UT FLEX KLUSSOORTEN
Werken als student-assistent?
De inhoud van een klussoort student-assistent heeft altijd betrekking op onderwijs en/of onderzoek. Het maken
van deze klussoort is dus alleen voorbehouden aan de faculteiten. Immers daar vindt onderwijs en onderzoek
plaats. Eerstejaars studenten kunnen niet worden ingezet als student-assistent!
Bij een koppeling aan een student-assistentschapsklus, krijgt de student een dienstverband UT FLEX.

Werken als student-oproepkracht?
De inhoud van een klussoort student-oproepkracht heeft een algemeen karakter en geen betrekking op onderwijs
en/of onderzoek. Het maken van deze klussoort kan door zowel diensten als faculteiten worden gemaakt.
Alle studenten kunnen in principe worden ingezet als student-oproepkracht.
Bij een koppeling aan een student-oproepkrachtklus, krijgt de student een dienstverband UT FLEX.

Werken via Vrijwilligersregeling?
De werkzaamheden van een klus die via de Vrijwilligersregeling loopt, zijn zeer eenvoudig en incidenteel van
aard. Te denken valt aan voorlichting geven, flyers verspreiden, ondersteuning bij evenementen, meewerken aan
enquêtes. Werkzaamheden vinden slechts enkele keren per jaar plaats.
Bij een koppeling aan een klus via de vrijwilligersregeling, krijgt de student in principe geen dienstverband UT
FLEX.

Wat gaat de student verdienen?
Student-assistent: uurloon wordt bepaald door aantal behaalde ECTS en fluctueert van € 12,42 bruto per uur
(schaal studentassistentschap 2) tot € 14,48 bruto per uur (schaal studentassistentschap 4). Daarnaast wordt
maandelijks vakantie-uitkering (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en compensatie transitievergoeding over het
feitelijk genoten maandsalaris uitgekeerd. Daarnaast wordt vakantieverlof niet in vrije tijd maar in de vorm van
een toeslag (11,72%) op het bruto uurloon berekend.
Student-oproepkracht: het uurloon wordt in principe standaard vastgesteld € 10,19 (salarisschaal 1-0). Daarnaast
wordt maandelijks vakantie-uitkering (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en compensatie transitievergoeding over
het feitelijk genoten maandsalaris uitgekeerd. Daarnaast wordt vakantieverlof niet in vrije tijd maar in de vorm van
een toeslag (11,72%) op het bruto uurloon berekend.
Vergoeding via Vrijwilligersregeling: maximaal € 141, -- per maand, maximaal €1.700,-- per jaar.
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