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Kern van de inhoud 

Er zijn een aantal ontwikkelingen, intern maar ook landelijk die aanpassing van het profileringsfonds 
en daarin opgenomen regelingen per 1 september 2012 noodzakelijk maken. Het betreft 
bestuursbeurzen incl. de toetsing van studentenorganisaties, afstudeersteun en compensatie 
langstuderen. Bijgaand vind u een toelichting en de afzonderlijke regelingen die betrekking hebben 
op het profileringsfonds. 
 

 

Verzoek aan de universiteitsraad 

Het college verzoekt de raad in te stemmen met de regelingen met betrekking tot het 
profileringsfonds. 
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Het profileringsfonds 
Het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht is gebaseerd op artikel 7.51 van de WHW en 
bestaat uit de volgende regelingen: 

1. Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties (UU en HU) 
2. Financiële ondersteuning op grond van overmacht (afstudeersteun) 
3. Bestuursbeurzen voor leden van universitaire bestuursorganen 
4. Kennisbeurzen voor niet-EER onderdanen 
5. Financiële vergoeding voor studenten in verlengde masters 
6. Financiële ondersteuning voor studenten in opleidingen waaraan niet opnieuw accreditatie 

is verleend.  
De bijbehorende regelingen (2, 3, 4, 5 en 6) zijn, met instemming van de universiteitsraad, 
vastgesteld in de zomer van 2010. De regeling bestuursbeurzen (1), een gezamenlijke regeling 
van Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, is in 2009 vastgesteld. De regelingen zijn te 
vinden op de studentensite van de Universiteit Utrecht (www.uu.nl/studenten) onder geldzaken > 
financiële regelingen. De regeling voor UES-beurzen is te vinden onder 
www.uu.nl/internationalstudents > Financial matters > Grants & Scholarships. 
In totaal heeft de Universiteit Utrecht een bedrag van 2,35 miljoen euro in het profileringsfonds. 
 
Ontwikkelingen 
Er zijn een aantal ontwikkelingen, intern maar ook landelijk die aanpassing van het 
profileringsfonds en daarin opgenomen regelingen per 1 september 2012 noodzakelijk maken. 
 
Inzake bestuursbeurzen 
- het wetsvoorstel aanpassing studiefinanciering (sociaal leenstelsel i.p.v. beurzenstelsel) heeft 

gevolgen voor de bestuursbeurzen en afstudeersteun. In de huidige regeling is er een 
koppeling tussen bestuursbeurzen en studiefinanciering. Nu de studiefinanciering voor de 
masterfase komt te vervallen, zou dat leiden tot het uitkeren van minder beurzen, maar 
daarmee zeker ook een afname van potentiële studentbestuurders. Gezien het belang van de 
rol van de studentenorganisaties in het Utrechtse studentenleven en de ontwikkeling van de 
individuele studenten achten de colleges van bestuur van UU en HU dat niet wenselijk.  

- het BSA binnen zowel HU als UU ligt inmiddels op 45 EC, terwijl de in de huidige regeling 
Bestuursbeurzen wordt uitgegaan van 30 EC. In het kader van eenduidigheid en transparantie 
is het wenselijk die norm aan te passen. Bij een voortgang van 45 EC per jaar kan een 
student binnen C+1 afstuderen.  

- in verschillende steden is de regeling zodanig aangepast dat studentbestuurders altijd een 
minimum aantal punten moeten behalen. Tegelijk is er een tegenbeweging in de Tweede 
Kamer (motie Lucas/Van Ham) die pleit voor collegegeldvrij besturen. Dit laatste is noch in 
het belang van de student, noch in het belang van de instellingen. Daarom moet elke 
bestuurder de kans worden geboden tijdens het bestuursjaar minimaal 1 vak (5 – 7,5 ECTS) 
te halen. 

- om de uitkering van bestuursbeurzen efficiënter te organiseren, wordt sinds 2012 niet elke 
bestuurder individueel getoetst, maar wordt drie maal per jaar een steekproef gehouden. Dat 
leidt tot minder werk bij het secretariaat en studentendecanen van de UU die de uitkering 
verzorgen. Aan het einde van het jaar wordt geëvalueerd.  

- er is een indexering in de regeling vastgelegd. Dat veroorzaakt inflexibiliteit in financieel 
onzekere tijden, omdat de regeling voor 3 jaar wordt vastgelegd.  

- Tot slot hebben studentenorganisaties (m.n. sport en studie) aangegeven dat de huidige 
verdeling van beurzen over de clusters (Studie, Sport, Gezelligheid, Overig) geen goede 
afspiegeling is van de resultaten van de verschillende clusters.  

 
Het wetsvoorstel aanpassing studiefinanciering heeft ook gevolgen voor afstudeersteun. Net als bij 
de bestuursbeurzen is er een koppeling met studiefinanciering. Als de UU deze niet meer aan 
masterstudenten toekent zullen een aantal van hen niet meer afstuderen. 
 
Tot slot dient de Universiteit Utrecht vanaf 1 september 2012 te beschikken over een regeling 
Compensatie Langstuderen (motie Rouvoet) op grond waarvan de studenten met omstandigheden 
zoals in de wet genoemd nl. ziekte, zwangerschap / bevalling, functiestoornis en bijzondere 
familieomstandigheden een compensatie voor de langstudeerdersboete ontvangen. Op vrijdag 30 
maart is een wetsvoorstel ingediend om ook bepaalde deeltijdstudenten te compenseren. Dit 
wetsvoorstel  nog niet in de voorgestelde regeling verwerkt. Het college zal hiervoor in juni 
aanpassingen aan de regeling ter instemming aanbieden.  
 

http://www.uu.nl/studenten
http://www.uu.nl/internationalstudents
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De overige regelingen binnen het profileringsfonds worden door bovenstaande ontwikkelingen niet 
getroffen. 
 
Wijzigingen  
De regeling bestuursbeurzen wordt aangepast op basis van het volgende profiel van de 
studentbestuurder binnen de UU: 
- De bestuurder is als voltijdstudent ingeschreven aan de HU of UU (dus zowel bachelor als 

master).  
- De bestuurder heeft een gemiddelde studievoortgang van 45 ECTS per jaar (3 jarige studie in 

4 jaar afronden). Omdat nu al bestuurders zijn geworven voor 2012-2013 is er een 
overgangstermijn van 1 studiejaar. 

- In het bestuursjaar is de bestuurder in staat om tenminste 1 vak (7,5 ECTS) te halen. 
- De indexering van de beursbedragen wordt verwijderd.  
 
Daarnaast zijn er een aantal technische wijzigingen zoals: 
 In art 10 opnemen dat de aanvullende informatie binnen een door de directeur vastgestelde 
termijn ingeleverd moet worden. 
 Tevens moet art 12 moet aangevuld worden met de situatie dat uit de steekproef blijkt dat 
student niet aan de voorwaarden voldoet en dat daarom de bestuursbeurs wordt ingetrokken en 
teruggevorderd.  
 
In 2012 vindt de toetsing plaats voor de verdeling van bestuursbeurzen van 
studentenorganisaties. De communicatie richting de verenigingen is al gestart, onder meer door 
een nieuwsbrief en een informatiebijeenkomst. Bij deze toetsing van de studentenorganisaties 
worden de beurzen verdeeld over de clusters (Studie, Sport, Gezelligheid, Overig) na de 
verwerking van de vragenlijsten. Dit in tegenstelling tot voorgaande toetsingen waarbij de 
beurzen voor de verwerking al verdeeld werden over de clusters waarna alleen een verdeling 
binnen de clusters plaatsvond.  
 
Net als de bestuursbeurzen blijft de regeling afstudeersteun van toepassing op bachelor- en 
masterstudenten. De universiteit ontvangt geen apart budget om de langstudeerdersboete te 
compenseren. Om de ruime aanspraken voor bestuursbeurzen en afstudeersteun mogelijk te 
maken wordt de regeling Compensatie Langstuderen sober ingericht.  
- Studenten die dreigen studievertraging op te lopen krijgen praktische voorzieningen 

aangeboden (o.b.v. bv. gehandicaptenbeleid) waardoor zij zoveel mogelijk een gelijke kans 
maken op het halen van het einddiploma. 

