Beste student,
Fijn dat je aankomend collegejaar je wilt inzetten in een Opleidingscommissie! Op advies van de
Universiteitsraad heeft het College van Bestuur een aantal wijzigingen aangebracht in de
bestuursbeurzenregeling voor studentmedezeggenschappers. Het bedrag dat je krijgt, is nu
afhankelijk van het type collegegeld dat je betaalt. Hieronder vind je meer informatie over (1) de
uitgangspunten van de regeling, (2) de veranderingen t.o.v. voorgaande jaren en de hoogte van
de vergoeding en (3) over de uitbetaling.
1. Uitgangspunten
•
De regeling geldt van 1 september 2020 – 31 augustus 2021.
•
De regeling bestuursbeurzen van de UU wordt gevolgd.
•
De regeling geldt voor alle bestuurs- en medezeggenschapsorganen die in het
faculteitsreglement van de faculteit Geesteswetenschappen zijn opgenomen en waarin
studenten deelnemen.
•
De regeling is alleen van toepassing op door de decaan benoemde studenten.
•
Uitgegaan wordt van een reële investering door de student. Deze investering wordt
getoetst door de voorzitter van jouw opleidingscommissie, voordat tot uitbetaling wordt
overgegaan.
2. Verandering t.o.v. voorgaande jaren en bedragen vergoeding
Voorgaande jaren ontvingen studenten een vast bedrag als vergoeding voor het aantal dagdelen
dat zij besteedden aan hun taken in de medezeggenschap ongeacht de hoogte van hun
collegegeld. Omdat studenten verschillende bedragen aan collegegeld betalen, is dit op initiatief
van de Universiteitsraad veranderd. Alle studenten ontvangen met ingang van dit collegejaar een
basisbedrag. Dit is een vast bedrag als vergoeding voor hun werk op basis van het aantal dagdelen
dat ervoor staat.
In aanvulling op het basisbedrag ontvang je een toeslag waarvan de hoogte afhankelijk is van het
type collegegeld dat je betaalt en de eventuele vertraging die je oploopt gedurende de tijd dat je
je inzet als medezeggenschapper. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Studenten die het reguliere wettelijk tarief, of het verhoogde wettelijk tarief (alleen
studenten Philosophy, Politics and Economics) betalen. Deze groep krijgt zowel het
basisbedrag als de toeslag uitgekeerd.
2. Studenten die het instellingstarief betalen (voor studenten die al een diploma in het Hoger
Onderwijs hebben gehaald of een niet-EER nationaliteit hebben). Deze groep krijgt ook
zowel het basisbedrag als de toeslag uitgekeerd.
3. Studenten die zich inschrijven als flexstudeerders. Deze studenten komen niet in
aanmerking voor de toeslag, ongeacht de omvang van de vertraging.
De vergoeding voor OC leden is vastgesteld op minder dan een halve werkdag en
studievertraging hoeft niet aangetoond te worden voor de eerste twee groepen.
Flexstudeerders ontvangen alleen het basisbedrag. Hieronder vind je alle bedragen:

Gemiddelde
tijdsinvestering
per week
minder dan 1/2
werkdag ==>

basisbedrag
€ 538,54

Toeslag bij
wettelijk
collegegeld

Toeslag bij
instellingscollegegeld BA

toeslag bij
instellingscollegegeld
(R)MA

€ 53,58

€ 257,20

€ 426,95

De onderstaande bedragen gelden voor studenten Philosophy, Politics and Economics in verband
met het hogere bedrag aan collegegeld dat zij betalen:
Gemiddelde
tijdsinvestering
per week
minder dan 1/2
werkdag ==>

basisbedrag

toeslag
wettelijk
collegegeld

toeslag
instellingscollegegeld

€ 538,54

€ 107,15

€ 300,95

Ben jij een flexstudent aankomend jaar?
Studenten die meedoen aan de pilot flexstuderen, komen niet in aanmerking voor de toeslag. Je
ontvangt alleen het basisbedrag.
Ontvang je een aanvullende beurs vanuit DUO?
Studenten die een aanvullende beurs ontvangen van DUO in het jaar dat zij deelnemen aan de
medezeggenschap hebben recht op een toeslag op hun bestuursbeurs. Deze toeslag kun je
aanvragen door contact op te nemen met studentendecaan Frank Peters (F.J.V.M.Peters@uu.nl).
Hiervoor dien je een kopie van het bericht van DUO waarop de hoogte van de aanvullende beurs
staat te kunnen overleggen.
3. Uitbetaling
Aan het eind van het collegejaar zal de faculteit nagaan hoe iedereen staat ingeschreven en de
uitbetaling uitzetten. De uitbetaling vindt dus plaats aan het eind van het collegejaar. Je ontvangt
t.z.t. bericht over de aanvraagprocedure.

