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Geacht college, 
 
De URaad heeft het stuk profileringsfonds, UR 10-294 uitvoerig besproken alvorens tot een 
advies te komen. De belangrijkste discussiepunten binnen de URaad hadden te maken met het 
al dan niet studeren tijdens een jaar van activisme en de hoogte van het toe te kennen bedrag 
per maand voor vrijwillige studievertraging.  
 
De URaad onderschrijft het belang van het toekennen van afstudeermaanden voor vrijwillig 
opgelopen studievertraging. Het is immers erg belangrijk voor studenten dat zij zich zowel 
binnen hun studie als daarbuiten middels activisme kunnen ontplooien en ontwikkelen. De Raad 
vindt dat het huidige systeem behouden moet blijven. Wel is de Raad van mening dat het voor 
alle studenten, ook die een zware bestuursfunctie vervullen, belangrijk is de studie snel op te 
pakken. Als studenten na een activisme jaar moeite hebben met op gang komen, is dat nadelig 
voor de student zelf, maar op den duur ook voor de universiteit. De Raad vindt het dan ook 
zinvol dat het college bekijkt hoe zij studenten weer zo snel mogelijk aan de studie helpt. 
 
Momenteel krijgen studenten afstudeermaanden uitbetaalt naar rato van wat zij in hun actieve 
jaar gekregen hebben van de DUO (voormalige IB-groep). Dit is erg veel administratief werk en 
er zou een enorme efficiency slag kunnen worden bereikt door het bedrag dat de studenten 
ontvangen gelijk te stellen voor alle studenten. De Raad realiseert zich dat dit nadelig uit kan 
pakken voor actieve studenten die een aanvullende beurs krijgen. Daarom is de UR 
voorstander van een systeem waarbij actieve studenten die kunnen aantonen een aanvullende 
beurs te ontvangen, een extra vergoeding kunnen krijgen. 
 
Verder heeft de universiteit te maken met komende landelijke ontwikkelingen die grote invloed 
op het profileringsfonds gaan hebben. De langstudeerregeling zal niet alleen een impact 
hebben op de activisme cultuur die op onze universiteit leeft, maar het activisme zal door deze 
regeling ook nadelige gevolgen hebben voor de universiteit zelf. De Raad wil het college dan 
ook vragen het profileringsfonds nogmaals onder de loep te nemen wanneer de 
regeringsplannen duidelijkheid verschaffen over de nieuwe regelgeving betreffende 
langstudeerders.  
 
Het UTS valt nu onder het profileringsfonds en de invulling daarvan is volgens de Raad prima. 
Een punt is volgens de Raad nog voor verbetering vatbaar, namelijk een van de bij onderdeel 3 
genoemde voorwaarden om een beurs te kunnen aanvragen. Hier staat beschreven dat de 
student een afgeronde pre-master moet hebben alvorens een beurs te kunnen aanvragen, met 
als aanvraagperiode januari of april. Dit levert voor veel, met name van buiten de EER 
afkomstige, studenten problemen op. Veel premaster programma’s duren ½ jaar, en beginnen 



 

in februari. Deze premaster is dan per juni afgerond, waarna de buitenlandse student 
aansluitend in augustus met de master begint. Deze combinatie van voorwaarden maakt het 
daarmee feitelijk onmogelijk voor een buitenlandse student om in aanmerking te komen voor 
een beurs. Dit terwijl deze beurs juist bedoeld is om talentvolle buitenlandse studenten naar de 
UT te lokken. Het lijkt de Raad daarom verstandig om deze regeling op twee punten aan te 
passen: 
1. dat er ook een eerder aanvraagmoment is (zodat de potentiële student voor aanvang van de 
premaster de uitslag van de aanvraag heeft) 
2. de mogelijkheid om een beurs voorwaardelijk toe te kennen en later definitief te maken 
wanneer de premaster is behaald.   
 
 
CONCEPT-BESLUIT  
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- Het stuk Profileringsfonds, UR 10-294 
- Het mondelinge toelichting in de commissie OOS op 24 november 2010 

 
overwegende dat: 

- Met een vast bedrag een efficiency slag zou kunnen worden gemaakt in de 
administratie rondom de aanvraag van afstudeermaanden; 

- Met een vast bedrag een deel van de studenten wordt benadeeld in hun 
tegemoetkoming;  

- De studentenvertegenwoordigers het huidige systeem, verschillende bedragen voor 
verschillende studenten n.a.v. je DUO-uitkering, als zeer eerlijk beschouwen; 

- Het belangrijk is dat studenten na activisme de studie snel oppakken; 
- Dit voorstel geschreven is voordat er gesproken werd over de nieuwe regels en wetten 

m.b.t. langstudeerders; 
- De inhoud van dit profileringsfonds pas vanaf 1 september 2011 zal gaan gelden; 
- Niet EER-studenten aanspraak moeten kunnen maken op een beurs via de UTS; 
- Beurzen ook voorwaardelijk toegekend zouden moeten kunnen worden; 

 
gehoord de toezegging van het college dat: 

1. Nadat er nieuwe wetten en regels zijn aangenomen m.b.t. langstudeerders zij het 
profileringsfonds nogmaals onder de loep nemen; 

2. Er voor april 2011 een plan aan de Raad wordt voorgelegd hoe het CvB gaat stimuleren 
dat studenten na afloop van het activisme de studie sneller oppakken; 

3. De optie dat studenten een vast bedrag krijgen ter compensatie voor hun activisme, 
waarbij studenten met aanvullende beurs extra compensatie kunnen ontvangen na 
bewijslast, wordt heroverwegen; 

4. Het onderdeel over UTS wordt aangepast, zodanig dat buitenlandse studenten reeds 
voor aanvang van een premaster een beurs kunnen aanvragen, dat deze beurs 
voorwaardelijk kan worden toegekend en definitief wordt na succesvol afronden van de 
pre-master; 

 
besluit: 

- De URaad in te stemmen met het voorstel profileringsfonds.  
 

Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 


