Voorwaarden bestuursbeurs voor bachelorstudenten van de Universiteit
Utrecht
Eisen inschrijving en wettelijk collegegeld
•

Wettelijk collegegeld
Bachelorstudenten moeten het hele studiejaar 2018-2019 ingeschreven staan en het
wettelijk collegegeld hebben betaald aan de UU of de HU. Een Bewijs van Betaald
Collegegeld van een andere onderwijsinstelling voldoet niet.
Het betalen van het wettelijk collegegeld is niet van toepassing op die
studentbestuurder die een bestuursbeurs van exact € 4.250 krijgt voor één
bestuursfunctie en in aanmerking komt voor de voorziening Collegegeldvrij besturen
oude-stijl of nieuwe stijl. Kijk voor de voor- en nadelen van deze voorziening op
www.bestuurlijkactiefuttrecht.nl.
Als je in 2017-2018 na afronding van een eerste bachelor bij de UU of een andere
Hbo- of Wo-instelling, een tweede bachelor volgt betaal je vanaf 2018-2019 en/of
later het hoge instellingscollegegeld en krijg je geen bestuursbeurs.

•

Beperking inschrijvingsduur
Bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht (UU) vervullen de bestuursfunctie
binnen de eerste 60 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs.
Studenten die na een afgeronde Hbo-opleiding een jaar aan de universiteit hebben
gestudeerd en daarna bestuurswerk als bachelorstudent gaan verrichten, voldoen in
de regel niet aan deze voorwaarde. Reden: zij gaan bestuurswerk verrichten als
bachelorstudent in hun 61e of meer maand van inschrijving in het Hoger Onderwijs.
Je voldoet voor een deel aan de eis van de inschrijvingsduur
Bij studenten die tussentijds met een opleiding zijn gestopt of van opleiding zijn
geswitcht , komt het voor dat halverwege het bestuursjaar het maximum aantal
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs wordt bereikt. Je krijgt dan maar een deel
van je bestuursbeurs uitgekeerd.
Voorbeeld Je bent in 2013-2014 begonnen met een universitaire bacheloropleiding X.
In januari 2014 ben je gestopt. In 2014-2015 start je met een andere universitaire
bacheloropleiding, nl opleiding Y. In september 2018 ga je in een bestuur. Hiervoor is
een bestuursbeurs van € 850 beschikbaar.
Jij krijgt in dit geval niet de volledige bestuursbeurs omdat je in studiejaar 2018-2019
meer dan 60 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs verbruikt hebt:
13-14
5 maanden
14-15 t/m 17-18
48 maanden
1-9-18 t/m 31-3-19
7 maanden
1-4-19 t/m 31-8-19
5 maanden
Je hebt recht op 7/12 van het beursbedrag dat voor jou is aangevraagd. Dat is in dit
geval 7/12 x € 850 = € 495,83. Het restant mag de vereniging niet herverdelen.
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Eisen studiefinanciering
Je ontvangt in het studiejaar 2018-2019 studiefinanciering. Deze eis vervalt als je
gebruik mag maken van de voorziening Collegegeldvrij besturen oude-stijl
Eisen studievoortgang
Voor studenten die tussen 1 september 2018 en 1 januari 2019 beginnen met
bestuurswerk, ligt het peilmoment van de studievoortgangseis op 1 september 2018. Per
studiejaar dat je ingeschreven stond aan een Nederlandse Hbo of universiteit, moet je
gemiddeld 30 EC hebben gehaald.
Voorbeeld Je bent in 2015-2016 begonnen met je opleiding. In 2018-2019 ga je
bestuurswerk doen. Je moet dan uiterlijk 31 augustus 2018 3 x 30 = 90 EC hebben
gehaald. Het maakt niet uit of je in je eerste jaar 45 EC hebt behaald, en in je tweede
jaar 15 EC en in het derde jaar 30 EC. Ook dan kom je uit op een gemiddelde van 30
EC per jaar.
Voor studenten die tussen 1 januari 2018 en 1 mei 2019 beginnen met
bestuurswerk, ligt het peilmoment van de studievoortgangseis op 1 januari 2018. Per
studiejaar dat je ingeschreven stond aan een Nederlandse Hbo of universiteit, moet je
gemiddeld 30 EC hebben gehaald. Voor de periode september 2018 t/m december 2018
komen daar nog 10 EC bij (4/12 x 30 EC).
Voorbeeld Je bent in 2016-2017 begonnen met je opleiding. In het voorjaar van 2019
start je met een commissie waarvoor je een bestuursbeurs kunt krijgen. Het peilmoment
van je functie is 1 januari 2019 ligt. Dit betekent dat je uiterlijk 31 december 2018 2 x
30 + 4/12 x 30 = 70 EC moet hebben gehaald.
Let op bij peilmoment 1 januari 2019: bachelorstudenten ronden begin januari 2019 1
of 2 onderdelen af waarvoor in de maanden daarvoor ook tussentijdse opdrachten en
toetsen zijn afgerond. In dit soort gevallen rekenen we het met positief gevolg afgelegde
examenonderdeel mee voor je studievoortgang. In feite verleggen we het peilmoment
van januari naar februari.
Voor studenten die tussen 1 mei 2019 en 1 september 2019 beginnen met
bestuurswerk, ligt het peilmoment van de studievoortgangseis op 1 mei 2019. Per jaar
dat je ingeschreven stond aan een Nederlandse Hbo of universiteit, moet je gemiddeld
30 EC hebben gehaald. Voor de periode september 2018 t/m april 2019 komen daar nog
20 EC bij (8/12 x 30 EC).
Voorbeeld Je bent in 2016-2017 begonnen met je opleiding. In het voorjaar van 2019
start je met de introductiecommissie van een gezelligheidsvereniging waarvoor je een
bestuursbeurs
kunt krijgen. Het peilmoment van je functie is 1 mei 2019 ligt. Dit betekent dat je
uiterlijk 30 april 2019 1 x 30 + 8/12 x 30 = 110 EC moet hebben gehaald.
Eisen voor het bindend studieadvies (BSa)
Er is een speciale eis gesteld aan alle studenten die in 2018-2019 in het eerste jaar
starten met een bacheloropleiding. Zij moeten voldoen aan het bindend studieadvies.
Deze student moeten aan twee voorwaarden voldoen:
• Er moet voldoen worden aan de studievoortgangseis als die al eerder in het Hoger
Onderwijs heeft gestudeerd.
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•

