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Bestuur Onderwijsinstituut Aardwetenschappen (OWI-AW) 
 

Financiële regeling van veldwerken en excursies van de bacheloropleiding Aard-

wetenschappen en de Master’s degree programmes van de masteropleiding Earth Sciences, 
Faculteit Geowetenschappen, UU, kalenderjaar 2018. 
Zoals vastgesteld door het Bestuur OWI-AW in november 2017.  
 

 

Veldvakken spelen een belangrijke rol in aardwetenschappelijke opleidingen. Daarnaast kunnen ook 
enkele cursorische vakken een excursie bevatten. De Departementen Aardwetenschappen en Fysische 

Geografie leveren een financiële bijdrage aan de verplichte veldvakken en excursies onder de volgende 
voorwaarden: 

1. De veldactiviteit maakt onderdeel uit van de bacheloropleiding Aardwetenschappen, of van één van 
de Master’s degree programmes binnen het label Earth Sciences van de Faculteit Geowetenschappen 

van de UU, en 

2. De veldactiviteit of excursie  betreft (of maakt deel uit van) een studieonderdeel dat behoort tot het 
door de examencommissie goedgekeurde examenprogramma van de student, en 

3. De student is ingeschreven in de betreffende opleiding en voldoet aan de toelatingseisen voor het 
betreffende studieonderdeel, en 

4. De begroting van het veldwerk/excursie onderdeel is goedgekeurd door het bestuur van het 

departement FG of het departement AW. 
 

 
Veldactiviteiten 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het groepsveldwerk en het individuele veldwerk: 
 

1. Groepsveldwerk of groepsexcursie 
Het groepsveldwerk,  -veldpracticum of -excursie wordt georganiseerd door de coördinerende docent. De 
docent voert namens het Departement het financiële beheer (regelen van de reis en bespreking van de 

hotels, bus/vliegtuig enz.) met ondersteuning van het secretariaat. 
Bij deze veldactiviteiten worden de rekeningen voor reis- en verblijfkosten meestal centraal betaald. De 

docent kan in overleg met de departementscoördinator een aantal zaken overdragen aan deze 

departementscoördinator.  
In geval een eigen bijdrage in de reis- en/of verblijfkosten door de studenten van toepassing is verklaard, 

zal als hoofdregel gelden dat deze eigen bijdrage voorafgaand aan het veldwerk dient te worden voldaan. 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Ook kan voor een constructie gekozen zijn, waarbij niet eerst een bijdrage aan de faculteit of de 

coördinator overgemaakt/gegeven hoeft te worden, maar waarbij de kosten van overnachting en 
levensonderhoud ter plekke voor eigen rekening van de student komen. 

 
2. het “individuele veldwerk” 
Individuele veldwerken zijn veldwerken die buiten het standaardaanbod van het onderwijsprogramma 
vallen. Het woord ‘individueel’ geeft al aan dat de regels en afspraken hieromtrent meestal maatwerk zijn. 

Vaak zal het gaan om een veldwerk dat deel uitmaakt van het individuele afstudeerproject dat je samen 

met een docent kiest om te doen. In zo’n geval regelt de student vaak zelf zijn/haar reis en verblijf en 
voert hij/zij zelf het financiële beheer daarover. Omdat het niet verplicht is om een afstudeerproject met 

een individueel veldwerk te kiezen, geldt als uitgangspunt dat de rekeningen voor reis- en verblijfkosten 
door de student zelf worden betaald. Maar er kunnen situaties zijn waarin dat niet of slechts gedeeltelijk 

van toepassing is. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

- Als het individuele veldwerk binnen een groter onderzoeksproject van een docent, postdoc of 
promovendus past kunnen sommige kosten (deels) door dat project worden gedragen. Soms kan een 

bijdrage worden geleverd uit de algemene middelen van de onderzoeksgroep van de betrokken 
docent. 
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- In enkele situaties zijn er mogelijkheden om een aanvraag voor een veldwerksubsidie in te dienen bij 
een extern fonds. Je begeleider van het afstudeerproject kan je daarover adviseren. 

Zorg dat je vooraf weet waar je financieel aan toe bent en in ieder geval voordat je je aan 

een individueel veldwerk committeert. 
 

