
           

Pre-mastertarieven 2021 -2022 

Studenten die nog niet toelaatbaar zijn voor een masteropleiding, kunnen hun deficiënties opheffen 

door het behalen van een aantal bachelor vakken in een door de examencommissie vastgesteld 

schakelprogramma: de premaster.  

Premasterstudenten schrijven zich in voor de bacheloropleiding en betalen hiervoor een vergoeding, 

waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het premasterprogramma. De omvang in 

studiepunten wordt uitgedrukt in European Credits (EC).  

EER en niet-EER studenten betalen hetzelfde tarief.  

Een premaster student mag alléén de vakken volgen die door de examencommissie zijn vastgesteld.  

Als hij méér vakken wil volgen, dan kan dat alleen als contract student, en betaalt hij daarvoor in 

2021-22 per 6 ec €217 (plus €52 administratiekosten). Dit tarief is een speciaal tarief voor 

premasterstudenten die als contract studenten extra vakken willen volgen. Contractstudenten die 

niet tegelijkertijd premasterstudent zijn, betalen een hoger tarief. 

Deze vergoeding is een bedrag dat gelijk staat aan het tiende deel van het wettelijk tarief van €2.168 

voor 60 EC. Meld je hiervoor aan bij de Student Desk. 

 

Nadat dit tarief was vastgesteld, heeft de overheid besloten de tarieven eenmalig voor 2021-22 te 

verlagen vanwege de Covid-19 pandemie. Zie de verlaagde tarieven in de tabel onderaan*. 

 

LET OP:  

• Wanneer een student zijn inschrijving als premasterstudent beëindigt, krijgt hij GEEN 

restitutie van (een deel) van de vergoeding. De vergoeding betaalt hij dus altijd, ongeacht of 

het vak behaald is of niet. Wanneer hij zich uitschrijft en nog niet de volledige vergoeding 

heeft voldaan, zal die nog ingevorderd worden. 

 

• Wanneer de student de premastervakken heeft behaald en hij schrijft zich aansluitend in 

hetzelfde studiejaar in voor de master, wordt de premasterinschrijving automatisch 

beëindigd. 

 

• Premasterstudenten kunnen NIET op exchange tijdens hun premasterinschrijving.  

 

Oorspronkelijk tarief vergoeding   *Eenmalig verlaagd tarief vergoeding pre-  
pre-masterprogramma’s 2021-22   masterprogramma’s 2021-22 vanwege Covid-19  
    
 

≤ 6 EC € 217  ≤ 6 EC € 108 

>6 en ≤12 EC € 434  >6 en ≤12 EC € 217 

>12 en ≤18 EC € 650  >12 en ≤18 EC € 325 

>18 en ≤24 EC € 867  >18 en ≤24 EC € 434 

>24 en ≤30 EC € 1.084  >24 en ≤30 EC € 542 

>30 en ≤36 EC  € 1.301  >30 en ≤36 EC  € 650 

>36 en ≤42 EC € 1.518  >36 en ≤42 EC € 759 

>42 en ≤48 EC € 1.734  >42 en ≤48 EC € 867 

>48 en ≤54 EC € 1.951  >48 en ≤54 EC € 976 

>54 EC  € 2.168  >54 EC  € 1.084 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/contractonderwijs/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/student-desk/

