Dean may temporarily adjust specific parts of the program in order to avoid 

unnecessary study delays beyond the academic year. Such an adjustment may not compromise the public 

value of the degree and consultation with the Examination Board, the Education Committee and the Faculty 

Council is required. 

 

New - This amendment 
ensures the participation 
rights of students and the 
position of the Examination 
Board in a situation of 
necessary administrative 
flexibility to prevent study 
delay for a large number of 
students. 
 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• Faculty Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 Paragraph 1 - Interpretation of 
coronavirus measures for 
higher education  

 
Paragraph 2 - Education and 
examination guidelines  

Beleid CvB - Ik ben in het buitenland in een risicogebied geweest. Wat moet ik doen? 

Alle medewerkers en studenten die in een van de risicogebieden (rood en oranje op de kaart) zijn geweest, 

wordt gevraagd gedurende 10 dagen na terugkomst thuis te blijven. Als je klachten hebt, laat je testen. De test 

wordt door de GGD gratis uitgevoerd. 

Implementatie – CvB, 31 
augustus 2020 
 

• College van Bestuur – 
Besluit 

• Medezeggenschap - 
Informatie 

 

 
1 Versie 10 mei 2022 / version May 2022.     
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Als je klachten hebt, dienen je huisgenoten ook thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is. Indien de 

uitslag van de test negatief is, en er geen coronavirus is vastgesteld, dien je de periode van 10 dagen thuis 

quarantaine wel af te maken.   

 

Houd de website van het RIVM (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) en van het European Center 

for Disease Control in de gaten voor de meest actuele informatie. 

 

Policy Executive Board - I have been to a risk area in another country. What should I do? 

All students and staff who have been in one of the risk areas (red and orange on the map) are requested to 

stay at home for two weeks after their return. If you have any symptoms, have yourself tested.  

 

The test is carried out free of charge by the Municipal Health Service (GGD). 

 

If you have symptoms, people in the same household must also stay at home until the test results arrive. If 

your test comes back negative and no corona virus infection has been established, you still need to finish the 

10 days of home quarantine. 

 

Regularly check the website of the RIVM, the Netherlands Institute for Public Health and the Environment 

(available in English and in Dutch), and of the European Center for Disease Control for the most up-to-date 

information. 

 

Implementation – Executive 
Board, August 31, 2020 
 

• Executive Board - 
Decision 

• Participation Councils 
- Information 

 

 

Beleid met betrekking tot heropenen Hoger Onderwijs  

 

Onderwijs  

• Blok 2: de roostering is in eerste aanleg default on campus. Per onderdeel van het programma wordt 

bezien wat gezien de inhoud en vorm van het onderwijs en de groepsgrootte het best passend is, 

waarmee we toe gaan naar een situatie van blended learning. 

• Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021 geldt dat colleges met meer dan 75 

studenten hybride worden gegeven waarbij maximaal 75 studenten fysiek aanwezig kunnen zijn. Dit geldt 

gedurende de periode dat de overheid vasthoudt aan de maatregel van een maximale groepsgrootte van 

75 personen.  

 

Tentaminering 

• Wanneer surveillance nodig is vindt tentaminering on campus plaats. Opleidingen krijgen de mogelijkheid 

om tentamens die nu online ongesurveilleerd geroosterd zijn, alsnog digitaal te laten plaatsvinden on 

campus met surveillance, indien roostertechnisch en praktisch mogelijk.  

 

Zelftesten  

• Zelftests komen kosteloos beschikbaar voor studenten en docenten. Deze kunnen voor extra veiligheid 

worden afgenomen voordat er wordt deelgenomen aan fysiek onderwijs inclusief tentamens. Gebruik 

van zelftesten is op vrijwillige basis en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet 

Uitvoering – Besluit CvB 20 
april 2021 
 
Besluit CvB 31 augustus 2021 
en 21 september 2021 
 
Besluit CvB 16 november 
2021 

• College van Bestuur– 
Besluit  

• Medezeggenschap - 
Informatie 

Inleiding OCW 
Servicedocument Hoger 
Onderwijs COVID-19- versie 7 
april 2021 
 
Inleiding OCW 
Servicedocument Hoger 
Onderwijs COVID-19- versie 22 
september 2021 
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voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs inclusief 

tentamens. 

 

Policy Regarding Reopening Higher Education  

 

Education 

• Block 2: the scheduling is initially default on campus. For each part of the program, we will consider what 

is most appropriate given the content and form of the education and the size of the group, thus moving 

towards a situation of blended learning.  

• As a result of the press conference of November 12, 2021, lectures with more than 75 students will be 

taught hybrid where a maximum of 75 students can be physically present. This applies during the period 

that the government maintains the measure of a maximum group size of 75. 

 

Examinations 

• When surveillance is necessary, examinations take place on campus. Programmes will be given the option 

of allowing examinations that are currently scheduled online and without surveillance to take place 

digitally on campus with surveillance, if this is technically and practically possible. 

 

Self-tests 

• Self-tests will be made available free of charge to students and lecturers. These can be used for enhanced 

safety prior to participating in physical education including examinations. Use of self-tests is voluntary and 

done independently. Taking a self-test is not conditional for the individual student or lecturer to access 

education including examinations. 

 

Implementation - Decision 
Executive Board April 20, 
2021. 
 
Decision Executive Board 
August 31, 2021 and 
September 21, 2021 
 
Decision Executive Board 
November 16, 2021 

• Executive Board – 
Decision  

• Participation – 
Information 

Introduction OCW Service 
Document Higher Education 
COVID-19- version April 7, 
2021 
 
Introduction OCW Service 
Document Higher Education 
COVID-19- version September 
22, 2021 
 

Model OER – Alternatieve cijfers 

 

In uitzonderlijke gevallen kan de Examencommissie voorafgaand aan het tentamen op verzoek van de 

examinator en na overleg met de Vice-decaan onderwijs/Opleidingsdirecteur het eindcijfer van een 

(deel)tentamen of tussentoets uitdrukken in goed (GO), voldoende (VO) of onvoldoende (ONV) danwel 

Behaald/Niet-behaald (Pass/Fail). 

 

Implementatie – Advies van 
de interne Werkgroep 
ondersteuning online 
onderwijs. 30 maart 2020 en 
advies Examencommissies 7 
oktober 2020. 

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad – 
Informatie 

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
- Advies 

 

Template EER - Alternative assessment of course results 

 

In exceptional cases, the assessment of a (intermediate) examination may be expressed as: good (GO), 

sufficient (VO), insufficient (ONV) or Pass/Fail. This can be decided by the Examining Board before the exam is 

taken at the request of the examiner and after consulting the Academic Director/Program Director. This can be 

decided by the Examination Board before the exam at the request of the examiner and after consulting the 

Academic Director/Program Director. 

 

Implementation - Advice of 
the internal ‘Werkgroep 
ondersteuning online 
onderwijs’, March 30, 2020 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 

Beleid - Stagebeleid Tilburg University  

 

"Stages gaan door waar mogelijk.  

Implementatie – Besproken 
in POW (23 april) en 
uitgevoerd door 

Informatie Paragraaf 1 - Interpretatie 
maatregelen coronavirus voor 
hoger onderwijs, p. 2 
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Als het voor een student niet mogelijk is om tijdens de COVID-19-crisis zijn/haar werk te doen, kan dit 

betekenen dat de betreffende student een verlenging van de stage kan aanvragen. Daarnaast worden waar 

mogelijk vervangende opdrachten aangeboden in overeenstemming met de landelijke afspraken binnen het 

betreffende domein. Dit geldt in het bijzonder voor die stages die noodzakelijk zijn voor het behalen van de 

beoogde leerresultaten van de betreffende opleiding, zoals lerarenopleidingen of stages die een bepaald aantal 

uren praktijkervaring bieden om een vervolgcursus te volgen, zoals klinische psychologie. Deze afspraken 

worden door de verschillende opleidingen aan de studenten gecommuniceerd". 

 

De regels en protocollen van de branche waar de stage plaats vindt worden gevolgd 

 

Voor meer informatie zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus  

Opleidingsdirecteuren in 
afstemming met de 
Examencommissies. 
 
Besluit CvB 10 november 
2020 

Policy - Tilburg University internship policy  

 

"Internships continue where possible.  

If it is not possible for a student to carry out his/her work during the COVID-19 crisis, this may mean that the 

student in question can apply for an extension of the internship. In addition, replacement assignments will be 

offered where possible in line with the national agreements within the relevant domain. This applies in 

particular to those internships that are a necessary part of achieving the intended learning outcomes of the 

study program in question, such as teacher training courses or internships that offer a specific number of hours 

of practical experience to follow a follow-up course, such as clinical psychology. These agreements are 

communicated to students by the various study programs". 

  
See for more information: https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus.  

 

Implementation – Discussed 
in POW (April 23) and 
implemented by Academic 
Directors in coordination with 
Examination Boards. 

Information 

 

Paragraph 1 - Interpretation of 
coronavirus measures for 
higher education, p.2. 

 

Beleid - Uitwisselingsbeleid Exchange Tilburg University 

 

Exchange 2021-2022 

• Uitwisseling naar 'groene', 'gele' bestemmingen wordt toegestaan. 

• Uitwisseling naar 'oranje' bestemmingen wordt toegestaan, op voorwaarde dat de 

partneruniversiteit on-campus/hybride onderwijs aanbiedt en de studenten duidelijk worden 

geïnformeerd over de risico's die zij nemen wanneer zij naar het buitenland reizen en het feit dat TiU 

niet verantwoordelijk kan worden gesteld.  

