
 
KIES 1 PREMASTER: MPS/ NEDERLANDS OF MPA/ ENGELS 
CHOOSE 1 PRE-MASTER’S ONLY: MPS/ DUTCH OR MPA/ ENGLISH 
 

  
 

 
 

Aanmeldformulier Premaster Management van de Publieke 

Sector (MPS) 

Naam: 

Studentnummer: 

Track* (kies een van deze twee):  
o Politiek, Beleid & Management (PBM) start in september 
o Bestuur & Advisering (B&A) start in februari 

NB: De premaster dient afgerond te zijn voordat je met de 
master kunt starten. Gelijktijdig de master en premaster 
volgen is niet mogelijk. 

 
Ik wil me aanmelden voor de Nederlandstalige Premaster. 
Deze geeft toegang tot de MSc Management van de Publieke 
Sector (MPS). Deze Premaster geeft alleen toegang tot de 
MPS. Het geeft géén toegang tot de Engelstalige MSc Public 
Administration. 

 

Checklist: 
o Diploma (of aangeven wanneer deze wordt verwacht) 
o Cijferlijst (met onafgerond gewogen cijfergemiddelde) 
o Kopie ID 
o Dit formulier 
o CV (en ondersteunende brief, indien van toepassing*) 

(*) Indien je niet voldoet aan het benodigde eindcijfer voor 
de premaster: In uitzonderlijke situaties kan substantiële en 
relevante werkervaring de vereiste compenseren als dit ruim 
voldoende vertrouwen geeft dat de betrokkene de premaster 
en de master succesvol kan afronden. Een CV en toelichting 
waaruit de relevante werkervaring blijkt zal de basis zijn voor 
deze beslissing. 

 

 

Registration form Pre-master’s Public Administration (MPA) 

Name: 

Student number: 

 
I want to apply for the English Pre-master’s. This gives access to 
the MSc Public Administration. The English Pre-master’s only 
gives access to the MSc Public Administration. It does not give 
access to the Dutch MSc Management van de Publieke Sector. 

 

Checklist: 
o Diploma (or indicate when you expect to graduate) 
o Transcript (with your unrounded weighted average grade) 
o Copy ID 
o This form 
o Proof of English language proficiency, if applicable 
o CV (and explication letter, if applicable*) 

 
 
(*) In case you do not meet the required final grade set for 
entrance of the Pre-Master’s: In exceptional circumstances, the 
Board of Admissions can admit persons to the programme who 
do not meet the requirements if a substantial and relevant work 
experience can clearly demonstrate the person’s capability to 
successfully complete the Pre-master’s and Master’s program. A 
CV and explication demonstrating the relevance of the work 
experience for the programme will be the basis of the decision. 


