Beste student,
Fijn dat je aankomend collegejaar je wilt inzetten voor de medezeggenschap! Voor jouw
werkzaamheden in de medezeggenschap ontvang je een bestuursbeurs. Het bedrag dat je
ontvangt, is afhankelijk van het type collegegeld dat je betaalt en de tijdsinvestering van de
functie. Hieronder vind je meer informatie over 1) de uitgangspunten van de regeling, 2) de
opbouw van de bestuursbeurs en 3) de uitbetaling.
1. Uitgangspunten
•
De regeling geldt van 1 september 2021 – 31 augustus 2022.
•
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 voorzitters van de betreffende organen, voordat tot uitbetaling wordt
overgegaan.
2. Opbouw bestuursbeurs
De bestuursbeurs bestaat uit twee delen. Alle studenten ontvangen een vast bedrag als
vergoeding voor hun verdiensten op basis van het aantal dagdelen dat ervoor staat, dit is het
basisbedrag.
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. Door het ministerie van OCW is besloten dat alle studenten voor
het collegejaar 21-22 een korting krijgen op het collegegeld en een lager bedrag betalen. Deze
korting is meegenomen in de vaststelling van de hoogte van de onderdelen van de
bestuursbeurzen.
We onderscheiden studenten die de volgende typen collegegeld betalen:
1. Eerstejaars studenten die voor de eerste keer in het Hoger Onderwijs gaan studeren
betalen een verlaagd wettelijk tarief (voor PPE-studenten geldt ook een lager bedrag).
Deze groep krijgt altijd de toeslag uitgekeerd, ongeacht de omvang van de vertraging.
2. Ouderejaars studenten die het reguliere wettelijk tarief, of het verhoogde wettelijk tarief
(alleen PPE studenten) betalen. Deze groep krijgt altijd de toeslag uitgekeerd, ongeacht de
omvang van de vertraging.
3. 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 de
toeslag alleen uitgekeerd nadat de vertraging aan het eind van het jaar is aangetoond.1
4. Studenten die zich inschrijven als flexstudeerders. Deze studenten ontvangen alleen het
basisbedrag en 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 daarom niet aangetoond te worden. Flexstudeerders ontvangen
alleen het basisbedrag.
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Studenten die aansluitend een tweede master volgen aan de UU en daardoor het instellingstarief ter hoogte van
het wettelijk tarief betalen, ontvangen een toeslag die ter hoogte is van het wettelijk tarief.

Hieronder vind je alle bedragen:
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De onderstaande bedragen gelden voor studenten Philosophy, Politics and Economics in verband
met het hogere bedrag aan collegegeld dat zij betalen:
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Ben jij een flexstudent?
Studenten die meedoen aan de pilot flexstuderen, komen niet in aanmerking voor de toeslag.
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.
Je kunt dit aanvragen door de volgende stappen te nemen:
1.
2.
3.

De student vraagt voor 1 mei via bestuurlijkactiefuu@uu.nl om een ‘verklaring aanvullende
beurs DUO voor bestuursbeurs medezeggenschap”.
De student stuurt een pdf mee van het Bericht van DUO waarop de hoogte van de
aanvullende beurs in september van 2021 vermeld staat. Dit bericht heb je in oktober of
november van 2020 ontvangen.
De studentendecaan schrijft een verklaring uit en stuurt die naar de student in pdf. De
studentendecaan neemt bestuursbeurs.gw@uu.nl mee in de cc (zodat het faculteitsbureau
ook op de hoogte is).

3. Uitbetaling
Aan het eind van het collegejaar zullen wij 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.

