
 

3 mei 2021 
(for English see below) 
 
Afstuderen in de zomer 2021 – MA studenten faculteit Religie en Theologie  
 

Beste masterstudent, 
 
Hierbij ontvang je de afstudeerregeling voor de zomer van 2021,  waarin de afstudeerprocedure 
wordt uitgelegd. Deze procedure geldt voor alle masterstudenten die in augustus willen afstuderen. 
Lees de regeling goed door en let met name op de diverse data die genoemd worden.  
 
Wanneer je in de laatste fase van de opleiding zit, ontvang je een bericht van de VU met als 
onderwerp ‘Afstuderen aan de VU’. In dit bericht wordt aangekondigd dat je automatisch afstudeert 
wanneer je het opleidingsprogramma hebt voltooid.  
Een tweede bericht ontvang je van het onderwijsbureau van de faculteit. In dat bericht staat vermeld 
wat de stand van zaken is rond je afstuderen. Dit kan gaan over de vakken die je nog moet voltooien 
of zaken die je nog moet regelen zoals bijv. toestemming van de examencommissie voor het 
opnemen van bepaalde vakken binnen je programma. De correspondentie hierover ontvang je op je 
VU-emailadres. Hou daarom je VU-mail goed in de gaten! 
 
Meer informatie over afstuderen, zie VUweb 
 
 
Belangrijke data scriptie 
Om in augustus af te studeren dien je alle vakken van de master uiterlijk op 31 augustus te hebben 
behaald. 
 
Voor wat betreft de scriptie gelden de onderstaande voorwaarden: 
 
Met je begeleider maak je afspraken over hoe vaak en wanneer je een versie van je scriptie moet 
indienen. Ook in de scriptiehandleiding kun je daar informatie over vinden. Houd je aan deze 
afspraken. 
 
25 juni is de laatste vrijdag van periode 6 en in principe de laatste gelegenheid waarop je de 
definitieve versie van je scriptie kunt inleveren bij je begeleider.  
 
9 juli: is de uiterste datum waarop de scriptiebegeleider het cijfer van jouw scriptie aan het 
onderwijsbureau bekend maakt.  
 
Indien het cijfer een voldoende is, dan zal het onderwijsbureau jouw diploma aanvragen*.      
 
Indien het cijfer een onvoldoende is, dan is er de mogelijkheid tot een bijstelling. Let op: bij het 
werken aan de bijstelling van je scriptie krijg je in principe geen begeleiding meer.  
 
De data die dan gelden zijn: 
 
15 augustus**: dit is de uiterste datum waarop je de herziene versie van je scriptie indient bij je 
scriptiebegeleider. 

https://vuweb.vu.nl/nl/student/praktische-zaken-afstuderen-en-diploma/afstuderen-en-diploma
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31 augustus: dit is de uiterste datum waarop de scriptiebegeleider het cijfer van jouw scriptie 
doorgeeft aan het onderwijsbureau. 
 
Heb je je in VUnet nog niet ingeschreven voor de scriptie? Doe dat dan zo snel mogelijk. Zonder 
inschrijving kan je cijfer niet geregistreerd worden.  
 

*Afhandeling diploma 
Het onderwijsbureau streeft er naar om uiterlijk twee weken na de registratie van het laatste 
resultaat jouw diploma-aanvraag af te handelen. Je ontvangt hierover een zgn. afstudeerbericht op je 
VU-emailadres. Je dient binnen twee weken op dit afstudeerbericht te reageren en aan te geven of je 
wilt afstuderen of het afstuderen wilt uitstellen [klik hier voor meer informatie].   
 
Zodra je bericht hebt gekregen dat je officieel bent afgestudeerd, kun je via VUweb een zgn. 
afstudeerverklaring aanvragen om je aanmelding voor een vervolgstudie aan een andere universiteit 
in orde te maken.  
 
**Wij raden jou aan om op voorhand je herinschrijving voor het nieuwe studiejaar in orde te maken. 
Dit dient namelijk voor 31 augustus in orde te zijn!! Mocht toch blijken dat je bent geslaagd, dan kun 
je je inschrijving met terugwerkende kracht ongedaan maken. Mocht je niet zijn geslaagd, dan heb je 
deze herinschrijving nodig om je opleiding in het nieuwe studiejaar af te ronden. 
 
Diploma uitreiking 
Meer informatie over het in ontvangst nemen van je diploma vind je hier. 
 
Vriendelijke groet,  
Studentzaken, Onderwijsbureau Faculteit Religie en Theologie 
  

https://vuweb.vu.nl/nl/student
https://vuweb.vu.nl/nl/student/praktische-zaken-afstuderen-en-diploma/afstudeerverklaring
https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/jij-en-frt/diploma-uitreiking/index.aspx
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Graduation in the summer of 2021 – MA students faculty Religion and 
Theology 
 

Dear student, 

Hereby you will receive the graduation regulations for the summer of 2020, in which the graduation 
procedure is explained. This procedure applies to all master's students who want to graduate in 
August. Please read the regulations carefully and pay particular attention to the various dates 
mentioned.  
 
During the period before the summer you will get regular updates about your graduation. 
Correspondence about this will be sent to your VU email address. Keep a close eye on your VU-email! 
 
More information can be found on VUnet under "Graduation".  
 

Important dates regarding the thesis  
In order to graduate in August, the following conditions must be met:  
 
You will make arrangements with your supervisor about how often and when you need to submit a 
version of your thesis. You can also find information about this in the thesis manual. Stick to these 
agreements! 
 
June 26th: is the last Friday of period 6 and the last opportunity to submit the final version of your 
thesis to your supervisor.  
 
July 10th: is the final date on which the thesis supervisor announces the grade of your thesis to the 
education office.  
 
If the mark is sufficient, the education office will apply for your diploma*.     
  
If the grade is insufficient, there is the option of an adjustment. Attention: when working on the 
adjustment, the student will not receive any more supervision. 
 
Dates that are relevant for an adjustment are: 
15 August: is the final date on which you submit the revised version of the thesis to your supervisor. 
 
31 August: is the final date on which the thesis supervisor passes on the grade of the thesis to the 
education office. 
 

Have you not yet registered for the thesis in VUnet? Then register as soon as possible. Without 
registration your grade cannot be registered.  

 
*Diploma application  
No later than two weeks after the registration of your last result in VUnet, the education office will 
apply for the diploma. You will receive a so-called "graduation notice” on your VU-email address. You 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/category.aspx?category=tcm:165-761459-1024
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must respond to this email within two weeks and indicate if you want to graduate or want to defer 
your graduation. 
 
** We advise you to arrange your re-enrolment for the new academic year in advance. This needs to 
be done before 31 August! If it turns out that you have passed, you can cancel your enrolment with 
retroactive effect. If you do not pass, you will need to re-enrol in order to complete your programme 
in the new academic year. 
 
 
Graduation Ceremony 
No later than five days before the graduation ceremony will take place you will receive an invitation 
for the ceremony on your private email address. You will only receive this message if you have 
responded to the graduation notice and have indicated in it that you want to participate in the award 
ceremony. 
 
Have you not responded to the graduation notice or have you indicated that you do not want to 
participate in the ceremony, you will receive a message from us as soon as all documents have been 
signed and are ready to be picked up. Pickup is possible during the preset 'pickup moments'.  
 
You can find more information about the dates of the ceremonies and pick-up moments on VUnet or 
on this page.  
 

Kind regards,  
Student Affairs, Education Office Faculty of Religion and Theology 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a165-592203-16
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a165-592203-16
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/category.aspx?category=tcm:165-761459-1024

