Regeling financiële ondersteuning studenten in opleidingen waaraan niet langer
accreditatie is verleend
Inleiding
Artikel 7.51b WHW schrijft voor dat de universiteit voorzieningen treft voor de financiële
ondersteuning van een student die aan de desbetreffende instelling is ingeschreven voor een
opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend waardoor de student niet langer aanspraak
op studiefinanciering maakt. Het College van Bestuur heeft deze regeling met instemming van de
Universiteitsraad op 15 mei 2015 vastgesteld.

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 (aanvullende beurs en/of toeslag
éénoudergezin),
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 ( aanvullende beurs
en/of toeslag éénoudergezin) die laatstelijk door de student werd ontvangen.

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
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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 (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.
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