
WAR: Compensatie premasters !
In de huidige FOBOS-regeling (hoofdstuk 1, artikel 4) hebben premaster studenten met een 
nominale opleidingsduur tot 1 jaar recht op een tegemoetkoming voor overmacht op grond van 
omstandigheden die zich hebben voorgedaan gedurende 2 maal de nominale studieduur van 
het premaster programma vanaf het moment dat de student start met het premaster 
programma.Deze huidige regeling geeft premaster studenten naar verhouding van collegegeld 
en duur van het programma ruimere mogelijkheden dan reguliere bachelor- of 
masterstudenten (nominale studieduur opleiding plus 1 uitloopjaar). 
 
De premaster is een faciliteit om zich voor de master klaar te stomen en zal in principe niet 
meer dan 30EC omvatten. Vanaf studiejaar 2013/2014 betaalt de student voor de premaster 
geen wettelijk collegegeld meer, maar wordt eenmalig een cursusgeld per EC berekend (UR 13 
162; UR 13 172). Hierdoor is de instelling niet meer verplicht een voorziening te treffen bij 
studievertraging voor de premaster student, zoals bedoeld in het WHW 7.51 over het 
profileringsfonds. !
De mogelijkheid de compensatie voor vertraging door overmacht in de premaster te schrappen 
of terug te brengen is een principiële wijziging, die ook gerelateerd is aan het 
instellingsbeleid omtrent premaster studenten. Door de invoering van TOM is er meer nadruk 
komen liggen op het belang van specialisatie in de master. Hierdoor wordt er (mogelijk) ook 
meer waarde aan de premasters gehecht omdat zij voor  toegankelijkheid van de masters 
zorgen. !
Voordat deze regeling aangaande premaster studenten in de FOBOS-regeling eventueel wordt 
gewijzigd of geschrapt door de WAR, wordt de UR geraadpleegd over wat haar standpunt in 
deze is: in hoeverre willen wij premaster studenten faciliteren? Uiteraard zal de FOBOS-
regeling na eventuele aanpassing nog steeds langs de UR komen, maar wordt deze vraag aan 
de UR nu al gesteld om overbodige vertraging in wijzigingen van de regeling te voorkomen. !


