
Jaarrooster 2023 - 2024 OV = onderwijsvrij, TV = tentamenvrij

Wk Onderw. Tent.

36 04-09 t/m 08-09 1 ma 04-09-23 Opening academisch jaar

37 11-09 t/m 15-09 2

38 18-09 t/m 22-09 3

39 25-09 t/m 29-09 4  

40 02-10 t/m 06-10 5  

41 09-10 t/m 13-10 6

42 16-10 t/m 20-10 7 di 17-10-23 Diesviering

43 23-10 t/m 27-10 T1

44 30-10 t/m 03-11 T1

45 06-11 t/m 10-11 1  

46 13-11 t/m 17-11 2

47 20-11 t/m 24-11 3 do 23-11-23 Master's Fair (na 15.30 OV voor BA2, BA3 en PM)

48 27-11 t/m 01-12 4  

49 04-12 t/m 08-12 5  

50 11-12 t/m 15-12 6  

51 18-12 t/m 22-12 7

52 25-12 t/m 29-12 Kerstvakantie (OV/TV)

1 01-01 t/m 05-01 Kerstvakantie (OV/TV)

2 08-01 t/m 12-01 T2/HT1

3 15-01 t/m 19-01 T2/HT1

4 22-01 t/m 26-01 T2/HT1

5 29-01 t/m 02-02 1

6 05-02 t/m 09-02 2

7 12-02 t/m 16-02 3 ma 12-02-24 en di 13-02-24 Carnaval (OV)

8 19-02 t/m 23-02 4

9 26-02 t/m 01-03 5

10 04-03 t/m 08-03 6

11 11-03 t/m 15-03 7

12 18-03 t/m 22-03 T3/HT2

13 25-03 t/m 29-03 T3/HT2 vr 29-03-24 Goede Vrijdag (OV/TV)

14 01-04 t/m 05-04 T3/HT2 ma 01-04-24 Tweede Paasdag (OV/TV)

15 08-04 t/m 12-04 1

16 15-04 t/m 19-04 2

17 22-04 t/m 26-04 3

18 29-04 t/m 03-05 Meivakantie (OV)

19 06-05 t/m 10-05 4 wo 08-05 Radboud XL (na 12.30 OV), do 09-05 Hemelvaart (OV/TV), vr 10-05 OV/TV

20 13-05 t/m 17-05 5

21 20-05 t/m 24-05 6 ma 20-05-24 Tweede Pinksterdag (OV/TV)

22 27-05 t/m 31-05 7

23 03-06 t/m 07-06 8

24 10-06 t/m 14-06 T4/HT3

25 17-06 t/m 21-06 T4/HT3

26 24-06 t/m 28-06 T4/HT3

27 01-07 t/m 05-07 HT4

28 08-07 t/m 12-07 HT4

29 15-07 t/m 19-07 Zomervakantie (OV/TV)

30 22-07 t/m 26-07 Zomervakantie (OV/TV)

31 29-07 t/m 02-08 Zomervakantie (OV/TV)

32 05-08 t/m 09-08 Zomervakantie (OV/TV)

33 12-08 t/m 16-08 Zomervakantie (OV)

34 19-08 t/m 23-08 Zomervakantie (OV)

35 26-08 t/m 30-08 (OV) 

36 02-09 t/m 06-09 1 ma 02-09-24 Opening academisch jaar 

Datum (ma t/m vr)



Toelichting jaarrooster 2023-2024 
 
Semesterindeling   
De semesterindeling voor onderwijs en tentamens van de bacheloropleidingen luidt als volgt: 

• het eerste semester: maandag 4 september 2023 t/m vrijdag 26 januari 2024;  

• het tweede semester: maandag 29 januari 2024 t/m vrijdag 12 juli 2024. 
 
Voor onderwijs en tentamens van de masteropleidingen kan worden afgeweken van de periode-
indeling, maar niet van de semesterindeling. Het onderwijs van de masteropleidingen begint eveneens 
op maandag 4 september 2023. 
 
Onderwijs-/(her)tentamenperiode/deadline inleveren werkstuk  
De indeling van onderwijs- en (her)tentamenperiodes binnen beide semesters geldt niet voor de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Medische Wetenschappen (m.u.v. het 1e semester 
van B3). 
 