- Alleen de in het verleden toegekende compensatie van studievertraging in de beursperiode (= 
afstudeersteun) geeft recht op compensatie van de langstudeerboete.  

- Geen compensatie van de langstudeerboete als gevolg van een bewuste handeling (verkeerde 
studiekeuze, bestuursfunctie, bijbaantjes, topsporter etc).  

- De vergoeding per student bedraagt maximaal de verhoging van 1 jaar zijnde 3.000 euro.  
- Er worden geen uitzonderingen gemaakt op grond van de aard van specifieke 

opleidingstrajecten zoals: Deeltijdopleidingen, doctoraal opleidingen (GNK, DGNK) en ALPO. 
 
Van belang om aan te geven is dat een aantal technische wijzigingen in de regelingen anticiperen 
op het wetsvoorstel aanpassing studiefinanciering (sociaal leenstelsel i.p.v. beurzenstelsel) van 
het huidige kabinet. Mocht het voorstel niet worden aangenomen dan zijn deze niet van 
toepassing. 
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Bijlage 1: Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties 
van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht 
 
Art. 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992, 593) bevat 
de opdracht om nadere regels te stellen m.b.t. de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
een bestuursbeurs. De colleges van bestuur van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht 
hebben de onderstaande regels met betrekking tot de toekenning van bestuursbeurzen vastgesteld, 
met instemming van respectievelijk de Centrale Medezeggenschapsraad en de Universiteitsraad op 
16 december 2008. 
 
 
 
Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1: Reikwijdte 
 
Deze regeling is van toepassing op studenten die (bestuurs)activiteiten verrichten in een 
studentenorganisatie, en niet op studentleden van bestuurs- of medezeggenschapsorganen binnen 
de universiteit of hogeschool. 
 
 
Artikel 2: Vaststelling budget  
 
Jaarlijks stellen de colleges van bestuur van de HU en UU per kalenderjaar het budget voor 
bestuursbeurzen vast. Uitgaande van de verhouding van de HU/UU-student-leden in de 
verschillende organisaties zoeken de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht naar een 
passende verdeling van de (middelen voor de) bestuursbeurzen. Op basis van het vastgestelde  
budget stellen de colleges vervolgens de driejaarlijkse verdeling van bestuursbeurzen in artikel 5 
en het aantal bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten genoemd in artikel 7 vast voor het 
studiejaar dat in dat betreffende kalenderjaar aanvangt.  

 
 
Hoofdstuk 2.  Voorwaarden  
 
 
Artikel 3: Voorwaarden voor studentenorganisatie 
 
Voorwaarde voor een bestuursbeurs is dat de colleges van bestuur van de HU en/of UU hebben 
vastgesteld dat de studentenorganisatie voldoet aan de algemene eisen en specifieke criteria zoals 
vastgelegd in het door de colleges van bestuur vastgestelde ‘Beleidskader financiële 
ondersteuning studentenorganisaties’.  
 
 
Artikel 4: Voorwaarden voor student-bestuurders  
 
1. Voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8 komt in aanmerking de student, die aan alle 

onderstaande eisen voldoet: 
a. de student vervult een bestuursfunctie waarvoor op grond van deze regeling een 

bestuursbeurs ter beschikking is gesteld; 
b. de student die een bestuursbeurs van Hogeschool Utrecht respectievelijk van de Universiteit 

Utrecht aanvraagt, is gedurende zijn bestuursjaar ingeschreven "als student" aan 
respectievelijk de HU of de UU, heeft daar wettelijk collegegeld betaald en geniet in dat jaar 
ook studiefinanciering; 

c. de bestuursfunctie wordt vervuld 
- in de periode waarin de student een basisbeurs of aanvullende beurs als prestatiebeurs 

geniet, of  
- in de periode bedoeld in artikel 5.2, zevende lid van de Wet studiefinanciering 2000 

waarin de student een basislening geniet  
d.  recht heeft op prestatiebeurs, dan wel: 

Verwijderd:  
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- voor studenten die alleen een (bekostigde) bacheloropleiding volgen: tot en met 
uiterlijk het eerste leenjaar na afloop van de onder c bedoelde periode  

- voor studenten die na een (bekostigde) bacheloropleiding een (bekostigde) 
masteropleiding volgen: tot en met uiterlijk het tweede leenjaar na afloop van de onder 
c bedoelde periode. 

e. (indien van toepassing) de student komt aantoonbaar niet in aanmerking voor een bindend 
negatief studieadvies voor de opleiding waarvoor hij in het bestuursjaar staat ingeschreven;   

f. de student heeft op het peilmoment een gemiddelde studievoortgang van 45 studiepunten 
per jaar van inschrijving bij een instelling voor Hoger Onderwijs geboekt. Bij de vaststelling 
hiervan wordt uitgegaan van de volgende peilmomenten: 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 september en 1 januari: 1 september 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 januari en 1 mei: 1 januari 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 mei en 1 september: 1 mei 
Voor de vaststelling van de studievoortgangeis kunnen alle geregistreerde aantal studie-
punten behaald voor opleidingen in het hoger onderwijs meetellen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met studievertraging die is ontstaan door  
- bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot afstudeersteun 
- bestuursactiviteiten, die zijn gehonoreerd met een bestuursbeurs, en  
- deelname aan een HU/UU bestuurs- of medezeggenschapsorgaan; 

1 
 

2. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in het eerste lid, kan de student die: 
- geen recht heeft op prestatiebeurs omdat hij niet voldoet aan het vereiste m.b.t. 

nationaliteit van art. 2.2 van de Wet op de Studiefinanciering 2000;  
- wel voldoet aan de overige voorwaarden voor het recht op studiefinanciering (m.b.t. 

leeftijd, eigen inkomsten etc.),  
in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8.   

  
 
Hoofdstuk 3. Procedure driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen  
 
 
Artikel 5: driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen  
 
1. De colleges van bestuur toetsen één keer per drie jaar (2009, 2012, 2015 etc.) op basis van de 

criteria genoemd in artikel 3: 
- welke studentenorganisaties voor de duur van de volgende drie studiejaren in aanmerking 

komen voor bestuursmaanden, en 
- voor hoeveel bestuursmaanden die studentenorganisatie in aanmerking komt. 

 
2. De colleges van bestuur stellen vóór 1 maart van het jaar volgend op het toetsingsjaar 

bedoeld in het eerste lid de driejaarlijkse lijst met bestuurmaanden vast. De lijst geldt voor de 
drie studiejaren die volgen op het toetsingsjaar.  
 

3. Studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor plaatsing/continuering op de 
driejaarlijkse lijst, dienen binnen een door de  de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de 
Stafdienst Studentzaken HU aan te geven termijn, het hiertoe vastgestelde vragenformulier in 
te dienen. 
 

4. Plaatsing op de driejaarlijkse lijst na toetsing is in beginsel voor een periode van drie 
studiejaren, tenzij in die periode niet langer aan de criteria van artikel 3 wordt voldaan.  

 
 
 
 
 
Artikel 6: Verplichtingen organisatie die in driejaarlijkse lijst is opgenomen  
 
1. De organisaties die op de driejaarlijkse lijst staan, zijn verplicht binnen een door de 

directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en  de Stafdienst Studentzaken HU aan 
te geven termijn een opgave te verstrekken van de studentbestuurders aan wie zij 
bestuursbeurzen willen toekennen, met daarbij aangegeven per persoon het bedrag aan  

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: beurs

Verwijderd: beurs

Verwijderd: 30

Verwijderd: de student 
heeft bij aanvang van de 
bestuursfunctie nog niet 
het afsluitend examen

Verwijderd: 1 behaald van 
de opleiding die hij op dat 
moment volgt, waardoor 
hij/zij niet meer aan de 
hiervoor gestelde 
voorwaarden onder dit 
artikel voldoet. 

Verwijderd: beslissen

Verwijderd: de toetsing 

Verwijderd: directeuren 
van Studentenservice

Verwijderd: het 
Servicebureau 

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau
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bestuursbeurs. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor de organisatie 
in aanmerking komt. 

 
2. Indien een student-bestuurder tussentijds stopt met de bestuursfunctie, dient het betreffende 

bestuur dit onmiddellijk te melden aan de  directeuren van UU en de Stafdienst Studentzaken 
HU. 

