Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen

Inleiding
In artikel 7.4a, achtste lid van de WHW staat dat universiteiten de studielast van éénjarige
masteropleidingen mogen vergroten. Artikel 7.51a, 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. Het College van Bestuur heeft deze regeling met
instemming van de Universiteitsraad op 15 mei 2015 vastgesteld.

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 aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezin , 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, vierde lid van de WSF 2000
d. geen vijfde jaar aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezin heeft gekregen door
toepassing van art. 5.2 lid 1, artikel 5.2.a of artikel 5.2.c lid 1 van de WSF 2000.

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 aanvullende beurs en/of toeslag
eenoudergezin 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 aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezin, 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.
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Artikel 3 - verzoek
1.

Een verzoek om financiële ondersteuning moet digitaal worden ingediend binnen 4 weken na het
behalen van het masterexamen van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd, bij de 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 aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezin 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 (gedeeltelijke) 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.

artikel 5 - Overgangsrecht
Voor studenten bedoeld in artikel 12.14 van de Wet studiefinanciering 2000 die voor de verlengde
masteropleiding recht hebben op prestatiebeurs in de vorm van een basisbeurs, blijft de ‘Regeling
financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen’ zoals die luidde op 31 augustus
2015 van kracht.

artikel 6 - Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2015.
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