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I Begripsbepalingen 

Artikel 1 
 
Deze regeling verstaat onder: 

1. college: het College van Bestuur van de Universiteit Twente 
2. medewerker: degene die een dienstverband heeft met de Universiteit Twente 
3. studieverlof: betaald verlof om een opleiding of studie te volgen 
4. beheerder: degene die volgens het Bestuurs- en beheersreglement met het beheer van een eenheid 

belast is 
5. eenheid: een beheerseenheid zoals omschreven in het Bestuurs- en beheersreglement 
6. cao: de cao Nederlandse Universiteiten zoals die thans luidt of op enig moment zal luiden 
7. werktijd: de werkdagen en -uren die in overleg tussen werkgever en de medewerker zijn vastgesteld en 

door de medewerker zijn ingevoerd in MyHR, de self-service portal voor UT-medewerkers (AFAS) 

II Studie of opleiding in opdracht 

Artikel 2 

1. De beheerder kan de medewerker opdracht geven tot het volgen van een studie of opleiding indien dit 
noodzakelijk is voor een goede vervulling van de huidige of een toekomstige functie. 

2. De opdracht aan de medewerker geschiedt schriftelijk. In de opdracht neemt de beheerder bepalingen 
op inzake studieverlof en vergoedingen die gelden voor de studieopdracht. 

3. De direct-leidinggevende van de medewerker ontvangt een afschrift van de opdracht. 

Artikel 3 

1. De beheerder verleent de medewerker studieverlof voor het volgen van een studie of opleiding. De tijd 
die de medewerker aan de studie of opleiding besteedt geldt als werktijd en vindt zo mogelijk plaats 
onder werktijd.  

2. Voor tijd die de medewerker aan de studie of opleiding besteedt buiten werktijd, vindt vergoeding plaats 
door middel van toekenning van compensatie-uren. De tijd die de medewerker aan de studie of opleiding 
besteedt buiten werktijd is geen overwerk.  

3. Compensatie-uren die de medewerker ontvangt voor tijd die deze in december aan de studie of 
opleiding besteedt, die niet voor het einde van het kalenderjaar kunnen worden opgenomen, kunnen in 
afwijking van het bepaalde in artikel 5.6 lid 2 van de cao ook nog in de maand januari van het volgende 
kalenderjaar worden opgenomen. Artikel 7, lid 1 is van toepassing. 

4. De volgende kosten worden, indien van toepassing, in ieder geval door de eenheid vergoed: 
noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten conform het Declaratievoorschrift Universiteit Twente; de 
noodzakelijk gemaakte cursus- en lesgelden, examen- en diplomakosten; de aanschafkosten van het 
verplicht gestelde studiemateriaal. 

5. De beheerder kan afspraken met de medewerker maken naar redelijkheid en billijkheid over het 
studieverlof en de in verband hiermee te vergoeden kosten.  

Artikel 4 
 
Bij een studie of opleiding in opdracht is het niet mogelijk te bepalen dat de medewerker de studiekosten, om 
welke reden ook, geheel of gedeeltelijk terug dient te betalen en kunnen geen voorwaarden aan de te verstrekken 
faciliteiten worden gesteld. 

III Studie of opleiding op verzoek 

Artikel 5 

1. De medewerker kan een verzoek indienen bij de beheerder om, geheel of gedeeltelijk op kosten van de 
beheerder, een studie of opleiding te gaan volgen.  

2. De aanvraag gaat vergezeld van een schatting van de te maken studiekosten en het benodigde 
studieverlof.  
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3. Indien het verzoek van de medewerker betrekking heeft op een functiegerichte studie of opleiding 
verleent de beheerder de noodzakelijke faciliteiten, zoals de vergoeding van studiekosten en reiskosten. 
Het volgen van de studie of opleiding geldt als werktijd en vindt zo mogelijk onder werktijd plaats.  

4. Voor tijd die de medewerker aan de studie of opleiding besteedt buiten werktijd, vindt vergoeding plaats 
door middel van toekenning van compensatie-uren. De tijd die de medewerker aan de studie of opleiding 
besteedt buiten werktijd is geen overwerk.  

5. Compensatie-uren die de medewerker ontvangt voor tijd die deze in december aan de studie of 
opleiding besteedt, die niet voor het einde van het kalenderjaar kunnen worden opgenomen, kunnen in 
afwijking van het bepaalde in artikel 5.6 lid 2 van de cao ook nog in de maand januari van het volgende 
kalenderjaar worden opgenomen. Artikel 7, lid 1 is van toepassing.  

6. De beheerder kan met de medewerker afspraken maken naar redelijkheid en billijkheid over het 
studieverlof en noodzakelijke faciliteiten.  

7. Indien het verzoek van de medewerker betrekking heeft op een studie of opleiding die bijdraagt aan de 
loopbaanontwikkeling van de medewerker, zal de beheerder toestemming verlenen en, ook indien er 
slechts een geringe relatie bestaat tussen de studie of opleiding en de huidige of toekomstige functie, 
faciliteiten aan de medewerker verstrekken, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijk gemaakte cursus- en 
lesgelden, examen- en diplomakosten en/of de aanschafkosten van het verplicht gestelde 
studiemateriaal. Als de beheerder het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst worden de redenen daartoe 
vermeld.  

8. De direct-leidinggevende van de medewerker ontvangt een afschrift van de beslissing van de beheerder. 
9. De verplichting om studiekosten terug te betalen kan slechts ontstaan voor een studie of opleiding als 

bedoeld in lid 7 hiervoor. De verplichting ontstaat pas wanneer deze is opgenomen in de schriftelijke 
beslissing van de beheerder dan wel een op te stellen opleidingsovereenkomst. Daarin worden de te 
verstrekken faciliteiten benoemd en de situaties en periodes gedefinieerd waarin en gedurende welke 
een terugbetalingsplicht bestaat.  

IV Overige 

Artikel 6 
 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.10 lid 1 van de cao krijgt de medewerker jaarlijks de 

beschikking over twee ontwikkelingsdagen om te kunnen werken aan diens duurzame inzetbaarheid.  

2. Ontwikkelingsdagen mogen op basis van een voor het einde van het jaar gemaakte schriftelijke afspraak 

tussen de beheerder en de medewerker worden gespaard.  

3. Indien er geen afspraak als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, vervallen niet-gebruikte 

ontwikkelingsdagen aan het einde van het kalenderjaar.  

4. Ontwikkelingsdagen zijn geen vakantiedagen en zijn niet verkoopbaar. Niet-benutte ontwikkelingsdagen 

vervallen bij het einde van het dienstverband. De besteding van de dagen kan worden vastgelegd in het 

personeelsdossier van de medewerker. 

V Slotbepalingen 

Artikel 7 
 

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of deze kennelijk onredelijk uitwerkt, beslist de directeur 
Human Resources namens het college. 

2. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2023. 

 