 
3. Indien een organisatie wordt opgeheven dient het betreffende bestuur dit onmiddellijk te 

melden aan de  directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst 
Studentzaken HU. 

 
 
 
Hoofdstuk 4.  bestuursbeurs voor specifieke activiteiten 
 
 
Artikel 7:  Bestuursbeurs voor specifieke activiteiten 
 
1. Voor specifieke activiteiten, georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU 

die voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, kunnen een of meer bestuursbeurzen 
ter beschikking worden gesteld.  

 
2. Aanvragen hiervoor moeten voor aanvang van de activiteit schriftelijk door middel van het 

daartoe vastgestelde formulier bij de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU 
en de Stafdienst Studentzaken HU worden ingediend.  

 
3. De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU 

beslissen namens de colleges van bestuur op de aanvraag.  
 
 
 
Hoofdstuk 5. Omvang bestuursbeurs  
 
 
Artikel 8: Omvang bestuursbeurs 
 
1. Eén bestuursmaand bedraagt 289 euro. De omvang van het budget aan  bestuursbeurzen voor 

de studentenorganisatie bedraagt in totaal het aantal maanden vermeld in de driejaarlijkse lijst   
maal 289 euro.  
 

 
2.  Het bestuur verdeelt het budget van de bestuursbeurzen over de bestuursleden van de 

studentenorganisatie. Nadat het bestuur conform artikel 6, eerste lid opgave van deze 
verdeling heeft verstrekt aan de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de 
Stafdienst Studentzaken, zorgen deze directeuren voor uitbetaling van de bestuursbeurzen 
aan de bestuursleden. De bestuursbeurs wordt uitbetaald in één of meer termijnen  
 

3. In totaal kan een student gedurende een studiejaar niet meer dan 10 bestuursmaanden op 
grond van deze regeling ontvangen. 

  
 
 
 
Artikel 9: Beperken opeenstapelen bestuursbeurzen 
 
In totaal kan een student die: 

- alleen een bekostigde bacheloropleiding volgt maximaal 15 bestuursmaanden op grond van 
deze regeling ontvangen 

- na een bekostigde bacheloropleiding een bekostigde masteropleiding volgt in totaal maximaal 
20 bestuursmaanden op grond van deze regeling ontvangen. 

 
 
 

Met opmaak: Inspringing:
Links:  0 pt, Verkeerd-om: 
21,3 pt, Regelafstand:  enkel,
Genummerd + Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: 1,
2, 3, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd
op:  0 pt + Tab na:  36 pt +
Inspringen op:  36 pt, Tabs:
Niet op  36 pt

Verwijderd: Studentenservi
ce 

Verwijderd: het 
Servicebureau 

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau 

Verwijderd:  

Verwijderd: Studentenservi
ce 

Verwijderd: het 
Servicebureau 

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau 

Verwijderd: 5

Verwijderd: 5

Verwijderd: <#>Per 1 
september van ieder 
kalenderjaar wordt het 
bedrag bedoeld in het 
eerste lid geïndexeerd aan 
de hand van de 
consumentenprijsindex van 
het voorafgaande 
kalenderjaar. Het 
geïndexeerde bedrag 
treedt in de plaats van het 
in het eerste lid bedoelde 
bedrag.  ¶

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau HU

Verwijderd: een 
bestuursbeurs krijgen

Verwijderd: een 
bestuursbeurs krijgen
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Hoofdstuk 6. Procedure aanvraag, behandeling en beslissing 
 
 
Artikel 10:  Aanvraag  
 
1. Een aanvraag voor een bestuursbeurs moet via het daartoe vastgestelde digitale formulier 

worden ingediend  vóór aanvang van de bestuursfunctie. Aanvragen ingediend na 1 juni van het 
studiejaar waarin de bestuursactiviteiten plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen. 

 
2. De aanvrager moet desgevraagd een bewijsstuk verstrekken met betrekking tot zijn recht op 

studiefinanciering als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub c.  
 
 
Artikel 11: Behandeling en beslissing 
 
1. Aanvragen van HU-studenten worden behandeld door de directeur van  de Stafdienst 

Studentzaken HU, aanvragen van UU-studenten door de directeur van de directie Onderwijs & 
Onderzoek UU. De directeur beslist namens het college van bestuur op de aanvraag binnen 
uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag. 

  
2. De beslissing houdt in: 
 - hetzij de afwijzing van de aanvraag; 

- hetzij de toekenning van een bestuursbeurs over een te bepalen periode; 
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend. 

 
3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de  
 beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken bij  
 het College van bestuur.  
 
4. De bestuursbeurs wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbe-

taald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. De eerste termijn gaat in met 
ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek ontvangen is 

 
 
 
Artikel 12: Intrekken, terugvorderen 

 
1. De directeuren van  de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU 

zijn bevoegd toegekende bestuursbeurzen in te trekken en geheel of gedeeltelijk terug te 
vorderen als:  
- de student het in artikel 10 lid 2 bedoelde bewijsstuk niet verstrekt 
- de student bij nader onderzoek niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden voor een 

bestuursbeurs als bedoeld in artikel 4,    
- de student tussentijds stopt met het vervullen van zijn bestuursfunctie; 
- de activiteiten waarvoor de bestuursbeurs is toegekend niet hebben plaatsgevonden  
- er niet voldaan is aan de aan de bestuursbeurs verbonden verplichtingen 

2. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de  
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken 
bij het College van bestuur.  

 
 
 
Hoofdstuk 7. Slot  
 
 
Artikel 13: Hardheidsclausule 
 
De  directeuren van  de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU zijn 
bevoegd om van de bepalingen in deze regeling af te wijken indien strikte toepassing zou leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard.  
 

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: Versmald met 
0,1 pt

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: Niet Verbreed
met / Versmald met 

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: worden

Verwijderd: . Indien de 
aanvrager dit bewijsstuk 
niet verstrekt, kan de 
toegekende bestuursbeurs 
worden ingetrokken en/of 
teruggevorderd

Verwijderd: het 
Servicebureau

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau

Verwijderd: Studentenservi
ce

Verwijderd: het 
Servicebureau 
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Artikel 14: Inwerkingtreding  
 
Deze regeling treedt in werking per 1 september 2012 met uitzondering van artikel 4 lid 1 sub e, 
dat in werking zal treden per 1 september 2013. Tot dat tijdstip blijft van kracht artikel 4 lid 1 sub 
e van de Regeling Bestuursbeurzen voor student-bestuurders in studentenorganisaties zoals die 
gold tot 1 september 2012..  
 
 
Toelichting 
In de vorige regeling is er een koppeling tussen het recht op een bestuursbeurs en prestatiebeurs 
(basisbeurs en aanvullende beurs). Naar verwachting zal de basisbeurs voor de masterfase met 
ingang van 1 september 2012 vervallen. Ongewijzigde handhaving van de oude regeling zou tot 
gevolg hebben dat minder potentiële studentbestuurders een bestuursbeurs kunnen krijgen. 
Gezien de rol van de studentenorganisaties in het Utrechtse studentenleven en de ontwikkeling 
van de individuele studenten lijkt dat niet wenselijk.  
 
Belangrijkste wijzigingen 
In de huidige regeling bestuursbeurzen is de oude koppeling tussen het recht op een 
bestuursbeurs en prestatiebeurs dusdanig verwerkt dat er ook voor de masterfase een 
bestuursbeurs mogelijk blijft.  
Tevens is de regeling aangepast op basis van het volgende profiel van de studentbestuurder 
binnen de UU: 
- De bestuurder is als voltijdstudent ingeschreven aan de HU of UU.  
- Heeft een gemiddelde studievoortgang van 45 ECTS per jaar (3 jarige studie in 4 jaar 

afronden).  
- In het bestuursjaar is de bestuurder derhalve in staat om tenminste 1 vak (5-7,5 ECTS) te 

halen. 
 
Andere aanpassingen zijn: 
- De indexering van de beursbedragen wordt verwijderd.  
- Omdat nu al bestuurders zijn geworven is er een overgangstermijn van 1 studiejaar. 
 
In art 10 en 12 zijn enkele technische wijzigingen aangebracht die verband houden met de 
uitvoering van steekproeven. 

