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1. Status agendapunt:
Rol URaad:
o Ter informatie
X Ter advisering
o Ter instemming
o Anders:

/

2. Eerder behandeld in: n.v.t.
Naam gremium:
Datum behandeling:
Naam agendapunt:
Conclusie toen:
3. Toelichtinglsamenvatting:
Medio juli 2013 is de wetgeving m.b.t. het collegegeld voor premaster studenten
gewijzigd. Per I september2013 betaal je voor een premastertraject in plaats van
collegegeld een vergoeding per EC (studiepunt). Je betaalt€ 917,50 per 30 EC of
een evenredig bedrag afhankelijk van de omvang van je premaster. Dit geldt voor
zowel Nederlandse als internationale studenten.
De inschrijvingsregeling voor 2013-2014 is in het voorjaar van 2013 vastgesteld door
het CvB nadat deze besproken is met de Uraad. Echter gaat deze wetswijzinging al
op 1 september 2013 en moet de inschrijvingsregeling aangepast worden aan deze
wetswijziging. De UT heeft per brief aan 0GW medegedeeld dat wij gebruik maken
van uitstel hiervan tot 1 november.
De WHW geeft de UT de mogelijkheid om voor het deel groter dan 30 EC anderhaif
keer het wettelijk collegegeld te vragen. Omdat het instellingscollegegeld voor de
premasters al door het CvB was vastgesteld op een tarief gelijk aan het wettelijk, is
deze lijn doorgetrokken in de vergoeding voor schakeiprogramma’s. Voor een pakket
van 60 EC moet de student€ 1835,- euro betalen. Studenten worden via de portal,
de mail en de website geinformeerd. Zie bijvoorbeeld:
http:Ilwww. utwente. nI/so/studentservices/inschrijven/inschrijving/Premaster%2Ostudenten%2ostudieja
ar%20201 3-20 1 4.docxl

De student hoeft maar lx te betalen voor het pakket, ongeacht hoelang hij erover
doet. Het is dus mogelijk dat een student meerdere jaren is ingeschreven voor een
bedrag van by. € 917,50. Oplossing hiervoor is een maximum op te nemen in het
OER. Dit is al de praktijk bij GW en MB: een student heeft voor elk yak van zijn
premaster 2 pogingen en moet het pakket binnen I jaar afronden. Komend jaar
worden de opleidingen die dit nog niet hebben opgenomen, gevraagd dit voor het
studiejaar 2014-2015 te doen.
Omdat de student niet langer betaalt voor de periode dat hij is ingeschreven, maar
voor het afronden van een pakket is er geen restitutie en gespreide betaling mogelijk.
Wanneer een student na twee maanden stopt krijgt hij niets terug; echter kan de
student 00k ingeschreven blijven. De UT heeft de kosten al gemaakt. Gespreide
betaling is ook niet mogelijk; als de student tussentijds stopt is het zeer moeilijk I
onmogelijk om alsnog geld te krijgen.
Engelse samenvatting:
http :Ilwww. utwente.nhlceslstudentserviceslenlenrolmentlpremaster%20i nschrij
vinq%20201 3-201 4%20enq.docxl
In mid-July 2013 the law governing tuition for pre-master students has changed. As
of September 1, students pay the defined tuition for a pre-Master’s programme
instead of a tuition based on EC credits. Therefore the tuition fee will be € 917.50 per
30 EC or a proportionate amount depending on the size of the specific pre-master
programme. This applies for both Dutch and international students. The amended
University of Twente regulations relevant to this matter appear in the document
“registration rules premasters 2013-14”

4. (Voorgenomen) besluit CvB:
Gezien
Gehoord
Overwegende
Besluit het CvB:
Het College van Bestuur besluit de inschrijfregeling aan te passen zoals voorgesteld
in het document: “inschrjjvingsregeling 2013-20 14 premasters” in verband met de
wetswijziging Kwaliteit in verscheidenheid, onderdeel Vergoeding
schakelprogramma’s.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde qeweest?
o Nee.
o Ja,op
Conclusie toen:
Nadere toelichtinq: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

