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Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van 

Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht 

 

Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992, 

593) bevat de opdracht om nadere regels te stellen m.b.t. de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor een bestuursbeurs. De Colleges van Bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit 

Utrecht hebben de onderstaande regels met betrekking tot de toekenning van bestuursbeurzen 

vastgesteld, met instemming van respectievelijk de Hogeschoolraad op 8 juli 2015 en de 

Universiteitsraad op 15 mei 2015. 

 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1: Reikwijdte 

 

Deze regeling is van toepassing op studenten die (bestuurs)activiteiten verrichten in een 

studentenorganisatie, en niet op studentleden van bestuurs- of medezeggenschapsorganen binnen 

de universiteit of hogeschool. 

 

Artikel 2: Vaststelling budget  

 
Jaarlijks stellen de Colleges van Bestuur van de HU en UU per kalenderjaar het budget voor 
bestuursbeurzen vast. Uitgaande van de verhouding van de HU/UU-student-leden in de 
verschillende organisaties zoeken de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht naar een passende 
verdeling van de (middelen voor de) bestuursbeurzen. Op basis van het vastgestelde  budget 
stellen de colleges vervolgens de driejaarlijkse verdeling van bestuursbeurzen in artikel 5 en het 

aantal bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten genoemd in artikel 7 vast voor het studiejaar 
dat in dat betreffende kalenderjaar aanvangt.  

 

Hoofdstuk 2.  Voorwaarden  

 

Artikel 3: Voorwaarden voor studentenorganisatie 

 

Voorwaarde voor een bestuursbeurs is dat de Colleges van Bestuur van de HU en/of UU hebben 

vastgesteld dat de studentenorganisatie voldoet aan de algemene eisen en specifieke criteria zoals 

vastgelegd in het door de Colleges van Bestuur vastgestelde ‘Beleidskader financiële ondersteuning 

studentenorganisaties’.  

 

Artikel 4: Voorwaarden voor student-bestuurders  

 

1. Voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8 komt in aanmerking de student, die aan alle 

onderstaande eisen voldoet: 
a. de student vervult een bestuursfunctie waarvoor op grond van deze regeling een 

bestuursbeurs ter beschikking is gesteld; 
b. de student die een bestuursbeurs van Hogeschool Utrecht respectievelijk van de Universiteit 

Utrecht aanvraagt, is gedurende zijn bestuursjaar ingeschreven "als student" aan 

respectievelijk de HU of de UU, heeft daar wettelijk collegegeld betaald en geniet in dat jaar 

ook studiefinanciering; 
c. Geldend voor studenten ingeschreven aan Universiteit Utrecht. 

De bestuursfunctie wordt vervuld:  
door een WO bachelorstudent: binnen de eerste 60 inschrijvingsmaanden in het Hoger 
Onderwijs 
door een student in een eenjarige WO masteropleiding: binnen de eerste 72 

inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 
door een student in een tweejarige WO masteropleiding: binnen de eerste 84 
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 



 

2 

 

 

door een student in een WO driejarige masteropleiding: binnen de eerste 96 

inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 
door een student in een WO vierjarige masteropleiding: binnen de eerste 108 
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs  

d. Geldend voor studenten ingeschreven aan Hogeschool Utrecht. 

De bestuursfunctie wordt vervuld: 
door een HBO bachelorstudent: binnen de eerste 72 inschrijvingsmaanden in het Hoger 
Onderwijs 
door een student in een eenjarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 84 
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 
door een student in een anderhalfjarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 90 
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 

door een student in een tweejarige HBO masteropleiding: binnen de eerste 96 
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs 

e. (indien van toepassing) de student komt aantoonbaar niet in aanmerking voor een bindend 
negatief studieadvies voor de opleiding waarvoor hij in het bestuursjaar staat ingeschreven;   

f. de student heeft op het peilmoment een gemiddelde studievoortgang van 30 studiepunten 
per jaar van inschrijving bij een instelling voor Hoger Onderwijs geboekt. Bij de vaststelling 

hiervan wordt uitgegaan van de volgende peilmomenten: 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 september en 1 januari: 1 september 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 januari en 1 mei: 1 januari 
 bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 mei en 1 september: 1 mei 

