Aanvraagprocedure voor voorzitter
Hier vind je in drie stappen uitgelegd hoe deze procedure verloopt. We doen dit aan de hand van
enkele printuitdraaien van het digitale aanvraagprogramma. Dit programma wordt thans
ontwikkeld. Het kan zijn dat het uiterlijk van het programma er iets anders uitziet dan hier
getoond.
Hieronder wordt als voorbeeld opgevoerd de studentenorganisatie AAA Testvereniging. De
vermelde namen en functies zijn verzonnen.

Stap 1

Je ontvangt van de afdeling Onderwijs & Onderzoek van de Universiteit Utrecht vanaf 16 juli 2014
een e-mail met:

•
•

De url van de internetpagina waarop diverse gegevens van de nieuwe bestuurders en
commissieleden ingevuld moeten worden;
Gebruikersnaam/wachtwoord.

Let op: het valt ons op dat deze uitnodigingsmail vaak in de SPAM-box van de
studentenorganisatie komt. Controleer deze SPAM-box als je geen uitnodiging hebt gekregen.
Met bovenstaande gegevens krijg je toegang tot een internetpagina waarop staat vermeld:

•
•

•

Het aantal UU- en HU-bestuursbeursmaanden dat de organisatie in 2014-2015 krijgt.
Sommige studieverenigingen van de UU krijgen van de faculteit extra facultaire beurzen.
Deze worden toegevoegd zodra de faculteit deze informatie aan de afdeling Onderwijs &
Onderzoek van de UU heeft doorgegeven. In de praktijk is deze informatie eind augustus
bekend.
Het totaalbedrag aan bestuursbeurzen dat de organisatie over haar bestuurs- en
commissieleden kan verdelen.
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Hieronder zie je dat jij als voorzitter van de AAA testvereniging in studiejaar 2014-2015 € 14.450
aan reguliere beurzen krijgt en € 1.445 voor een specifieke project (aanvraag is vóór 1 mei 2014
ingediend en de beslissing hierover is in de maand mei 2014 genomen)
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Hieronder zie je dat je van het totaalbedrag van € 14.450 aan reguliere beurzen € 5.780 kan
verdelen onder de HU-studenten en € 8.670 onder UU-studenten. Je ziet ook dat je nog geen geld
hebt verdeeld.
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Stap 2

Je verdeelt het beschikbare bedrag van de UU over UU-studentenbestuurders.
Je verdeelt beschikbare bedrag van de HU over HU-studentenbestuurders.
Als bij toetsing van de aanvraag van een bestuurs-/commissielid blijkt dat de bestuurder niet aan
de eisen voldoet, is de organisatie dat bedrag van dat bestuurs- of commissielid kwijt. Dit bedrag
mag niet herverdeeld worden.
Voordat je het bedrag kan verdelen, is het handig om eerst een overzicht voor je zelf te maken
hoeveel geld je aan respectievelijk de UU- en de HU-studentbestuurders geeft. Je mag in
studiejaar 2014-2015 aan een persoon maximaal € 2.890 geven voor een bestuursfunctie die ten
minste 10 maanden vervuld wordt.
Je hebt tevens de volgende, volledige gegevens van iedereen nodig. Het heeft geen zin om een
student in te voeren waarvan de gegevens nog niet compleet zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Onderwijsinstelling
Studentnummer UU/HU
Achternaam
Voorvoegsels
Voorletters
Geslacht
E-mailadres (het is verplicht hier de UU- of HU-account te vermelden)
Functie
het bedrag voor die functie. Dat moet een heel bedrag zijn; geen cijfers achter de komma!
Dus € 198 mag wel maar € 198,67 mag niet. In 2013-2014 mag aan een bestuurs- of
commissielid maximaal € 2.890 worden gegeven voor een bestuursfunctie die ten minste
10 maanden vervuld wordt. Het minimumbedrag is bij voorkeur € 289,-. Dit
minimumbedrag is in ieder geval een voorwaarde voor bestuursleden die op grond van
een bestuursbeurs het automatisch afstuderen willen uitstellen.
Peilmoment: de student moet voor die datum voldoen aan een studievoortgang van
gemiddeld 30 studiepunten per studiejaar dat hij of zij is ingeschreven in het Nederlands
Hoger Onderwijs; meer informatie over de studievoortgangeisen voor bachelorstudenten
en masterstudenten en (dier)geneeskundestudenten.

Het systeem geeft per onderwijsinstelling aan hoeveel geld je al verdeeld hebt en hoeveel je nog
te verdelen hebt.
Je kunt nu een student gaan invoeren.
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Stap 3
Je wilt een nieuw bestuurs- of commissielid toevoegen.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Check eerst of het bestuurslid al bekend is. Vul het studentnummer in en klik op zoeken.
Is het bestuurslid al bekend? Maak het balkje naast Zoek op Studentnummer helemaal
leeg en voer studentnummer van de HU of UU-student toe. Druk op return en sluit het
venster. Voorzitters kunnen overigens deze gegevens niet wijzigen. Klik op save en de
gegevens verschijnen op het scherm
Is het bestuurslid nog niet bekend? Maak dan een nieuwe kaart aan.
Klik in dat geval op hier in de zin Als de gezochte student niet in de onderstaande
lijst staat klik dan hier om deze toe te voegen. Je komt op het volgende scherm:

Vul zorgvuldig alle gegevens in, deze kun je later niet meer wijzigen!
Druk op add en sluit het venster. Klik op save en de gegevens verschijnen op het scherm.
Vul nu per bestuurslid de functie in, het bedrag en het peilmoment. Druk op save.
Zijn alle gegevens van het betreffende bestuurslid correct ingevuld? Druk dan op save. Let
op: een eenmaal bevestigde opgave kan niet meer gewijzigd worden!
Nadat de voorzitter de gegevens bevestigd heeft, krijgt het betreffende bestuurslid
automatisch een e-mail dat hij/zij per ommegaande een digitale aanvraag kan en moet
indienen.
Controleer bij elke studentbestuurder of die de e-mail heeft ontvangen. Soms komt een email in de spam-filter terecht. Als er geen e-mail is ontvangen geef dit door aan Marion
Jacobs van Studentenservice UU via studentenservice@uu.nl.
Alleen studenten die voldoen aan de regeling (te vinden op
www.uu.nl/studenten/bestuursbeurzen > reguliere beurzen) komen in aanmerking voor
een bestuursbeurs. Let op: voldoet een studentbestuurder niet aan alle voorwaarden, dan
kan dit bedrag niet worden herverdeeld. Houd hier rekening mee bij het invullen van de
namen!
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