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: Art. 14: 
Intrekking 
bestuursbeursregelingen 
UU, HU ¶
¶
De ‘Regeling 
bestuursbeurzen voor 
student-bestuurders in 
studentenorganisaties UU’ 
zoals door de colleges van 
bestuur UU en HU 
vastgesteld met 
instemming van de 
universiteitsraad 
respectievelijk 
medezeggenschapsraad op 
29 juni 2004 en 24 mei 
2004 worden ingetrokken 
met ingang van 1 
september 2009, met dien 
verstande dat de artikelen 
5 en 9 nog van kracht 
blijven tot 1 september 
2010, en dat de artikelen 3 
en 6 worden ingetrokken 
met ingang van 1 mei 
2009.¶

Verwijderd: 5

Verwijderd: 09, met 
uitzondering van de 
artikelen 4, 5, 6 en 8

Verwijderd: <#>Artikel 5 
treedt in werking per 1 mei 
2009.¶
<#>Artikel 6 en artikel 8, 
derde lid treden in werking 
per 1 mei 2010¶
<#>Artikel 4 en artikel 8, 
eerste en tweede lid treden 
in werking per 1 
september 2010. ¶
<#>Indien onderdeel ….. 
van het wetsvoorstel 
‘Versterking  besturing’ (TK 
…..) niet in werking is 
getreden op 1 september 
2009, blijft artikel 12, lid 3 
van de ‘Regeling 
bestuursbeurzen voor 
student-bestuurders in 
studentenorganisaties UU’ 
zoals door de colleges van 
bestuur UU en HU 
vastgesteld met 
instemming van de 
universiteitsraad 
respectievelijk 
medezeggenschapsraad op 
29 juni 2004 en 24 mei 
2004, voor de HU van 
kracht tot het tijdstip 
waarop dit onderdeel van 
het wetsvoorstel in 
werking treedt. Artikel 11 
lid 3 van  de 
inwerkingtredingsdatum 
treedt voor de HU in 
werking met ingang van 
het tijdstip waarop het in ... [1]
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Bijlage 2: Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht 
 
 
Inleiding 
 
Art. 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bevat regels m.b.t. de 
financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging ondervinden door overmacht. Het 
College van Bestuur heeft de onderstaande regeling met betrekking tot de toekenning van de 
financiële voorziening op grond van deze wettelijke regeling, met instemming van de 
Universiteitsraad op 22 juni 2010 vastgesteld.   
 
 
artikel 1 -  Financiële ondersteuning  
 
De student die ten gevolge van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2 studievertraging 
heeft opgelopen  

- in de periode waarin hij een basisbeurs of aanvullende beurs als prestatiebeurs heeft 
genoten, of  

- in de periode bedoeld in artikel 5.2, zevende lid van de Wet studiefinanciering 2000 waarin 
hij een basislening heeft genoten,  

komt in aanmerking voor financiële ondersteuning indien hij zich als student inschrijft voor een 
opleiding waarvoor hem nog geen graad is verleend en het wettelijk collegegeld is verschuldigd. 
 
 
artikel 2 - Bijzondere omstandigheden: overmacht 
 
1. Als bijzondere omstandigheid wordt aangemerkt: 

 a. ziekte van de aanvrager; 
  b. bijzondere familieomstandigheden 
  c. zwangerschap en bevalling van de aanvrager; 
  d. handicap of chronische ziekte van de aanvrager; 

e. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk 
verzorgt 

f. andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden, indien afwijzing zou leiden tot een  
onbillijkheid van overwegende aard. 
 

2. Indien de aanvrager door een handicap of chronische ziekte vertraging heeft opgelopen, dan is 
een voorwaarde voor het in aanmerking komen voor afstudeersteun dat aanvrager een schrifte-
lijke aanvraag heeft ingediend tot verlenging van de beursperiode (als bedoeld in artikel  5.6, 
tiende lid WSF 2000). Bij de toekenning van financiële ondersteuning op grond van een 
functiestoornis wordt rekening gehouden met een eventuele compensatie die de aanvrager reeds 
krijgt voor de studievertraging op grond van een functiestoornis, in de vorm van extra beurs. 
 

3. Indien aanvrager gedurende de periode waarin studievertraging werd opgelopen als gevolg van 
bijzondere omstandigheden een bestuursbeurs ontving van de Universiteit Utrecht, wordt bij de 
vaststelling van de omvang van de afstudeersteun rekening gehouden met compensatie die de 
aanvrager door die bestuursbeurs heeft gekregen 

 
 
artikel 3 – Melden; beperken studievertraging  
 
1. In geval van studievertraging door overmacht moet de student zich bij het intreden van de 

desbetreffende omstandigheid onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 maanden, melden bij 
studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog teneinde te overleggen over te nemen 
maatregelen om de studievertraging zo veel mogelijk te beperken2.  

                                                
2 Er moet sprake zijn van "verantwoord studeergedrag" van betrokken student: dit betekent dat de student die 

vertraging oploopt er alles aan moet doen om zijn vertraging zo beperkt mogelijk te houden. De universiteit geeft 
studiebegeleiding, hulp bij de planning en indien noodzakelijk speciale faciliteiten. De student die vertraging 
oploopt door bijzondere omstandigheden moet ook daadwerkelijk van deze begeleiding en faciliteiten van de 

universiteit gebruik maken, als hij een beroep wil doen op afstudeersteun. Hiertoe strekt de meldingsplicht bij de 

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: waarin hij 
studiefinanciering in de 
vorm van een 
prestatiebeurs 

Verwijderd: lichamelijke, 
zintuiglijke of andere 
functiestoornis 

Verwijderd: lichamelijke, 
zintuiglijke of andere 
functiestoornis 
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Als de bijzondere omstandigheden langer duren dan 5 maanden, heeft latere melding (dat wil 
zeggen na die 5 maanden) tot gevolg dat uitsluitend de studievertraging gedurende de eerste 5 
maanden en studievertraging in de maanden volgend op de melding voor vergoeding in 
aanmerking komen. 

 
2. Indien de bijzondere omstandigheden doorlopen in een volgend studiejaar is lid 1 van 

overeenkomstige toepassing. 
 
3. Indien voorzienbaar is dat een student als gevolg van ziekte of bijzondere 

familieomstandigheden gedurende langere tijd niet met vrucht kan deelnemen aan het 
onderwijs, is een voorwaarde voor steun dat hij adviezen van de studentendecaan, 
studieadviseur of studentenpsycholoog om het verbruik van studiefinanciering te onderbreken 
opvolgt. 

 
 
artikel 4 – Vaststellen studievertraging 
 
De omvang van de studievertraging wordt per studiejaar vastgesteld. Op het eind van een 
studiejaar wordt aan de hand van het aantal nominaal te behalen studiepunten en de 
daadwerkelijk behaalde studiepunten berekend tot hoeveel maanden studievertraging de 
bijzondere omstandigheden hebben geleid. 
 
 
artikel 5 – Minimale omvang studievertraging  
 
Studievertraging van minder dan één maand leidt niet tot een toekenning financiële 
ondersteuning.  
 
 
artikel 6 - Aanvraag  
 
1. Een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt digitaal ingediend via het daartoe vastgestelde 

formulier. 
 
2. Aan de aanvrager wordt digitaal een ontvangstbevestiging gestuurd. 
 
3. Aanvragen, ingediend na 31 december van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetref-

fende bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan, worden niet in behandeling 
genomen, tenzij aanvrager aantoont dat een aanvraag achterwege is gebleven door overmacht. 

 
4. Binnen 3 weken na verzending van de digitale aanvraag dienen de volgende stukken te worden 

ingediend: 
a. een verklaring van een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog m.b.t. het 

melden van de studievertraging als bedoel in artikel 3. 
b.  indien de aanvraag berust op een van de gronden, genoemd in artikel 2, eerste lid onder a, c 

en d: een verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog of verloskundige waaruit blijkt 
gedurende welke periode de omstandigheden optraden; 

 c. indien de aanvraag berust op bijzondere familieomstandigheden: schriftelijke bewijsstukken 
waaruit de bijzondere familieomstandigheden blijken; 

 d een Bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs m.b.t. de hoogte van de prestatiebeurs in de 
laatste maand van het studiejaar waar de aanvraag betreking op heeft. 

