Bestuursbeurzen 2022-2023:
Collegegeldvrij besturen
Lisa Sanders (HU) en Frank Peters (UU)
Deel 2: voor studenten die een bestuursbeurs van €4.250 krijgen en ook nog
willen weten of zij in aanmerking komen collegegeldvrij besturen

Bestuursbeurzen 2022-2023 van € 4.250
de opties
• In studiejaar 2022-2023 kan de studentbestuurder van de HU & UU die
een bestuursbeurs van € 4.250 aangeven welke optie die wil:
1. Inschrijven en zelf collegegeld betalen, lenen en onderwijs volgen. OF
2. Wel inschrijven, geen collegegeld betalen, wel lenen maar geen
onderwijs/examen:
•
➔ collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl
3. (alleen voor UU-studenten) Niet inschrijven, niet lenen en geen
onderwijs/examens:
➔ collegegeldvrij

besturen oude-stijl.

Collegegeldvrij besturen is een bijzondere uitzondering op de
hoofdregel. Dit wordt vaak vergeten.

De opties voor HU-studenten

Optie 1 HU: zelf collegegeld betalen
– Dit is de basisoptie. Dit is gewoon volgens de
standaardregeling. ,
– Je voldoet aan de eisen uit de regeling:

• Inschrijving(s)duur
• Wettelijk collegegeld (student moet in studiejaar
2022-2023 in aanmerking komen voor het wettelijk
collegegeld
– Je hebt dan in 2022-2023 recht op:

• Bestuursbeurs
• Studiefinanciering en evt. OV-kaart
• Onderwijs, tentamens en examens

Optie 2 HU: collegegeldvrij besturen nieuwe
stijl
•
•

HU studenten die wel hun rechten willen behouden m.b.t. het OV en de
lening bij DUO.
HU studenten die €4250,- (tien bestuursmaanden) ontvangen óf
opgestapeld en aantoonbaar 0,8 fte werkzaam zijn met bestuurlijk actieve
taken (door de HU erkende taken!)

Optie 2 HU: collegegeldvrij besturen nieuwe
stijl
•
•
•
•

•

Je schrijft je in voor het nieuwe collegejaar 2022-2023,
Je geeft een machtiging collegegeld af maar je betaalt na goedkeuring door het
CvB uiteindelijk geen collegegeld,
je behaalt geen ects gedurende het collegejaar (t/m 31 aug 2023),
behoudt wel je rechten op DUO en het OV zie.
Je kunt tot 1 augustus 2022 een aanvraag indienen voor collegegeldvrij
besturen via het aanvraagformulier op de website
www.bestuurlijkactiefutrecht.nl
Let je er wel op dat je verder aan alle voorwaarden uit de
bestuursbeurzenregeling voldoet!

De 3 opties voor UU-studenten

Op het digitale UU-aanvraagformulier van OSIRIS-Zaak kun je aangeven voor
welke optie jouw voorkeur uitgaat.

Optie 1 UU: zelf collegegeld betalen
Dit is de standaardregeling.
Je voldoet aan de eisen uit de regeling:
• Inschrijving(s)duur
• Wettelijk collegegeld (student moet in studiejaar 2022-2023 in
aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld
Je hebt dan in 2022-2023 recht op:
• Bestuursbeurs
• Studiefinanciering en evt. OV-kaart
• Onderwijs, tentamens en examens

Optie 2 UU: collegegeld vrij besturen nieuwe
stijl
Deze optie is zeer populair. Zeker onder die studentbestuurders die
alle EC hebben voor de bachelor, maar nog even willen wachten met
de master. Dat zijn er jaarlijks rond de 150.

Enkele studentbestuurders gebruiken deze constructie als ze de
bachelorbul al hebben en in het eerste jaar van de master in een
bestuur gaan.