3. Veldwerk van andere opleidingen 
Voor veldactiviteiten van studieonderdelen die vallen buiten het aanbod van de UU-bacheloropleiding 

Aardwetenschappen of de UU-masteropleiding Earth Sciences is deze regeling niet van toepassing. 

Bovendien kan geen beroep worden gedaan op tegemoetkoming in de kosten vanuit het 
onderwijsinstituut Aardwetenschappen dan wel de Departementen Aardwetenschappen en Fysische 

Geografie. 
Voor informatie over financiële middelen in het kader van internationale uitwisselingsprogramma’s (b.v. 

Socrates of Globe) wordt verwezen naar de facultaire contactpersoon voor internationalisering (mw. W.M. 
van Deutekom e-mail inernational.geo@uu.nl) . 

 

4. Restitutie 
Indien de afrekening van het veldwerk daartoe aanleiding biedt, kan restitutie van een deel van de eigen 

bijdrage plaatsvinden. Een aanvullende heffing kan niet worden gedaan, anders dan in geval de student 
voor schades en/of verkeersboetes aansprakelijk kan worden gesteld. 

 

 
Studenten 

 
1. Ingeschreven bij de UU-bacheloropleiding Aardwetenschappen of de UU- masteropleiding Earth 
Sciences 
In beginsel is de regeling van toepassing op al deze studenten met inachtname van het hieronder 

gestelde over controle en voorwaarden voor de regeling. 

 
2. Studenten van andere UU-opleidingen 
Studenten van de UU die staan ingeschreven bij andere opleidingen dan Aardwetenschappen/ Earth 
Sciences en toch willen deelnemen aan veldactiviteiten betalen in beginsel de volledige hoofdelijke 

kostprijs van de activiteit, tenzij hierover nadere afspraken bestaan met de hoofdopleiding. Op individuele 

basis kan tegemoetkoming in de kosten worden verleend door het onderwijsinstituut Aardwetenschappen 
of de achterliggende departementen. Men kan ook proberen een subsidie bij de eigen opleiding te 

verkrijgen. In geval dat het interne universitaire systeem van Studiepuntbekostiging zorgt dat de 
betrokken departementen langs die weg aanvullende financiering ontvangen vanwege deelname door 

studenten van andere opleidingen, dan geldt voor deze studenten een gelijke eigen bijdrage als voor de 

reguliere studenten Aardwetenschappen. 
Voor studenten van de BSc opleiding Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Utrecht geldt een 

aparte regeling. Deze studenten betalen een eigen bijdrage die gelijk is aan de studentenbijdrage voor de 
studenten AW. De resterende kosten worden ten laste gebracht van de LAS opleiding. Deze materiële 

kosten worden door het OWI-AW direct in rekening gebracht bij het Onderwijs Instituut van LAS.  
 

3. Buitenlandse studenten 
Buitenlandse studenten, die in het kader van een internationaliseringprogramma afgesproken veld-
studieonderdelen volgen binnen de onderwijsprogramma’s van de bacheloropleiding Aardwetenschappen 

of de masteropleiding Earth Sciences, kunnen in aanmerking komen voor subsidie, mits zij ingeschreven 
zijn aan de Universiteit Utrecht. In beginsel geldt ook voor hen de normale, vastgestelde eigen bijdrage. 

 

Controle of is voldaan aan de voorwaarden voor de regeling 
Voordat sprake kan zijn van de deelname van een student aan een veldwerk- en/of een excursie 

onderdeel zal worden gecontroleerd of de student heeft voldaan aan zijn verplichtingen. De 
Examencommissie controleert bij het Studiepunt of is voldaan aan inschrijving van de student in de 

mailto:inernational.geo@uu.nl
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opleiding en/of is voldaan aan de toelatingseisen voor een veldwerk of excursie en informeert de 
coördinerende docent over de resultaten van deze controle. Vervolgens zal worden gecontroleerd of aan 

de financiële verplichtingen is voldaan en de eigen bijdrage is betaald. 

