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Kern van de inhoud 

 
 
De UU moet zich heroriënteren op zowel de tarieven als de opzet van de premasterprogramma’s, nu: 
- het oude akkoord tussen universiteiten en minister van OCW van de Strategische Agenda Hoger 

Onderwijs 2008 om voor alle premasters instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief te 
rekenen, niet langer geldt,  

- er inmiddels een nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs is verschenen, waarin een premaster 
wordt gedefinieerd als een programma van 30 ec dat tegen wettelijk tarief gevolgd kan worden 

- de Amsterdamse universiteiten al overgegaan zijn tot de invoering van premasters van 30 EC, 
 
In deze nota worden de uitgangspunten en het beleid ten aanzien van de tariefstructuur voor de 
premasterprogramma’s vanaf 2013-2014 weergegeven. 

 

Verzoek aan de universiteitsraad 

 
 
Het college van bestuur verzoekt de (studentengeleding van de) universiteitsraad te adviseren over 
het in de nota beschreven beleid t.a.v. het instellingscollegegeld premaster 
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Beleid t.a.v. het instellingscollegegeld premaster  
 
 
UU-onderwijsmodel 
Een belangrijk uitgangpunt van het UU-onderwijsmodel is een helder onderscheid en strikte 
scheiding tussen de bachelor- en masterfase. Er is een harde knip tussen bachelor en master.  
Voor ieder masterprogramma is er een toelatingsprocedure waarin belangstellenden de 
gelegenheid hebben om zich een oordeel te vormen over zijn of haar keuze voor het 
masterprogramma en waarin de toelatingscommissie zich een oordeel kan vormen over de 
geschiktheid van de belangstellende om met voldoende inspanning binnen de daarvoor gestelde 
tijd de eindkwalificaties van het masterprogramma te kunnen halen.  
 In het Strategisch Plan 2009-2013 van de UU is opgenomen dat de UU streeft naar een groei van 
de instroom in de graduate fase, zowel uit andere Nederlandse universiteiten als uit het 
buitenland. Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit, maar vooral om kwaliteit van de 
masterinstroom: de UU hecht aan de instroom van de beste studenten. Het is van belang dat de 
juiste student op de juiste plaats terechtkomt. De toelating tot de master moet daarom geen 
automatisme zijn. De masterprogramma’s zullen een selectief toelatingsbeleid hebben, waarbij 
het primaire criterium voor toelating, het perspectief op succes in de master is: is de student, 
gegeven diens competenties, in staat de master binnen de termijn af te ronden?  
 
Premastertrajecten 
Aan studenten die voldoende talent en motivatie hebben, maar nog niet beschikken over een 
voldoende inhoudelijke basis, biedt de UU mogelijkheden voor het wegwerken van de deficiënties.  
De UU verzorgt thans zelf premasterprogramma’s van maximaal 60 EC voor afgestudeerde HBO-
ers, die tegen instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief gevolgd kunnen worden. De 
premastertrajecten voor de eenjarige alfa/gammaopleidingen bedragen 60 studiepunten en voor 
de tweejarige bètaopleidingen zijn bijna alle premasters 30 studiepunten.  
Verder is er sinds 2004 een samenwerking met de Hogeschool Utrecht die voorziet in ingedaalde 
trajecten waarbij HU-studenten zich gedurende de HU studie kwalificeren voor een academische 
masteropleiding. Er zijn elf ‘ingedaalde premasters’ binnen de HU van 30 studiepunten, die aan de 
UU gevolgd worden als minor binnen de HU-profileringsruimte. De HU vergoedt de afgenomen 
studiepunten aan de UU. 
Tot slot zijn er ook nog vormen waarbij de premaster door de Open Universiteit wordt verzorgd: 
zo heeft rechtsgeleerdheid in samenwerking met de Open Universiteit een OU-premaster opgezet. 
Afgestudeerde HBO-Rechten-studenten die deze OU-premaster hebben afgerond, zijn toelaatbaar 
tot de wo-master rechtsgeleerdheid.  
 