De bestuursbeurs zal pas toegewezen worden als er voldaan aan het bindend
studieadvies.

Voorbeeld Je bent in 2017-2018 begonnen met een bacheloropleiding X. In januari 2018
ben je gestopt. In 2018-2019 start je met een andere bacheloropleiding, nl opleiding Y.
Je gaat in 2018-2019 ook in een grote commissie die vanaf 1 januari 2019 start.
Hiervoor is een bestuursbeurs van € 850 beschikbaar.
Je moet uiterlijk 30 april 2019 (5/12 x 30 EC + 4/12 x 30 EC=) 22,5 EC hebben gehaald
én je moet uiterlijk 31 augustus 2019 een positief bindend studieadvies voor opleiding Y
hebben gekregen om deze bestuursbeurs uitbetaald te krijgen
Bijzondere omstandigheden
Heb je wegens overmacht (ziekte of bijzondere familieomstandigheden) aantoonbaar
minder dan 12 maanden ingeschreven gestaan en/of te weinig studiepunten behaald,
dan kun je via het digitale aanvraagformulier aangeven of de onderwijsinstelling hiermee
rekening wil houden. Dit laatste moet je alleen maar doen als je niet aan de
studievoortgangseis voldoet. Houd er rekening mee dat in dit soort gevallen
bewijsstukken door de onderwijsinstelling opgevraagd kunnen worden.
Bedrag bestuursbeurs en uitbetaling in termijnen
De hoogte van de bestuursbeurs is gelijk aan het bedrag dat jouw voorzitter aan jouw
functie toekent.
Het bedrag wordt in maandelijkse termijnen tot en met augustus 2019 uitbetaald. De
uitbetaling start in de maand die volgt op de maand waarin je je aanvraag indient.
Een termijn wordt in principe rond de 25e van de maand op je rekening gestort.
Het komt soms voor dat de uitbetaling pas twee maanden na de aanvraag start. In dat
geval krijg je met terugwerkende een deel van de bestuursbeurs uitgekeerd.
Voorbeeld Je krijgt in 2018-2019 een bestuursbeurs van € 1700,-. Je vraagt de
bestuursbeurs op 31 augustus 2018 aan. Deze bestuursbeurs van € 1700 krijg je in 12
termijnen uitbetaald. Per termijn krijg je € 141,67. De uitbetaling van de eerste termijn
is formeel rond 25 september. Door drukte krijg je pas eind september een beschikking
dat je een bestuursbeurs krijgt. De uitbetalingen van september zijn al medio september
naar de bank verstuurd. Je krijgt nu rond de 25e oktober de termijn van september en
die van oktober in één keer op je rekening gestort.
Afsluitend examen
Je hebt nog geen afsluitend examen behaald.
Voor UU-studenten is dit een master-, doctoraal-, (dieren)arts- of apothekersexamen.
UU-studenten wordt dringend aangeraden de informatie over automatisch afstuderen te
lezen op www.uu.nl/studenten/afstuderen.
Totaal beursbedrag tijdens de bachelorstudie
Bachelorstudenten kunnen maximaal € 6.375 aan bestuursbeurs krijgen van de UU.
Al eerder elders gestudeerd?
De praktijk wijst uit dat er veel afwijzingen zijn bij bachelors met een Hbo-verleden of
een WO-verleden bij een andere universiteit.
Het zijn studenten die een aantal jaren aan een andere universiteit hebben gestudeerd
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of een Hbo-opleiding hebben afgerond. Bij laatstgenoemde groep zijn het dan vooral die
studenten die in hun tweede jaar van het premastertraject in een bestuur of commissie
gaan. Deze categorie bestuurders zit dan in hun 61e inschrijvingsmaand (of meer) in het
Hoger Onderwijs en dan is geen bestuursbeurs mogelijk. Dit veroorzaakt grote
teleurstelling en woede; en de studentenorganisatie is kostbaar geld kwijt.
Ezelsbruggetje:
als je op het peilmoment 150 EC of meer moet halen voor je bestuursbeurs en je bent
nog bachelorstudent, heb je in de regel geen recht op een bestuursbeurs!
Wil je advies?
Stuur een e-mail naar bestuursbeurs1819@uu.nl met vermelding van studentnummer en
je complete studieverleden en studiefinancieringsverleden, en bij welke
studentenorganisatie je vanaf welk moment de functie gaat vervullen.
De studentendecanen bekijken dan of jij voor een bestuursbeurs in aanmerking komt.
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