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Geacht College, 

Na de visie op studenten en nevenactiviteiten van de februari-cyclus, ligt er nu een uitgewerkte, 
nieuwe regeling voor de vroegere afstudeermaanden. Na de visie is er door een werkgroep een 
kader ontworpen, waarna de WAR de vraag kreeg binnen dit kader en binnen de voorgenomen 
bezuiniging in een korte tijdspanne een nieuwe regeling te maken, welke nu ter instemming 
voorligt.  
 
Binnen de nieuwe regeling is er een splitsing gemaakt tussen onvrijwillige omstandigheden als 
ziekte en vrijwillige omstandigheden als bestuurswerk. De verschillen tussen de regelingen 
liggen vooral bij de vrijwillige omstandigheden (activisme), waar dan ook groot verschil zit 
tussen de huidige hoeveelheid afstudeersteun en de in de regeling geschetste hoeveelheid 
bestuursmaanden. 
 
Dankzij de Harde Knip en de Langstudeerdersboete bevindt het activisme zich op dit moment al 
in de hoek waar de klappen vallen. Studenten worden door middel van negatieve prikkels 
steeds meer gestimuleerd om sneller door te studeren en nevenactiviteiten links te laten liggen. 
Op dit moment is er al een grote terugloop te zien in het aantal studenten dat geïnteresseerd is 
in een bestuursfunctie bij een vereniging. Enkele grote verenigingen hebben hier nu al direct 
last van, doordat er geen of weinig kandidaatsbestuurders te vinden zijn.  
 
Wat dat betreft wil de raad opmerken dat het vreemd is dat er bij het maken van de nieuwe 
regeling de opdracht vanuit het CvB voornamelijk richting het halen van de bezuiniging heeft 
gelegen. Dat, terwijl er door het CvB is toegezegd in de overlegvergadering van 14 december 
2011 dat de beleidsvisie activisme van het college mede de basis is voor de discussie over de 
benodigde middelen voor afstudeersteun. Wij hebben het gevoel dat het ontwerpproces is 
ingegaan met de bezuiniging in het achterhoofd. De bezuiniging moest er gewoon komen en of 
deze werd gehaald door een nieuw model of de ‘kaasschaafmethode’ zou niet uitmaken.  
 
Dit heeft echter wel gezorgd voor een nuttige bijwerking van de bezuiniging. Al jaren heeft men 
tevergeefs geprobeerd om een uniform model betreffende afstudeersteun op te stellen voor alle 
verenigingen. Vanuit veel hoeken werd er geklaagd over de discrepantie tussen de 
compensatie voor verschillende verenigingen in het vorige model. Onder andere doordat de 
vroegere compensatie nu als beloning wordt gezien en deze beloning voor veel verenigingen 
hetzelfde is, ligt er nu een uniform model wat ook breed gedragen wordt door de verenigingen. 
De URaad is hier zeer positief over en kan het dan ook niet oneens zijn met dit nieuwe model.  



 

 

Een opmerking wil de URaad nog maken over de verdeling in dit nieuwe model: de grote 
discrepantie tussen categorie 2 en categorie 3. De bestuurders van verenigingen die zich 
bevinden in categorie 2 krijgen, op enkele uitzonderingen na, minder beloning dan in het 
huidige model. De bestuurders van evenementen als de Batavierenrace en het Solar Team 
krijgen echter in het nieuwe model meer dan in het huidige. Dit wordt door veel bestuurders van 
verenigingen als oneerlijk ervaren. De raad heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd. 
 
Concept-besluit 
De Universiteitsraad, 
gezien: 

- Het document Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten 
(FOBOS) (voorheen Regeling Afstudeersteun), UR 12-092; 

gehoord:  
        -    De antwoorden op de vragen in de commissievergadering OOS op 30 mei; 
        -    De beraadslagingen; 
overwegende dat: 

- Er lang gestreefd is naar een uniform model voor het profileringsfonds; 
- Dit model dit streven haalt en niet op overwegende bezwaren stuit van alle 

verenigingen; 
besluit:  

In te stemmen met de regeling FOBOS. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 


