
Bedragen Bèta Bestuursbeurs 2022-2023 VOLTIJD 
Onderstaand tabel bevat bedragen voor voltijd eerstejaars studenten en voltijd ouderejaars studenten die wettelijk 
collegegeld betalen. Deeltijd studenten of studenten die instellingsgeld betalen kunnen kijken op:  
inspraak-en-medezeggenschap bèta 
 
Gremium Uren/

wk 
Groep Bijzonderheden Basis bedrag Toeslag EERSTEJAARSi 

studenten die 
wettelijk collegegeld 
betalen 

Toeslag OUDEREJAARSii 
studenten die wettelijk 
collegegeld betalen 

Faculteitsraad 8 II Incl. DAC € 2.238,89 € 110,50 € 220,90 
DAC 2 O  € 559,72 € 27,63 € 55,23 
OC-UGS  2 O Excl. dep. OAC € 559,72 € 27,63 € 55,23 
OC-GS Natural Sciences 2 O Excl. dep. OAC € 559,72 € 27,63 € 55,23 
OC-GS Life Sciences 2 O Excl. dep. OAC € 559,72 € 27,63 € 55,23 
OC-School of Pharmacy 2 O Excl. dep. OAC € 559,72 € 27,63 € 55,23 
OAC 2 O  € 559,72 € 27,63 € 55,23 
BoS 2 O  € 559,72 € 27,63 € 55,23 
2 gremia bv. OC+OAC 4 I  € 1.119,44 € 55,25 € 110,45 

 
 

i  Eerstejaars zijn de studenten: 
o die voor de eerste keer in het Hoger Onderwijs gaan studeren,  
o met een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit of met een UAF toelage (voor vluchteling studenten) 
o nog niet eerder een aan diens opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebben behaald. 
o voldoen aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO 
 
ii Ouderejaars zijn studenten: 
o met een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit of met een UAF toelage (voor vluchteling studenten); 
o al eerder in het Hoger Onderwijs stonden ingeschreven als student  
o nog niet eerder een aan diens opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebben behaald; 
o voldoen aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO. 

Let op: In deze groep bieden sommige opleidingen ook flexstuderen aan. Studenten krijgen dan geen toeslag voor het 
collegegeld. 
Flexstuderen - Bachelors - Universiteit Utrecht (uu.nl)  
Flexstuderen - Masters - Universiteit Utrecht (uu.nl) 

 

https://students.uu.nl/sites/default/files/uu-bedragen-bestuursbeurzen.pdf
https://students.uu.nl/sites/default/files/uu-bedragen-bestuursbeurzen.pdf
https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/niet-eueer-studenten
https://www.uaf.nl/
https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/collegegeld-voor-studenten-met-een-graad
https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp
https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/niet-eueer-studenten
https://www.uaf.nl/
https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/collegegeld-voor-studenten-met-een-graad
https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/flexstuderen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/flexstuderen
https://www.uu.nl/masters/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/toelating-en-aanmelden/flexstuderen
https://www.uu.nl/masters/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/toelating-en-aanmelden/flexstuderen
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