In het jaarrooster 2023-2024 staan in tentamenperiode twee en drie tentamens (T) en hertentamens 
(HT) geroosterd. Voor 2023-2024 geldt: 

• voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen dat in tentamenperiode twee en drie eerst de  
 hertentamens dienen te worden geroosterd (HT) en dan de tentamens (T); 

• voor de faculteiten Managementwetenschappen, Natuurwetenschappen, Wiskunde en  
Informatica en Rechtsgeleerdheid dat in tentamenperiode twee en drie eerst de tentamens 
dienen te worden geroosterd (T) en dan de hertentamens (HT); 

• voor de faculteiten Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen dat in  
 tentamenperiode twee en drie deze faculteiten vrij zijn in de keuze van de volgorde van de  
 tentamens (T) en de hertentamens (HT);  

• voor de Faculteit der Medische Wetenschappen dat deze faculteit vrij is in de roostering van  
onderwijs en (her)tentamens, met dien verstande dat onderwijs en (her)tentamens van B3 in het 
eerste semester in de aangegeven onderwijs- en (her)tentamenperiodes dienen te vallen;  

• voor alle faculteiten dat de volgorde in de vierde tentamenperiode vast ligt: eerst tentamens  
 (T4), dan hertentamens (HT3) en dan hertentamens (HT4). 
 
Faculteiten mogen zelf bepalen wanneer het eerste (her)tentamen in een tentamenperiode plaatsvindt. 
Het college van bestuur adviseert faculteiten om studenten één of twee dagen tentamenvrij te geven 
voordat het eerste (her)tentamen in een tentamenperiode plaatsvindt.  
 
Op vrijdag 26 januari 2024 mogen geen cursussen worden getentamineerd waaraan exchange 
students deelnemen, om het wisselen van woonruimte voor uitgaande en inkomende exchange 
students te vergemakkelijken.  
 
De deadline voor het inleveren van een werkstuk waarbij het resultaat van dit werkstuk voor 100% het 
eindcijfer van een cursus bepaalt, mag uiterlijk op de laatste dag van de (her)tentamenperiode worden 
gesteld. De deadline voor het inleveren van een werkstuk waarbij het resultaat van dit werkstuk voor 
minder dan 100% het eindcijfer van een cursus bepaalt, zou niet in de (her)tentamenperiode mogen 
worden gesteld, maar zou uiterlijk op de laatste dag van de onderwijsperiode voorafgaande aan de 
(her)tentamenperiode mogen worden gesteld.  
 
OER 2023-2024 
Het college van bestuur adviseert faculteitsbesturen om voor periode vier (aangepaste) termijnen in de 
OER 2023-2024 op te nemen voor onder meer het bekendmaken van tentamenuitslagen en het aantal 
werkdagen tussen de uitslag van het tentamen en het hertentamen. Dit mede in relatie tot de datum 
van het uitbrengen van het (voornemen tot een negatief bindend) studieadvies.  
 
Honoursprogramma 
Op maandag- en dinsdagavonden wordt onderwijs gegeven in het Honoursprogramma. Het college 
van bestuur doet dan ook een nadrukkelijk verzoek aan de faculteiten om op maandag- en 
dinsdagavond geen onderwijs in te roosteren van 17.30 – 19.15 uur. Daarnaast wordt geadviseerd dat 
er van 17.30 – 19.15 uur werkgroepen worden ingeroosterd in plaats van hoorcolleges. Werkgroepen 
worden immers vaker gegeven en studenten kunnen dan veelal zelf de dag hiervoor kiezen, waardoor 
ruimte wordt geboden aan studenten die ’s avonds het honours onderwijs dienen te volgen. 



 
Evenementen 

• De opening van het academisch jaar vindt plaats op de middag van maandag 4 september 2023.  
Op de middag van maandag 4 september 2023 is geen sprake van onderwijs-, tentamen- en 
examenvrij. Het college van bestuur verzoekt docenten om expliciet in hun studentenhandleiding 
op te nemen dat studenten die de opening academisch jaar willen bezoeken dat kunnen doen 
zonder eventuele sanctie. Als docenten de opening academisch jaar willen bijwonen, geeft het 
college van bestuur docenten de suggestie het onderwijs van de betreffende middag op een 
ander moment in die week te roosteren. 

