
Beste student,  

Fijn dat je aankomend collegejaar je wilt inzetten voor de medezeggenschap! Voor jouw 

werkzaamheden in de medezeggenschap ontvang je een bestuursbeurs. Het bedrag dat je 

ontvangt, is afhankelijk van het type collegegeld dat je betaalt en de tijdsinvestering van de 

functie. Hieronder vind je meer informatie over 1) de uitgangspunten van de regeling, 2) de 

opbouw van de bestuursbeurs en 3) de uitbetaling. 

1. Uitgangspunten 

• De regeling geldt van 1 september 2022 – 31 augustus 2023. 

• De regeling bestuursbeurzen van de UU wordt gevolgd. 

• De regeling geldt voor alle bestuurs- en medezeggenschapsorganen die in het 

faculteitsreglement van de faculteit Geesteswetenschappen zijn opgenomen en waarin 

studenten deelnemen.  

• 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. Opbouw bestuursbeurs 

De bestuursbeurs bestaat uit twee delen. Alle studenten ontvangen een vast bedrag als 

vergoeding voor hun verdiensten op basis van het aantal dagdelen dat ervoor staat, dit is het 

basisbedrag.  

 

In aanvulling op het basisbedrag ontvang je een toeslag waarvan de hoogte afhankelijk is van het 

type collegegeld dat je betaalt en de eventuele vertraging die je oploopt gedurende de tijd dat je 

je inzet als medezeggenschapper.  

 

We onderscheiden studenten die de volgende typen collegegeld betalen:  

 

1. Eerstejaars studenten die voor de eerste keer in het Hoger Onderwijs gaan studeren 

betalen een verlaagd wettelijk tarief (voor PPE-studenten geldt ook een lager bedrag). 

Deze groep krijgt altijd de toeslag uitgekeerd, ongeacht de omvang van de vertraging. 

2. Ouderejaars studenten die het reguliere wettelijk tarief, of het verhoogde wettelijk tarief 

(alleen PPE studenten) betalen. Deze groep krijgt altijd de toeslag uitgekeerd, ongeacht de 

omvang van de vertraging.  

3. Studenten die het instellingstarief betalen (voor studenten die al een diploma in het Hoger 

Onderwijs hebben gehaald of een niet-EER nationaliteit hebben). Deze groep krijgt de 

toeslag alleen uitgekeerd nadat de vertraging aan het eind van het jaar is aangetoond.1   

4. Studenten die zich inschrijven als flexstudeerders. Deze studenten ontvangen alleen het 

basisbedrag en komen niet in aanmerking voor de toeslag, ongeacht de omvang van de 

vertraging. 

 

Meer informatie over de verschillende soorten aan collegegeld vind je hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Studenten die aansluitend een tweede master volgen aan de UU en daardoor het instellingstarief ter hoogte van 

het wettelijk tarief betalen, ontvangen een toeslag ter hoogte van het wettelijk tarief, maar dienen daarvoor wel 

de studievertraging aan te tonen.  

https://students.uu.nl/naast-de-studie/inspraak-en-medezeggenschap/bestuursbeurzen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kosten-studeren/collegegeld


In de tabel hieronder staan alle bedragen:  

Gemiddelde 

tijdsinvestering 

per week 

Studiever-

traging 

Basisbedrag 

Toeslag bij 

verlaagd 

wettelijk 

collegegeld  

Toeslag bij  

wettelijk 

collegegeld 

minder dan 1/2 

werkdag ==>  0 maanden 

€ 559,72 € 27,63 € 55,23 

1 halve werkdag 1 maand € 1.119,44 € 55,25 € 110,45 

2 halve werkdagen 2 maanden 

€ 2.238,89 € 110,50 € 220,90 

 

De onderstaande bedragen gelden voor studenten Philosophy, Politics and Economics in verband 

met het hogere bedrag aan collegegeld dat zij betalen:  

 

Gemiddelde 

tijdsinvestering 

per week 

Studiever-

traging 
Basisbedrag 

Toeslag 

verlaagd 

wettelijk 

collegegeld 

Toeslag 

wettelijk 

collegegeld 

minder dan 1/2 

werkdag ==>  0 maanden 

€ 559,72 € 82,85 € 110,45 

1 halve werkdag 1 maand 
€ 1.119,44 € 165,70 € 220,90 

2 halve werkdagen 2 maanden 
€ 2.238,89 € 331,40 € 441,80 

 

 

Aantal dagdelen vergoeding per functie 

- Leden faculteitsraad, studentgeleding:  

o Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris: vergoeding voor twee halve werkdagen  

o Overige leden: vergoeding voor een halve werkdag. 

- Departementsassessor2: Vergoeding voor een halve werkdag. 

- 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. 

- OC leden: Vergoeding voor minder dan een halve werkdag. 

 

De studentassessor wordt aangesteld als student-assistent en ontvangt daarom geen 

bestuursbeurs.  

 

Betaal jij het instellingscollegegeld?  

Studenten die instellingscollegegeld betalen, ontvangen een toeslag die passend is bij de hoogte 

van het tarief aan collegegeld dat zij betalen. Aangezien het bedrag aan collegegeld en daarmee 

de toeslag kan verschillen per student, vragen we je bij voorkeur voor 1 september contact op te 

nemen met Warda El Shafiy (w.elshafiy@uu.nl), beleidsmedewerker onderwijs.  

 

Studenten die het instellingscollegegeld betalen, moeten daarnaast aan het eind van het 

collegejaar hun vertraging aantonen. We zullen hiervoor contact opnemen met jou en indien nodig 

de studieadviseur tegen het einde van het collegejaar. 

 

 

 

 
2 Vanwege het aantal opleidingen bij het departement TLC, krijgt de studentassessor van TLC een vergoeding 

van 2 halve werkdagen.  

mailto:w.elshafiy@uu.nl


Ben jij een flexstudent? 

Studenten die meedoen aan de pilot flexstuderen, komen niet in aanmerking voor de toeslag, 

alleen voor het basisbedrag.  

 

Ontvang je een aanvullende beurs vanuit DUO?  

Studenten die een aanvullende beurs ontvangen van DUO in het jaar dat zij deelnemen aan de 

medezeggenschap hebben recht op een toeslag op hun bestuursbeurs. Meer informatie daarover is 

hier te vinden onder het kopje “Extra toeslag aanvullende beurs DUO”.  

3. Uitbetaling  

Voor de uitbetaling van de bestuursbeurs zijn er drie keuzes:  

 

1. Het gehele bedrag wordt uitgekeerd aan het eind van het collegejaar; 

2. Het bedrag wordt uitgekeerd in drie termijnen (november, februari en juni); 

3. Het bedrag wordt maandelijks uitgekeerd.  

 

Geef je keuze voor 1 september 2022 door aan Gerda Tenkink (via bestuursbeurs.gw@uu.nl).  

Bij geen bericht wordt het gehele bedrag aan het eind van het collegejaar uitgekeerd.   

https://students.uu.nl/naast-de-studie/inspraak-en-medezeggenschap/bestuursbeurzen
mailto:bestuursbeurs.gw@uu.nl