• Uitwisselingen naar 'rode' bestemmingen worden geannuleerd, ook kort voor of tijdens de 

uitwisseling. 

• Naast annuleringen naar 'rode' bestemmingen, zal een uitgaande uitwisseling niet doorgaan als de 

partnerinstelling de uitwisseling annuleert, als de student niet kan voldoen aan gezondheidseisen 

voor de bestemming (bijv. vaccinatie/testen), of als de student besluit zich terug te trekken. Voor 

uitwisselingen in het najaar van 2021 worden geen intrekkingskosten in rekening gebracht.  

• Studenten zullen alternatieven voor een uitwisseling aangeboden krijgen als hun uitwisseling wordt 

geannuleerd door TiU, de partneruniversiteit of als ze besluiten zich terug te trekken uit het 

uitwisselingsprogramma.  

• Alle vertrekkende herfststudenten zullen begin mei op de hoogte worden gebracht van het beleid en 

Implementatie – Besluiten 
College van Bestuur van 19 
mei, 25 mei, 1 juli en 23 
september 2020 en 
(bevestigd) 10 november 
2020. 
 
Actuele / nieuwe 
ontwikkelingen kunnen 
leiden tot een wijziging van 
het beleid. 
 
Besluit College van Bestuur 
van 20 april 2021. 
 

• College van Bestuur – 
Besluit 

• Medezeggenschap - 
Informatie 

Paragraaf 2.2 Internationale 
mobiliteit 
 
Paragraaf 2.7 Internationale 
mobiliteit (OCW 
Servicedocument Hoger 
Onderwijs COVID-19 – versie 7 
april 2021) 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus
https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus
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de alternatieven. Partners zullen worden geïnformeerd in lijn met het beleid en de beslissingen van de 

studenten over alternatieven.  

• De voorbereidingen op een uitwisselingen in 2020-2021 zijn voor eigen risico (financieel en 

studieplanning) van de student. 

 

Inkomende uitwisseling:  

Inkomende uitwisselingen uit zowel niet-EER- als EER-landen kunnen doorgaan zoals gepland, tenzij de 

partneruniversiteit besluit de uitwisseling te annuleren of een student zich terugtrekt. Het beleid zal worden 

herzien als de regels van de Nederlandse overheid veranderen of als de corona-situatie drastisch verandert en 

reisbeperkingen of -verboden het reizen naar Nederland verhinderen.  

 

Voor meer informatie zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus   

 

Policy - Tilburg University exchange policy 

 

Exchange 2021-2022 

Outgoing exchange EEA and non-EEA 

• Exchange to ‘green’, ‘yellow’ will be allowed for. 

• Exchange to ‘orange’ destinations will be allowed for, provided that the partner university offers on-

campus/hybrid education and students are clearly informed about the risks they take traveling 

abroad and the fact that TiU cannot be held responsible.  

• Exchange to ‘red’ destinations will be cancelled, also shortly before or during the exchange. 

• In addition to cancellations to ‘red’ destinations through TiU, an outgoing exchange will not go 

through if the partner institution cancels incoming mobility, if the student cannot fulfill health 

requirements for the destination (e.g. vaccination/testing), or if the student decides to withdraw. No 

withdrawal fee will apply for fall 2021 exchanges.  

• Students will be offered alternatives to an exchange if their exchange is cancelled by TiU, the partner 

university or if they decide to withdraw from the exchange program.  

• All outgoing fall students will be informed of the policy and alternatives by the beginning of May. 

Partners will be informed in line with the policy and the students’ decisions on alternatives.  

• Students selected for an exchange within the EEA therefore act at their own financial and academic 

risk when continuing to prepare for the exchange. 

 

Incoming exchange:  

Incoming exchanges from both non-EEA and EEA countries can continue as planned unless the partner 

university decides to cancel the exchange or a student withdraws. Policy will be revised in case the Dutch 

government rules change or the corona situation changes drastically and travel restrictions or bans prevent 

travelling to the Netherlands. 

 

See for more information: https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus.  

 

Implementation – Decisions 
Executive Board of May 19, 
May 25,  July 1, 2020, 
September 23, 2020. 
 
Current/new developments 
may result in a change of 
policy. 
 
Decision Executive Board of 
April 20, 2021 
 

• Executive Board - 
Decision 

• Participation Councils 
- Information 

 

Paragraph 2.2 Internationale 
mobiliteit  
 
Paragraph 2.7 Internationale 
mobiliteit (OCW 
Servicedocument Hoger 
Onderwijs – version April 7, 
2021) 
 

Beleid - Tilburg University beleid inzake immigratie  Implementatie – VSNU • College van Bestuur –  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus
https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus
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De Dienst Vreemdelingenzaken handelt in overeenstemming met de richtlijnen van de VSNU, Gedragscode 

Internationale Student in het Hoger Onderwijs, artikel 7.32 lid 5 WHW en artikel 7.37c WHW. 

 

Voor meer informatie zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus   

besluit 7 april 2020 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19 (Staatsblad 2020, 
245) & Gedragscode 
Internationale Student in het 
Hoger Onderwijs. 

Besluit 

• Medezeggenschap - 
Informatie 

Policy - Tilburg University policy on immigration  

 

Immigration Office will act in accordance with guidelines from VSNU, Code of Conduct International Student in 

Dutch Higher Education (Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs), Article 7.32 paragraph 

lid 5 HERA and Article 7.37c HERA. 

 

See for more information: https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus.  

 

Implementation - VSNU 
Decision April 7, 2020, 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19 (Staatsblad 2020, 
245) & Gedragscode 
Internationale Student in het 
Hoger Onderwijs. 
 

• Executive Board - 
Decision 

• Participation Councils 
- Information 

 

 

Template OER – Bindend Studieadvies (BSA) 

 

1. Studenten die in het collegejaar 2020/2021 voor het eerst ingeschreven stonden in een 

bacheloropleiding en die minimaal 36 EC uit de propedeutische fase van de opleiding hebben behaald, 

voldoen aan de eisen van het Bindend Studieadvies en ontvangen in augustus 2021 een positief Bindend 

Studieadvies.  

2. Studenten die in het collegejaar 2020/2021 voor het eerst ingeschreven stonden in een 

bacheloropleiding en die niet minimaal 36 EC uit de propedeutische fase van de opleiding hebben 

behaald ontvangen een negatief Bindend Studieadvies.  

3. Het in lid 2 bedoelde Bindend Studieadvies kan conform de regels die daarover in de OER gesteld zijn in 

individuele gevallen aangehouden worden. Een student van wie het in lid 2 bedoelde Bindend 

Studieadvies wordt aangehouden, ontvangt in augustus 2022: 

a. een positief Bindend Studieadvies indien de student minimaal 42 EC uit de propedeutische fase 

van de opleiding heeft behaald; 

b. een negatief Bindend Studieadvies, indien de student niet minimaal 42 EC uit de propedeutische 

fase van de opleiding heeft behaald.      

4. Studenten die in het collegejaar 2021/2022 voor het eerst ingeschreven stonden in een 

bacheloropleiding en die minimaal 36 EC uit de propedeutische fase van de opleiding hebben behaald, 

voldoen aan de eisen van het Bindend Studieadvies en ontvangen in augustus 2022 een positief Bindend 

Studieadvies.  

5. Studenten die in het collegejaar 2021/2022 voor het eerst ingeschreven stonden in een 

bacheloropleiding en die niet minimaal 36 EC uit de propedeutische fase van de opleiding hebben 

behaald ontvangen een negatief Bindend Studieadvies.  

6. Het in lid 5 bedoelde Bindend Studieadvies kan conform de regels die daarover in de OER gesteld zijn in 

individuele gevallen aangehouden worden. Een student van wie het in lid 5 bedoelde Bindend 

Studieadvies wordt aangehouden, ontvangt in augustus 2023: 

a. een positief Bindend Studieadvies indien de student minimaal 42 EC uit de propedeutische fase 

van de opleiding heeft behaald; 

Implementatie – Advies 
Coronawerkgroep BSA 
23April 2020, besluit CvB & 
OCD 6 mei, 2020. 
 
Doel is voorkomen van 
onnodige studievertraging; in 
volledige overeenstemming 
met het OCW 
Servicedocument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluit CvB 20 januari 2021, 
na landelijk overleg in VSNU 
verband.  
Uitwerking conform advies 
Coronawerkgroep BSA 23 
februari 2021, besluit 
examencommissies en 
decanen.  
 
 
 

• Decaan – Besluit 

• UR - Informatie  

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie
- Advies 

Paragraaf 2.3 BSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCW Service document Hoger 
Onderwijs COVID-19 (versie 18 
december 2020) 
 
Paragraaf 2.6 BSA 
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/corona-virus
https://www.tilburguniversity.edu/current/news/more-news/corona-virus


7 

 

b. een negatief Bindend Studieadvies, indien de student niet minimaal 42 EC uit de propedeutische 

fase van de opleiding heeft behaald.      

7. Een student wordt behoudens vakspecifieke ingangseisen toegelaten tot tentamens van tweede- of 

hogerejaarsvakken indien hij/zij een positief Bindend Studieadvies heeft ontvangen of – in het geval 

sprake is van een aangehouden Bindend Studieadvies – hij/zij minimaal 36 EC uit de propedeutische fase 

van de opleiding heeft behaald. 

 

Besluit CvB 1 februari 2022, 
na landelijk overleg in UNL 
verband, examencommissies 
en decanen.  
 