• De Diesviering vindt plaats op de middag van dinsdag 17 oktober 2023. Op deze middag is geen 
sprake van onderwijs-, tentamen- en examenvrij. Het college van bestuur verzoekt docenten om 
expliciet in hun studentenhandleiding op te nemen dat studenten die de Diesviering willen 
bezoeken dat kunnen doen zonder eventuele sanctie. Als docenten de Diesviering willen 
bijwonen, geeft het college van bestuur docenten de suggestie het onderwijs van de betreffende 
middag op een ander moment in die week te roosteren.  
Vanwege het exact honderdjarig bestaan van de universiteit op 17 oktober 2023 vindt de 
Diesviering bij uitzondering niet op donderdag maar op dinsdag plaats. Het college van bestuur 
kiest ervoor om na academisch jaar 2023-2024 de dies in het voorjaar te vieren.  

• Op donderdagmiddag 23 november 2023 vindt de Master’s Fair plaats. Deze middag is vanaf 
15.30 uur onderwijsvrij voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten en voor 
premasterstudenten. 

• De Radboud Universiteit Onderwijsdagen vinden plaats van maandag 18 tot en met donderdag 
21 maart 2024.  

• Op woensdagmiddag 8 mei 2024 vindt RadboudXL plaats. Deze middag is vanaf 12.30 uur 
onderwijs- en tentamenvrij. 

• De Radboud Summer School vindt, onder voorbehoud, plaats van maandag 17 juni tot en met 
vrijdag 12 juli 2024 en van maandag 5 tot en met vrijdag 16 augustus 2024.  

 
Data informatievoorziening onderwijs 
Er is eveneens een jaarplanning vastgesteld met een aantal cruciale data die betrekking hebben op 
de informatievoorziening over onderwijs. De data zijn universiteitsbreed vastgesteld om de 
informatievoorziening aan studenten zo helder en eenduidig mogelijk te maken. Het gaat om 
onderstaande data. Opgenomen zijn zowel de data ter voorbereiding van semesters in 2023-2024 (die 
deels in 2022-2023 vallen) en data ter voorbereiding van semesters in 2024-2025 (die deels in 2023-
2024 vallen). 
 

• Publicatie cursusinformatie voor buitenlandse studenten: 
- 1e semester 2023-2024: in week 16 (17-21 april 2023) 
- 2e semester 2023-2024: in week 41 (9-13 oktober 2023) 
- 1e semester 2024-2025: in week 16 (15-19 april 2024) 

• Publicatie roosters: 

- 1e semester 2023-2024: uiterlijk 1 juli 2023 

- 2e semester 2023-2024: uiterlijk 1 december 2023 

- 1e semester 2024-2025: uiterlijk 1 juli 2024 

• Publicatie studiegids:  

- 2023-2024: uiterlijk 1 juli 2023 

- 2024-2025: uiterlijk 1 juli 2024 

• Start inschrijvingen onderwijs: 
- 1e semester 2023-2024: vanaf 1 juli 2023 
- 2e semester 2023-2024: vanaf 1 december 2023 
- 1e semester 2024-2025: vanaf 1 juli 2024 

 
Vakantieperiodes 
Alle vakantieperiodes zijn onderwijsloos. Tijdens deze periodes wordt geen onderwijs - zoals 
werkgroepen, colleges en practica - verzorgd. Het afleggen van tentamens en/of examens is in een 
aantal periodes wel mogelijk. In onderstaand schema is dit nader aangegeven. 
 
 
 



Vakantie Datum Onderwijs Tentamens Examens 

Kerstvakantie Ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 - - - 

Carnaval Ma 12-02-2024 en di 13-02-2024 - + - 

Goede Vrijdag Vr 29-03-2024 - - - 

Tweede Paasdag Ma 01-04-2024 - - - 

Koningsdag Za 27-04-2024 - - - 

Meivakantie Ma 29-04-2024 t/m vr 03-05-2024 - + - 

Bevrijdingsdag Zo 05-05-2024 - - - 

Hemelvaartsdag Do 09-05-2024 - - - 

Vrijdag na Hemelvaart Vr 10-05-2024 - - - 

Tweede Pinksterdag Ma 20-05-2024 - - - 

Zomerperiode Ma 15-07-2024 t/m vr 09-08-2024 
Ma 12-08-2024 t/m vr 30-08-2024 

- 
- 

- 
+ 

- 
+ 

 