Aanvulling artikel 5a, 5d lid 2 en 8 van de UniversiteitTwente inschrijvingsregeling 201 3-2014 t.a.v.
inschrijving en collegegeld premaster studenten
Bij de inschrijving voor een premaster geldt aanvullend op artikel 5a, artikel 5d lid 2 en artikel 8 het
volgende:
1. Voor een premaster betalen studenten met ingang van studiejaar 2013-2014 geen collegegeld
maar een vergoeding per EC. De hoogte van de vergoeding is € 917.50 per 30 EC of een
evenredig bedrag afhankelijk van de grootte van de premaster.
2. De inhoud (welke vakken) en de omvang (aantal EC’s) van de premaster worden door de
opleiding bepaald.
3. Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een premaster inschrijving ongeacht
nationaliteit.
4. Studenten die in 2012-2013 en in 2013-2014 een premaster inschrijving hebben, betalen in 20132014 een vergoeding op basis van de EC’s die op 1 september 2013 nog moeten worden
behaald.
5. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal maanden dat de student
ingeschreven staat. De opleiding bepaalt hoe lang een student maximaal over de premaster mag
doen.
6. Studenten hebben geen recht op restitutie bij tussentijdse uitschrijving.
7. Met een premaster inschrijving mag de student alleen de met de opleiding afgesproken
premaster vakken volgen en afronden.
8. Studenten die tijdens de inschrijving voor premaster willen switchen naar een premaster voor een
andere master betalen opnieuw de vergoeding voor die andere premaster.
9. De betaling van de vergoeding kan alleen met een eenmalige machtiging in 1 termijn.
10. Na afronding van de prernaster kan de student per eerste van de maand volgenci op de maand
waarin de premaster wordt afgerond ingeschreven worden in de master. Hij gaat dan over de
resterende maanden van het studiejaar het voor hem betreffende collegegeld betalen.
Bovenstaande aanvulling geldt niet voor studenten die naast hun premaster inschrijving ook een
inschrijving voor een bachelor of master aan de UT hebben met als doel een bachelor of master
diploma. Zij betalen het voor hen geldende collegegeldtarief voor de betreffende bachelor of master.

Complement to Article 5a, 5d paragraph 2 and 8 of the University Twente enrolment regulation 20132014 regarding enrolment and tuition fee of premaster students.
The following applies in addition to the provisions of Article 5, Article 5d paragraph 2 and Article 8 for
enrolment in a premaster programme:
1. As of academic year 201 3-2014 for a premaster programme instead of paying a tuition fee
students will pay an amount per EC (study credit).
2. The content (which subjects) and the length (amount of EC’s) of the premaster are determined by
the premaster programme.
3. This regulation applies to both Dutch and international students with a premaster enrolment.
4. Students with a premaster enrolment in academic year 2012-2013 and 201 3-2014 will pay an
amount based on the number of EC’s that still have to be completed on 1 September 2013.
5. The amount a student has to pay is not based on the number of months that the student is
enrolled. The programme determines the maximum amount of time students have to complete
their premaster.
6. Students have no right to a refund (repayment of part of the amount paid) in the event that they
terminate their enrolment prematurely.
7. When a student enrols for a premaster programme, he may only attend and complete premaster
subjects agreed upon by the degree programme.
8. Students who would like to change to another premaster programme for a different master
programme have to pay the amount per EC for the new premaster again.
9. It is only possible to pay in one instalment.
10. If a student has completed the premaster programme he can be enrolled in the master from the
first of the month following on the month in which he completed the premaster. He will pay the
tuition fee that applies to him over the months up to the end of the academic year.
Above complement is not applicable for students who are enrolled for a premaster in addition to an
enrolment for a bachelor or master degree at the UT. These students pay the tuition fee applicable for
the bachelor or master programme.

