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Naar aanleiding van het recent verschenen rapport van de LSVb is er onduidelijkheid ontstaan over
de hoogte van het profileringsfonds aan de Universiteit Utrecht. Omdat de vraag van de LSVb was
gericht op de langstudeerdersmaatregel, hebben wij globale informatie gegeven over slechts twee
onderdelen van ons profileringsfonds, te weten afstudeersteun en bestuursbeurzen. Het is daarom
goed om een nadere toelichting te geven over de opbouw van ons profileringsfonds.

Het profileringsfonds van de Universiteit Utrecht is gebaseerd op artikel 7.51 van de WHW en
bestaat derhalve uit de volgende onderdelen:

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

is verleend.

De bijbehorende regelingen (1, 4, 5 en 6) zijn, met instemming van de universiteitsraad,
vastgesteld in de zomer van 2010. De regeling bestuursbeurzen (2 en 3), 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
> financiele 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 2,1 miljoen euro in het profileringsfonds. Het
fonds is als voigt opgebouwd:

Bud et 2012
Re elin 0 rand van overmacht
Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenor anisaties
Utrecht Excellent Scholarshi UES

- kennisbeurzen voor niet-EER studenten (profileringsfonds)
- kennisbeurzen voor EER-studenten formeel een

370.000
620.000

1.090.000
913.000
174.000
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http://www.uu.nl/internationalstudents


profilerinqsfonds)
Bestuursbeurzen voor studentleden van universitaire bestuursorganen 100.000
(uraad)
Bestuursbeurzen voor studentleden van facultaire bestuursorqanen p.m.
Financiele verqoedinq studenten in verlenqde masteropleidinqen nvt
Financiele ondersteuning voor studenten in opleidingen waaraan niet nvt
opnieuw accreditatie is verleend
Totaal 2.180.000

Naast bovenstaande regelingen heeft de Universiteit Utrecht nog een bedrag van 12.000 euro
beschikbaar voor topsporters.

Anders dan in het L5Vb-rapport werd aangegeven heeft de Universiteit Utrecht dus twee maal
zoveel middelen ter beschikking in het profileringsfonds, waarmee het bedrag per student ongeveer
op het gemiddelde van de universiteiten komt te liggen.

Oe regeling op grond van overmacht is een open-einderegeling, wat inhoudt dat de Universiteit
Utrecht verplicht is aile studenten die aan de voorwaarden in de regeling voldoen, financieel te
ondersteunen. Het bedrag dat voor deze regeling is gereserveerd, is gebaseerd op ervaring uit het
verleden. Het beschikbare bedrag blijkt jaarlijks ruim voldoende te zijn om aile studenten die er
aanspraak op doen, te ondersteunen. Wanneer de langstudeerdersmaatregelen een grotere
aanspraak op dit budget veroorzaken, zullen we het budget moeten bijstellen. Oat zal mogelijk ten
koste gaan van andere onderdelen van het profileringsfonds, omdat we in tijden van teruglopende
middelen het fonds niet kunnen uitbreiden. Oat zou immers ten koste gaan van het primaire
proces.

Voor de volledigheid is het goed om op te merken dat het Utrechtse studentenleven ook nog op
andere manieren financieel wordt ondersteund: de UU heeft nog een bedrag van 150.000 euro
beschikbaar voor basissubsidies voor Utrechtse verenigingen en de Hogeschool Utrecht heeft
eveneens een aanzienlijk budget ten behoeve van het Utrechtse studentenleven aan
bestuursbeurzen en basissubsidies. We zijn er daarmee van overtuigd dat het rijke Utrechtse
studentenleven door Hogeschool en Universiteit goed wordt ondersteund.

Hoogachtend,
h t college van bestu
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