Nieuwe regels t.a.v. premaster: heroriënteren op tarieven en opzet premaster 
Onder de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2008 was tussen de universiteiten en de minister 
van OCW afgesproken dat er voor premasters het instellingscollegegeld op het niveau van het 
wettelijke collegegeld wordt gerekend. Inmiddels geldt deze afspraak niet langer nu er in 2011 
een nieuwe Strategische Agenda (‘Kwaliteit in verscheidenheid’) is verschenen, waarin nieuwe 
regels zijn opgenomen t.a.v. de premasters. Deze regels zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel dat 
thans voor advies bij de Raad van State ligt. Een premaster wordt hierin gedefinieerd als een 
programma van 30 ec dat tegen wettelijk tarief gevolgd kan worden. Voor programma’s met een 
grotere omvang geldt dan het instellingstarief. Het is de bedoeling dat deze wetgeving met ingang 
van 2013-2014 van kracht wordt; invoering per 2014-2015 lijkt echter realistischer. Inmiddels 
hebben de UvA en VU (die marktleider is op het gebied van premasterprogramma’s) hier al een 
voorschot op genomen: zij voeren in 2012-2013 gedeeltelijk al premasterprogramma’s van 30 EC 
in. Nu: 
- het oude akkoord met de minister om voor alle premasters het wettelijk tarief te rekenen niet 

langer geldt,  
- de nieuwe lijn is dat er alleen voor premasterprogramma’s van 30 EC collegegeld ter hoogte 

van het wettelijk tarief gerekend zal worden, 
- de Amsterdamse universiteiten al overgegaan zijn tot de invoering van premasters van 30 EC, 
moet de UU zich heroriënteren op zowel de tarieven als de opzet van de premasterprogramma’s, 
en dit niet uitstellen tot na 2013-2014.  
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Uitgangspunten bij het opzetten en vormgeven van de premasters 
 
1. Focus is niet op toelaten tot premasterprogramma’s, maar op toelating tot de master. 

Toelating tot de master zal voor iedereen selectief worden: in het op de Strategische Agenda 
gebaseerde wetsvoorstel dat thans wordt uitgewerkt, staat dat de doorstroommaster wordt 
afgeschaft. Als er voor alle wo-studenten selectie voor de master zal plaatsvinden, kan het 
niet zo zijn dat hbo-ers zonder meer toegang hebben tot een premaster en dat zij dan bij het 
afronden van de premaster een toelatingsbewijs voor de master hebben. Voor deze groep zal 
een zelfde selectie moeten plaatsvinden als voor wo-studenten, maar dan al bij de toelating 
tot de premaster.  
 

2. Voor de premaster is er geen automatische toelating, maar selectie: aan de hand van talent 
(past performance tot uitdrukking komend in gemiddeld cijfer van bijv. minimaal een 7 of 8) 
en leervermogen van de student wordt bezien of betrokkene geschikt is voor de master en of 
betrokkene toegelaten kan worden tot een premaster. De toelating tot de premaster is via een 
selectieprocedure of na een assessment. Voorwaarde voor deelname kan zijn dat bepaalde 
deficiënties weggewerkt moeten zijn (zie ad 3). 
 

3. Opleidingen gaan na voor welke cursussen die thans in de premaster zitten er mogelijke 
alternatieven voorhanden zijn om elders via digitale modulen, Open Universiteit etc 
deficiënties in voorkennis weg te werken, zodat de omvang van de premaster aan de UU 
teruggebracht kan worden. Eventueel zou een faculteit kunnen kiezen om ook zelf deze 
cursussen te verzorgen.  

 
4. Opleidingen gaan na met Hogeschool Utrecht en evt. andere hogescholen (de meeste hbo-

premasters komen namelijk niet van de HU) of ingedaalde trajecten in het hbo mogelijk zijn 
waarbij de voorselectie door de hogeschool plaatsvindt en de deficiënties in voorkennis op de 
hogeschool weggewerkt worden. Daarbij zullen in overleg met de HU pilots plaatsvinden met 
selectieve ingedaalde premasters, waarbij de selectie gedurende de hbo-studie plaatsvindt.  