Optie 2 UU: collegegeld vrij besturen nieuwe
stijl
Twee valkuilen
• Je verbruikt 12 maanden studiefinanciering en OV-kaart
Wat krijg je als student aan studiefinanciering?
• wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: 4 jaar aanvullende beurs + 5 jaar OVkaart + in totaal 7 jaar leenfaciliteit
• wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: 5 jaar aanvullende beurs + 6 jaar OVkaart + in totaal 8 jaar leenfaciliteit
• wo-bachelor + wo-master van 3 jaar: 6 jaar aanvullende beurs + 7 jaar OVkaart + in totaal 9 jaar leenfaciliteit

Alleen mogelijk als je het wettelijk collegegeld betaalt
Afstuderen voor je bachelor (wo of Hbo) in augustus 2022 en in 22-23 je
inschrijven voor een 2e bachelor ➔ je betaalt dan instellingscollegegeld ➔
geen bestuursbeurs

Optie 2 UU: collegegeld vrij besturen nieuwe
stijl
Maar…. bij deze optie 2 heb je geen recht op onderwijs, tentamens
en examens van 1-9-2022 t/m 31-8-2023.
• Je mag in deze constructie dus niet voor een bachelor afstuderen in bijv.
augustus 2022!
• Je moet bij de examencommissie uitstel afstuderen aanvragen tot en met
september 2022.
• Dit kan weer consequenties hebben voor starten van een master per 1-92023.
• En om af te studeren, moet je in ieder geval voor de maand september 2022
zelf collegegeld betalen (en je in september weer via Studielink voor de
bachelor uitschrijven als het om een bachelor gaat)

Als je dit fout aanpakt loop je de kans dat je niet
kunt doorstuderen na je bestuursjaar.

Optie 3 UU: collegegeldvrij besturen oude stijl
1. Dit is een uitzondering op de standaardregeling.
2. Die geldt alleen voor UU-studenten.
3. Je moet in ieder geval in studiejaar 2022-2023 €4250 bestuursbeurs
krijgen én voor studiejaar 2022-2023 in beginsel voldoen aan deze eisen
uit de regeling:
• Inschrijving(s)duur
• Wettelijk collegegeld: student zou in studiejaar 2022-2023 in
aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld

Optie 3 UU: collegegeldvrij besturen oude stijl
• Vooral bedoeld voor de studentbestuurder die na formele afronding van de Utrechtse
bachelor in 2022-2023 een tussenjaar wil nemen en per 1-9-2023 voor de eerste keer
met een master start.

• Het kan ook gelden voor studentbestuurders die letterlijk in de bachelor of master
een tussenjaar willen nemen.
• De studentbestuurder heeft wel recht op solismail, gebruik UB, Olympos en
Parnassos.
• De studentbestuurder heeft geen recht op studiefinanciering (lening) en OV-kaart ➔
voor 1-9-2022 stopzetten via www.duo.nl.
• De studentbestuurders heeft geen recht op onderwijs, tentamens en examens van 1-92022 t/m 31-8-2023 (!)
• De bestuurder heeft geen inschrijving in studiejaar 2022-2023 > deze moet het
herinschrijfverzoek annuleren of niet indienen.

Collegegeldvrij besturen algemeen: wat moet je
regelen in het studiejaar 2023-2024?
• Je op tijd aanmelden voor je master. Houd 1 mei 2023 als deadline aan.
• In juni 2023 inschrijven voor:
o Je bachelor in studiejaar 2022-2023 zodat je in september 2023 formeel kunt
afstuderen
o Je master
o Machtiging collegegeld afgeven. Je betaalt maar één keer het wettelijk
collegegeld voor de dubbele inschrijving.
• In juni 2023 alvast je studiefinanciering en OV-kaart voor studiejaar 2023-2024
regelen en samen met je studieadviseur de cursusinschrijving