 
 

Template EER - Binding Study Advice COVID-19 

 

1. Students who were enrolled in a study program for the first time in the academic year 2020–2021 and 

who have completed a minimum of 36 ECTS credits in courses of the first year of that study program 

have met the standard of the Binding Study Advice (BSA) and will receive a positive BSA in August 2021. 

2. Students who were enrolled in a study program for the first time in the academic year 2020–2021 and 

who have not completed a minimum of 36 ECTS credits in courses of the first year of that study program 

will receive a negative BSA in August 2021. 

3. The BSA referred to in paragraph 2 may be postponed in individual cases in accordance with the rules 

laid down in the EER. A student for whom the BSA referred to in paragraph 2 is postponed will receive in 

August 2022:    

a. a positive BSA if the student has obtained at least 42 ECTS credits in courses of the first year of 

his/her study program; 

b. a negative BSA if the student has not obtained at least 42 ECTS credits in courses of the first year of 

his/her study program.  

4. Students who were enrolled in a study program for the first time in the academic year 2021–2022 and 

who have completed a minimum of 36 ECTS credits in courses of the first year of that study program 

have met the standard of the Binding Study Advice (BSA) and will receive a positive BSA in August 2022. 

5. Students who were enrolled in a study program for the first time in the academic year 2021–2022 and 

who have not completed a minimum of 36 ECTS credits in courses of the first year of that study program 

will receive a negative BSA in August 2022. 

6. The BSA referred to in paragraph 5 may be postponed in individual cases in accordance with the rules 

laid down in the EER. A student for whom the BSA referred to in paragraph 5 is postponed will receive in 

August 2023:    

a. a positive BSA if the student has obtained at least 42 ECTS credits in courses of the first year of 

his/her study program; 

b. a negative BSA if the student has not obtained at least 42 ECTS credits in courses of the first year of 

his/her study program.         

7. Subject to subject-specific entry requirements, a student will be admitted to exams of second or higher-

year subjects if he/she has received a positive BSA or – in the case of a postponed BSA – if he/she has 

obtained at least 36 ECTS credits in courses of the first year of the study program. 

 

Implementation – Advice 
Coronawerkgroep BSA April 
23, 2020, decision Executive 
Boards & OCD May 6, 2020. 
 
Aimed at preventing 
unnecessary study delay and 
in full compliance with the 
OCW Service Document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decision Executive Board 
February 20, 2021, after 
national consultation in 
VSNU context. Follow-up in 
accordance with advice 
Coronawerkgroep BSA 
Februari 23, 2021, decision 
Examination Boards, Deans. 
 
Decision Executive Board 
February 1, 2022, after 
national consultation in UNL 
context, Examination Boards, 
Deans.  
 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

Paragraph 2.3 BSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCW Service document Hoger 
Onderwijs COVID-19 (version 
December 18, 2020) 
 
Paragraph 2.6 BSA 
 

Model OER – Toelatingsvereisten VWO-WO Bachelor COVID-19 

 

1. Studenten die in 2021 ten gevolge van de COVID-19-crisis niet in staat waren Staatsexamens Nederlands 

Implementatie – Besluit CvB 
7 juli 2020 en Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

Paragraaf 2.4 Toelating 
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als tweede taal af te leggen kunnen in collegejaar 2021/2022 toegelaten worden tot de 

bacheloropleiding en dienen voorafgaande aan het collegejaar een positieve taaltoets (op B2-niveau) te 

overleggen. 

2. Vo-leerlingen die het vo-diploma via het staatsexamen vo behalen en die na 1 september 2021 nog deel 

moeten nemen aan één of twee herkansingen, worden ook toegelaten, onder de voorwaarde dat zij het 

diploma alsnog vóór 1 januari 2022 aantoonbaar hebben behaald. Als zij het diploma niet vóór deze 

datum behalen, worden zij uitgeschreven. 

 

19 (Staatsblad 2020, 245) 
 
Doel is voorkomen van 
onnodige studievertraging; in 
volledige overeenstemming 
met het OCW 
Servicedocument en Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19. 
 
Besluit CvB 20 april 2021 en 
OCW Servicedocument 7 april 
2021.   
 

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
– Advies 

 

Template EER – Admission requirements VWO-WO Bachelor COVID-19 

 

1. Students who were not able to take State Examinations Dutch as a Second Language (NT2) in 2021 as a 

result of the COVID-19 crisis can be admitted to the Bachelor’s program in the academic year 2021-2022 

and must submit a language test at B2 level prior to the start of the academic year. 

2. Students who were not able to take other State examinations in 2021 other than as a result of the COVID-

19 crisis can be admitted to the Bachelor’s program in the academic year 2021-2022 on the condition that 

they pass the State Examination before January 1, 2022. If not, he/she will be unenrolled.    

 

Implementation – Decision 
Executive Board July 7, 2020 
and Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19 (Staatsblad 2020, 245) 
 
Aimed at preventing 
unnecessary study delay and 
in full compliance with the 
OCW Service Document and 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19. 
 
Decision Executive Board 
April 20, 2021 and OCW 
Service Document April 7, 
2021. 
 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 

Paragraph 2.4 Admission 
 

MODEL OER - Toelatingseisen HBO P/HBO Ad - WO Bachelor COVID-19 

 

1. Studenten die van een instelling voor hoger beroepsonderwijs een positief afrondingsadvies hebben 

ontvangen als alternatief voor de propedeuse of een associate degree (HBO P/HBO Ad) kunnen per 1 

september 2022 in het studiejaar 2021/2022 voorwaardelijk worden toegelaten tot de betreffende 

WO Bachelor. Als een student die voorwaardelijk is toegelaten zijn HBO P of HBO-Ad niet voor 1 

januari 2023 2022 heeft afgerond, kan hij/zij worden uitgeschreven als student. 

2. Deze uitzondering geldt alleen voor studenten die opleidingen volgen aan instellingen voor hoger 

beroepsonderwijs binnen de EER.  

3. Studenten die een opleiding hebben gevolgd of volgen aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs 

buiten de EER worden alleen toegelaten als zij een afgerond equivalent van een HBO P of HBO-Ad 

Implementatie – Besluit CvB 
7 juli 2020 en Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19 (Staatsblad 2020, 245). 
 
Doel is voorkomen van 
onnodige studievertraging; in 
volledige overeenstemming 
met het OCW 
Servicedocument en Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19. 

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
– Advies 
 

Paragraaf 2.4 Toelating 



9 

 

kunnen overleggen.    

 

 
Besluit CvB 20 april 2021 en 
OCW Servicedocument 7 april 
2021.   
 
Besluit CvB 10 mei 2022 en 
OCW Servicedocument 14 
april 2022. 
 

Template EER – Admission requirements HBO P/HBO Ad – WO Bachelor COVID-19 

 

1. Students who have received a positive completion recommendation (‘afrondingsadvies’) as an 

alternative for the propaedeutic certificate or an associate degree from a university of applied sciences 

(HBO P / HBO Ad) can be admitted conditionally to the relevant Bachelor's program as of September 1, 

2022 in the academic year 2020/2021. If a student who is conditionally admitted does not complete 

his/her HBO P or HBO Ad before January 1, 2023 2022, he/she will be unenrolled. 

2. This exemption only applies to students who are following programs at institutions within the EEA. 

Students who follow a program at an institution outside the EEA are only admitted if they can present a 

full equivalent of an HBO P or HBO Ad.    

Implementation – Decision 
Executive Board July 7, 2020 
and Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19 (Staatsblad 2020, 245) 
 
Aimed at preventing 
unnecessary study delay and 
in full compliance with the 
OCW Service Document and 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19. 
 
Decision Executive Board 
April 20, 2021 and OCW 
Service Document April 7, 
2021. 
 
Decision Executive Board 
May 10, 2022 and OCW 
Service Document April 14, 
2022. 
 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 
 

Paragraph 2.4 Admission 
 

Model OER - Toelatingseisen HBO-premaster COVID-19 

Regeling instroom 2020-2021: 

1. Studenten die niet in het bezit zijn van een diploma van een instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo) 

maar wel beschikken over een positief afrondingsadvies kunnen voorwaardelijk toegelaten tot een 

aansluitende pre-master in het academisch jaar 2020-2021. Indien een student die voorwaardelijk is 

toegelaten zijn/ haar hbo-opleiding niet voor 1 september 2021 heeft afgerond, kan hij/ zij worden 

uitgeschreven als student. 

Regeling instroom 2021-2022: 

1. Studenten die niet in het bezit zijn van een diploma van een instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo) 

maar wel beschikken over een positief afrondingsadvies kunnen voorwaardelijk toegelaten worden tot 

een aansluitende pre-master in het academisch jaar 2021-2022. Indien een student die voorwaardelijk is 

Implementatie – Besluit CvB 
7 juli 2020. 
 
Doel is het voorkomen van 
onnodige studievertraging. 
Het College van Bestuur wil 
studenten zoveel mogelijk 
gelijk behandelen. Daarom 
heeft het CvB voorgesteld 
deze aanvulling op het OCW 
Servicedocument en de 
Tweede Verzamelspoedwet 

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
– Advies 

 

Niet in het OCW 
Servicedocument 
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toegelaten zijn/ haar hbo-opleiding niet voor 1 september 2022 heeft afgerond, kan hij/ zij worden 

uitgeschreven als student. 

Regeling instroom 2022-2023: 

2. Studenten die niet in het bezit zijn van een diploma van een instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo) 

maar wel beschikken over een positief afrondingsadvies kunnen voorwaardelijk toegelaten worden tot 

een aansluitende pre-master per 1 september 2022. Indien een student die voorwaardelijk is toegelaten 

zijn/haar hbo-opleiding niet voor 1 september 2023 heeft afgerond, kan hij/ zij worden uitgeschreven als 

student. 