 
5. Premasters (deficiënties die nog weggewerkt moeten worden) staan niet alleen open voor 

hbo-ers, maar ook voor wo-ers. Bij het bepalen van de omvang en de inrichting van de 
premaster moet niet alleen gekeken worden naar de vereiste basiskennis en vaardigheden, 
maar ook naar motivatie, talent, leervermogen en past performance van de student. Die 
zeggen ook iets over het vermogen/ de wijze waarop eventuele lacunes in kennis bijgespijkerd 
kunnen worden. Dat moet leiden tot maatwerk waarbij niet alle studenten standaard naar een 
voorgestructureerde premaster verwezen worden, maar waarbij bezien wordt of ook andere 
instrumenten gehanteerd kunnen worden (diagnostische ingangstoets, Summerschool etc).  

 
6. Het tarief voor de premaster moet zodanig zijn dat: 

‐ het past bij de komende wetgeving stategische agenda (premaster van 30 ec wordt 
aangeboden tegen wettelijk collegegeldtarief) 

‐ er voor de langere trajecten een grotere bijdrage van de student gevraagd, aangezien de 
premastertrajecten niet bekostigd worden en derhalve geheel uit de collegegeldinkomsten 
gefinancierd moeten worden, 

‐ er in de tariefstelling een stimulans zit om de omvang van de premaster terug te brengen; 
‐ voor langere programma’s vanuit kostenoverwegingen van de UU en in het licht van 

ontwikkelingen bij andere instellingen een realistisch tarief wordt gerekend, zodat er geen 
(grote) vraaguitval optreedt vanwege de hoogte van de tarieven. 
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7. De tariefopbouw is daarom als volgt:  
‐ eerste 30 ec = op basis van wettelijk tarief: 1.835 (2013-2014).  
‐ aantal boven de 30 ec = op basis van tarief studiepuntfinanciering; € 75 / studiepunt. Dit 

tarief is gebaseerd op het tarief dat in het MO is afgesproken voor 
onderwijsdienstverlening, d.w.z. tarief inclusief collegegelden. 

‐ Op basis hiervan worden de tarieven 2013-2014:  
Programma 30 EC = 1.835 euro 
Programma 45 EC = 2.960 euro    1.835 + (15 x 75 =) 1.125 = 2.960 
Programma 60 EC = 4.085 euro 

‐ Deze tarieven gelden als betrokkene inschrijft als student. Om flexibiliteit te bieden, is het 
ook mogelijk dat de faculteit de premasterstudent de mogelijkheid geeft om niet als 
student in te schrijven, maar (voor het gehele traject) per module te betalen als 
contractant per cursus: nu de periode dat een student een Ov-kaart krijgt wordt 
teruggebracht naar 5 jaar (voor bachelor + 1-jarige master), is het voor hbo-ers die een 
premastertraject gaan doen niet meer zo aantrekkelijk om in te schrijven als student en 
hun studiefinanciering te lenen. Zij gebruiken in dat geval namelijk in hun 5e (en laatste) 
jaar de Ov-kaart voor de premaster en hebben daardoor tijdens de master geen Ov-kaart 
meer, terwijl zij die dan wellicht juist nodig zullen hebben. 
Om het geheel consistent te houden, moeten de tarieven voor premasterstudenten en 
premastercontractanten min of meer gelijk zijn. Uitgaande van 4.085 euro voor een 
programma van 60 EC, gedeeld door 8 cursussen (van 7½ EC) wordt het tarief 4.085: 8= 
510,63, ofwel, naar boven afgerond 520 euro.  

‐ Premasterstudenten schrijven in voor een heel studiejaar; premastercontractanten 
schrijven in per module. Bij inschrijving als premasterstudent is het mogelijk om in de 
loop van het jaar uit te schrijven (bijvoorbeeld na het afronden van de premaster). In dat 
geval is er restitutie van collegegeld voor een evenredig deel van het collegegeld voor de 
resterende maanden van het studiejaar. Restitutie voor premastercontractanten is niet 
mogelijk. 

 
 


