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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. 
 

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 toetsing in het kader van de toelatingsprocedure, worden deze aan 
de kandidaat bekend gemaakt, voordat hij/zij 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. 

 

ARTIKEL 4. 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 
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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/zij rechtmatig in Nederland verblijft op 1 september van het 
studiejaar, waarin hij/zij inschrijving verlangt voor het premasterprogramma. 

 

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 2020-2021 is 
€35,70 per EC en €1071,50 voor een programma 30 EC. 

2. 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. 
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DEEL B: FACULTAIR DEEL: MASTER OER BEPALINGEN DEEL A 
 

ARTIKEL 8. TOETSING EN EXAMINERING 
 
8.1 INTEKENING VOOR ONDERWIJS EN TENTAMENS 

1. Elke student dient zich voor het volgen van onderwijs en deelname aan het 

(her)tentamen in te tekenen. De intekenprocedure wordt beschreven in een bijlage bij 

het Studentenstatuut. 

CvB-besluit 

2. Intekening kan slechts plaatsvinden in de daartoe aangewezen periodes. CvB-besluit 

 
8.2 VORM VAN TENTAMINERING 

1. De examencommissie kan op verzoek van de examinator en/of student bepalen om 

in bijzondere gevallen de wijze waarop een tentamen wordt afgenomen, te wijzigen. 

Advies OLC, 

instemming FGV 

(7.13 l) 

 
8.3 VASTSTELLING EN BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG 

1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen tien werkdagen vast. In afwijking van het bepaalde in de eerste 

volzin is de beoordelingstermijn voor scripties/theses en andere eindwerken niet 

langer dan twintig werkdagen. De examinator draagt direct hierna zorg voor 

registratie van de beoordeling en bekendmaking van de beoordeling aan de 

student, met in achtneming van de geldende normen van vertrouwelijkheid. 

CvB-besluit 

2. De examinator stelt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na het afnemen 

van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. 

De derde volzin van het eerste lid is van toepassing. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 o) 

3. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen 

tentamen bepaalt de examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke 

termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 o) 

 

8.4 TENTAMENS EN HERKANSING 
1. a. Tot het afleggen van tentamens van de opleiding wordt per onderwijseenheid 

twee maal per studiejaar de gelegenheid gegeven. 

b. In afwijking van a. is het herkansen van een praktische oefening, een stage of een 

scriptie/thesis geregeld in de desbetreffende studie- of stagehandleiding, of 

scriptie/thesisregeling. 

CvB-besluit 

2. In geval van een herkansing geldt de laatste beoordeling. Zowel een voldoende als 

een onvoldoende kan worden herkanst. 

CvB-besluit 

3. De herkansing voor een (deel)tentamen vindt niet plaats binnen tien werkdagen na 

de bekendmaking van de uitslag van het te herkansen (deel)tentamen.  

advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 j) 

 
8.5 CIJFERS 

1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10, met maximaal 1 

decimaal achter de komma.  

CvB-besluit 

2. Eindcijfers worden uitgedrukt in hele of halve cijfers. CvB-besluit 
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3. In afwijking van het tweede lid vindt de afronding tussen 5 en 6 plaats op hele 

cijfers: tot 5,50 wordt naar beneden afgerond en vanaf 5,50 naar boven. Een 

onderwijseenheid is behaald bij een 6 of hoger. 

CvB-besluit 

4. In plaats van een cijfer kan de examencommissie toestaan gebruik te maken van 

een symbool, bijvoorbeeld; v(oldaan), g(oed), n(iet)v(ol)d(aan), etc.) 

CvB-besluit 

 
8.6 INZAGERECHT EN NABESPREKING 

1. Binnen twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, de gestelde 

vragen en opdrachten, alsmede in de normen aan de hand waarvan de beoordeling 

heeft plaatsgevonden. Het tijdstip en de locatie waarop de inzage kan plaatsvinden, 

worden bij het tentamen of via Canvas bekendgemaakt. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 p en q) 

2. Indien een collectieve nabespreking is georganiseerd, vindt individuele nabespreking 

pas plaats indien de student bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest of 

wanneer de student niet kan worden verweten niet bij de collectieve bespreking 

aanwezig te zijn geweest. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 q) 

3. De student die voldoet aan het vereiste in lid 2, kan aan de desbetreffende examinator 

om een individuele nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door 

de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 p en q) 

 
 

ARTIKEL 9. STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG 
 
9.1 STUDIEVOORTGANGSADMINISTRATIE EN STUDIEBEGELEIDING 

1. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een goede registratie van de 

studieresultaten van de studenten. Iedere student heeft na de registratie van de 

beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via 

VUnet tevens over een overzicht van de behaalde resultaten. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 u) 

2. Ingeschreven studenten kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding.  

Studiebegeleiding wordt in ieder geval geboden door 

a. Studentendecanen 

b. Studentpsychologen 

c. Facultaire studieadviseurs 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 u) 

 
9.2 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN EEN STUDENT MET EEN FUNCTIEBEPERKING 

1. Een student met een functiebeperking kan via VUnet een verzoek indienen om in 

aanmerking te komen voor een of meer voorzieningen in het onderwijs, de praktische 

oefeningen en tentamens. Deze voorzieningen worden zoveel mogelijk op zijn of haar 

individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad 

van een onderwijseenheid of een tentamen niet wijzigen. In alle gevallen zal de student 

moeten voldoen aan de eindtermen van de opleiding. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt onderbouwd met een verklaring van een 

arts of psycholoog. Zo mogelijk wordt een schatting vermeld van de mate waarin de 

studievoortgang zou kunnen worden belemmerd. In geval van een chronische 

aandoening volstaat een eenmalig verzoek. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 
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3. Indien sprake is van dyslexie, is de verklaring opgesteld door een deskundige die 

gekwalificeerd is voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en in het bezit is 

van een BIG-, NIP-, of NVO-registratie.  