Generiek: 

3. Inschrijving voor de aansluitende WO Master bij Tilburg University is slechts mogelijk nadat de student 

het hbo-diploma heeft overlegd. 

4. De uitzonderingen onder 1 en 2 gelden alleen voor studenten die opleidingen volgen aan instellingen 

voor hoger beroepsonderwijs binnen de EER. Studenten die een opleiding hebben gevolgd of volgen aan 

een instelling voor hoger beroepsonderwijs buiten de EER worden alleen toegelaten als zij een afgerond 

equivalent van een hbo-diploma kunnen overleggen. 

5. Een student die gebruik heeft gemaakt van de regeling bedoeld onder 1, kan geen gebruik maken van de 

regeling bedoeld onder 2.  

 

COVID-19 over te nemen. 
 
Besluit CvB 20 april 2021. 
 
Besluit CvB 10 mei 2022. 
 

Template EER – Admission requirements HBO – pre-Master COVID-19 

Regulation intake 2020-2021:  

1. Students who are not in possession of a diploma from a university of applied sciences (HBO) but who 

have a positive completion recommendation (‘afrondingsadvies’) from a university of applied sciences 

will be admitted conditionally to the relevant pre-Master’s program in the academic year 2020-2021. If a 

student who is conditionally admitted does not complete his/her HBO program before September 1, 

2021, he/she will be unenrolled.  

Regulation intake 2021-2022: 

1. Students who are not in possession of a diploma from a university of applied sciences (HBO) but who 

have a positive completion recommendation (‘afrondingsadvies’) from a university of applied sciences 

will be admitted conditionally to the relevant pre-Master’s program in the academic year 2021-2022. If a 

student who is conditionally admitted does not complete his/her HBO program before September 1, 

2022, he/she will be unenrolled.  

Regulation intake 2022-2023: 

2. Students who are not in possession of a diploma from a university of applied sciences (HBO) but who 

have a positive completion recommendation (‘afrondingsadvies’) from a university of applied sciences 

will be admitted conditionally to the relevant pre-Master’s program as of September 2022. If a student 

who is conditionally admitted does not complete his/her HBO program before September 1, 2023, 

he/she will be unenrolled.  

General: 

3. Enrollment in the corresponding Master's program is not possible until the student has submitted the 

university of applied sciences diploma. 

4. The exemptions under 1 and 2 only apply to students following a study program at institutions within the 

EEA. Students following a study program at an institution outside the EEA must submit their diplomas. 

Implementation – Decision 
Executive Board July 7, 2020. 
 
Aimed at preventing 
unnecessary study delay. The 
Executive Board wants to 
treat students equally as 
much as possible. Therefore, 
the Executive Board has 
suggested to adopt this 
addition to the OCW 
Servicedocument and the 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19. 
 
Decision Executive Board 
April 20, 2021. 
 
Decision Executive Board 
May 10, 2022. 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 
 

Not in OCW Service Document. 
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5. A student who has made use of the arrangement referred to under 1, cannot make use of the 

arrangement referred to under 2. 

 

Model OER – Toelatingseisen WO Bachelor – WO Master COVID-19 

Regeling instroom 2020-2021: 

1. Een student die een WO Bachelor volgt die toelating geeft tot een WO Master en die WO Bachelor niet 

volledig heeft afgerond kan in het studiejaar 2020-2021 voorwaardelijk worden toegelaten tot de 

betreffende WO Master mits hij/zij maximaal 12 ECTS (niet zijnde de bachelorscriptie) te kort komt. 

Indien een voorwaardelijk toegelaten student zijn WO Bachelor niet voor 1 september 2021 heeft 

afgerond, wordt hij / zij uitgeschreven.  

Regeling instroom 2021-2022: 

1. Een student die een WO Bachelor volgt die toelating geeft tot een WO Master en die WO Bachelor niet 

volledig heeft afgerond kan in het studiejaar 2021-2022 voorwaardelijk worden toegelaten tot de 

betreffende WO Master mits hij/zij maximaal 12 ECTS (niet zijnde de bachelorscriptie) te kort komt. 

Indien een voorwaardelijk toegelaten student zijn WO Bachelor niet voor 1 september 2022 heeft 

afgerond, wordt hij/zij uitgeschreven danwel eindigt de inschrijving voor de WO Master en kan hij/zij 

zich niet (her)inschrijven voor de WO Master voordat de WO Bachelor alsnog is afgerond.  

Regeling instroom 2022-2023: 

2. Een student die een WO Bachelor volgt die toelating geeft tot een WO Master en die WO Bachelor niet 

volledig heeft afgerond kan per 1 september 2022 voorwaardelijk worden toegelaten tot de betreffende 

WO Master mits hij/zij maximaal 12 ECTS (niet zijnde de bachelorscriptie) te kort komt. Indien een 

voorwaardelijk toegelaten student zijn WO Bachelor niet voor 1 september 2023 heeft afgerond, wordt 

hij/zij uitgeschreven danwel eindigt de inschrijving voor de WO Master en kan hij/zij zich niet 

(her)inschrijven voor de WO Master voordat de WO Bachelor alsnog is afgerond.  

Generiek: 

3. Zolang een student zijn/haar WO Bachelor niet heeft afgerond, wordt aan de student geen 

masterdiploma toegekend. 

4. De mogelijkheid tot voorwaardelijke toelating als bedoeld onder 1 en 2 geldt slechts voor studenten die 

een opleiding volgen aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs binnen de EER. 

 

 Implementatie - Huidig 
beleid van de 
Examencommissies afgeleid 
van hardheidsclausule R&R 
Examencommissies.  

 Zie ook Besluit College van 
Bestuur 7 mei & 7 juli 2020 
en Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19 (Staatsblad 2020, 245). 

 
Dit model is volledig in 
overeenstemming met het 
OCW Servicedocument en de 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19. 
 
Besluit CvB 20 april 2021. 
 
Besluit CvB 10 mei 2022 en 
OCW Servicedocument 14 
april 2022. 
 

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
– Advies 

 

Paragraaf 2.4 Toelating  
 

Template EER – Admission requirements WO Bachelor – WO Master COVID-19 

Regulation intake 2020-2021:  

1. Students of a Bachelor's program that provides admission to the relevant Master's program can be 

conditionally admitted to the relevant Master's program in the academic year 2020-2021 if they have 

not yet completed the full previous program, but miss a maximum of 12 ECTS credits from the previous 

program (not being the Bachelor's thesis). If a student who is conditionally admitted does not complete 

his/her Bachelor's program before September 1, 2021, he/she will be unenrolled.  

Regulation intake 2021-2022: 

1. Students of a Bachelor's program that provides admission to the relevant Master's program can be 

conditionally admitted to the relevant Master's program in the academic year 2021-2022 if they have not 

yet completed the full previous program, but miss a maximum of 12 ECTS credits from the previous 

program (not being the Bachelor's thesis). If a student who is conditionally admitted does not complete 

Implementation – Current 
policy of the Examination 
Boards derived from 
hardship clause R&G 
Examination Boards.  
See also Decision Executive 
Board May 7 & July 7, 2020 
and Tweede 
Verzamelspoedwet COVID-
19 (Staatsblad 2020, 245) 
 
This template is in full 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 
 
 
 
 

Paragraph 2.4 Admission 
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his/her Bachelor's program before September 1, 2022, he/she will be unenrolled, or the registration for 

the WO Master ends and he/she cannot (re)register for the WO Master until the WO Bachelor has been 

completed.   

Regulation intake 2022-2023: 

2. Students of a Bachelor's program that provides admission to the relevant Master's program can be 

conditionally admitted to the relevant Master's program as of September 1, 2022 if they have not yet 

completed the full previous program, but miss a maximum of 12 ECTS credits from the previous program 

(not being the Bachelor's thesis). If a student who is conditionally admitted does not complete his/her 

Bachelor's program before September 1, 2023, he/she will be unenrolled, or the registration for the WO 

Master ends and he/she cannot (re)register for the WO Master until the WO Bachelor has been 

completed.   

General: 

3. If a student has not completed the Bachelor’s program, the student cannot be awarded a Master’s 

degree. 

4. The conditional admission under 1 and 2 only applies to students who follow a program at an institution 

within the EEA. 

 

compliance with the OCW 
Service Document and 
Tweede Verzamelspoedwet 
COVID-19. 
 
Decision Executive Board 
April 20, 2021 and OCW 
Service Document April 7, 
2021. 
 
Decision Executive Board 
May, 2022 and OCW Service 
Document April 14, 2022. 

 
 
 
 
 
 

Model OER - Studievoortgang premaster en inschrijving WO-master 

Regeling instroom 2020-2021: 

1. Een student die in het academisch jaar 2019-2020 voor het eerst is ingeschreven voor een premaster 

wordt in studiejaar 2020-2021 toegelaten tot de bijbehorende WO-master indien hij/ zij nog niet de 

gehele pre-master heeft afgerond met een maximum tekort van 6 ECTS. 

2. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een groot aantal premaster studenten als gevolg van 

overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 te maken zal krijgen met studievertraging in het 

academisch jaar 2020-2021, kan de decaan besluiten deze studenten toe te laten tot de bijbehorende 

WO-master indien zij nog niet de gehele premaster hebben afgerond met een maximum tekort van 6 

ECTS. 

Regeling instroom 2021-2022: 

1. Een student die in het academisch jaar 2020-2021 voor het eerst is ingeschreven voor een premaster 

wordt in studiejaar 2021-2022 toegelaten tot de bijbehorende WO-master indien hij/ zij nog niet de 

gehele pre-master heeft afgerond met een maximum tekort van 6 ECTS. 

