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ADDENDUM 
Regeling ASIBI gewijzigd per 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 

 
Gelet op het besluit van het College van Bestuur d.d. 10 juni 2021, gebaseerd op de Memo dated 
March 8, 2021 regarding pre-master's students who drop out and admission requirements after 

enrollment, adjusted May 4th . (see Annex) 
 

wordt de Regeling Studiekeuzecheck, Inschrijving, Beëindiging Inschrijving als volgt gewijzigd: 
 
 

de Regeling ASIBI (gewijzigd per 1-10-2019) 
 
Artikel 5.3 ‘Restitutie collegegeld, vergoeding pre-masterprogramma’ wordt met ingang van 1 september 
2020 alsvolgt gewijzigd: 
1. Restitutie van het resterende wettelijk collegegeld dan wel instellingscollegegeld vindt plaats 

overeenkomstig de regels van artikel 7.48 van de wet. 
2. Een student die wegens persoonlijke omstandigheden de deelname aan een premasterprogramma 

wenst te beëindigen, kan restitutie van (een deel van) de betaalde vergoeding bij ESA aanvragen. Het 
terug te betalen bedrag komt overeen met een vergoeding van het aantal studiepunten van de nog niet 
gevolgde vakken.  

3. Een student die in de maand dat met het pre-masterprogramma is gestart, het programma ook weer 
staakt, ontvangt de betaalde vergoeding minus de waarde van 5 studiepunten retour. 

4. In andere gevallen vindt er geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding voor een pre-
masterprogramma. 

 
Toelichting Artikel 5.3 wordt alsvolgt gewijzigd: 
Dit artikel bevestigt dat bij die terugbetaling van het collegegeld de regels van artikel 7.48 van de wet in acht 
zullen worden genomen. De student heeft aanspraak op terugbetaling van het verschuldigde wettelijke 
collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een 
betalingsregeling is getroffen, zoals bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van deze regeling. Bij beëindiging van 
de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beëindiging van de 
betaling in termijnen en op terugbetaling van de het voor die maanden betaalde collegegeld. 
 
Een student die wegens persoonlijke omstandigheden stopt met het premasterprogramma kan een 
restitutie van de betaalde vergoeding voor het schakelprogramma aanvragen ter hoogte van de nog niet 
gevolgde vakken. Voor de persoonlijke omstandigheden die hier worden bedoeld wordt verwezen naar 
bijlage 2, artikel 5, tweede lid, van de OER masteropleidingen.  
 
Wanneer een student stopt in de maand dat met het programma is gestart, wordt de betaalde vergoeding 
minus de waarde van 5 studiepunten gerestitueerd. 
 
Deze afspraken gaan in met terugwerkende kracht tot 1 september 2020.  
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In andere gevallen vindt er geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding voor een pre-
masterprogramma. Wanneer een student van pre-masterprogramma wil veranderen, moet een vergoeding 
worden betaald voor het nieuwe pre-masterprogramma. De vergoeding die betaald is voor een eerder pre-
masterprogramma wordt hiermee niet verrekend, met uitzondering van onderwijseenheden die in beide 
pre-masterprogramma’s voorkomen. 
 
 

de Regeling ASIBI (gewijzigd per 1-10-2020) 
 
Artikel 5.3 ‘Restitutie collegegeld, vergoeding pre-masterprogramma’ wordt als volgt gewijzigd: 
1. Restitutie van het resterende wettelijk collegegeld dan wel instellingscollegegeld vindt plaats 

overeenkomstig de regels van artikel 7.48 van de wet. 
2. Een student die wegens persoonlijke omstandigheden de deelname aan een premasterprogramma 

wenst te beëindigen, kan restitutie van (een deel van) de betaalde vergoeding bij ESA aanvragen. Het 
terug te betalen bedrag komt overeen met een vergoeding van het aantal studiepunten van de nog niet 
gevolgde vakken.  

3. Een student die in de maand dat met het pre-masterprogramma is gestart, het programma ook weer 
staakt, ontvangt de betaalde vergoeding minus de waarde van 5 studiepunten retour. 

4. In andere gevallen vindt er geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding voor een pre-
masterprogramma. 

 
Toelichting Artikel 5.3 wordt als volgt gewijzigd: 
Dit artikel bevestigt dat bij die terugbetaling van het collegegeld de regels van artikel 7.48 van de wet in acht 
zullen worden genomen. De student heeft aanspraak op terugbetaling van het verschuldigde wettelijke 
collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een 
betalingsregeling is getroffen, zoals bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van deze regeling. Bij beëindiging van 
de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beëindiging van de 
betaling in termijnen en op terugbetaling van de het voor die maanden betaalde collegegeld. 
 
Een student die wegens persoonlijke omstandigheden stopt met het premasterprogramma kan een 
restitutie van de betaalde vergoeding voor het schakelprogramma aanvragen ter hoogte van de nog niet 
gevolgde vakken. Voor de persoonlijke omstandigheden die hier worden bedoeld wordt verwezen naar 
bijlage 2, artikel 5, tweede lid, van de OER masteropleidingen.  
 
