
Premasters  2017-2018                                 
inschrijving als student 

ECTS CROHO  
opleiding

Premasters 2017-2018 
inschrijving als cursist

ECTS

Premaster Bedrijfskunde (Nederlandstalig) min. 31 50645 Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Premaster IBA (Engelstalig) min. 31 50952

Premasterprogramma Rechtsgeleerdheid 60 50700

Premasterprogramma Ondernemingsrecht 
(alléén voor herinschrijvers)

60 50700

Premasterprogramma Recht van de 
Gezondheidszorg

60 50700

Premasterprogramma Financieel Recht 60 50700

Bestuurskunde (dagpremasterprogramma) 60 56627

Bestuurskunde (avondpremasterprogramma) 60 € 2.006,-
Bestuurskunde (dagpremasterprogramma WO 
vooropleiding)

50 56627

Premasterprogramma Pedagogische 
Wetenschappen

60 56607

Sociologie (Premaster dagprogramma) 60 56601

Sociologie (Premaster avond) 60 € 2.006,-

Géén premasterprogramma's Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Premaster Gezondheidswetenschappen 
(aanschuifvariant)

60 56553

Premaster Gezondheidswetenschappen (vrijdagvariant) 60 € 2.006,-

Premaster voor studenten met een BA-EUC-
diploma 

60 56551 Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Nanobiologie (alleen inschrijven indien 
toestemming van TUDelft)

30-40 56551 Géén premasterprogramma's in cursistvorm

In Nederland behaalde vooropleiding + 
EER* nationaliteit (art 7.57i WHW)

In Nederland behaalde vooropleiding + Niet 
EER* nationaliteit (art 7.57i WHW)

Buiten Nederland behaalde vooropleiding + 
EER* nationaliteit (art 7.46 WHW)

Buiten Nederland behaalde vooropleiding + 
Niet EER* nationaliteit (art 7.46 WHW)

Premaster Maatschappijgeschiedenis 60 56034 € 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.000,- Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je ontvangt 
restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, kosteloos 
herinschrijven = nee

Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Premaster Arts, Culture and Society 60 56823 € 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.000,- Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je ontvangt 
restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, kosteloos 
herinschrijven = nee

Premaster Cultural Economics and 
Entrepreneurship

60 56823 € 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,-Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.000,- Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je ontvangt 
restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, kosteloos 
herinschrijven = nee

Premaster Media, Culture and Society 55 50374 € 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds) uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premasterprogramma Media & Cultuur 55 50374 € 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds) uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premasterprogramma Media & Journalistiek 55 50374 € 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds) uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premasterprogramma Media & Business 55 50374 € 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.838,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 6.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds) uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premaster Econometrics and Management 
Science (Nederlands)

56 56833 € 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 8.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Premaster Econometrics and Management 
Science (Engels)

56 56833 € 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 8.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premaster Fiscale Economie (Nederlands) 56 56402 € 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 8.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premaster Accounting, Auditing and Control 56 50950 € 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 8.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Premaster Economics and Business (Engels) 56 50950 € 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 1.872,-  Alle inschrijvers betalen: 1 keer een proportioneel deel van het wettelijk 
collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de 
betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor 
het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Dit is het lage instellingscollegegeld (bedrag is gelijk aan wettelijk 
collegegeld). Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het 
studiejaar, kosteloos herinschrijven = nee

€ 8.900,00. Tarief hoog instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Je 
ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 mei van het studiejaar, 
kosteloos herinschrijven = nee

Rotterdam School of Management

Erasmus School of Law
Géén premasterprogramma's in cursistvorm

Géén premasterprogramma in cursistvorm

Géén premasterprogramma in cursistvorm

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Wijsbegeerte

* Onder EER nationaliteit vallen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Hier worden Zwitserland en Suriname ook bij gerekend.Onder Niet EER nationaliteit vallen alle overige landen.

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Mocht je na 1 studiejaar het programma nog niet hebben afgerond, dan moet je je conform het OER herinschrijven en opnieuw de gehele vergoeding 
betalen. Ook dan heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Erasmus School of History, Culture and Communication

Premasters  2017-2018                                 
inschrijving als student 

Erasmus School of History, Culture and Communication

Erasmus MC

Faculteit der Wijsbegeerte

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor het gehele premasterprogramma.

Erasmus School of Economics

Erasmus MC

Betaling collegegeld via TUDelft. € 1.504,-

Erasmus School of Economics

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor het gehele premasterprogramma.

€ 1.671,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Bij (tussentijds) uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Kosteloos herinschrijven kan wel. Je betaalt eenmalig voor het gehele premasterprogramma.

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

€ 2.006,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

€ 1.036,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

€ 1.036,- Alle inschrijvers betalen: 1 keer het proportioneel deel van het wettelijk collegegeld. Conform het OER mag je maximaal 2 jaar over het programma doen. Je mag dus 1 keer kosteloos herinschrijven. Bij (tussentijds)uitschrijven heb je geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. 

Rotterdam School of Management

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Erasmus School of Law
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