2. De regeling onder 1 geldt niet met terugwerkende kracht en geldt derhalve niet voor studenten waarvan 

de inschrijving al is of wordt beëindigd op basis van de studievoortgangsregeling/beperkte inschrijfduur 

voor de pre-master zoals die volgens de OER geldt. 

3. Een student die in het academisch jaar 2021-2022 voor het eerst is ingeschreven per 1 september 2021 

voor een premaster waarvan de bijbehorende WO-master een instroommoment op 1 februari 2022 kent, 

wordt per 1 februari 2022 toegelaten tot de bijbehorende WO-master indien hij/zij nog niet de gehele 

pre-master heeft afgerond met een maximum tekort van 6 ECTS, tenzij in het najaar gegevens 

voorhanden zijn waaruit blijkt dat gelet op een eventuele progressieve openstelling van het onderwijs 

leervertragingen ingehaald zouden kunnen zijn. 

Regeling instroom 2022-2023: 

4. Een student die in het academisch jaar 2021-2022 voor het eerst is ingeschreven voor een premaster 

Implementatie - Actueel 
beleid van de 
Examencommissies afgeleid 
van hardheidsclausule R&R 
Examencommissies. Zie ook 
Besluit College van Bestuur 7 
mei & 7 juli 2020. 
 
 
Besluit CvB 20 april 2021.  
 
Besluit CvB 10 mei 2022. 
 

• Decaan – Besluit 

• Universiteitsraad - 
Informatie  

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
– Advies 

 

Niet in het OCW 
Servicedocument 



13 

 

wordt per 1 september 2022 toegelaten tot de bijbehorende WO-master indien hij/ zij nog niet de gehele 

pre-master heeft afgerond met een maximum tekort van 6 ECTS. 

Generiek: 

5. Zolang een student zijn/haar premaster niet volledig heeft afgerond, wordt aan de student geen WO-

masterdiploma toegekend. De decaan kan besluiten dat een student die de premaster niet volledig heeft 

afgerond, niet in aanmerking komt voor het afleggen van een tentamen van een vak dat inhoudelijk 

correspondeert met een niet afgerond vak binnen de premaster. 

 

Template EER – Study-progress pre-Master and enrollment Master’s program 

Regulation intake 2020-2021:  

1. A student who is enrolled in a pre-Master program for the first time in the academic year 2019–2020 is 

admitted to the corresponding Master’s program in the academic year 2020-2021 if he/she has not yet 

completed the entire pre-Master’s program, but still has to complete a maximum of 6 ECTS credits. 

2. In the situation that due to government measures concerning COVID-19 study delay can be reasonably 

expected for a large number of pre-Master students the Dean may decide that these students can be 

admitted to the corresponding Master’s program in the following academic year if they have not yet 

completed the entire pre-Master’s program, but still have to complete a maximum of 6 ECTS. 

Regulation intake 2021-2022:  

1. A student who is enrolled in a pre-Master program for the first time in the academic year 2020–2021 is 

admitted to the corresponding Master’s program in the academic year 2021-2022 if he/she has not yet 

completed the entire pre-Master’s program, but still has to complete a maximum of 6 ECTS credits. 

2. The regulation under 1 does not apply retroactively and therefore does not apply to students whose 

registration has already been or will be terminated on the basis of the study progress 

regulation/restricted registration period for the pre-master's as applicable according to the EER. 

3. A student who is enrolled in a pre-Master program for the first time in the academic year 2021-2022 as 

of September 1, 2021, for a pre-master of which the corresponding WO-master has an entry moment on 

February 1, 2022, will be admitted to the corresponding WO-master as of February 1, 2022 if he/she has 

not yet completed the entire pre-master with a maximum deficit of 6 ECTS, unless in the fall there are 

data available showing that in view of a possible progressive opening of education, learning delays could 

have been made up. 

Regulation intake 2022-2023:  

4. A student who is enrolled in a pre-Master program for the first time in the academic year 2021–2022 is 

admitted to the corresponding Master’s program as of September 1, 2022 if he/she has not yet 

completed the entire pre-Master’s program, but still has to complete a maximum of 6 ECTS credits. 

General: 

5. The student can only be awarded a degree of the corresponding Master after completion of the pre-

Master’s program. The Dean can decide that a student who has not completed the pre-Master is not 

eligible to take an examination of a course that correspondents with as pre-Masters’ course that is not 

completed successfully. 

 

Implementation – Current 
policy of the Examination 
Boards derived from 
hardship clause R&G 
Examination Boards. See also 
Decision Executive Board 
May 7 & July 7, 2020 
 
Decision Executive Board 
April 20, 2021. 
 
Decision Executive Board 
May 10, 2022. 

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 

 

Not in OCW Service Document. 

Beleid - Tilburg University collegegeld en tarieven 2021/2022  

Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op het collegejaar 2021/2022. 

 Implementatie - Besluit 
College van Bestuur 20 april 

• College van Bestuur – 
Besluit 

Paragraaf 2.10 Financiële 
effecten (voor studenten)  
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Wettelijk collegegeld 

Het wettelijk collegegeld voor 2021-2022 wordt € 1.084 in plaats van de oorspronkelijke € 2.168. Dit 

gereduceerde tarief is van toepassing op alle studenten die voltijds, deeltijds of duaal ingeschreven staan bij 

Tilburg University en recht hebben op het wettelijk tarief. 

 

Verlaagd wettelijk collegegeld voor eerstejaars bachelor studenten 

Eerstejaars bachelor studenten die al recht hebben op halvering van het wettelijk collegegeld, betalen in het 

collegejaar 2021-2022 de helft van het gereduceerde wettelijke collegegeld. Dit betekent dat het collegegeld 

voor deze studenten € 542 bedraagt. 

 

Verlaagd wettelijk collegegeld voor tweedejaars studenten lerarenopleiding 

Vanaf het collegejaar 2021-2022 hebben studenten die starten met een master lerarenopleiding recht op een 

extra jaar halvering van het wettelijk collegegeld, mits ze in of na het collegejaar 2018-2019 voor het eerst zijn 

gestart in het hoger onderwijs en recht hebben op het wettelijk tarief. Dit betekent dat het collegegeld voor 

deze studenten € 542 bedraagt voor het collegejaar 2021-2022.  

 

Instellingscollegegeld 

De instellingscollegegelden voor alle bachelors en masters van Tilburg University, inclusief de joint degree 

opleidingen Data Science, worden voor het collegejaar 2021-2022 verlaagd met € 1.084. Onderstaande tabel 

toont de gevolgen voor de tarieven en vervangt daarmee de tarieven vermeld in de kolom 21/22 van tabel 1 

van de bijlage van de Regeling inschrijving en collegegeld 2021/2022: 

 

Instellingscollegegelden voor 2021/2022 

 Oorspronkelijk Verlaagd 

€ 2.168 € 1.084 

€ 5.300 € 4.216 

€ 8.900 € 7.816 

€ 11.400 € 10.316 

€ 14.700 € 13.616 

€ 16.400 € 15.316 

 

Premastervergoeding 

De gewogen vergoeding voor een premaster wordt voor 2021-2022 met 50% verlaagd. Dit leidt tot de 

volgende premastervergoedingen voor het collegejaar 2021-2022:  

 

Premastervergoeding voor 2021/2022 

Studielast in EC Vergoeding 

≤ 6 EC € 108 

>6 en ≤12 EC € 217 

>12 en ≤18 EC € 325 

2021 en op 29 april 
besproken met DB 
Universiteitsraad. 

 
 Dit document prevaleert 

boven de regeling 
inschrijving en collegegeld 
2021-2022. 

• Universiteitsraad – 
Advies 

OCW Servicedocument Hoger 
Onderwijs COVID-19 (versie 7 
april 2021) 
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>18 en ≤24 EC € 434 

>24 en ≤30 EC € 542 

>30 en ≤36 EC € 650 

>36 en ≤42 EC € 759 

>42 en ≤48 EC € 867 

>48 en ≤54 EC € 976 

>54 EC € 1.084 

 

Experiment flexstuderen 

Het collegegeld voor studenten die deelnemen aan het experiment flexstuderen is per studiepunt (European 

Credit) het bedrag van het wettelijk collegegeld gedeeld door 60 studiepunten per jaar, vermeerderd met een 

opslag van 15%. Dit betekent dat deze studenten een 50% gereduceerd tarief betalen in het collegejaar 2021-

2022. 

 

Experiment educatieve module 

Studenten ingeschreven voor een door Tilburg University aangeboden educatieve module betalen de helft van 

het wettelijk collegegeld, wat neerkomt op een bedrag van € 542 voor 2021-2022. 

 

Examengeld (geen wijzigingen) 

Het examengeld blijft zoals vastgesteld in de oorspronkelijke Regeling inschrijving en collegegeld 2021/2022. 

 

Contractonderwijs (geen wijzigingen) 

Het tarief voor contractonderwijs wordt niet gereduceerd.  

 

Policy - Tilburg University tuition fees 2021/2022 

These changes apply to the academic year 2021-2022 only. 

 

Statutory tuition fee 

The statutory tuition fee for 2021-2022 will be € 1.084 instead of the original € 2.168. This reduced fee applies 

to all students registered as full-time, part-time or dual student at Tilburg University whom are entitled to pay 

the statutory tuition fee. 

