
Geacht College van Bestuur, 
 
Naar aanleiding van de discussie over de bestuursbeurzen binnen de afgelopen SPS-
vergadering sturen wij u deze brief. Fractie VUUR wil haar zorgen uitspreken over de optie  
dat alleen besturen van verenigingen met een eigen sociëteit zich kunnen uitschrijven 
wanneer de langstudeerregeling van kracht wordt. 
Het hebben van een eigen sociëteit vinden wij niet het juiste criterium voor mogelijkheid 
tot uitschrijving. Wij vinden dat besturen die fulltime met hun functie bezig zijn, met of 
zonder eigen sociëteit, de mogelijkheid moeten krijgen om zich uit te schrijven.  
 
Sport,- studie- en andere studentenverenigingen dragen ieder op hun eigen manier bij aan 
het Utrechtse studentenleven. Het besturen van deze verenigingen kost vaak erg veel tijd; 
meer dan de 40 uur per week die er formeel voor staat. De bestuursleden hebben vaak 
geen tijd om naast hun bestuurstaken onderwijs te volgen. Als de langstudeerregeling 
doorgaat zullen studenten die dreigen buiten de C+1 te vallen wel vakken moeten volgen 
tijdens hun bestuursjaar. De onderwijstijd gaat ten koste van hun bestuurswerk, waar 
verenigingen onder gaan lijden.  
 
Bovendien kunnen studieverenigingen veel betekenen voor hun opleiding of faculteit. Dit is 
terug te zien bij de organisatie van studiereizen, symposia, studievoorlichting/open dagen 
en introductie. Daarnaast houden studieverenigingen zich vaak bezig met 
onderwijsinspraak en hebben ze soms een eigen boekverkoop. Als besturen van grote 
studieverenigingen zich niet volledig op hun werk kunnen richten zullen de nadelige 
effecten ook bij de opleidingen te voelen zijn. Dat zal het studieklimaat niet ten goede 
komen. Bovendien zijn sommige studieverenigingen erg groot en hebben enkele zelfs een 
eigen pand, waardoor ze qua takenpakket zeer dicht in de buurt komen van één van de 
grote studentengezelligheidsverenigingen. 
 
In verband met de langstudeerboete is het zeer onwenselijk dat studenten meteen een 
jaar vertraging oplopen wanneer ze een fulltime bestuur doen. Wanneer je studenten de 
kans geeft zich een jaar uit te schrijven tijdens een fulltime bestuursjaar hebben ze hun 
extra jaar nog over om zich te profileren op onderwijs. Bijvoorbeeld door het volgen van 
extra vakken of een buitenlandstage. Op deze manier leidt de UU studenten op die met 
veel ervaring op verschillende gebieden klaar zijn voor de arbeidsmarkt.   
 
De zorgen die er zijn over het aantal bestuurders dat zich dan zou uitschrijven, delen wij 
niet. Het zal waarschijnlijk een grote stap zijn voor studenten om zich daadwerkelijk uit te 
schrijven. Zij kunnen dan geen vakken meer volgen, hebben geen recht op 
studiefinanciering en geen recht op een OV jaarkaart.  
 
Een eerste rondgang langs andere universiteiten leert ons dat de uitzonderingspositie die u 
aan bestuursleden van de grote gezelligheidsverenigingen wil geven, alleen in Utrecht zou 
gelden. Wij vragen ons af waarom u ervoor kiest om bestuursleden van andere 
organisaties uit te sluiten als zij zich evenzeer inzetten voor een levendig studieklimaat, 
zoals hierboven al is aangegeven. Utrecht is vaker voorloper van landelijke 
onderwijsvernieuwingen geweest, maar wij zijn van mening dat de universiteit hiermee 
geen goed voorbeeld uitdraagt. Ook op landelijk niveau, in de Tweede Kamer, zijn politici 
van verschillende partijen het er inmiddels over eens dat studentbesturen een essentieel 
onderdeel uitmaken van het hoger onderwijs, en dat een bestuur, van welke aard dan ook, 
een student kan verbreden, uitdagen en stimuleren om harder te werken.  
 
Kortom, we willen benadrukken dat we om bovengenoemde redenen vinden dat álle 
fulltime studentbestuurders zich uit moeten kunnen schrijven. Het wel of niet hebben van 
een sociëteit zien wij niet als een goede maatstaf en waarom vinden wij het maken van 
onderscheid op dit punt zeer onwenselijk.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Fractie VUUR, 
 
Monique Adriaanse 
Tessa Timmermans  


