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Onderwerp   Nota Beurzenbeleid 
 
 
 
Geacht college, 
 
In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 27 april heeft de raad uw nota 
beurzenbeleid van 6 december 2010 besproken. 
 
U legt de nota ter informatie voor, maar als URaad willen we u een advies in deze geven. 
De nota geeft op veel aspecten een goede aanzet tot verder beleid, daarbij hebben we in acht 
genomen dat hetgeen in par. 4.2 wordt voorgesteld rond de interne verdeling van de 
beursgelden vooralsnog “terug is genomen” n.a.v. uitkomst CvB-D overleg.  
De nota geeft op twee punten aanleiding tot een kritische beschouwing, het gaat er dan om hoe 
om te gaan met de zogenaamde “revolving funds” en hoe men, zolang we niet over een 
substantieel groter beurzenprogramma beschikken, er beter voor kan kiezen de organisatie 
rondom het beurzenprogramma centraal te (blijven) laten geschieden.   
Graag ontvangt de raad uw reactie op onderstaand concept besluit. 
 
De Universiteitsraad,  
gezien: 
      - de nota beurzenstelsel (versie 6 december 2010); 
      - de toelichting zoals verwoord in de aanbiedingsbrief met kenmerk UR 11-105,   
         i.h.b. de opmerking dat de interne verdeling zoals voorgesteld in par. 4.2 niet   
         door CvB-Decanen overleg is overgenomen, dus de facto hier de oude verdeling  
         van kracht blijft;  
gehoord: 
       - het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011; 
       - de beraadslagingen; 
overwegende dat: 
      - het gebruik maken van vaste beursbedragen gewenst is; 
      - het beperken van het aantal nominatierondes gewenst is; 
      - het gewenst is dat faculteiten decentraal beurzen kunnen toewijzen; 
      - de instellingscollegegelden primair bedoeld zijn om de kosten van opleiding van 
        studenten te dekken;  
gehoord de toezeggingen van het CvB dat: 
              1. een revolving fund zoals voorgesteld alleen een structureel onderdeel van 
                  de bekostiging van het beurzenprogramma zal zijn, voor zover blijkt dat de 
                  collegegelden de kosten van de opleiding overtreffen;  
              2. zo lang er geen substantiële groei is in de omvang van het aantal beurzen,  
                  de ondersteuning daarvoor centraal gedaan kan (blijven) worden;  



 

besluit: 
             positief te adviseren inzake verdere implementatie van dit beurzenbeleid.   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 
 


