EXTRACT VAN DE CHAT BIJ DE PRESENTATIE BESTUURSBEURZEN STUDENTENORGANISATIES 2021
1. Telt een tussenjaar ook mee?
Niet als je niet ingeschreven staat
2. Als je eerst biomedische wetenschappen hebt gedaan en dan na 2 jaar geneeskunde, maak ik dan
aanspraak op een bestuursbeurs in 60 maanden of 96 maanden?
Alle inschrijfmaanden tellen mee om te bepalen of je aan de inschrijfduur voldoet. Dus én de 24
maanden BMW, én de 24 maanden GNK. Kijk maar even naar het voorbeeld zo
En wat als je wel 1 van de 2 opleidingen al een bachelor hebt gehaald? Dus ik heb 2 jaar bmw
gedaan toen 3 jaar geneeskunde en bmw inmiddels al een bachelor, maar geneeskunde nog niet
Dan gelden nog altijd het aantal inschrijfmaanden. Bij twee opleidingen is het altijd raadzaam om je
situatie even prive aan ons voor te leggen. Bij het onderbreken van een tweede studie als je al een
diploma hebt, loop je het risico om instellingstarief te gaan betalen. En zeker bij Geneeskunde kan
dat enorm oplopen.
Maar bestuur doen is toch sws niet onderbreken aangezien je ingeschreven blijft staan? Dat snap
ik niet helemaal, maar goed. Ik neem graag even contact op daarover, dat is inderdaad beter.
Meestal gaat het goed. Maar leg het vooral even voor.
3. Ik ben van plan nog een bestuursjaar te doen. Zit er een maximaal aantal maanden vast aan de
bestuursbeurs?
Jazeker. 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; 4 - 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.
4. Is het zo dat een kandidaatsbestuur dan hun eigen beurs aanvraagt? Onze vereniging komt als het
goed is volgend jaar pas in aanmerking voor een beurs, dus het huidig bestuur heeft er nog geen.
Vraag ik het aan voor mijn opvolger of doe ik dat zelf?
Also, het is niet heel raar dat één iemand de beurs aanvraagt toch? Of heb ik dat verkeerd
gehoord?
Dit is wel raar. Een bestuursbeurs is bedoeld om de studievertraging te compenseren van het
individuele bestuurslid. Een bestuursbeurs is een individuele en persoonlijke beurs bedoeld om de
studievertraging te compenseren die het bestuurslid gaat oplopen als gevolg van het bestuursjaar
5.

Dus elke persoon vraagt hun eigen beurs aan? Maar de eerste aanvraag (excel bestand) wordt
toch wel door één iemand gestuurd? En dan vervolgens krijgt iedereen individueel een
persoonlijke aanvraag via OSIRIS-zaak, toch? Of heb ik dit verkeerd begrepen?

Iedereen vraagt zijn eigen beurs aan. Maar de vereniging laat ons weten wie die individuen zijn.
6. Staat dat excelbestand op jullie site? Hoe heet de mail waarin het excelbestand gesuurd is?
Het excelbestand wordt half augustus verstuurd. Wij zullen zowel via facebook als insta
communiceren dat de mail met het excelbestand is verstuurd
7. Wat als bepaalde commissies die wel in aanmerking komen voor een beurs nog niet gevormd zijn?
Kan je dan later in het jaar nog een keer het Excel-bestand invullen?
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
8. Ons nieuwe bestuur begint 1 juli (dus vandaag), zij moeten dit dus voor 1 november geregeld
hebben, en de mail om stap 1 te voltooien ontvangen wij half augustus (even een recap zodat ik
het goed begrijp :) )
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
9. Worden deze slides ook naar ons gemaild of staan deze op de website?
We gaan alle info delen op de site. Op insta en FB zullen we laten weten wanneer het er op staat
10. Misschien is het heel simpel, maar ik begrijp niet helemaal hoe het bestuur bepaalt hoe veel
maanden ze op moeten geven per individu wat betreft vertraging (in het excel bestand)? Je weet
toch niet per se van tevoren hoe veel vertraging je zal hebben?
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
11. Dien je je hele bestuursjaar ingeschreven te staan bij studielink of is het voldoende dat je tot het
einde van je recht op de bestuursbeurs ingeschreven staat? Bijvoorbeeld als je pas na september
wisselt van bestuur
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
12. Wat mij nog niet helemaal duidelijk was, vraagt het huidig bestuur of het komend bestuur nu de
beurs aan?
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
13. Misschien wordt dit in deel 2 besproken, maar als iemand klaar is met zijn/haar master en dus in
principe automatisch uitgeschreven wordt, moet er dan ook uitstel van afstuderen aangevraagd
worden? En klopt het dat je dan pas in september 2022 kan afstuderen en nog één maand
collegegeld betaalt na je bestuursjaar?
Antwoord wordt gegeven in de presentatie
14. dus een internationale student heeft per definitie geen recht op een bestuursbeurs omdat diegene
geen studiefinanciering kan aanvragen?
Antwoord wordt gegeven in de presentatie

15. Gaat de korting op collegegeld bovenop de korting op collegegeld vanwege corona?
De UU betaalt het collegegeld als de student in aanmerking komt voor wettelijk tarief. Als dit 500
euro is, dan betaalt de UU deze 500 euro. Als het 2000 euro is, dan betaalt de UU 2000 euro. Je krijgt
dit geld zelf niet. Er komt gewoon een €0 achter je naam te staan
Is dat duidelijk?
Niet helemaal, want ik dacht dat je ook in plaats van collegegeld vrij besturen ook een korting kon
krijgen op het collegegeld
Alle studenten in Nederland krijgen komend jaar van de overheid 50% korting op het wettelijke tarief
collegegeld. Als je collegegeldvrij gaat besturen nieuwe stijl hoef je het restant niet te betalen.
Oke duidelijk, bedankt! En wanneer je geen gebruik maakt van de 50% korting vanuit de overheid
vanwege collegevrijgeld besturen kan dit zeker niet het volgend jaar gebruikt worden?
Nee. Het geldt vooralsnog alleen voor 21-22.
16. Stel ik wil een aan een master beginnen in een andere stad dan Utrecht in september 2022, dan
kan het dus spaak lopen met deze constructie omdat je officieel je bachelor nog niet hebt?
JA
17. Als je nu al in de Master zit, deze wel bent gestopt vanwege een bestuursjaar, moet je dan ook de
examencommissie benaderen en om uitstel vragen? Of geldt dit enkel voor de studenten die echt
van plan zijn om af te studeren aankomend jaar?
Uitstel van afstuderen vraag je aan als je in principe hebt voldaan aan alle exameneisen om te
kunnen afstuderen.