 

 
Financiële organisatie  

 
Eigen bijdrage studenten 
De verantwoordelijke docent levert een begroting in voor de excursie of het veldpracticum, inclusief een 

(potentiële) deelnemerslijst bij het OWI-AW. Na goedkeuring van de begroting door het onderwijsbestuur, 
wordt in overleg met de desbetreffende BSc en/of MSc coördinator de eigen bijdrage per deelnemende 

student vastgesteld. Deze gehele procedure wordt jaarlijks steeds voor de kerstvakantie uitgevoerd en 
betreft het aansluitende boekjaar. Deze bijdrage zal elk jaar opnieuw worden bijgesteld op basis van 

prijsstijgingen en nieuwe begrotingen. 
 

Bijzondere zaken 
 
1) Maaltijden 
Maaltijden maken slechts deel uit van de begroting wanneer de opzet van de veldactiviteit met zich mee 
brengt dat studenten niet in hun eigen maaltijd kunnen voorzien. In alle andere gevallen worden de 

maaltijdkosten buiten de begroting gehouden en komen deze voor rekening van de student zelf. 

 
2) Verzekeringen 
Via de Europeesche geldt voor alle goedgekeurde groepsveldactiviteiten een dekking voor W.A. 
verzekering en ongevallenverzekering. Het (onderwijs)secretariaat heeft een overzicht van alle aan een 

specifiek veldwerk en/of excursie deelnemende studenten. Indien (verzekeringstechnisch) gewenst kan 
die lijst worden aangeleverd aan de administratie. Zie ook punt 5 hieronder.  

  
3) Uitleen veldwerkmateriaal 
In het kader van een aantal BSc en MSc veldwerken wordt veldwerkapparatuur in bruikleen ter 

beschikking gesteld aan studenten. De studenten betalen hiervoor een borg die moet worden voldaan aan 
de desbetreffende docent dan wel de afdeling Uitleen van het bewuste Departement. In geval van schade 

en grove nalatigheid van de zijde van de student zal de borg niet worden terugbetaald.  

 
4) Chauffeurs 
In geval sprake is van eigen vervoer, al dan niet via door de faculteit gehuurde busjes, worden 
aanvullende afspraken gemaakt over financiën en aansprakelijkheid met de daarvoor aangewezen 

student-chauffeurs. 

Verkeersboetes in verband met te hard rijden, rijden door het rode verkeerslicht, overschrijding 
doorgetrokken streep etc. etc.  komt geheel voor rekening van alle inzittenden van de betreffende bus. 

Alle inzittenden hebben hierbij een verantwoordelijkheid.   
Gehuurde bussen dienen geheel afgetankt en schoon te worden opgeleverd bij de verhuurder. Maak 

desnoods foto’s van de km-stand en benzinemeter alsmede van het interieur. Dit kan lastige discussies 
achteraf voorkomen. 

 

5) Veldwerk - veiligheid 
Iedere student dient (jaarlijks) voor aanvang van het veldwerk en/of de excursie de verklaring inzake 

veiligheid en gedrag tijdens excursies en veldwerken te lezen en te ondertekenen. Niet ondertekenen 
betekent dat de student niet toegelaten zal worden tot het veldwerk en/of de excursie.  

 

De studentenbijdrage voor het jaar kalenderjaar 2018 is opgenomen in bijlage 1 van deze 
notitie. 
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Procedure invordering eigen bijdrage van studenten aan excursies of veldwerk 
 

De te volgen procedure is afhankelijk van de regelingen per departement dan wel docent. 

Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: 
1) studenten betalen de vastgestelde eigen bijdrage op basis van een hen toegezonden factuur. Indien 

dit is aangegeven dient de betaling tijdig gedaan te worden met behulp van de online betaalportal 
van de universiteit, of 

2) volgens een in de studiewijzer vermelde procedure, ruimschoots voor de aanvang van de 

veldactiviteit of excursie, of 
3) direct ter plekke, in het veld, via (een deel van) de logistieke uitgaven. 

 
De betaling vooraf (procedure 1 of 2) geschiedt per giro/bankoverschrijving o.v.v. de code van het 

studieonderdeel waaronder het veldwerk of de excursie valt en studentnaam en studentnummer. De 
financiële administratie, in samenwerking met de onderwijscoördinator en/of departementscoördinator, 

gaat na welke studenten de bijdrage niet tijdig hebben voldaan. Deze studenten ontvangen een 

aanmaning; bij het verzenden hiervan kan een opslag worden gehanteerd van 20 euro voor de extra 
administratiekosten. Zolang de eigen bijdrage niet is voldaan kan de student worden uitgesloten van 

deelname aan het veldwerk of de excursie of van de beoordeling over deelname aan het betreffende 
onderdeel.  

