
Hardheidclausule bij niet afronden premasterprogramma Pedagogische 
wetenschappen 2021-2022 
 
Een VU premasterstudent Pedagogische wetenschappen 2021-2022, die op 31 augustus 2022 zijn 
premasterprogramma 2021-2022 niet volledig zal hebben afgerond, wordt niet toegelaten tot de 
masteropleiding 2022-2023. Alleen als deze  studievertraging te wijten was aan heel bijzondere en 
persoonlijke omstandigheden (zie onderstaand) kan het faculteitsbestuur hier bij hoge uitzondering op 
grond van de hardheidsclausule (artikel 5 deel A OER Master Pedagogische Wetenschappen 2021-2022) 
van afwijken, wanneer toepassing van de regeling leidt tot onevenredige benadeling of onbillijkheid van 
overwegende aard.  

De examencommissie kan, namens het faculteitsbestuur, het volgende besluiten: 

1. Bieden van een alternatieve tentamengelegenheid aan het eind van het studiejaar 2021-2022 
(tweede helft augustus):  

a. Uitsluitend bij het missen van maximaal één vak; 
b. De persoonlijke en bijzondere omstandigheden (uitsluitend ernstige en/of langdurige 

ziekte van verzoeker, lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis van verzoeker, 
zwangerschap van verzoeker, bijzondere familieomstandigheden )zijn in aard, tijd en 
intensiteit zodanig dat er een duidelijk causaal verband aantoonbaar is met de 
opgelopen studievertraging en het niet tijdig afronden van het premasterprogramma; 

c. De omstandigheden zijn in de periode waarin deze plaatsvonden gemeld bij de 
studieadviseur (R&R artikel 6B); 

d. De student kan aantonen dat hij alle tentamengelegenheden behorend bij het nog niet 
afgeronde onderdeel heeft benut of daartoe vanwege de bijzondere omstandigheden 
genoemd bij b. niet in staat was. 
 

2. Toestaan herinschrijving in de premaster met behoud van de behaalde resultaten: 
a. De persoonlijke en bijzondere omstandigheden zijn in aard, tijd en intensiteit dermate 

ernstig dat er een overduidelijk causaal verband aantoonbaar is met de opgelopen 
studievertraging en het niet tijdig kunnen afronden van het premasterprogramma; 

b. De omstandigheden zijn in de periode waarin deze plaatsvonden gemeld bij de 
studieadviseur (R&R artikel 6B); 

c. De student kan aantonen dat hij alle tentamengelegenheden behorend bij de nog niet 
afgeronde onderdelen heeft benut of daartoe vanwege de zeer bijzondere 
omstandigheden genoemd bij a. niet in staat was. 

Voor het indienen van een verzoek geldt de volgende procedure: 
1.   de student dient uiterlijk op vrijdag 22 juli 2022 een gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij het 
Faculteitsbestuur via de Examencommissie FGB. 
2.   Het verzoek gaat vergezeld van bijlagen waaruit blijkt dat de omstandigheden in de periode waarin 
deze plaatsvonden gemeld zijn aan de studieadviseur. 
3.   Het verzoek gaat vergezeld van bewijsstukken waarmee de persoonlijke en bijzondere 
omstandigheden aangetoond worden. 

Alleen wanneer tijdig aan de bovengenoemde procedure is voldaan, zal de examencommissie, namens 
het faculteitsbestuur, uiterlijk half augustus 2022 een beslissing nemen over het verzoek. 

Indien toestemming voor optie 2 wordt verkregen, dan is deze maximaal een jaar van kracht. 