Voor de vaststelling van de studievoortgangeis kunnen alle geregistreerde aantal studie-

punten behaald voor opleidingen in het hoger onderwijs meetellen. Daarbij wordt rekening 

gehouden met studievertraging die is ontstaan door  
- bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot afstudeersteun 
- bestuursactiviteiten, die zijn gehonoreerd met een bestuursbeurs, en  
- deelname aan een HU/UU bestuurs- of medezeggenschapsorgaan; 

g. de student heeft bij aanvang van de bestuursfunctie nog niet het afsluitend examen1 behaald 
van de opleiding die hij op dat moment volgt, waardoor hij/zij niet meer aan de hiervoor 
gestelde voorwaarden onder dit artikel voldoet.  

 
2. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in het eerste lid, kan de student die: 

- geen recht heeft op studiefinanciering  omdat hij niet voldoet aan het vereiste m.b.t. 
nationaliteit van art. 2.2 van de Wet op de Studiefinanciering 2000; dan wel op grond van het 
nationaliteitsvereiste uitsluitend in aanmerking komt voor het collegegeldkrediet,  

- wel voldoet aan de overige voorwaarden voor het recht op studiefinanciering (zoals m.b.t. 
leeftijd, etc.),  

in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8.   

  

 

Hoofdstuk 3. Procedure driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen  

 

Artikel 5: driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen  

 
1. De Colleges van Bestuur toetsen één keer per drie jaar (2009, 2012, 2015 etc.) op basis van de 

criteria genoemd in artikel 3: 
- welke studentenorganisaties voor de duur van de volgende drie studiejaren in aanmerking 

komen voor bestuursmaanden, en 

- voor hoeveel bestuursmaanden die studentenorganisatie in aanmerking komt. 
 

2. De Colleges van Bestuur stellen vóór 1 maart van het jaar volgend op het toetsingsjaar bedoeld 
in het eerste lid de driejaarlijkse lijst met bestuursmaanden vast voor respectievelijk 
studentbestuurders van de UU en de HU. De lijst geldt voor de drie studiejaren die volgen op 
het toetsingsjaar.  
 

                                                
1 aan de HU: een examen van een Ad-programma, bachelorexamen resp. examen van bekostigde 
masteropleiding; aan de UU: masterexamen, (dieren)artsexamen, apothekersexamen of doctoraalexamen. 
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3. Studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor plaatsing/continuering op de 

driejaarlijkse lijst, dienen binnen een door de  directie Onderwijs & Onderzoek UU en de dienst 
Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken HU aan te geven termijn, het hiertoe vastgestelde 
vragenformulier in te dienen. 
 

4. Plaatsing op de driejaarlijkse lijst na toetsing is in beginsel voor een periode van drie 
studiejaren, tenzij in die periode niet langer aan de criteria van artikel 3 wordt voldaan.  

 

Artikel 6: Verplichtingen organisatie die in driejaarlijkse lijst is opgenomen  

 
1. De organisaties die op de driejaarlijkse lijst staan, zijn verplicht binnen een door de directeuren 

van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken 
HU aan te geven termijn een opgave te verstrekken van de studentbestuurders aan wie zij 
bestuursbeurzen willen toekennen, met daarbij aangegeven per persoon het bedrag aan 
bestuursbeurs. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor de organisatie in 

aanmerking komt. 

 

2. Indien een student-bestuurder tussentijds stopt met de bestuursfunctie, dient het betreffende 
bestuur dit onmiddellijk te melden aan de directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek UU 
en de directeur van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken HU. 

 
3. Indien een organisatie wordt opgeheven dient het betreffende bestuur dit onmiddellijk te 

melden aan de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de directeur van de 

dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken HU. 

 

 

Hoofdstuk 4.  bestuursbeurs voor specifieke activiteiten 

 

Artikel 7:  Bestuursbeurs voor specifieke activiteiten 

 
1. Voor specifieke activiteiten, georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU 

die voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, kunnen een of meer bestuursbeurzen 
ter beschikking worden gesteld.  

