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DEEL A: VU BREDE BEPALINGEN
Deze regeling bevat een nadere uitwerking van artikel 7.57i WHW en regelt de wijze waarop met
premasterprogramma’s ondersteuning wordt geboden aan bachelor gediplomeerden om door te stromen
naar een masteropleiding aan de VU.
Deze bepalingen vormen deel A van de premasterregelingen die door de faculteiten worden vastgesteld
per premasterprogramma. Deel B en C worden op facultair niveau ingevuld volgens een format regeling.

ARTIKEL 1.

BEGRIPSBEPALINGEN

1. Premasterstudent: degene die is ingeschreven voor een premasterprogramma van de VU. Een
premasterstudent is geen student in de zin van de wet.
2. Premasterprogramma: het programma dat de premasterstudent volgt om hem voor te bereiden op
deelname aan een beoogde masteropleiding van de VU.
3. Het faculteitsbestuur: de faculteit, waartoe de masteropleiding behoort die de kandidaat wenst te
volgen.

ARTIKEL 2.

AANMELDING VOOR EEN PREMASTERPROGRAMMA

1. Aanmelding voor het premasterprogramma geschiedt via Studielink en wel tot en met 31 mei. Met
uitzondering van:
a de premasterprogramma’s van School of Business and Economics, deze starten op 1 februari.
Aanmelding uiterlijk op 31 januari.
b aanmelding voor het premasterprogramma VUmc Zigma tot 15 januari verloopt via de website
van dit premasterprogramma. In een nader te bepalen periode wordt Studielink opengezet voor
geselecteerde kandidaten.
c aanmelding voor het VUmc Zij-instroomprogramma Geneeskunde voor tandartsen verloopt tot 1
januari via de website van dit premasterprogramma. In een nader te bepalen periode wordt
Studielink opengezet voor geselecteerde kandidaten.

ARTIKEL 3.

TOELATING TOT EEN PREMASTERPROGRAMMA

1. Degene die in het bezit is van een hbo-bachelorgraad of een wo-bachelorgraad, en die een
masteropleiding wenst te volgen maar die niet voldoet aan de toelatingseisen zoals gedefinieerd in de
Onderwijs en Examenregeling van die masteropleiding, kan toelating verzoeken tot het schakel- of
premasterprogramma.
2. Toelating is alleen mogelijk indien de betrokkene nooit eerder was ingeschreven voor hetzelfde
premasterprogramma.
3. Het faculteitsbestuur maakt tijdig bekend aan welke ingangseisen een kandidaat voor toelating tot
het premasterprogramma moet voldoen. Deze eisen zijn afgeleid van de ingangseisen van de
beoogde masteropleiding. De ingangseisen staan in elk geval vermeld in artikel 10 van deze regeling
en op de opleidingswebsite van de masteropleiding die de kandidaat na het premasterprogramma
wenst te volgen.
4. Het faculteitsbestuur stelt vast of de kandidaat voldoet aan de ingangseisen van het
premasterprogramma.
5. Indien kosten zijn verbonden aan toetsen in het kader van de toelatings- of selectieprocedure,
worden deze aan de kandidaat bekend gemaakt, voordat hij zich aan dient te melden voor die
toetsing.
6. Indien de toetsing waar kosten aan verbonden zijn door de VU wordt afgenomen, is de kandidaat na
aanmelding voor de toetsing te allen tijde gehouden de kosten hiervan te voldoen en wel voordat de
toetsing plaatsvindt. Restitutie van het betaalde is niet mogelijk.
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INSCHRIJVING VOOR EEN PREMASTERPROGRAMMA

1. Inschrijving in het premasterprogramma is alleen mogelijk voor het studiejaar volgend op het
studiejaar, waarin het bewijs van toelating is afgegeven.
2. De inschrijving voor het premasterprogramma geschiedt via Studielink en dient te zijn afgerond
uiterlijk 31 augustus. Inschrijving kan niet met terugwerkende kracht geschieden.
3. In uitzondering op artikel 4.2 dient de inschrijving voor de premasterprogramma’s van de School of
Business and Economics afgerond te zijn op 31 januari.
4. Een kandidaat wordt ingeschreven, indien:
a er tijdig een elektronische aanmelding, via Studielink, is ontvangen en
b door of namens het faculteitsbestuur is vastgesteld dat aan de in artikel 10 vermelde
ingangseisen en overige voorwaarden voor toelating is voldaan en
c de premastervergoeding is voldaan vóór de eerste van de maand, waarin het
premasterprogramma begint, al dan niet via een papieren of digitale machtiging tot inning door
middel van gespreide betaling dan wel door afgifte van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC).
5. Voor zover van toepassing dient de kandidaat bovendien aan (een van) de volgende voorwaarden te
hebben voldaan, voordat tot inschrijving kan worden overgegaan:
a in eerdere studiejaren verschuldigde, maar nog niet betaalde college- of examengelden zijn
voldaan;
b betrokkene die 18 jaar of ouder is en die niet de nationaliteit van één van de landen van de EER
heeft, heeft aangetoond dat hij rechtmatig in Nederland verblijft op 1 september van het
studiejaar, waarin hij inschrijving verlangt voor het premasterprogramma.
6. Herinschrijving voor een premasterprogramma is niet mogelijk. Het premasterprogramma dient
binnen een collegejaar te worden afgerond.

ARTIKEL 5.

KOSTEN PREMASTERPROGRAMMA

1. Premasterstudenten betalen een vergoeding ter hoogte van maximaal een proportioneel deel van het
wettelijk collegegeld, met een maximum van het wettelijk collegegeld. Het tarief voor 2021-2022 is
€36,10 per EC en €1084,- voor een programma van 30 EC.
2. Premasterstudenten zijn vrijgesteld van de in lid 1 genoemde vergoeding, indien zij voor hetzelfde
studiejaar aan de VU of een andere instelling voor hoger onderwijs staan ingeschreven als student en
wettelijk collegegeld betalen.
3. Na inschrijving voor het premasterprogramma is de premasterstudent te allen tijde gehouden de
kosten hiervan te voldoen. Restitutie is niet mogelijk.

ARTIKEL 6.

TOELATING TOT DE BEOOGDE MASTEROPLEIDING

1. Premasterstudenten die het op hen van toepassing verklaarde premasterprogramma met goed
gevolg hebben afgerond, worden in het aansluitende studiejaar toegelaten tot (één van) de
masteropleiding(en) waarop het premasterprogramma voorbereidt.

ARTIKEL 7.

OVERIGE REGELINGEN VAN TOEPASSING OP PREMASTERSTUDENTEN

1. De omgangsregels uit het studentenstatuut zijn van toepassing op premasterstudenten.
2. De Regels en Richtlijnen Examencommissies zijn van toepassing op premasterstudenten.

HARDHEIDSCLAUSULE
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, en in gevallen waarin sprake is van onevenredige
benadeling of onbillijkheid van overwegende aard, beslist het faculteitsbestuur waaronder het
premasterprogramma valt, tenzij het de bevoegdheid van de examencommissie betreft.
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BEKENDMAKING
Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling.

IN WERKING TREDING
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021.
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