 
5. Indien de aanvrager niet binnen de in lid 4 genoemde termijn de daarin genoemde stukken heeft 

ingediend, of niet compleet heeft ingediend, krijgt hij een termijn van 3 weken om de aanvraag 
aan te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de aanvraag 
verder niet behandeld. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. 

 
 

                                                                                                                                                 
studiebegeleider in dit artikel. Met de studiebegeleider worden dan de maatregelen besproken die nodig zijn om 

te voorkomen dat de studievertraging nodeloos oploopt.  
 

Verwijderd: rin de 
bijzondere 
omstandigheden speelden
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artikel 7 - Behandeling en beslissing 
 
1. De directeur van Onderwijs en Onderzoek beslist namens het College van Bestuur op de 

aanvraag binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de in artikel 6 lid 4 bedoelde stukken. 
 
2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 6 wordt voor advies voorgelegd aan de studentendecaan .  
 
3. De beslissing houdt in: 
 - hetzij de afwijzing van de aanvraag; 

- hetzij de toekenning van een termijn van financiële ondersteuning  over een te bepalen 
periode; 

- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of 
omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld. 

 
4. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het 
College van bestuur ex artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. In de beslissing die op het 
bezwaarschrift wordt genomen, wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing 
beroep kan instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs ex artikel 7.66 WHW. 

 
 
artikel 8 – Omvang en uitbetaling afstudeersteun 
 
1. De omvang van de financiële steun is gelijk aan de basisbeurs, aanvullende beurs, en 

éénouder-toeslag die aanvrager genoot in de laatste maand van het studiejaar waarin de 
bijzondere omstandigheden speelden. 

2. Voor de student die niet meer in aanmerking komt voor een basisbeurs, maar nog wel voor een 
aanvullende beurs en een basislening of alleen een basislening, is de omvang van de financiële 
steun gelijk aan de in lid 1 genoemde aanvullende beurs en de laatste door aanvrager genoten 
basisbeurs. 

3. De financiële ondersteuning wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn 
wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. De eerste termijn 
gaat in met ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek ontvangen is, 
tenzij de aanvrager verzoekt om een ander, later tijdstip.  

 
 
artikel 9 – Afwijkingsbevoegdheid 
 
De directeur van Onderwijs en Onderzoek handelt namens het College van Bestuur bij aanvragen 
om financiële ondersteuning overeenkomstig deze regeling, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de regeling te dienen doelen. 
 
 
artikel 10 - Inwerkingtreding en overgangsbepaling 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012.  
 
 
Toelichting 
In de vorige regeling was er een direct verband tussen het recht op deze vorm van financiële 
ondersteuning en prestatiebeurs (basisbeurs en aanvullende beurs). Naar verwachting zal de 
basisbeurs voor de masterfase met ingang van 1 september 2012 vervallen. Ongewijzigde 
handhaving van de oude regeling zou tot gevolg hebben dat studenten met alleen een basisbeurs, 
in de masterfase geen compensatie van de studievertraging ten gevolge van een van de 
bovenstaande omstandigheden kunnen krijgen en daardoor het risico lopen dat er het diploma 
niet wordt gehaald. De Universiteit Utrecht lijkt dat niet wenselijk.  
 
Belangrijkste wijzigingen 
o In de huidige regeling is de oude koppeling tussen het recht op deze financiële ondersteuning 

en prestatiebeurs dusdanig verwerkt dat deze vorm van ondersteuning in beginsel ook voor de 
masterfase mogelijk blijft.  

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: aanvraag

Verwijderd: partnertoeslag 
c.q. 

Verwijderd:  ¶

Verwijderd: 0

Verwijderd: <#>De 
Beleidsregels 
afstudeersteun op grond 
van overmacht van 15 juni 
2000 worden ingetrokken¶
¶
<#>Verzoeken om 
financiële ondersteuning 
die betrekking hebben op 
studiejaar 2009/10 worden 
behandeld volgens de 
Beleidsregels 
afstudeersteun op grond 
van overmacht van 15 juni 
2000.¶
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o In de art 2 tweede lid is de terminologie aangepast aan de nieuwe bepalingen van de WFS 
2000 en de WHW. 

 
In art 8 is een technische wijziging ingevoerd met betrekking tot de partnertoeslag. Deze zal naar 
verwachting met ingang van 1 januari 2013 verdwijnen. Studenten die in de periode september 
2012 en januari 2013 een partnertoeslag krijgen, kunnen deze alsnog vergoed krijgen door een 
beroep te doen op de hardheidsclausule.
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Bijlage 3: Regeling financiële ondersteuning collegegeld langstudeerders (NIEUW) 
 
artikel 1 -  Financiële ondersteuning  
 
Voor financiële ondersteuning collegegeld langstudeerders komt in aanmerking de student die: 

a) het verhoogde collegegeld langstudeerders als bedoeld in artikel 7.45 b WHW is 
verschuldigd 

b) meer dan 12 maanden financiële ondersteuning toegekend gekregen heeft op grond van de 
Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht of de Beleidsregels 
afstudeersteun op grond van overmacht en 

c) deze ondersteuning toegekend gekregen heeft voor vertraging in de opleiding waarvoor hij 
het op grond van artikel 7.45 b WHW verhoogde collegegeld is verschuldigd en 

d) zich voor de desbetreffende opleiding inschrijft als student 
 
 
artikel 2 – Omvang steun langstudeerders 
 
1. De omvang van de financiële steun langstudeerders wordt uitgedrukt in maanden.  

 
2. Het maandbedrag van de steun bedraagt één twaalfde van het verschil tussen het basistarief 

van het wettelijk collegegeld en het verhoogd wettelijk collegegeld, bedoeld in art. 7.45, 
eerste lid WHW. 
 

3. Het aantal maanden financiële ondersteuning langstudeerders is gelijk aan het aantal maanden 
toegekende afstudeersteun voor de opleiding waarvoor het verhoogde collegegeld is 
verschuldigd minus twaalf.  
 

4. In totaal kan niet meer dan 12 maanden steun worden toegekend. 
 

5. De financiële ondersteuning wordt ineens als gift uitgekeerd. Indien de inschrijving van de 
student geschiedt met ingang van een latere datum dan 1 september, worden in dat studiejaar 
niet meer maanden financiële ondersteuning uitgekeerd dan het aantal maanden dat de student 
in dat studiejaar is ingeschreven. 

 
 
artikel 3 - Aanvraag  
 
1. Een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt digitaal ingediend via het daartoe 

vastgestelde formulier. 
 
2. Aan de aanvrager wordt digitaal een ontvangstbevestiging gestuurd. 
 
3. Aanvragen, ingediend na 31 augustus van het studiejaar waarvoor financiële steun voor het 

verhoogde collegegeld langstudeerders wordt aangevraagd, worden niet in behandeling 
genomen, tenzij aanvrager aantoont dat een aanvraag achterwege is gebleven door overmacht. 

 
 
artikel 4 - Behandeling en beslissing 
 
1. De directeur van de directie Onderwijs en Onderzoek beslist namens het College van Bestuur 

op de aanvraag binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag.  
 

2. De beslissing houdt in: 
- hetzij de afwijzing van de aanvraag; 
- hetzij de toekenning van een of meer maanden financiële ondersteuning 
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend. 

 
3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij 
het College van bestuur ex artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. In de beslissing die op 
het bezwaarschrift wordt genomen, wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze 
beslissing beroep kan instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs ex artikel 
7.64 WHW. 
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Artikel 5 - Hardheidsclausule 
 
De directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek is bevoegd om van de bepalingen in deze 
regeling af te wijken indien strikte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende 
aard.  
 
 
Toelichting 
In art. 7.51 WHW is per 1-9-11 in het vierde lid vastgelegd dat de onderwijsinstelling een regeling 
moet maken voor financiële vergoeding van een student die ten gevolge van ziekte, zwangerschap 
en bevalling, een functiestoornis of bijzondere familieomstandigheden het verhoogd wettelijk 
collegegeld (lees collegegeld + langstudeerboete) verschuldigd is. De regeling wordt sober 
ingericht omdat in de regelingen Bestuursbeurzen en Afstudeersteun ruimere toekenningen zijn 
opgenomen dan strikt wettelijk noodzakelijk. 
 
