Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht
Regeling bestuursbeurzen medezeggenschap 2015 – 2016
1.







Uitgangspunten
De regeling geldt van 1 september 2015 – 31 augustus 2016.
De regeling bestuursbeurzen van de UU wordt gevolgd, met uitzondering van artikel 5.
De regeling geldt voor alle bestuurs- en medezeggenschapsorganen die in het
reglement van de faculteit Geesteswetenschappen zijn opgenomen en waarin
studenten deelnemen. Een uitzondering hierop in 2015 – 2016 betreft de functie van
departementsassessor: deze staat niet in het faculteitsreglement omdat het een pilot
betreft.
De regeling is alleen van toepassing op door de decaan benoemde studenten.
Uitgegaan wordt van een reële investering door de student. Deze investering wordt
getoetst door de voorzitters van de betreffende organen, voordat tot uitbetaling wordt
overgegaan.

2. Bedragen 2015 – 2016 (zie brief O&O/15.20534 d.d. 21 mei 2015)
Het college van bestuur heeft de volgende bedragen vastgesteld voor bestuursbeurzen
voor studenten in bestuurs- en medezeggenschapsorganen in het jaar 2015-2016:
Minder dan een halve werkdag
1 halve werkdag
2 halve werkdagen
3 halve werkdagen
4 halve werkdagen
5 halve werkdagen

€
€
€
€
€
€

536
1.072
2.144
3.215
4.286
5.358

Studentassessor
Vergoeding voor vier halve werkdagen (€ 4.286)
Departementsassessor [pilot 2015 – 2016]
Vergoeding voor een halve werkdag (€ 1.072)
Leden faculteitsraad, studentgeleding
Voorzitter: vergoeding voor vier halve werkdagen ( € 4.286)
Vice-voorzitter en secretaris: vergoeding voor twee halve werkdagen (€ 2.144)
Overige leden: vergoeding voor een halve werkdag (€ 1.072)
Leden Board Undergraduate School en Board of Studies Graduate School of
Humanities (GSH) kamer masteropleidingen, die tevens lid zijn van de
toetscommissie Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of Seniorkwalificatie
Onderwijs (SKOw)
Vergoeding voor een halve werkdag (€ 1.072)
Leden opleidingscommissies, leden Board of Studies GSH School kamer
masteropleidingen die geen lid zijn van de toetscommissie BKO of SKOw
Vergoeding voor minder dan een halve werkdag (€ 536)
3. Uitbetaling en aanvragen
Uitbetaling vindt plaats aan het eind van het collegejaar. Studenten die functies bekleden
waaraan een bedrag van € 2.144 of hoger is verbonden kunnen kiezen voor uitbetaling in
drie termijnen (november, februari en juni). Uitbetaling vindt alleen plaats wanneer de
geraamde investering (zie tabel bij 2) is waargemaakt. Voor toetsing worden de voorzitters
van de faculteitsraad, Boards en opleidingscommissies ingeschakeld.
Bestuursbeurzen kunnen worden aangevraagd bij de decaan Geesteswetenschappen, per
adres: mw. M. van der Zouwen, Faculteitsbureau Geesteswetenschappen, afdeling SO&O,
Transcomplex, kamer 1.03, M.J.vanderZouwen@uu.nl.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 juni 2016.

