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Inleiding 
Het College van Bestuur heeft het aantal instroommomenten voor de 
bacheloropleidingen per 2016-2017 beperkt tot één (1 september). Faculteiten konden 
daarnaast kiezen voor maximaal drie aanmeldmomenten waarvoor geldt dat studenten 
groen licht moeten krijgen om te mogen starten (1 november, 1 februari en 1 april). 
FWN heeft voor deze drie aanmeldmomenten gekozen. Voor studenten moet vooraf 
helder zijn of en wanneer instroom voor hen een optie is. 
 
Om het proces administratief goed te kunnen laten verlopen verzoekt het College aan te 
geven welke voorwaarden verbonden zijn aan latere instroom. 
 
 

Doelgroepen 
Te onderscheiden zijn de volgende fasen: 

- Propedeutische fase 
- Postpropedeutische fase 
- Pre-master programma’s 

 
Verder nog: 

- Internationale uitwisselingsstudenten (exchange) 
- Student-assistenten die zich in een tussenjaar alleen voor bepaalde maanden in 

het jaar willen inschrijven (= verplicht bij een student-assistentschap). 
 
 

Propedeutische fase 
Te onderscheiden zijn: 

 Zuivere eerstejaars 

 Studenten met bijzondere omstandigheden (niet zijnde zuivere eerstejaars)  

 Studenten van buiten de RUG 

 Switchers 

 Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven en op 
eigen initiatief zijn uitgeschreven 

 Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven en een 
negatief BSA hebben ontvangen 
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Toelaatbaar per 1 september: 

Zuivere eerstejaars: 
uitsluitend in september. 
 

Toelaatbaar per 1 september en op 1 van de 3 aanmeldmomenten: 

 
Studenten met bijzondere omstandigheden (niet zijnde zuivere eerstejaars): 
studenten met bijzondere omstandigheden die met toestemming van de BSA-
commissie wederom kunnen instromen in de propedeuse (buiten de normale BSA-
procedure om). 
 
Studenten van buiten de RUG: 
na tijdige afstemming met de studieadviseur en toestemming van de 
examencommissie. 
 
Switchers: 
na tijdige afstemming met studieadviseur. Voor een switch naar een niet geclusterde 
bacheloropleiding contacteert de student tijdig de studieadviseur voor een eenmalig 
rematchgesprek, waarin gezamenlijk wordt vastgesteld of een switch verstandig is. 
 
Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven: 
na tijdige afstemming met de studieadviseur. 
 
Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven en een negatief 
BSA hebben ontvangen: na twee jaar uitschrijving opnieuw inschrijven. 
 
 
Overleg vindt altijd plaats met de studieadviseur, tijdig en in beginsel op initiatief van 
de student. 
 
 

Post-propedeutische fase 
Te onderscheiden zijn: 

 Studenten van buiten de RUG 

 Studenten reeds ingeschreven aan de RUG 

 Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven 
 

Toelaatbaar per 1 september en op 1 van de 3 aanmeldmomenten: 

 
Studenten van buiten de RUG: 
na tijdige afstemming met de studieadviseur en toestemming van de 
examencommissie. 
 
Studenten reeds ingeschreven aan de RUG: 
na tijdige afstemming met de studieadviseur en toestemming van de 
examencommissie. 
 
Studenten die al eerder voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven:  
na tijdige afstemming met de studieadviseur. 
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Pre-master programma’s 
 
Toelaatbaar per 1 september en op 1 van de 3 aanmeldmomenten: 

 
Pre-masterstudenten: 
Na tijdige afstemming met de studieadviseur en afhankelijk van de inhoud van het pre-
master programma, kan iedere periode worden begonnen (september, november, 
februari, april). 
 
 
 

Verder nog 
Internationale uitwisselingsstudenten (exchange students) 
Uitwisselingsstudenten onderhouden contact met het exchangebureau binnen het ESC 
(Office International Exchange students ). 
 
 
Student-assistenten 
Student-assistenten,  kunnen indien gewenst, gebruik maken van een herinschrijvings-
mogelijkheid per 1 november, 1 februari of 1 april. Zij kunnen zich daarvoor met 
schriftelijk bewijs van de aanstelling tijdig bij het ESC melden.  
 
 
Algemeen 
Vragen over instroom na 1 september: bij de studieadviseur van de opleiding. 
Tijdig verzoek tot toelating: indienen via de studieadviseur. 
 
‘Tijdig’ betekent een termijn van uiterlijk 4 werkweken voorafgaand aan  de gewenste 
inschrijfdatum. 
Dit beleidsstuk gaat uit van studenten die in een eerder stadium al zijn toegelaten door 
een toelatingscommissie, dat is een separate procedure. 
 