 

Reduced statutory tuition fee for first-year bachelor students 

First-year bachelor students already entitled to pay half of the statutory tuition fee will pay half of the reduced 

statutory tuition fee for the academic year 2021-2022. This means that the tuition fee for these students will 

be € 542. 

 

Reduced statutory tuition fee for second-year teacher program students 

From the academic year 2021-2022 students starting a master’s course in teaching whom first entered higher 

education in 2018-2019 or later will also be entitled to pay half of the statutory tuition fee, if they are entitled 

to pay the statutory tuition fee. This means that the tuition fee for these students will be € 542 for the 

Implementation – Decision 
Executive Board April 20, 
2021 and discussed with DB 
University Council on April 
29. 
 
This document prevails over 
the Registration and Tuition 
Fee Regulation 2021-2022. 

• Executive Board – 
Decision 

• University Council – 
Advice 
 

Paragraph 2.10 Financial 
consequences for students 
OCW Service document Hoger 
Onderwijs COVID-19 – version 
April 7, 2021 
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academic year 2021-2022. 

 

Institutional tuition fee 

The institutional tuition fees for all Tilburg University bachelor and master programs are reduced by € 1.084 for 

the academic year 2021-2022. This includes the joint programs on Data Science. The table below provides the 

effect and in fact replaces the fees mentioned in the column 21/22 of table 1 of the appendix of the 

Registration and Tuition Fee Regulation 2021/2022:  

 

Institutional tuition fees for 2021/2022 

Original fee Reduced fee 

€ 2.168 € 1.084 

€ 5.300 € 4.216 

€ 8.900 € 7.816 

€ 11.400 € 10.316 

€ 14.700 € 13.616 

€ 16.400 € 15.316 

 

Pre-master tuition fee 

The weighted fee for a pre-master program is reduced by 50% for 2021-2022. This leads to the following pre-

master tuition fees for 2021-2022: 

 

Pre-master tuition fee for 2021/2022 

Course load in EC Weighted fee 

≤ 6 EC € 108 

>6 and ≤12 EC € 217 

>12 and ≤18 EC € 325 

>18 and ≤24 EC € 434 

>24 and ≤30 EC € 542 

>30 and ≤36 EC € 650 

>36 and ≤42 EC € 759 

>42 and ≤48 EC € 867 

>48 and ≤54 EC € 976 

>54 EC € 1.084 

 

Flexible studies experiment 

The fee for students participating in the flexible studies experiment is an amount per European Credit (EC) and 

determined by the statutory tuition fee divided by 60 credits per year, plus a surcharge of 15%. Consequently, 

these students pay a reduced fee of 50% for 2021-2022. 

 

Experiment educational module 
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Students enrolled for an educational module offered by Tilburg University will pay half of the statutory tuition 

fee, which means an actual fee of € 542 for 2021-2022. 

 

Examination fee (no changes) 

Examination fees remain as set in the original Registration and Tuition Fee Regulation 2021/2022. 

 

Contract teaching (no changes) 

The fees for contract education are not reduced. 

 

Beleid - Beleid van Tilburg University inzake financiële ondersteuning van studenten 

 

• De Stichting Universiteitsfonds Tilburg ondersteunt studenten op individuele basis. 

 Geen wijziging of aanpassing 
nodig - Besluit College van 
Bestuur 6 mei 2020. 

 
 In overeenstemming met 

paragraaf 2.8.1 OCW 
Servicedocument en artikel 
7.51 WHW wordt een 
verzoek om financiële 
ondersteuning niet 
uitsluitend ingewilligd op 
basis van studievertraging als 
gevolg van COVID-19. 
Uiteraard krijgen studenten 
die zelf ziek zijn geworden of 
informele zorgtaken 
(mantelzorg) financiële 
ondersteuning als zij 
geconfronteerd worden met 
studievertraging. Studenten 
met persoonlijke financiële 
problemen worden 
geadviseerd contact op te 
nemen met het 
Universiteitsfonds. Het 
Universiteitsfonds is een 
aparte rechtspersoon en 
ondersteunt studenten op 
individuele basis. 

 
Een meer algemeen beleid 
ten aanzien van de 
vergoeding van collegegeld 
of 'beurzen' is niet in 
overeenstemming met 

• College van Bestuur – 
Besluit 

• Stichting 
Universiteitsfonds 
Tilburg - Besluit 

• Medezeggenschap - 
Informatie 

 

Paragraaf 2.8.1 Profileringsfonds 

• ‘De omstandigheid dat een 
student studievertraging 
oploopt of naar 
verwachting op zal lopen 
vanwege noodgedwongen 
aanpassingen in het 
onderwijsprogramma die de 
instelling als gevolg van de 
kabinetsmaatregelen heeft 
moeten doen, geeft geen 
aanspraak op het 
profileringsfonds. Deze 
situatie is niet aan te 
merken als de in de context 
van het profileringsfonds 
bedoelde bijzondere 
omstandigheid dat de 
opleiding onvoldoende 
studeerbaar zou zijn.” 
  

• ‘Van instellingen wordt niet 
verwacht dat zij in het eigen 
beleid voorzien in 
aanvullende gronden voor 
aanspraak om studenten te 
compenseren voor 
studievertraging. Dit gezien 
de overmachtssituatie en de 
inspanningen die zij plegen 
om nadelen voor studenten 
zoveel mogelijk te 
voorkomen.’ 
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artikel 2.9 lid 1 WHW. 

Policy - Tilburg University policy on financial support of students 

 

• The Tilburg University Fund Foundation supports students on an individual basis. 

 

 

No change or amendment 
needed – Decision Executive 
Board May 6, 2020. 
 
In compliance with 
paragraph 2.8.1 OCW Service 
Document and Article 7.51 
WHW a request for financial 
support will not be granted 
solely based on study delays 
due to COVID-19. Of course, 
students who got sick 
themselves or have informal 
care tasks regarding 
household or family 
members (‘mantelzorg’) will 
be granted financial support 
if they are confronted with 
study delays. Students who 
have personal financial 
problems are advised to 
contact the University Fund. 
The University Fund is a 
separate legal entity and 
supports students on an 
individual basis. 
 
A more general policy on the 

reimbursement of tuition 

fees or ‘scholarships’ is non 

compliant with Article 2.9 

paragraph 1 HERA. 

 
 

• Executive Board – 
Decision 

• Tilburg University 
Fund Foundation - 
Decision 

• Participation Councils 
- Information 

 

Paragraph 2.8.1 
Profileringsfonds 
• “The circumstance that a student is 

experiencing or is expected to 
experience a delay in his/her studies 
due to forced adjustments to the 
educational program that the 
institution has had to make as a 
result of the government measures 
does not entitle him/her to the 
Profile Fund. This situation cannot 
be regarded as the special 
circumstance referred to in the 
context of the Profile Fund that the 
study program is insufficiently 
feasible.”  
 

• “Institutions are not expected to 
provide additional grounds for 
entitlement to compensate students 
for study delays in their own policy. 
This is in view of the force majeure 
situation and the efforts they make 
to avoid disadvantages for students 
as much as possible." 

 

Werkingssfeer TiU Education Servicedocument COVID-19 

Na vaststelling van die onderdelen van dit TiU Education Servicedocument COVID-19 door het orgaan (College 

van Bestuur, Decaan, Examencommissie) dat daartoe bevoegd is, prevaleren in geval van potentiële 

tegenstrijdigheid van een bepaling uit dit TiU Education Servicedocument COVID-19 met bepalingen in het 

Studentenstatuut, Onderwijs- en Examen Regeling, Regels en Richtlijnen Examencommissie en/of de Regeling 

inschrijving en collegegeld de bepalingen van dit TiU Education Servicedocument COVID-19 voor zover 

rechtens mogelijk. 

 

Implementatie – Toelichting 
CvB in Universiteitsraad, 28 
augustus 2020. 
 
 

• Bevoegd bestuurlijk 
orgaan – Besluit 

• Betrokken 
medezeggenschapsor
gaan - 
Instemmingsrecht 
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Scope TiU Education Service Document COVID-19 

After adoption of those parts of this TiU Education Service document COVID-19 by the body (Executive Board, 

Dean, Examination Board) which is authorized to do so, in case of potential conflict of a provision of this TiU 

Education Service document COVID-19 with provisions in the Student Charter, Education and Examination 

Regulations, Examination Board Rules and Guidelines and/or the Registration and Tuition Fee Regulation, the 

provisions of this TiU Education Service document COVID-19 prevail as far as legally possible. 

 

Implementation – Further 
information Executive Board 
to the University Council, 
August 28, 2020 
 

• Authorized 
Administrative Body - 
Decision 

• Participation Council 
Involved - Consent 

 

 

 
 
Part II  
 

Studentenstatuut/ Huisregels 

 

9.6 Gezondheid en veiligheid 

9.6.3 In aanvulling op artikel 9.6.1 en artikel 9.6.2 zijn alle studenten en medewerkers (inclusief gasten) 

verplicht te handelen in overeenstemming met overheidsmaatregelen en adviezen en instructies van 

overheidswege gericht op de bescherming van de publieke gezondheid en hiermee verband houdende 

(aanvullende) instructies van of namens het College van Bestuur. Studenten, medewerkers en gasten die 

- na een (mondelinge) waarschuwing van personeelsleden en/of docenten - in strijd met deze adviezen 

en instructies handelen, kan de toegang tot de gebouwen en terreinen van de universiteit en/of het 

gebruik van faciliteiten worden ontzegd met onmiddellijke ingang en voor de maximale periode van 48 

uur. Het College van Bestuur kan studenten die, na een waarschuwing van of namens het College van 

Bestuur, blijvend ernstig in strijd met deze adviezen en instructies handelen de toegang tot de 

universiteit permanent ontzeggen en/of de inschrijving beëindigen (artikel 7.57h WHW). Van dit besluit 

wordt schriftelijk mededeling gedaan. 

