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Regeling Garantiebeurzen

Geacht college,
De URaad heeft u vraag om instemming betreffende de Regeling Garantiebeurzen ontvangen.
Deze regeling is erop gericht studenten die vanuit het VWO instromen bij opleidingen aan de
UT en serieus het onderwijsprogramma volgen, bij besluit voor 1 februari van het eerste
studiejaar aan de UT de opleiding te staken, de gelegenheid te bieden om met gering verlies
aan studiefinancieringsmogelijkheden aan een nieuwe opleiding te beginnen. De
compensatieregeling kan begrepen worden als de zorg voor studenten die een verkeerde keus
hebben gemaakt. In uw brief pleit u voor afschaffing van de regeling.
De motivatie om de regeling af te schaffen is hoofdzakelijk ideologisch, zo blijkt uit uw
mondelinge toelichting. De UT verwacht van studenten dat als zij hier komen ze bewust voor de
UT gekozen hebben. Dit beeld wordt ondermijnd in de voorlichting door deze regeling, daar
deze (ongewild) als wervingsinstrument wordt ingezet.
Naast de wervende functie is deze regeling vooral voor eerstejaars studenten een reden om
toch echt een keuze te maken. Door het afschaffen van deze regeling verdwijnt een van de
stimulansen om vroegtijdig te stoppen. In uw toelichting erkent u dat, u vindt echter het bindend
studie advies, studieloopbaanbegeleiding, etc. meer geëigende middelen om studenten te
stimuleren keuzes te maken. De URaad kan zich hierin vinden.
CONCEPT-BESLUIT Regeling garantiebeurzen:
De Universiteitsraad,
gezien:
- De brief ‘Regeling Garantiebeurzen’ namens het CvB d.d. 7 december 2010 kenmerk:
S&C/392.247/evd;
- De brief ‘Regeling Garantiebeurzen’ namens de WAR d.d. 29 april 2010 kenmerk:
S&O/6689/FvK;
- De brief ‘Advies VAVO regeling en Garantiebeurs’ namens de UCO d.d. 9 februari
2010;
- Het agendaformulier ‘Regeling Garantiebeurzen’ kenmerk UR 10-345.
gehoord:
- De mondelinge toelichting van de rector gedurende de commissievergadering OOS d.d.
12 januari 2010;
overwegende dat:
- de regeling gericht is op studenten die voor 1 februari hun studie staken;

-

aan deze studenten de gelegenheid wordt geboden om met gering verlies aan
studiefinancieringsmogelijkheden aan een nieuwe opleiding te beginnen;
- er in het Nederlandse beurzenstelsel zorg is in gebouwd voor studenten die vroegtijdig
stoppen;
- de regeling garantiebeurzen een aanvullende regeling hierop is;
- deze (ongewild) als wervingsinstrument wordt ingezet;
- dit niet het beeld is dat de UT naar buiten wil brengen;
- de UT van aankomende studenten verwacht dat zij bewust naar de UT komen;
- de Regeling Garantiebeurzen een prikkeling is voor studenten die twijfelen aan hun
studiekeuze om voor 1 februari een keuze te maken;
- studieloopbaanbegeleiding, bindend studie advies, etc. meer geëigende middelen zijn
om studenten te stimuleren keuzes te maken;
besluit:
in te stemmen met de afschaffing van de Regeling Garantiebeurzen.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,
voorzitter