Waar gaat het vaak fout?
• Studenten die collegegeldvrij besturen en tóch in augustus van hun
bestuursjaar willen afstuderen.
• Bachelorstudenten die collegegeldvrij hebben bestuurd en zich niet realiseren
dat zij zich in september ná hun bestuursjaar opnieuw moeten inschrijven (en
zelf collegegeld moeten betalen) voor de dezelfde bachelorpleiding om te
kunnen afstuderen.
• Studenten die twee gelijkwaardige opleidingen doen en dan na hun
bestuursjaar instellingstarief moeten betalen vanwege een verkeerde keuze.
• De inschrijfdeadline voor masters is vaak vóórdat iemand besluit in een
bestuur te gaan of zich verdiept in de eisen van een beurs. Dat kan de
mogelijkheden van de student beperken.
• …..

Even oefenen…
Voorbeeld niet behandeld tijdens de presentatie
Eveline wordt vanaf medio september 2022 voor de periode van één jaar
voorzitter van een studentenorganisatie. Zij krijgt een bestuursbeurs van €
4.250.
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Ba-Biomedische Wtsch ingeschreven t/m 31-1-19
Ba-Biologie
Ba-Biologie
Ba-Biologie

Eveline zou in augustus 2022 haar bachelorexamen kunnen afronden.

Krijgt zij die bestuursbeurs?

Krijgt Eveline die bestuursbeurs? JA! In principe wel.
➔ Inschrijvingsduur verbruikt t/m augustus 2022: 5 + 36 = 41 maanden ➔ akkoord

Kan zij collegegeldvrij besturen?
Ja dat kan. Eveline heeft zelfs de keuze uit vijf opties:

Mogelijkheden Eveline optie 1a
Zelf collegegeld betalen en ingeschreven blijven staan als bachelorstudent + uitstel
afstuderen
• Inschrijven + zelf collegegeld betalen + studiefinanciering ontvangen
• Uitstel afstuderen bachelor aanvragen, uiterlijk tot en met augustus 2023
• Afstuderen mag eerder in studiejaar 2022-2023 > Voor de bestuursbeurs
• moet Eveline wel het hele jaar ingeschreven blijven staan

• In september 2023 starten met master

Mogelijkheden Eveline optie 1b
•

Zelf collegegeld betalen en inschrijven voor de master

• In augustus 2022 afstuderen voor de bachelor

• In september 2022 starten met een master
•

➔ Aanmelden voor een master aan de UU moet voor 1 juni

• Omdat ze zelf het collegegeld betaalt mag ze onderwijs volgen en tentamens

afleggen in 2022-2023

Mogelijkheden Eveline optie 2a
•

Ingeschreven blijven staan als bachelor + collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl

• Inschrijven bij de UU + gebruik maken van studiefinanciering en Ov-kaart.
• Eveline mag niet afstuderen in augustus 2023 of eerder. Ze moet daarom uitstel

afstuderen bachelor aanvragen t/m september 2023.
• Ze schrijft zich per 1-9-2023 weer in, betaalt zelf collegegeld en studeert formeel af
in september 2023
• Ze moet toestemming aan de mastertoelatingscommissie vragen of ze per 1-9-2023

al mag starten met de master
• Ze betaalt voor de herinschrijving van de bachelor en eerste inschrijving voor de
master 1 x het wettelijk collegegeld.

Mogelijkheden Eveline optie 2b
•

Inschrijven als masterstudent +
collegegeldvrij besturen nieuwe-stijl

• Afstuderen in augustus 2022 voor de bachelor
• Inschrijven per september 2022 voor een master
• Gebruik maken van studiefinanciering en Ov-kaart.
• Geen onderwijs volgen en tentamens afleggen in 2022-2023

Mogelijkheden Eveline optie 3
•

Afstuderen in augustus 2022 en collegegeldvrij besturen oude stijl

• Afstuderen in augustus 2022
• Niet herinschrijven in september 2022
• Geen studiefinanciering en Ovkaart > beide zelf stopzetten per 1-9-2022