Benchmarking 
Momenteel heeft alleen Radboud Universiteit Nijmegen een regeling vastgesteld. De RUN heeft 
een erg ruwe schatting gemaakt van het aantal gehandicapten dat bij haar studeert en aanspraak 
kan maken op compensatie: 80. Zo’n hoog aantal zal de UU niet halen omdat de te compenseren 
studievertraging wordt beperkt tot de beursperiode; Radboud doet dat niet.  
 
Financiële consequenties 
Geprobeerd is een schatting te maken van de kosten als gevolg van deze uitgangspunten op basis 
van reeds toegezegde compensatie voor studievertraging in de periode 2008-2011. Dat resulteert 
in maximaal 15 studenten met maximaal 3000 euro vergoeding, zijnde 45.000 euro (is wrs 
minder). Hieronder vallen ook studenten met een functiestoornis. 
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Bijlage 4: Regeling Bestuursbeurzen voor studentleden in universitaire bestuursorganen 
 
Inleiding 
 
Student-leden van bepaalde universitaire bestuurs- of medezeggenschapsorganen komen op grond 
van artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992, 593) 
in aanmerking voor financiële steun. In de onderhavige regeling is vastgelegd op hoeveel steun in 
de vorm van een bestuursbeurs deze studenten kunnen rekenen. Het College van Bestuur heeft 
deze regeling met instemming van de Universiteitsraad op 28 juni 2001 vastgesteld en nader 
gewijzigd op 1 juli 2003 en 14 december 2010.  
 
artikel 1: rechthebbenden  
 
1. Voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 2 komt in aanmerking de student, die: 

- lid is van de universiteitsraad voor een eerste  of tweede jaar, of 
- lid is van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan opgenomen in de Bijlage bij 
deze regeling.  
De student die voor een derde of volgende jaar lid is van de universiteitsraad komt niet in 
aanmerking voor een bestuursbeurs. 
 

2. De decaan van de faculteit legt jaarlijks, voor aanvang van het studiejaar namens het College 
van Bestuur in de Bijlage bij deze regeling voor elk bestuurs- of medezeggenschapsorgaan in 
diens faculteit vast voor hoeveel steun de student-leden in aanmerking komen. Hierbij wordt het 
bepaalde in artikel 2 in acht genomen. 

 
artikel 2: omvang bestuursbeurs 
 
4. De decaan van de faculteit stelt voor de leden in de verschillende bestuurs- of 

medezeggenschapsorganen vast hoe groot de gemiddelde tijdsinvestering per week is. De 
hoogte van de bestuursbeurs is volgens de onderstaande tabel afhankelijk van de gemiddelde 
tijdsinvestering per week, gekoppeld aan een gedeelte van de maximale studiefinanciering op 
1 september van het betreffende studiejaar. Hierop wordt een toeslag gegeven bestaande uit 
x/10e (resp. x/20e) van het verschil tussen het verschuldigde wettelijk collegegeld en het bedrag 
bedoeld in art. 7.45, vierde lid, WHW. 

 
 
Groep Tijdsinv. Gemiddeld/ week Grondslag 
O minder dan 1 halve werkdag geen vergoeding, of  

5% van max.studiefinanciering 
I 1 halve werkdag 10% van max.studiefinanciering 
II 2 halve werkdagen 20%  van max.studiefinanciering 
III 3 halve werkdagen 30% van max.studiefinanciering 
IV 4 halve werkdagen 40% van max.studiefinanciering 
V 5 halve werkdagen 50% van max.studiefinanciering 
VI 6 halve werkdagen 60% van max.studiefinanciering 
VII 7 halve werkdagen 70% van max.studiefinanciering 
VIII 8 halve werkdagen 80% van max.studiefinanciering 
IX 9 halve werkdagen 90% van max.studiefinanciering 
X 10 halve werkdagen 100% van max.studiefinanciering 
 
5. Voor student-leden van de universiteitsraad bedraagt de bestuursbeurs tot en met het studiejaar 

2011-2012, 80% van de maximale studiefinanciering. Met ingang van het studiejaar 2012-2013 
bedraagt de bestuursbeurs 74% van de maximale studiefinanciering. 

 
6. Als de aanvrager slechts gedurende een deel van het jaar de bestuursfunctie vervult, wordt de 

omvang van de bestuursbeurs naar rato verminderd. 
 
7. Studenten die een aanvullende beurs genieten in hun bestuursjaar kunnen een toeslag krijgen op 

de in het eerste lid genoemde bedragen. De hoogte van deze toeslag bedraagt het op basis van 
de tabel in het eerste lid vastgestelde x/10e (resp. x/20e) vermenigvuldigd met twaalf maal de 
aanvullende beurs die aanvrager geniet in de maand september van het betreffende studiejaar.   
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artikel 3 - aanvraag  
 
3. Een aanvraag voor een bestuursbeurs wordt ingediend bij de decaan van de faculteit door 

middel van een daartoe strekkend formulier. Student-leden van de universiteitsraad dienen de 
aanvraag voor een bestuursbeurs in bij het College van Bestuur. 

 
4. Aanvragers die een beroep doen op de toeslag bedoeld in artikel 2, vierde lid, zenden bij de 

aanvraag de volgende stukken mee: 
- een bewijsstuk waaruit de hoogte van de in de maand september van het betreffende 

studiejaar genoten aanvullende beurs blijkt; 
- of desgevraagd een verklaring van de directie Onderwijs & Onderzoek waaruit de hoogte 

van de toeslag blijkt.  
 

5. Aan de aanvrager wordt binnen uiterlijk 2 weken een ontvangstbevestiging gestuurd. 
 
6. Aanvragen, ingediend na 31 december van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetref-

fende bestuursfunctie werd vervuld, worden niet in behandeling genomen, tenzij aanvrager 
aantoont dat een aanvraag achterwege is gebleven door overmacht. 

 
artikel 4 - behandeling en beslissing 
 
1. De decaan van de faculteit beslist op de aanvraag binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van 

de aanvraag. Het College van Bestuur beslist op aanvragen van student-leden van de 
universiteitsraad binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag. 

 
2. De beslissing houdt in: 

- hetzij de afwijzing van de aanvraag 
- hetzij de toekenning van een bestuursbeurs over een te bepalen periode 
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend. 

 
3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het 
College van bestuur ex artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. In de beslissing die op het 
bezwaarschrift wordt genomen, wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing 
beroep kan instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs ex artikel 7.66 WHW. 

 
artikel 5 –Uitbetaling bestuursbeurs 
 
De bestuursbeurs wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald 
aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft.  
 
artikel 6 - Hardheidsclausule 
 
De decaan van de faculteit (c.q. het College van Bestuur in geval van aanvragen van student-
leden van de universiteitsraad) is bevoegd om van de bepalingen in deze regeling af te wijken 
indien strikte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  
 

Verwijderd: Studentenservi
ce
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Bijlage 5: Regeling Utrecht Excellent Scholarships voor niet-EU/EER-onderdanen 
 
als bedoeld in artikel 7.51, derde lid, WHW; vastgesteld op 22 juni 2010 door het college van 
bestuur met instemming van de universiteitsraad. 
 
 
artikel 1: Voorwaarden voor een beurs  
 
1. Voor een beurs, bedoeld in artikel 3 komt in aanmerking de student, die: 

a. niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie/ Europese Economische 
Ruimte, Zwitserland of Suriname en instellingscollegegeld verschuldigd is aan de 
Universiteit Utrecht; 

b. een niet-Nederlandse vooropleiding op middelbare school en/of bachelor niveau heeft; 
c. ingeschreven is voor een internationaal (bekostigd) masterprogramma van de Universiteit 

Utrecht dat op 1 september start, dan wel voor het bachelorprogramma in Economics and 
Business Economics of het University College Utrecht;  

d. (indien van toepassing:) voldoet aan de voorwaarden om een Nederlands visum te 
krijgen; 

e. door de Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU 
is geselecteerd als de kwalitatief beste internationale kandidaat op basis van de volgende 
criteria:   
- goede tot excellente academische resultaten; 
- in staat zijn het programma af te ronden in de tijd die ervoor staat. 