 

Nieuw - TiU moet zorgen 
voor een veilige 
volksgezondheidsomgeving 
voor studenten en 
personeel. 
 

         Mogelijke sancties voor 
studenten die de instructies 
niet opvolgen, moeten 
worden vastgelegd in het 
Studentenstatuut.  

 
Mogelijke sancties voor 
personeel dat ernstig in strijd 
met deze instructies handelt, 
volgen de gangbare 
arbeidswetgeving. 

• College van Bestuur – 
Besluit 

• Universiteitsraad - 
Instemming 
(Studenten en 
personeel) 

Paragraaf 1 – Interpretatie 
maatregelen coronavirus voor 
hoger onderwijs 

Student Charter / House Rules  

 

9.6 Health and Safety 

9.6.3 In addition to Article 9.6.1 and Article 9.6.2, all students and employees (including guests) have an 

obligation to act in accordance with Government Instructions on Public Health and corresponding 

(additional) public health related instructions from or on behalf of the Executive Board. Students, 

employees and guests who – after an (oral) warning of members of the staff and/or lecturers - act in 

violation of these instructions may be denied access to the university’s premises and buildings and/or 

use of facilities immediately for the maximum period of 48 hours. Students who act in serious violation 

of these instructions and do not cease these violations after a warning from or on behalf of the Executive 

Board, may be denied access to the university permanently or have their enrollment terminated (Article 

7.57h WHW) by the Executive Board. Written notification is provided of this decision. 

 

New - TiU needs to ensure a 
safe public health 
environment for students 
and staff. 
 
Possible sanctions for 
students not following 
instructions must be laid 
down in the Student Charter.  
 
Possible sanctions for staff 
seriously acting in violation 
of these instructions follows 
common labor law.  

• Executive Board - 
Decision 

• University Council - 
Consent (Students 
and Staff) 

Paragraph 1 - Interpretatie 
maatregelen coronavirus voor 
hoger onderwijs 
(‘Interpretation of coronavirus 
measures for higher 
education’) 
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Studentenstatuut/ Huisregels 

 

9.7 Kledingvoorschriften 

Op de terreinen en in gebouwen van Tilburg University en gedurende online colleges en online examens 

worden studenten en medewerkers geacht: 

a. kleding te dragen die het gezicht niet geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn; 

b. kleding te dragen die identificatie mogelijk maakt; 

c. kleding te dragen die voldoet aan de algemene fatsoensnormen (zo behoren bijvoorbeeld geslachtsdelen 

en bovenlichaam bedekt te zijn); 

d. kleding te dragen zonder racistische, discriminerende, ernstig beledigende of obscene bewoordingen 

en/of motieven, of zonder andere woorden of afbeeldingen die redelijkerwijs niet voldoen aan de 

algemene gedragsregels van Tilburg University (Code of Conduct). 

 

• Implementatie - 
Paragraaf a en b komen 
overeen met de 
verplichting van Tilburg 
University zoals 
vastgelegd in de recente 
Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende 
kleding (Staatsblad 
2019, 165). Het dragen 
van gezichtbedekkende 
kleding om redenen van 
volksgezondheid is 
uiteraard altijd mogelijk. 

 

• Nieuw - Paragraaf c 
wordt voorgesteld na 
ontvangst van een 
aantal klachten van 
studenten en docenten 
over de (gedeeltelijke) 
naaktheid van 
studenten tijdens online 
colleges.   

 

• Nieuw - Paragraaf d is 
een bevestiging van het 
inclusief beleid van 
Tilburg University. 
Paragraaf d wil de 
vrijheid van 
meningsuiting niet 
beperken. 

 

• College van Bestuur – 
Besluit 

• Universiteitsraad - 
Instemming 
(Studenten en 
personeel) 

 

Student Charter / House Rules  

 

9.7 Dress Code 

On the university’s premises and buildings and during online lectures and online examinations  students and 

employees should: 

a. wear clothing that does not cover the face completely or with only the eyes uncovered; 

b. wear clothing that make identification possible; 

• Implementation - 
Paragraphs a and b 
correspond with the 
obligation of Tilburg 
University as laid down in 
the recent Wet gedeeltelijk 
verbod 
gezichtsbedekkende 

• Executive Board – 
Decision 

• University Council – 
Consent (students 
and staff) 
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c. wear clothing that complies with general rules of decency (genitals and upper torso must be covered); 

d. wear clothing without racist, discriminatory, serious offensive or obscene wordings and/or motives, or 

other words or images that reasonably do not comply with Tilburg University’s general rules of behavior 

(Code of Conduct). 

 

kleding (Staatsblad 2019, 
165). The wearing of face 
masks for reasons of public 
health is of course always 
possible. 
 

• New - Paragraph c is 
proposed after receiving 
several complaints of 
students and teachers on 
the (partial) nudity of 
students during online 
lectures.   

 
• New - Paragraph d is a 

confirmation of Tilburg 
University’s inclusive 
policies. Paragraph d does 
not wish to restrict free 
speech. 

 

Studentenstatuut 

 

9.3.18 Opname van films of geluiden van hoorcolleges, werkgroepen of andere onderwijssituaties 

1. De intellectuele eigendomsrechten van (online) colleges, webcolleges, readers en andere 

onderwijsmaterialen zijn eigendom van Tilburg University. Het aan derden buiten Tilburg University ter 

beschikking stellen en/of verspreiden van (online) onderwijsmateriaal door middel van foto-, video-, 

film- of geluidsopnamen of enige andere digitale vorm is niet toegestaan zonder voorafgaande 

toestemming van Tilburg University, de betreffende docent en eventuele andere sprekers (waaronder 

medestudenten) en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Tilburg University en haar 

medewerkers en op de privacy van docenten, gastsprekers en studenten. Ook na toestemming voor 

verspreiding door de docent en eventuele andere sprekers, moeten degenen die gefotografeerd, gefilmd 

of anderszins opgenomen worden (bijvoorbeeld medestudenten) in de gelegenheid worden gesteld te 

weigeren om opgenomen te worden in ter beschikking gestelde en/of gedistribueerde beelden of 

geluidsbanden.  Studenten die desondanks zonder voorafgaande toestemming onderwijsmateriaal aan 

derden buiten Tilburg University ter beschikking stellen en/of verspreiden, handelen in strijd met de 

Huisregels van Tilburg University en kunnen worden uitgesloten van tentamens of het examen. 

2. Het is studenten niet toegestaan onderwijsmateriaal - al dan niet tegen (commerciële) betaling - door te 

verkopen aan derden en hiervoor wordt geen toestemming verleend. Studenten die dit toch doen, 

handelen in strijd met de Huisregels en de Tilburgse gedragsregels (Code of Conduct) en kunnen worden 

uitgesloten van tentamens of het eindexamen en voor de rechter worden gedaagd. 

3. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de betrokken docent en eventuele 

andere sprekers (waaronder medestudenten) foto-, film- of geluidsopnamen van (online) colleges, 

 Implementatie - Advies van 
de interne 'Werkgroep 
ondersteuning online 
onderwijs', 30 maart 2020. 

 
De aanpassing van artikel 
9.3.18 wordt geadviseerd na 
het ontvangen van een 
aantal verzoeken van 
docenten om hun privacy en 
de intellectuele 
eigendomsrechten van 
Tilburg University en 
docenten te beschermen.   

• College van 
Bestuur– Besluit 

• Universiteitsraad – 
Instemming 
(studenten) 

 



22 

 

werkgroepen of andere (online) onderwijssituaties beschikbaar te stellen buiten Tilburg University. 

Toestemming voor gebruik betreft alleen het persoonlijk gebruik van het materiaal door de student. Ook 

na toestemming van de docent en eventuele andere sprekers moeten degenen die gefotografeerd, 

gefilmd of anderszins opgenomen zijn (bijvoorbeeld medestudenten) in de gelegenheid worden gesteld 

te weigeren in beeld of op video/audio te verschijnen. 

 

Student Charter 

 

9.3.18 Recordings of films or sounds from lectures, working groups or other education situations 

1. The intellectual property rights of (online) lectures, web lectures, readers and other educational 

resources are owned by Tilburg University. Making this (online) educational material available and/or 

distributing it to third parties by means of photo, video, film or sound recordings or any other digital 

form is not permitted without the prior permission of Tilburg University, the lecturer in question and any 

other speakers (including fellow students) and infringes the intellectual property rights of Tilburg 

University and its employees and the privacy of lecturers, guest speakers, and students. Even after 

permission for distribution has been granted by the lecturer and any other speakers, those who may be 

photographed, filmed or otherwise recorded (e.g., fellow students) must be given the opportunity to 

refuse to be included in images or audio taped that are made available and/or distributed.  Students who 

nevertheless make educational material available and/or distribute it to third parties without prior 

permission are acting in violation of Tilburg University's House Rules and may be excluded from 

examinations or the final examination. 

2. Students are not permitted at all times to resell - whether for (commercial) payment or free of charge - 

educational material to third parties, and no permission will be granted for this. Students who 

nevertheless do so act in violation of the House Rules and Tilburg University’s rules of behavior (Code of 

Conduct) and may be excluded from examinations or the final examination and may be sued in court. 

