Erratum OER 2020-2021 inzake spoedwet COVID-19*
In de bachelor- en master OER 20-21 zijn onterecht onderstaande (omkaderde) regelingen terecht
gekomen. Deze hadden opgenomen moeten worden in een addendum bij de bachelor- en master OER 1920 omdat ze van toepassing zijn op de toelating tot academisch jaar 2020-2021. Deze regelingen zijn
alsnog in een addendum bij OER 19-20 opgenomen en op 7 december 2020 uit OER 20-21 verwijderd.

Toevoeging Onderwijs en Examenregeling 2019-2020 - bacheloropleidingen
Artikel 2.1 Vooropleidingseisen
1. Toelating tot de opleidingen van EB is mogelijk op grond van:
a. een vwo-diploma inclusief wiskunde op het aangegeven niveau:
• BSc Actuariële Wetenschappen, BSc Econometrie en BSc Business Analytics: wiskunde B (of
wiskunde B1).
• BSc Business Administration, BSc Economics and Business Economics en BSc Fiscale Economie:
wiskunde A en/of B
b. een hbo-diploma of een afgerond eerste studiejaar van een hbo-opleiding én met aantoonbare kennis van de
Engelse taal en wiskunde op vwo-niveau zoals in lid 1 onder a omschreven.
2. Onverminderd lid 1b kan degene die op maximaal 6 EC na, een HBO propedeuse en aan de overige
voorwaarden voldoet, worden toegelaten tot de opleiding.
3. Het recht op deelname aan het onderwijs en het afleggen van tentamens vervalt indien de student, zoals
bedoeld in het derde lid, in het studiejaar 2020-2021 de HBO propedeuse niet afrondt.
2. Een EU-student kan worden toegelaten op basis van een diploma van vergelijkbaar niveau als een Nederlands
vwo-diploma, inclusief wiskunde op het niveau zoals in lid 1 onder a omschreven. Mogelijk moet de student een
wiskundetoets van EB afleggen om zijn wiskundeniveau te bepalen.
3. Een non-EU-student wordt toegelaten op basis van een diploma van vergelijkbaar niveau als een Nederlands
vwo-diploma, inclusief wiskunde B en een behaalde wiskundetoets afgenomen door EB.
4. Studenten met een buitenlands diploma voldoen aan de eis ‘voldoende beheersing van de Nederlandse taal’,
nadat een van de examens vermeld in artikel 2.3 met goed gevolg is afgelegd, of door het verkrijgen van een
vrijstelling voor het afleggen van dit examen.
5. Studenten voldoen aan de eis ‘beheersing van de instructietaal Engels’, nadat een van de examens, vermeld in
artikel 2.3 op het daarin bepaalde niveau, met goed gevolg is afgelegd. Studenten die op basis van lid 1 van dit
artikel worden toegelaten tot de opleiding, zijn vrijgesteld van de eis inzake beheersing van de instructietaal
Engels.

Toevoeging Onderwijs en Examenregeling 19-20 - masteropleidingen
Artikel 2.1 Vooropleidingseisen
1. Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het wetenschappelijk
onderwijs. Aan welke eisen de bachelorgraad moet voldoen, is bepaald in deel B.
2. Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de
toelatingscommissie van de opleiding de geschiktheid om tot de opleiding toegelaten te worden aan de hand
van de vereisten, bepaald in deel B.
3. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, eerste tot en met vijfde lid deel B,
kan, op diens verzoek, tot de masteropleiding worden toegelaten een derdejaars bachelorstudent die:
a. nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 15 EC uit de bacheloropleiding moet
behalen, en;
b. de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de bacheloropleiding binnen het studiejaar 2020-2021 is
afgerond, en
c. de student ten gevolge van de COVID-19 maatregelen een onevenredige studievertraging zou oplopen die
kan worden voorkomen door toelating aan de masteropleiding.
4. Indien de bachelorstudent, bedoeld in het derde lid, zijn bachelordiploma niet behaalt in het studiejaar 20202021 vervalt het recht op het afleggen van de tentamens, het recht op het afleggen van het examen en het
recht op deelnemen aan het onderwijs van de onderwijseenheden behorend tot de masteropleiding.
5. Het bachelordiploma moet alsnog zijn behaald voor 1 september 2021 of (indien eerder) voordat het
masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student de
masteropleiding niet vervolgen, dan wel afronden.

Regeling verplaatst van OER 2020-2021 naar addendum OER 2019-2020. Vastgesteld door de decaan van
Economics and Business dd. 22 december 2020.

* Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, waarmee de Tweede Kamer op 2 juli 2020 ingestemd heeft.