 
2. Geselecteerde kandidaten die aan de voorwaarden van het eerste lid voldoen, krijgen in mei 

voorafgaand aan het studiejaar waarin zij zijn toegelaten een beurs aangeboden. Studenten 
kunnen geen beurs op grond van deze regeling aanvragen. 

 
 
artikel 2 – Vaststelling budget  
 
1. Jaarlijks stelt het college van bestuur per kalenderjaar het budget voor de beurzen op grond 

van deze regeling vast. 
 

2. Op basis van het gemiddelde van het totaal aantal ingeschreven studenten in Engelstalige 
programma’s over de twee voorgaande jaren verdeelt het college van bestuur dit budget 
onder de graduate schools, de Undergraduate School van USE en University College Utrecht.  
 

3. Er worden slechts beurzen op grond van deze regeling verstrekt voor zover daarvoor gelden 
beschikbaar zijn in het betreffende boekjaar. 

 
 
Artikel 3 – Toekenning en omvang van de beurs  
 
1. De beurs wordt toegekend voor een studiejaar. De beurs kan jaarlijks verlengd worden, tot 

uiterlijk de duur van het programma. 
 

2. De Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU bepaalt 
de beurs van de geselecteerde kandidaten: 

- platinum dekt collegegeld + € 10.000 levensonderhoud 
- gold dekt het collegegeld 
- silver 75% van het collegegeld 
- bronze 50% van het collegegeld, of 
- ivory 25% van het collegegeld. 

 
3. De beslissing houdt in de toekenning van een gift. 

 
4. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. In de beslissing wordt deze erop 

gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het College van bestuur.  
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Toelichting 
 
Deze regeling die gebaseerd is op de WHW voorziet in beurzen voor niet-EU/EER onderdanen. 
Deze beurzen mogen betaald worden uit de rijksbijdrage.  
De UES-beurzen zijn bedoeld om excellente internationale studenten aan te trekken in de 
bekostigde Engelstalige opleidingen van de Universiteit Utrecht: de Engelstalige masteropleidingen 
in de Graduate schools en de Engelstalige bachelors UCU en Economics.  
 
De Graduate Schools (c.q. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU) bepalen 
welke studenten een beurs krijgen. Het is de bedoeling dat focus bij het beschikbaar stellen van 
beurzen aan talentvolle studenten wordt gelegd bij programma’s die succesvol zijn in de 
internationale markt (af te meten aan een substantieel aantal ingeschreven internationale studenten 
in de afgelopen 2 studiejaren). Zodoende worden de UES-beurzen effectiever ingezet.  
De administratieve afhandeling en uitbetaling van de beurzen wordt verzorgd door de directie 
Onderwijs & Onderzoek. 
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Bijlage 6: Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen 
 
vastgesteld op 22 juni 2010 door het college van bestuur met instemming van de universiteitsraad. 
 
 
Inleiding 
 
In artikel 7.4a, achtste lid van de WHW staat dat universiteiten de studielast van éénjarige 
masteropleidingen mogen vergroten. Artikel 7.51, eerste lid sub d WHW schrijft voor dat de 
universiteit in dat geval een regeling voor financiële ondersteuning voor studenten in de verlengde 
masteropleidingen moet treffen. In deze regeling zijn de voorwaarden voor steun, de omvang 
daarvan en de regels van procedurele aard nader uitgewerkt.  
 
 
Artikel 1 - voorwaarden steun 
 
1. Voorwaarde voor financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 2 is dat de student: 

a. binnen de diplomatermijn als bedoeld in de WSF 2000 het masterexamen heeft behaald 
van een door de Universiteit Utrecht verlengde masteropleiding, èn 

b. gedurende het verlengde deel van de masteropleiding niet meer in aanmerking komt voor 
studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs, èn 

c. gedurende de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60 
studiepunten, voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een lening als bedoeld in 
artikel 5.2, derde lid van de WSF 2000 

d. geen vijfde jaar aanvullende prestatiebeurs heeft gekregen. 
 

2. Een student kan niet voor meer dan één door de Universiteit Utrecht verlengde masteropleiding 
financiële steun ontvangen. 
 

3. Geen steun is mogelijk als de verlengde opleiding zodanig is geprogrammeerd dat de student 
binnen één jaar het afsluitend examen van de verlengde opleiding kan halen. 

 
 
Artikel 2 - omvang van de steun  
 
1. De financiële ondersteuning is gelijk aan het aantal maanden dat overeenstemt met de 

studielast die uitgaat boven de 60 studiepunten, maal het maandbedrag dat laatstelijk (in de 48e 
resp. 60e maand indien art. 5.2b, van de WSF 2000 is toegepast) als prestatiebeurs 
(aanvullende beurs, aanvullende toeslag één-oudergezin) werd ontvangen.  
 

2. Indien de student tijdens de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60 
studiepunten, één of meer maanden in aanmerking komt voor studiefinanciering in de vorm van 
een prestatiebeurs, wordt de financiële ondersteuning bedoeld in het eerste lid verminderd met 
dat aantal maanden.  
 

3. Indien de student tijdens de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60 
studiepunten het masterexamen behaalt van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd, 
wordt over de maanden na het behalen van het afsluitend examen geen steun meer verstrekt. 
 

4. De financiële ondersteuning wordt ineens als gift uitgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3 - verzoek  
 
1. Een verzoek om financiële ondersteuning moet worden ingediend binnen 4 weken na het 

behalen van het masterexamen van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd, bij de 

Verwijderd:  door 
toepassing van art. 5.6, 
eerste t/m negende lid, 
van de WSF 2000

Verwijderd: 6

Verwijderd: tiende lid 

Verwijderd: basis

Verwijderd: partner of 
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directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek door middel van een daartoe strekkend 
formulier. 
 

2. Bij het verzoek worden gevoegd: 
- een kopie van het masterexamen van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd. 
- een verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de hoogte van de laatstelijk 

genoten prestatiebeurs van betrokkene blijkt. 
 

3. De directeur Onderwijs & Onderzoek beslist namens het college van bestuur op de aanvraag 
binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek. De beslissing houdt in: 

- hetzij de afwijzing van de aanvraag; 
- hetzij de toekenning van financiële ondersteuning. 

 
4. In de beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken 

bij het College van bestuur. In de beslissing die op het bezwaarschrift wordt genomen, wordt de 
aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing beroep kan instellen bij het College van 
beroep voor het hoger onderwijs. 

 
 
Artikel 4: hardheidsclausule 
 
Financiële ondersteuning is tevens mogelijk indien strikte toepassing van deze regeling zou leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
 
Toelichting 
 
Het systeem van de masterbeurzen werkt als volgt: 
- studenten die een verlengde masteropleiding gaan volgen hoeven na afloop van de beursperiode 

nog geen masterbeurs aan te vragen bij de Universiteit Utrecht: zij kunnen de studiefinanciering 
gewoon lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (gedurende maximaal drie jaar). Zodoende 
houden zij recht op de Ov-kaart. 

- uitbetaling van de masterbeurs vindt achteraf plaats: zodra de student aantoont dat hij binnen 
de diplomatermijn van tien jaar het masterdiploma haalt, wordt de eventuele aanvullende beurs 
van de studiefinanciering over het vijfde jaar door de Universiteit Utrecht ineens aan de student 
uitgekeerd.  

- de steun is gelijk aan hetgeen de student aan eventuele aanvullende beurs (en eventuele 
éénoudertoeslag) ontving. Voor de basisbeurs is er geen vergoeding, aangezien er geen 
basisbeurs voor de masterfase is. 

 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun sluiten aan bij de wettelijke voorwaarden 
voor studiefinanciering voor een langere masteropleiding: 
- de student moet binnen de diplomatermijn van tien jaar het masterexamen van de verlengde 

masteropleiding hebben behaald; als er geen diploma wordt gehaald, is er geen beurs die als 
gift wordt uitgekeerd.  

- voorts geldt als voorwaarde dat de student ook in aanmerking zou moeten komen voor 
studiefinanciering als de verlengde masteropleiding ook regulier (langer) recht op een 
prestatiebeurs zou geven. Dit betekent dat voldaan moet worden aan de overige voorwaarden 
van de WSF 2000 voor het recht op studiefinanciering. 