 

Aanvullende clausule voor veldwerk of excursies buiten Nederland 
 

Het kan voorkomen dat voor deelname aan veldwerken of excursies buiten Nederland voor één of 
meerdere studenten een aanvullend visum of andere zaken als extra vereiste gelden. Dit kan verschillend 

zijn voor studenten van verschillende nationaliteit.  De verantwoordelijkheid om dit soort zaken op tijd te 
signaleren en te regelen ligt geheel bij de student zelf en hiervoor kan geen beroep worden gedaan op de 

faculteit. De faculteit zal uiteraard wel haar medewerking verlenen wanneer bijvoorbeeld een verklaring 

van deelname nodig is om het visum te kunnen verkrijgen. 
 

Wanneer aan dit soort zaken kosten zijn verbonden, dan zijn deze in beginsel voor eigen rekening van de 
student. In het geval deze kosten voor een verplicht onderdeel van de studie gemaakt moeten worden, 

kan de leiding van het departement, dat verantwoordelijkheid draagt voor het studieonderdeel, besluiten 

om een tegemoetkoming in bedoelde kosten te verstrekken. 
 

Slotbepalingen 
 

1) Ten onrechte ontvangen subsidies of vergoedingen worden door de Financiële Administratie of 

departementscoördinator bij de betreffende student teruggevorderd. 
 

2) Indien zich situaties voordoen waarin bovenstaande regeling niet heeft voorzien, 
behoudt het bestuur van het OWI-AW zich het recht voor om in samenspraak met de  
departementen AW en FG tot een aanvullende regeling/beslissing te komen. 

 

 

Utrecht, november 2017
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BIJLAGE 1: Tabellen 
 

 BIJDRAGE STUDENTEN Veldwerken en Excursies kalenderjaar 2018 

 
Tabel 1: BSc onderdelen 
 

Code onderdeel Omschrijving Periode Eigen bijdrage 
(Euro’s) 

Opmerkingen 
 

GEO1-1101 Excursie Ardennen Oktober 75 (uitgaande van  
3 dagen excursie) 

 

GEO2-4117 Veldwerk 1 
Frankrijk 

Mei/juni 
Ca. 4 weken 

425 Alpen 

GEO2-1118 Veldwerk 1 
Spanje 

Mei/juni 
Ca. 4 weken 

425 Aliaga / Berge 

     

GEO3-4207 Veldwerk 2 
FG Italië / NL 

Mei 
Ca. 4 weken 

600 Exclusief borgsom 
voor veldmateriaal 

GEO3-1210 Veldwerk 2 
 Orogenese 

Mei/juni 
Ca. 6 weken 

Verblijfskosten (in 
Spanje) voor eigen 
rekening.  

Ter indicatie: ca. 
600 euro excl. eten 
en drinken.  

GEO3-1217 Veldwerk 2 
 Afzettingsmilieus 

Mei/juni 
Ca. 6 weken 

Verblijfskosten (in 
Spanje) voor eigen 
rekening. 

Ter indicatie: ca. 
600 euro excl. eten 
en drinken. 

 
Tabel 2: MSc onderdelen 
 

Code onderdeel Omschrijving Eigen Bijdrage 
(Euro) 

Lumpsum 
binnenland (Euro) 

Lumpsum 
buitenland 
(Euro) 

     

GEO4-4418 MSc Exc. ESW 
 

 Duitsland. 
450 euro (10 
dagen) 

  

GEO4-1424a *) 
 

Applied Geophysics 
– Research Instruc. 

Nog nader bekend 
te maken 

  

GEO4-1430 *) Geology – Field 
Research Instruc. 

Mei/ juni 
4 weken 

 Ter indicatie: ca. 
125 euro/wk excl. 
eten/drinken. 

GEO4-1431 *) Geochemistry – 
Exc. Research 
Instruc. 

Mei / juni 
ca. 2 weken 

 Ter indicatie: ca. 
125 euro/wk excl. 
eten/drinken. 

 
 
*)  De student kan slechts aan één van deze veldwerken deelnemen, mede op kosten van het Departement AW.  