 
2. Aanvragen hiervoor moeten voor aanvang van de activiteit schriftelijk door middel van het 

daartoe vastgestelde formulier bij de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en 
de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken HU worden ingediend.  

 
3. De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de dienst Onderwijs, Onderzoek & 

Studentzaken HU beslissen namens de Colleges van Bestuur op de aanvraag.  

 

 

Hoofdstuk 5. Omvang bestuursbeurs  

 

Artikel 8: Omvang bestuursbeurs 

 
1. Eén bestuursmaand bedraagt 425 euro. De omvang van het budget aan bestuursbeurzen voor 

de studentenorganisatie bedraagt in totaal het aantal maanden vermeld in de driejaarlijkse lijst  

maal 425 euro.  
 

2. Het bestuur verdeelt het budget van bestuursbeurzen van de UU over UU-studentbestuursleden 

van de studentenorganisatie en het budget van bestuursbeurzen van de HU over HU-
studentbestuursleden van de studentenorganisatie 
 

Artikel 9: Beperken opeenstapelen bestuursbeurzen 

 

In totaal kan een student: 
- gedurende een studiejaar niet meer dan 4.250 euro bestuursbeurs op grond van deze regeling 

ontvangen; 
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- die alleen een bekostigde bacheloropleiding volgt maximaal 6.375 euro bestuursbeurs op grond 

van deze regeling ontvangen 
- die na een bekostigde bacheloropleiding een bekostigde masteropleiding volgt in totaal 

maximaal 8.500 euro bestuursbeurs op grond van deze regeling ontvangen. 

 

 

Hoofdstuk 6. Procedure aanvraag, behandeling en beslissing 

 

Artikel 10:  Aanvraag  

 
1. Een aanvraag voor een bestuursbeurs moet via het daartoe vastgestelde digitale formulier 

worden ingediend vóór aanvang van de bestuursfunctie. Aanvragen ingediend na 1 juni van het 
studiejaar waarin de bestuursactiviteiten plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen. 
 

2. Een aanvraag bestaat uit twee onderdelen: 
- Het verzoek conform artikel 6 lid 1 van deze regeling; en 
- Het daaropvolgende verzoek van het individuele bestuur- en/of commissielid dat de 

toekenning en uitkering verzoekt van het onder a. verdeelde bedrag,  

 

 

Artikel 11: Behandeling en beslissing 

 

1. Aanvragen van HU-studenten worden behandeld door de directeur van de dienst Onderwijs, 

Onderzoek & Studentzaken HU, aanvragen van UU-studenten door de directeur van de directie 

Onderwijs & Onderzoek UU. De directeur beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag 

binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag. 

  

2. De beslissing houdt in: 

 - hetzij de afwijzing van de aanvraag; 
- hetzij de toekenning van een bestuursbeurs over een te bepalen periode; 
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend. 

 

3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de 

beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken 

bij het College van Bestuur.  
 

4. De bestuursbeurs wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbe-
taald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. De eerste termijn gaat in met 
ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek ontvangen is 

 

Artikel 12: Intrekken, terugvorderen 

 
1. De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de dienst Onderwijs, Onderzoek & 

Studentzaken HU zijn bevoegd de beslissing tot het toekennen van een bestuursbeurs in te 
trekken en toegekende en/of uitgekeerde bestuursbeurzen terug te vorderen als:  
- de student tussentijds stopt met het vervullen van zijn bestuursfunctie; 
- de activiteiten waarvoor de bestuursbeurs is toegekend niet hebben plaatsgevonden;  
- er bij nader onderzoek niet is voldaan aan de aan de bestuursbeurs verbonden voorwaarden 

als gesteld in hoofdstuk 2 en artikel 9 van deze regeling. 

2. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de  
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken bij 
het College van Bestuur.  

 

Hoofdstuk 7. Slot  

 

Artikel 13: Hardheidsclausule 
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De directeuren van  de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de dienst Onderwijs, Onderzoek & 

Studentzaken HU zijn bevoegd om van de bepalingen in deze regeling af te wijken indien strikte 

toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  

 

Artikel 14: Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking per 1 september 2015.  

 

 