- Bij aanvang van het verlengde deel van de master moet de student reeds vier jaar 
prestatiebeurs genoten hebben. Studenten die op dat moment nog niet de gehele prestatiebeurs 
hebben ontvangen (bijvoorbeeld omdat zij pas later op grond van hun nationaliteit in 
aanmerking kwamen voor studiefinanciering) kunnen geen steun van de universiteit krijgen: zij 
hebben immers nog gewoon recht op een prestatiebeurs voor de masteropleiding.  

- studenten die reeds een vijfde jaar prestatiebeurs hebben gekregen omdat zij een (andere) 
langere opleiding doen (bijvoorbeeld geneeskunde) komen ook niet in aanmerking voor steun: 
dit zou namelijk ook niet het geval zijn als de steun beschikbaar zou zijn als reguliere 
studiefinanciering.  

- De steun wordt slechts verleend voor één opleiding. Dat betekent dat studenten die twee 
verlengde masteropleidingen volgen, zullen moeten kiezen voor welke opleiding zij steun 
vragen. Ook deze eis is naar analogie van de regels m.b.t. studiefinanciering. 

Verwijderd: 4 jaar 

Verwijderd: het beursdeel 
(basisbeurs en 

Verwijderd: )

Verwijderd: basisbeurs en 
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Noot: in artikelen 1 en 2 een aantal technische wijzigingen per 1 september 2012 als gevolg van het 
wetsvoorstel. 
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Bijlage 7: Regeling financiële ondersteuning studenten in opleidingen waaraan niet 
langer accreditatie is verleend 

 
vastgesteld op 22 juni 2010 door het college van bestuur met instemming van de universiteitsraad. 
 
 
Artikel 1 - voorwaarden steun 
 
Voorwaarde voor financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 2 is dat de student: 
a. ingeschreven is voor een bekostigde opleiding van de Universiteit Utrecht waaraan niet langer 

accreditatie is verleend, 
b. de opleiding niet aan een andere universiteit kan voltooien, 
c. feitelijk studerend is en een zodanige studievoortgang heeft dat hij binnen de diplomatermijn 

als bedoeld in de WSF 2000 het examen zal behalen van de onder a bedoelde opleiding, 
d. op het tijdstip waarop de accreditatie van de opleiding afloopt, aanspraak heeft op 

studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs,  
e. zonder onderbreking de onder a bedoelde opleiding blijft volgen. 
 
 
Artikel 2 - omvang van de steun  
 
1. De hoogte van de financiële ondersteuning is gelijk aan de prestatiebeurs (basisbeurs, 

aanvullende beurs, toeslag één-oudergezin) die de student ontvangen zou hebben als de 
accreditatie van de opleiding niet afgelopen zou zijn.  
 

2. Het aantal maanden steun wordt berekend door het aantal door de student nog te behalen 
studiepunten voor de opleiding, gerekend vanaf de maand van afloop van de accreditatie, te 
delen door vijf. Dit aantal wordt verminderd met de maanden (gerekend vanaf de maand van 
afloop van de accreditatie) waarover de student voor de in artikel 1 onder a bedoelde 
opleiding geen aanspraak meer gehad zou hebben op prestatiebeurs in de vorm van een gift. 
 

3. De financiële ondersteuning wordt maandelijks uitgekeerd. 
 

4. Indien 
- het examen van de opleiding waaraan niet langer accreditatie is verleend, wordt behaald 

binnen de diplomatermijn als bedoeld in de WSF 2000, en  
- de voor die opleiding genoten prestatiebeurs niet omgezet wordt in een gift omdat de 

opleiding waarvan het diploma is behaald niet meer geaccrediteerd is, 
- de student binnen de diplomatermijn geen ander examen behaalt waardoor de voor de 

opleiding genoten prestatiebeurs wordt omgezet in een gift,  
wordt de steun vermeerderd met de voor die opleiding genoten prestatiebeurs.  

 
 
Artikel 3 - verzoek  
 
1. Een verzoek om financiële ondersteuning ex artikel 2.2 moet worden ingediend binnen 6 weken 

na het einde van de accreditatie bij de directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek door 
middel van een daartoe strekkend formulier. Een verzoek om financiële ondersteuning ex artikel 
2.4 wordt ingediend als vaststaat dat de student binnen de diplomatermijn geen diploma meer 
kan behalen waardoor de voor de opleiding genoten prestatiebeurs wordt omgezet in een gift. 
 

2. Bij het verzoek wordt een verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs gevoegd waaruit de 
hoogte van de laatstelijk genoten prestatiebeurs van betrokkene blijkt. 
 

3. De directeur Onderwijs & Onderzoek beslist namens het college van bestuur op de aanvraag 
binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek. De beslissing houdt in: 

- hetzij de afwijzing van de aanvraag; 
- hetzij de toekenning van financiële ondersteuning. 

 

Verwijderd: partner of 

Verwijderd: laatstelijk door 

Verwijderd: werd 
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4. In de beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken 
bij het College van bestuur. In de beslissing die op het bezwaarschrift wordt genomen, wordt de 
aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing beroep kan instellen bij het College van 
beroep voor het hoger onderwijs. 

 
 
Artikel 4: hardheidsclausule 
 
Financiële ondersteuning is tevens mogelijk indien strikte toepassing van deze regeling zou leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
 
Toelichting 
 
Artikel 7.51, eerste lid sub e WHW schrijft voor dat de universiteit een regeling financiële 
ondersteuning treft voor studenten in opleidingen waaraan niet langer accreditatie is verleend. In 
deze regeling zijn de voorwaarden voor steun, de omvang daarvan en de regels van procedurele 
aard nader uitgewerkt. 
 
Het zal niet snel voorkomen dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen vanwege het feit 
dat de opleiding niet langer accreditatie is verleend. Als een opleiding niet voldoet aan de 
accreditatie-eisen is er namelijk een herstelperiode mogelijk van 2 jaar; gedurende deze periode 
kan de opleiding zorg dragen voor het alsnog voldoen aan het accreditatiekader. In die tijd krijgen 
studenten ook gewoon studiefinanciering voor de opleiding. 
Als een opleiding geen accreditatie krijgt en stopt, zal altijd onderzocht worden of het mogelijk is 
om met een zusterinstelling afspraken te maken over het overnemen van de zittende studenten 
(inpassen in curriculum bij zusterinstelling, zodat studenten de opleiding daar kunnen afronden). 
Als deze afspraken met een zusterinstelling gemaakt worden, is dit in overeenstemming met het 
wettelijk voorschrift dat de universiteit zorg moet dragen voor het kunnen voltooien van de 
opleiding aan dezelfde of een andere instelling (artikel 7.34, tweede lid, WHW). Voor het geval het 
niet mogelijk blijkt deze afspraken te maken, is er deze regeling als vangnet.  
 
Noot: in artikel 2 een technische wijziging per 1 september 2012 als gevolg van het wetsvoorstel. 
 
 
 
 
 



Pagina 8: [1] Verwijderd hoeve109 3/22/2012 11:17:00 AM 

Artikel 5 treedt in werking per 1 mei 2009. 
Artikel 6 en artikel 8, derde lid treden in werking per 1 mei 2010 
Artikel 4 en artikel 8, eerste en tweede lid treden in werking per 1 september 2010.  
Indien onderdeel ….. van het wetsvoorstel ‘Versterking  besturing’ (TK …..) niet in werking is 

getreden op 1 september 2009, blijft artikel 12, lid 3 van de ‘Regeling bestuursbeurzen 
voor student-bestuurders in studentenorganisaties UU’ zoals door de colleges van bestuur 
UU en HU vastgesteld met instemming van de universiteitsraad respectievelijk 
medezeggenschapsraad op 29 juni 2004 en 24 mei 2004, voor de HU van kracht tot het 
tijdstip waarop dit onderdeel van het wetsvoorstel in werking treedt. Artikel 11 lid 3 van  
de inwerkingtredingsdatum treedt voor de HU in werking met ingang van het tijdstip 
waarop het in de vorige zin genoemde onderdeel van het wetsvoorstel in werking treedt.  

 

 


	12.30147 Profileringsfonds1.pdf
	12.30147 Profileringsfonds bijlage
	Bijlage 7: Regeling financiële ondersteuning studenten in opleidingen waaraan niet langer accreditatie is verleend