3. It is not permitted to make photographic, film, or sound recordings of (online) lectures, working groups 

or other (online) educational situations available without the prior consent of the lecturer concerned 

and any other speakers (including fellow students). Permission for use only concerns the personal use of 

the material by the student. Even after permission has been granted by the lecturer and any other 

speakers, those who are photographed, filmed or otherwise recorded (e.g., fellow students) should be 

given the opportunity to refuse to appear in the image or on video/audio. 

 

Implementation - Advice of 
the internal ‘Werkgroep 
ondersteuning online 
onderwijs’, March 30, 2020. 
 
The adjustment of article 
9.3.18 is advised after 
receiving several requests 
from lecturers to protect 
their privacy and the 
intellectual property rights of 
Tilburg University and 
lecturers.   

• Executive Board – 
Decision 

• University Council - 
Consent  (students) 

 

Model OER – Mondelinge, schriftelijke en online tentamens 

 

1. Tentamens (inclusief tussentoetsen en onderdelen) vinden mondeling of schriftelijk (daaronder 

begrepen online) plaats overeenkomstig het bepaalde in de Studiegids of Vakbeschrijving. Een tentamen 

is een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student op het gebied van een 

onderdeel van de opleiding, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.   

2. Indien de Examencommissie van oordeel is dat voor een specifiek tentamen extra maatregelen nodig zijn 

om fraude te voorkomen en de student te identificeren, en daarmee de rechtmatigheid van het diploma 

te waarborgen, kan zij de decaan adviseren nadere maatregelen te treffen. 

3. Na overleg met de decaan kan de Examencommissie besluiten dat een schriftelijk examen dient te 

 Implementatie - Gezamenlijk 
besluit College van Bestuur 
en Examencommissies - 23 
april 2020 en advies 
Examencommissies 7 
oktober 2020. 

 
De  WHW stelt geen nadere 

regels vast voor het (online) 
toezicht op mondelinge of 

• Decaan –Besluit 

• Universiteitsraad – 
Informatie 

• Faculteitsraad – 
Instemming 

• Opleidingscommissie 
- Advies 
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worden afgenomen met gebruikmaking van een system voor online proctoring (online surveillance). Een 

examen kan alleen online worden geproctord indien het een (deels) kennisgericht tentamen betreft en 

de Examencommissie van oordeel is dat gebruikmaking van een systeem voor online proctoring 

noodzakelijk is om fraude te voorkomen en de student te identificeren, en zodoende de rechtmatigheid 

en publieke waarde van het diploma te waarborgen. 

4. De Examencommissie kan in aanvulling en ter uitwerking van de Regels en Richtlijnen van de 

Examencommissie nadere regels vaststellen ten behoeve van de surveillance en organisatie van online 

(geproctorde) tentamens. Deze nadere regels dienen te voldoen aan de door het College van Bestuur 

vastgestelde richtlijnen ter waarborging van de kwaliteit en de praktische organisatie van online 

tentamens (artikel 7.10 lid 3 WHW) en de bescherming van persoonsgegevens van studenten (AVG). 

5. In het geval van een online (mondeling of schriftelijk) tentamen anders dan op een door Tilburg 

University aangewezen locatie, dient de student tijdens het tentamen alleen te zijn in de kamer en mag 

hij/zij niet met anderen communiceren.  

 

 

 

schriftelijke examens in de 
OER. De Rechtbank 
Amsterdam heeft dit 
bevestigd in haar arrest van 
11 juni 2020 (UvA).  

 
Het College van Bestuur en 
de Examencommissies 
stellen echter voor om de 
mogelijkheid van online 
proctoring en de betreffende 
algemene normen in het OER 
en R&R vast te leggen met 
het oog op transparantie. 
Het model is afgeleid van 
voorbeelden van andere 
universiteiten. 
 

Template EER – Oral, written and online examination  

 

1. The examinations, including intermediate examinations and tests, of the degree program are oral or 

written examinations (including online), as specified in the corresponding course description. An 

examination is an assessment of the student's knowledge, insight and skills in a particular component of 

the program, as well as the appraisal of the results of that assessment. 

2. If the Examination Board is of the opinion that for a specific examination extra measures are necessary 

to prevent fraud and identify the student, and thus ensure the lawfulness of the degree, it may advise 

the Dean to implement such measures. 

3. After consultation with the Dean, the Examination Board can decide that a written examination is held 

by means of online proctoring (online surveillance). An examination can only be proctored online if the 

course is a course with knowledge-oriented examinations and if the Examination Board is of the opinion 

that online proctoring is absolutely necessary to prevent fraud and identify the student, and thus to 

ensure the lawfulness of the degree. 

4. The Examination Board may elaborate further rules for the organization of online proctored 

examinations and lay these down in the provisions under or pursuant to the Rules and Guidelines. These 

further rules must comply with guidelines laid down by the Executive Board to ensure the quality and 

practical organization of online proctored examinations (Article 7.10 paragraph 3 WHW) and protect 

students' personal data (GDPR). 

5. In the case of an online oral examination or an online examination, the student is alone in the room if 

the room is surveilled on site by Tilburg University.  

 

 

Implementation – Mutual 
decision Executive Board and 
Examination Boards– April 
23, 2020 and advice 
Examination Boards 7 
october, 2020. 
 
The WHW does not stipulate 
to lay down further rules on 
(online) surveillance of oral 
or written exams in the EER. 
The Court of Amsterdam has 
confirmed this in its 
judgment of June 11, 2020 
(UvA).  
 
This said, the Executive 
Board and the Examination 
Boards propose to lay down 
the possibility of online 
proctoring and the general 
norms concerned in the EER 
and R&G for the purpose of 
transparency. The template 
is derived from examples of 
other universities.  

• Dean – Decision 

• University Council - 
Information  

• School Council – 
Consent 

• Education Committee 
- Advice 
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Model R&R Examencommissie - Online tentamens en online proctoring 

 

1. Ten behoeve van de praktische organisatie van online geproctorde tentamens en in aanvulling op het 

Onderwijs- en Examenreglement en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan de 

Examencommissie besluiten tot nadere richtlijnen voor online proctoring.  

2. Deze nadere richtlijnen dienen in overeenstemming te zijn met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en de plicht van het College van Bestuur om zorg te dragen voor de 

praktische organisatie van tentamens zoals vastgelegd in artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger 

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), in samenhang met artikel 7.12b, eerste lid onder e 

WHW. 

3. Studenten mogen geen telefoon gebruiken tijdens het afnemen van het tentamen om welke reden dan 

ook, tenzij de gepubliceerde regels voor het tentamen dit specifiek toestaan zoals opgenomen in het 

voorblad of om contact op te nemen met de TiU Service Desk. 

4. Tenzij een mondeling tentamen door twee examinatoren wordt afgenomen, wordt van het online 

mondeling (deel)tentamen een (geluids)opname gemaakt die tot 30 dagen na de tentamendatum 

bewaard zal worden. In het geval de Examencommissie een vermoeden van fraude heeft, kan de 

(geluids)opname bewaard worden tot finale en onherroepelijke besluitvorming over de rechtmatigheid 

van het tentamen.  

 Implementatie - Gezamenlijk 
besluit College van Bestuur 
en Examencommissies - 23 
april 2020 en 
Examencommissies 7 
oktober 2020. 

 
De  WHW stelt geen nadere 

regels vast voor het (online) 
toezicht op mondelinge of 
schriftelijke examens in de 
OER. De Rechtbank 
Amsterdam heeft dit 
bevestigd in haar arrest van 
11 juni 2020 (UvA).  

 
Het College van Bestuur en 
de Examencommissies 
stellen echter voor om de 
mogelijkheid van online 
proctoring en de betreffende 
algemene normen in het OER 
en R&R vast te leggen met 
het oog op transparantie. 
Het model is afgeleid van 
voorbeelden van andere 
universiteiten. 

• Examencommissie – 
Besluit 

• Medezeggenschap - 
Informatie 

 

Template R&G Examination Board – Online examinations and online proctoring 

 

1. For the purpose of the practical organization of online proctored examinations and in addition to the 

Education and Examination Regulations and the Rules and Guidelines of the Examination Board, the 

Examination Board may decide to adopt further guidelines for online proctoring.  

2. These further guidelines must comply with the General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the duty 

of the Executive Board to ensure the practical organization of examinations as laid down in Article 7.10, 

third paragraph of the Dutch Higher Education and Scientific Research Act (“HERA”), in conjunction with 

Article 7.12b, first paragraph under e WHW. 

3. Students may not use their phone while taking the examination for any reason, unless the published rules 

on the examination (as included on the cover page) specifically allow for this or if they use their phone to 

contact the TiU Service Desk. 

4. Unless an oral examination is conducted by two examiners, a (sound) recording will be made of the online 

oral (partial) examination and until 30 days after the date of the examination. If the Examination Board 

Implementation – Mutual 
decision Executive Board and 
Examination Boards – April 
23, 2020 and decision 
Examination Boards, October 
7, 2020. 
 
The HERA does not stipulate 
to laying down further rules 
on (online) surveillance of 
oral or written exams in the 
EER. The Court of 
Amsterdam has confirmed 
this in its judgment of June 
11, 2020 (UvA).  

• Examination Board - 
Decision  

• Participation Councils 
- Information 
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suspects (identity) fraud, the Proctored Data which has been collected via the Test system can be 

retained for the period necessary to reach a final decision on the legitimacy of the result of an 

examination (including the period in which legal proceedings take place).  

 

 

 
This said, the Executive 
Board and the Examination 
Boards propose to lay down 
the possibility of online 
proctoring and the general 
norms concerned in the EER 
and R&G for the purpose of 
transparency. The template 
is derived from examples of 
other universities. 
 

*** 