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

4. Het faculteitsbestuur, of de verantwoordelijke namens het faculteitsbestuur, beslist 

over verzoeken voor voorzieningen van onderwijsorganisatie en -logistiek. Op 

verzoeken voor voorzieningen die de tentaminering betreffen beslist de 

examencommissie.  

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

5. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de student indien 

gewenst een afspraak met de studieadviseur om te bespreken hoe de voorzieningen 

worden vormgegeven. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

6. Een verzoek voor een voorziening kan worden geweigerd indien toekenning ervan een 

buitenproportioneel beslag legt op de organisatie of de middelen van de faculteit of 

universiteit.  

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

7. Indien de beperking aanleiding geeft tot verlenging van de tentamentijd registreert de 

verantwoordelijke namens de examencommissie dit in SAP. Indien een beperking 

aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, kan de studieadviseur de nodige 

maatregelen initiëren. De student kan de aan hem of haar toegekende voorziening(en) 

raadplegen via de studiemonitor.  

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 

8. In het besluit in lid 5 kan een beperkte geldigheid van de te treffen maatregelen worden 

bepaald. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 m) 
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DEEL C: PER PREMASTERPROGRAMMA 
 

ARTIKEL 10. INGANGSEISEN VAN HET PREMASTERPROGRAMMA 
1. Naast de hbo- of wo-bachelorgraad als vermeld in artikel 3.1, gelden de volgende ingangseisen: niet 

van toepassing.  
2. Kandidaten voor het premasterprogramma Theology and Religious Studies die de opleidingsroute 

Spiritual Care binnen de 1-jarige Ma willen volgen en een bacheloropleiding hebben genoten in een 
andere taal dan het Nederlands, dienen aan te tonen de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat 
het onderwijs met vrucht kan worden gevolgd. De vereiste kennis kan aangetoond worden door het 
succesvol afleggen van: 
a het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II) of 
b de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN) of 
c CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens: Educatief Startbekwaam (voorheen 

PTHO), taalniveau B2 of 
d Educatief Professioneel (voorheen PAT), taalniveau C1 of    
e door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte, dan 

wel een Nederlandstalige vooropleiding heeft afgerond op ten minste Havo-niveau 
3. Kandidaten voor het premasterprogramma Theology and Religious Studies (m.u.v. degenen die de 

opleidingsroute Spiritual Care binnen de 1-jarige Ma willen volgen) of het premasterprogramma 
Orthodox Christianity dienen aan te tonen de Engelse taal te beheersen door niet langer dan twee 
jaar voor aanvang van de opleiding voldaan te hebben aan tenminste een van de onderstaande 
normen: 
a (academic) IELTS: 6.5 
b TOEFL paper based test: 580 
c TOEFL internet based test: 92 

4. Van de eisen in artikel 10.3 zijn vrijgesteld, kandidaten die 
a een Engelstalige secundaire of tertiaire vooropleiding hebben genoten in Canada, de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw Zeeland of Australië, of 
b in Nederland een bachelor- of mastergraad van een door NVAO geaccrediteerde Engelstalige 

opleiding hebben behaald, of 
c in een ander EU land een bachelor of master graad van een geaccrediteerde Engelstalige 

opleiding hebben behaald, of 
d een Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of Cambridge Certificate of Advanced 

English (CAE) hebben behaald met score A, B of C.  
 

ARTIKEL 11. OMVANG EN INHOUD 
1. De premasterprogramma’s omvatten de eenheden als genoemd in 11.2, tenzij een aangepast 

programma nodig is, om de deficiënties van de premasterstudent ten opzichte van de ingangseisen 
van de beoogde masteropleiding op te lossen. 

2. a. Het premasterprogramma Orthodox Christianity bestaat uit de onderwijseenheden zoals vermeld 
in bijlage 1. 
b. Het premasterprogramma Theology and Religious Studies bestaat uit de onderwijseenheden zoals 
vermeld in bijlage 2.   

3. Indien voor de premasterstudent een aangepast premasterprogramma is vastgesteld, wordt 
hem/haar dit programma voor aanvang van het cursusjaar schriftelijk meegedeeld. 

4. De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van een premasterstudent vrijstelling verlenen voor 
het afleggen van een of meer tentamens, indien de premasterstudent een eerder tentamen in het 
hoger onderwijs binnen Nederland of daarbuiten, dat wat vakgebied, niveau en studielast betreft ten 
minste gelijkwaardig is aan hetgeen is vereist voor de onderwijseenheid waarvoor vrijstelling wordt 
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verzocht, met goed gevolg heeft afgelegd. 
5. De inschrijving voor het premasterprogramma geeft de premasterstudent geen recht het overige 

onderwijs van de VU te volgen. 
 

ARTIKEL 12. DEELNAME AAN PRAKTISCHE OEFENINGEN EN WERKCOLLEGES 
In geval van praktische oefeningen en werkcolleges is de premasterstudent verplicht ten minste 80% van 
de bijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de premasterstudent minder dan 80% heeft bijgewoond dient het 
onderwijsonderdeel opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de examencommissie aanvullende 
opdracht(en) laten verstrekken. 
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DEEL D: ALGEMEEN 
ARTIKEL 13. 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. 
 

ARTIKEL 14. BEKENDMAKING 
Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling. 
 

ARTIKEL 15. INWERKINGTREDING 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020. 
 
 