Wanneer een student stopt in de maand dat met het programma is gestart, wordt de betaalde vergoeding 
minus de waarde van 5 studiepunten gerestitueerd. 
 
Deze afspraken gaan in met terugwerkende kracht tot 1 september 2020.  
 
In andere gevallen vindt er geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding voor een pre-
masterprogramma.  Wanneer een student van pre-masterprogramma wil veranderen, moet een vergoeding 
worden betaald voor het nieuwe pre-masterprogramma. De vergoeding die betaald is voor een eerder pre-
masterprogramma wordt hiermee niet verrekend, met uitzondering van onderwijseenheden die in beide 
pre-masterprogramma’s voorkomen. 
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ADDENDUM 
Regulations RSCCETE (ASIBI) amended effective October 1, 2019 and October 1, 2020 

 
In view of the decision of the Board of Trustees dated June 10, 2021, based on the Memo dated March 8, 

2021 regarding pre-master's students who drop out and admission requirements after enrollment, adjusted 
May 4th. (see Annex) 

 
the Regulations for Registration, Study Choice Check, Enrollment,  

and Termination of Enrolment are amended as follows: 
 
 

Regulations RSCCETE (ASIBI) altered as of October 1, 2019 
 
Article 5.3 ‘Reimbursement of tuition fee, pre-Master’s program fee’, takes effect as of September 1, 2020 
1. Any reimbursement of remaining statutory or institutional tuition fees is conducted in accordance with 

the provisions of Article 7.48 of the WHW.  
2. A student who wishes to terminate participation in a pre-master’s program due to personal 

circumstances can request ESA to reimburse (a part of) the program fees. The amount to be reimbursed 
corresponds to the number of credits remaining for courses not yet taken.  

3. A student who stops the pre-master’s program in the same month it started receives reimbursement of 
the program fees minus the value of 5 credits.  

4. In other cases there is no reimbursement of pre-Master’s program fees. 
 
Explanatory notes Article 5.3 are amended as follows 
This article confirms that any reimbursement of tuition fees is done in accordance with the rules contained 
in Article 7.48 of the WHW will be taken into consideration. Unless they have been paying in installments, as 
described in Article 4.3, paragraph 2, of these regulations, a student is entitled to reimbursement of the 
statutory tuition fees they have paid for any full calendar month of the academic year after the termination 
of their enrollment. Any student who terminates their enrollment from the month of July or August will not 
be entitled to halt outstanding installment payments or to reclaim the statutory tuition fees they have paid 
for these months. 
 
A student who terminates the pre-master’s program due to personal circumstances can request 
reimbursement of the pre-master’s program fees corresponding to the courses not yet taken. For the 
personal circumstances referred to see Appendix 2, Article 5, paragraph 2 of the PER for master’s programs.  
 
If a student terminates the program in the month that it started, the program fees are reimbursed minus the 
value of 5 credits. These agreements retroactively come into for as of September 1, 2020.  
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In other cases there is no reimbursement of pre-master’s program fees. If students want to transfer to a 
different pre-master's program, they must pay a fee for the new pre-master's program. The fee paid for a 
previous pre-master's program is not set off against this, except for study components occurring in both pre-
master's programs. 
 
 

Regulations for Registration, Study Choice Check, Enrollment, and Termination of 
Enrollment, altered as of October 1, 2020 
 
Article 5.3 ‘Reimbursement of tuition fee, pre-Master’s program fee’ is amended as follows 
1. Any reimbursement of remaining statutory or institutional tuition fees is conducted in accordance with 

the provisions of Article 7.48 of the WHW.  
2. A student who wishes to terminate participation in a pre-master’s program due to personal 

circumstances can request ESA to reimburse (a part of) the program fees. The amount to be reimbursed 
corresponds to the number of credits remaining for courses not yet taken.  

3. A student who stops the pre-master’s program in the same month it started receives reimbursement of 
the program fees minus the value of 5 credits.  

4. In other cases there is no reimbursement of pre-Master’s program fees. 
 
Explanatory notes Article 5.3 are amended as follows 
This article confirms that any reimbursement of tuition fees is done in accordance with the rules contained 
in Article 7.48 of the WHW will be taken into consideration. Unless they have been paying in installments, as 
described in Article 4.3, paragraph 2, of these regulations, a student is entitled to reimbursement of the 
statutory tuition fees they have paid for any full calendar month of the academic year after the termination 
of their enrollment. Any student who terminates their enrollment from the month of July or August will not 
be entitled to halt outstanding installment payments or to reclaim the statutory tuition fees they have paid 
for these months. 
 
A student who terminates the pre-master’s program due to personal circumstances can request 
reimbursement of the pre-master’s program fees corresponding to the courses not yet taken. For the 
personal circumstances referred to see Appendix 2, Article 5, paragraph 2 of the PER for master’s programs.  
 
If a student terminates the program in the month that it started, the program fees are reimbursed minus the 
value of 5 credits. These agreements retroactively come into for as of September 1, 2020.  
 
In other cases there is no reimbursement of pre-master’s program fees. If students want to transfer to a 
different pre-master's program, they must pay a fee for the new pre-master's program. The fee paid for a 
previous pre-master's program is not set off against this, except for study components occurring in both pre-
master's programs. 
 
 
 


