6.

COLLEGEGELDVRIJ BESTUREN

Inleiding
Studenten die zich inzetten als studentbestuurder leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan hun
eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan de hoger onderwijsinstelling of aan de maatschappij. Het
is van belang hen te ondersteunen en de ruimte te geven voor deze activiteiten.
Met het recente amendement in de WHW1 ten aanzien van het collegegeldvrij besturen wordt het
wettelijk mogelijk gemaakt om studenten die zijn ingeschreven voor een opleiding aan een universiteit of
hogeschool eenmalig en voor de periode van één studiejaar vrij te stellen van het betalen van het
wettelijk collegegeld. Zij behouden gedurende dat jaar WEL het recht op studiefinanciering en/of
leenfaciliteiten en het reisrecht voor studenten in het openbaar vervoer. Dit amendement is door de HU
opgenomen in de regeling Collegegeldvrij besturen die op 28 november 2017 is vastgesteld door het
College van Bestuur, met instemming van de Hogeschoolraad op 10 januari 2018 en treedt in werking per
1 maart 2018.

Artikel 1

Grondslag

1. Indien een student bij de Hogeschool Utrecht is ingeschreven voor een opleiding kan deze eenmalig
en voor een periode van maximaal één studiejaar worden vrijgesteld van het betalen van wettelijk
collegegeld aan de Hogeschool Utrecht, indien de student:
a. gedurende het betreffende studiejaar geen onderwijs volgt of tentamens aflegt, en
b. kan aantonen dat hij voltijd bestuurt. Voltijd besturen houdt in dat de student tien
bestuursbeurzen of een soortgelijke compensatie ontvangt dan wel tenminste 0,8 fte of
meer van onderstaande activiteiten ontplooit of functies bekleedt, dit kan een combinatie
zijn van de onderstaande activiteiten:
i.
Het lidmaatschap bekleedt van het bestuur van een door de Hogeschool Utrecht
erkende studentenorganisatie/studievereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
ii.
Het lidmaatschap bekleedt van de centrale
medezeggenschapsraad/Hogeschoolraad binnen de Hogeschool Utrecht,
iii.
Het lidmaatschap bekleedt van één instituutsraad binnen de Hogeschool Utrecht,
iv.
Het lidmaatschap bekleedt van één (gemeenschappelijke) opleidingscommissie
binnen de Hogeschool Utrecht,
v.
Activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied ontplooit die naar het
oordeel van het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van
het onderwijs bij die instelling, en
c. het onder het vorige lid bedoelde lidmaatschap of activiteiten niet commercieel van aard
zijn.

Artikel 2

Procedure

1.

De student die in aanmerking wenst te komen voor deze regeling doet een aanvraag bij de
directeur OO&S uiterlijk voor 1 augustus voorafgaande aan het betreffende studiejaar.

2.

De aanvraag omvat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de functie(s) die de student vervult/gaat vervullen in het studiejaar waarvoor de
aanvraag wordt ingediend;
b. bij ontvangst van een bestuursbeurs een verklaring van toekenning;

c.

bij een functie bij een erkende studentenorganisatie/studievereniging waarvoor geen
bestuursbeurs wordt ontvangen; een uitvoerige omschrijving van de functie en taken;
d. bij een medezeggenschapsfunctie een benoemingsbrief.
3.

De directeur OO&S beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag, doch uiterlijk binnen
twee werkweken, over toekenning van de ondersteuning.

4.

De student ontvangt van de directeur OO&S een gemotiveerd besluit. Indien het een voor de
student negatief besluit betreft, wordt onder het besluit gewezen op de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden. Bij een positief besluit, verzoekt de directeur OO&S gelijktijdig Bureau
Inschrijvingen om de vrijstelling op het wettelijk collegegeld te verwerken in Osiris.

De huidige regeling Kosteloos besturen blijft tevens van kracht.

Artikel 3 Kosteloos besturen
Indien een persoon,
1. als hij ingeschreven zou staan aan een instelling aanspraak zou maken op een vorm van
studiefinanciering als bedoeld in artikel 5.2 WSF 2000 en
2. een verzoek tot financiële tegemoetkoming ogv het Profileringsfonds erkend heeft gekregen op grond
van:
a. Regeling afstudeersteun, artikel 2 lid 1 sub e en g,
b. Bestuursbeurzenregeling, of
c. Topsportregeling
kan hij ervoor kiezen om voor maximaal één jaar niet tot inschrijving over te gaan, met behoud van de
financiële tegemoetkoming die hij zou hebben gekregen indien hij wel ingeschreven zou hebben gestaan.
In dat geval wordt in een overeenkomst tussen de hogeschool en de student vastgelegd dat de student
wel recht op financiële compensatie heeft, zonder dat hij voor het betreffende studiejaar is ingeschreven
voor de opleiding. Deze overeenkomst wordt opgesteld conform het format van bijlage 3. De directeur
OO&S rapporteert jaarlijks aan het College van Bestuur over het aantal gesloten overeenkomsten op
grond van deze bepaling.

Bijlagen
Urentoelichting medezeggenschap en studievereniging
In artikel 28 van het reglement medezeggenschap HU, dat sinds 1 oktober 2017 geldt, staat per
medezeggenschapsorgaan een minimumaantal uren dat gefaciliteerd wordt. Voor studenten staat hierin
het volgende aantal uren, waarbij 1 fte voor een urenlast van 40 uur per week staat:
Hogeschoolraad:
-

Leden: 0,15 fte;
DB leden (3 leden exclusief de voorzitter): 0,3 fte;
Voorzitter: 0.5 fte.

Instituutsraad:
-

Leden: 0,075 fte;
DB (2 leden): 0,15 fte.

Opleidingscommissie:
-

Leden: 0,025 fte;
Voorzitter, secretaris en vicevoorzitter: 0,05 fte.

In overleg met OSHU en de studieverenigingen zijn de volgende uren aan bestuursfuncties voor de
studieverenigingen gekoppeld. Voor collegejaar 2017-2019 zal de HU deze overnemen, waarna die na 2
jaar geëvalueerd worden.
Studievereniging:
-

Voorzitter, penningmeester, secretaris
Commissielid
Lid

0,7 fte
0,5 fte
0,4 fte

