Besluit profileringsfonds

De Regeling profileringsfonds regelt dat studenten die vertraging oplopen tijdens hun studie
onder bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming kunnen krijgen om de vertraging mee te
compenseren. De hoogte van deze tegemoetkoming is in dit besluit vastgelegd.

Besluit 2022-002 Besluit profileringsfonds. Door het college van bestuur vastgesteld op 3
februari 2022. De regeling treedt in werking per 1 februari 2022 en vervangt per die datum de
regeling zoals vastgesteld bij besluit 2021-029.
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Besluit profileringsfonds
In uitwerking van artikel 1.3 van de Regeling profileringsfonds bepaalt deze
uitvoeringsregeling de omvang van de tegemoetkoming per student per maand voor de
studiejaren 2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar is voor vertraging door
deelname aan het bestuur van studentenorganisaties.
Artikel 1. Beschikbare bedrag voor bestuurders studentenorganisaties
Voor de uitvoering van de Regeling profileringsfonds wordt in de Windesheimbegroting het
bedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor de tegemoetkomingen aan bestuursleden van
studie- en studentverenigingen.
Artikel 2. De hoogte van de tegemoetkoming
1. De hoogte van één tegemoetkoming wordt vastgesteld op 250 euro per maand.
2. De hoogte van de tegemoetkoming voor bestuurders van studentenorganisaties
wordt vastgesteld op grond van onderstaande tabel:
3.
De onderstaande tabel
geeft trapsgewijs de
hoogte van de
bestuursbeurs aan.

Categorie
1
2
3
4
5
6
7

Aantal leden dat bij de
studentorganisaties op de
peildatum als lid is
ingeschreven danwel in
het geval van stichtingen
het gemiddeld aantal
gasten per door de
stichting georganiseerde
evenement.

In deze kolom staat de
bestuursbeurs per student
per maand. De beurs
wordt toegekend voor 12
maanden per jaar, voor
maximaal 5 personen per
studentenorganisatie.

0-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400

€110,-€160,-€215,-€270,-€320,-€375,-€425,--

Tabel: vergoedingen voor lidmaatschappen van besturen van erkende studentenorganisaties

4. In afwijking op het tweede lid geldt voor tegemoetkomingen vanwege vertraging
door deelname aan het bestuur van studentenorganisaties dat de tegemoetkoming
lager kan uitvallen als het bedrag van het totaal aantal goedgekeurde aanvragen het
bedrag van artikel 1 overschrijdt. In dat geval wordt de tegemoetkoming naar rato
bijgesteld.
5. In afwijking van het eerste lid geldt voor de hoogte van een tegemoetkoming
voormedezeggenschap en de deelname aan commissies dat die is geregeld in
de Regeling faciliteiten medezeggenschap.
6. In afwijking van het eerste lid geldt voor de tegemoetkoming bij onvoldoende
studeerbaarheid, ouderschap, zwangerschap en bevalling, mantelzorg, bijzondere
familieomstandigheden of voor (chronische) ziekte, handicap of beperking dat de
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hoogte van de tegemoetkoming gelijk is aan het bedrag aan het maandbedrag van
de basisbeurs voor uitwonenden1 van DUO met daarboven het bedrag aan
aanvullendebeurs als de student daar op grond van de WSF2000 aanspraak op
heeft.
7. In afwijking van het eerste lid geldt voor studenten die gebruik maken van de
Regeling Flexstuderen dat de hoogte van de tegemoetkoming naar rato2 wordt
bijgesteld, waarbij de berekening gebaseerd is op het gehele studiejaar.
Artikel 3. Herziening, inwerkingtreding en citeertitel van de regeling
1. Deze regeling wordt driejaarlijks herzien.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2022 en vervangt Besluit 2021-030.
3. Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit profileringsfonds.

1

2

Het bedrag aan maandelijkse afstudeersteun is gelijk aan het maandbedrag van de basisbeurs voor
uitwonenden, ongeacht of een student op grond van de WSF2000 aanspraak zou hebben op de
basislening.
Als de studieomvang door flex-studeren bijvoorbeeld wordt bijgesteld van een semester met 30
studiepunten naar een semester met 15 studiepunten, maakt de aanvrager aanspraak op 50% van
de tegemoetkoming.
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