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1.

Voorwoord

Geacht College van Bestuur, beste lezer,
Voor u ligt het advies van het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties
(CUOS) over de opname van studieverenigingen in de Regeling Profileringsfonds 20182020. Ofschoon de periodieke herijking van studieverenigingen heeft plaatsgevonden in
het academisch jaar 2016-2017, betreft dit advies een herziening van de vorige herijking,
uitgaande van het nieuw vastgestelde beoordelingsmodel voor studieverenigingen.
Zodoende heeft uw College het bestuur van het CUOS 2016-2017 verzocht de herijking
uit te voeren en advies uit te brengen.
De noodzaak van een nieuw beoordelingsmodel is vorig jaar gebleken uit de verouderde
methode die uitging van de gemiddelde bestuurslast van studieverenigingen in 2008.
Hierdoor zaten vele verenigingen algauw aan het maximale aantal
bestuursbeursmaanden, wat onverenigbaar is gebleken met de verdeling van de
compartimenten in het profileringsfonds. Het nieuwe model en het daaruit
voortvloeiende advies gaan uit van een accuraat en actueel beeld van de huidige
bestuurslast van studieverenigingen verbonden aan onze universiteit.
Nagenoeg alle studieverenigingen die reeds herijkt waren, hebben een hernieuwde
aanvraag ingediend. Alle aanvragen zijn beoordeeld. Dit advies bestaat dan ook uit een
hoeveelheid bestuursbeursmaanden (bbm) en een periode voor welke de organisatie
opgenomen dient te worden in het profileringsfonds. Omdat dit advies een vervangend
karakter heeft strekt dit niet verder dan het jaar 2019-2020, waarin tevens de
studieverenigingen opnieuw herijkt zullen worden.
In het jaarverslag van CUOS 2016-2016 en jaarplan van CUOS 2017-2018 is benoemd
dat een dat een vereenvoudiging en verduidelijking van procedures en adviezen
onontkoombaar is. In navolging hiervan heeft de voorzitter van CUOS 2017-2018
gezorgd voor een efficiëntere indeling van de adviezen waarin de motiveringen
duidelijker zijn. Hij zorgde ook voor het implementeren van de eisen voor het verwerken
van persoonsgegevens. Wij danken het huidige CUOS voor de uitgebreide ondersteuning
en het beschikbaar stellen van hun middelen.
Opmerking verdient dat de studieverenigingen, tezamen met andere
studentenorganisaties, de verbinding vormen tussen het onderwijs en de student in
Groningen. Het unieke bruisende karakter van onze studieverenigingen in Groningen
dient zeker niet voor lief te worden genomen. En waar nodig en passend te worden
ondersteund. Wij hopen dat dit advies tot enige genoegdoening kan leiden bij de
hardwerkende student-bestuurders die naast de toenemende studiedruk zich
beschikbaar stellen voor de optimale verbinding tussen de opleiding(en) en de student.
Hoogachtend,
Anouar Ibn el Kadi
Ferran Meijering
Jesse Kuindersma
Tessa Lukkien
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2.

Overzicht organisaties

Onderstaande tabel vormt een overzicht voor het advies van het CUOS per aanvraag. Per
categorie is te zien welke organisaties aanvragen hebben gedaan, wat het huidig aantal
bestuursbeursmaanden (bbm) is zoals opgenomen in de Regeling Profileringsfonds van
dit academisch jaar. Daarnaast is het aantal bbm te vinden dat het CUOS adviseert te
verstrekken. Dat aantal bbm kan dan voor ofwel één, twee of drie jaar geadviseerd
worden. Voor extra duidelijkheid hebben we de aankomende collegejaren ook in de tabel
gezet en ziet u een x in het vak waarvoor het CUOS adviseert de organisatie op te nemen
in de Regeling Profileringsfonds.
Organisatie
Studieverenigingen
ASCI
CLIO
Commotie
Cover
De Chemische Binding
Diephuis
EBF
EPU
Esperia
FMF
GFE
G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum
GHD Ubbo Emmius
GLV Idun
G.T.D. Bernoulli
Ibn Battuta
IK
J.B.S.V. Dorknoper
JFV
LISA
MARUG
MFV Panacea
NEXUS
ODIOM
Pro Memorie
RISK
S.G.O.R.
Siduri
Simon van der Aa
Sociëtas
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Aantal bbm
Huidig
Advies
8
24
14
13
13
N.v.t.
35
8
8
20
15
25
24
22
7
18
14
N.v.t.
31
8
22
36
8
25
15
25
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
15

0
28
16
28
24
6
38
12
12
28
12
32
24
26
12
20
16
0
38
12
26
40
0
20
12
30
12
0
0
12

Voor academische jaren
’18-‘19
’19-‘20

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
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Studiosi Mobilae
STUFF
TBV Lugus
TeMa
T.F.V. Professor Francken
T.M.F.V. Archigenes
TW!ST
Vesting
Vevonos
VIP
ZaZa

25
8
20
15
20
18
N.v.t.
22
8
36
8

20
6
32
14
28
20
0
28
6
32
6

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Nb. De huidige aantal maanden zijn gebaseerd op de herijking in het jaar 2016/2017.
Hierin is de compensatie in het jaar 2017/2018 niet meegenomen.
3.

Werkwijze

Algemeen
De herijking verloopt conform de regeling Profileringsfonds en dit advies is een
navolging van het verzoek aan en taak van het CUOS, zoals vastgesteld door het College
van Bestuur, om te adviseren aan het College over de opname van studieverenigingen in
de Regeling Profileringsfonds van de RUG binnen de door het College vastgestelde
beleidsmatige en financiële kaders.
De studieverenigingen hebben hun aanvraag voor het overgrote deel op tijd ingeleverd
of in overleg bij hoge uitzondering uitstel gekregen. Het CUOS 2016-2017 is na ontvangst
van de bewijsstukken als volgt te werk gegaan. Binnengekomen aanvragen zijn
beoordeeld op volledigheid, waarna de aanvraag per mail is beantwoord met dat de
aanvraag in behandeling werd genomen of er is aangegeven welke ontbrekende of
onvolledige stukken nodig zijn. Het dient benadrukt te worden dat het CUOS 2016-2017
de organisaties toetst op de aangeleverde informatie. Er kan geen oordeel worden
gevormd op basis van niet aangeleverde stukken. Aanvragen zijn daarna getoetst aan de
algemene en indien van toepassing bijzondere voorwaarden zoals genoemd in het
Profileringsfonds, Bijlage 1, Artikel 5.
Opmerking verdient dat, hoewel de aanvragen grotendeels tijdig waren aangeleverd, vele
verenigingen onjuiste of onvolledige informatie aanleverden. Dit heeft niet alleen geleid
tot vertraging van de herijking maar ook vele verzoeken van het CUOS aan de
organisaties om de juiste gegevens aan te leveren. Veelal betrof het hier verkeerde
bestandsformaten of lege bestanden met het oogmerk de aanvraag te vertragen. Dit
terwijl er meermaals per mail en op informatiebijeenkomsten is benadrukt welke
gegevens er moeten worden aangeleverd. Gezien het karakter van deze herijking zijn wij
met enige coulance te werk gegaan. Wij willen hier wel benadrukken dat hier in de
toekomst geen sprake meer van kan zijn. Studieverenigingen dragen zelf de
verantwoordelijkheid om al dan niet de juiste gegevens aan te leveren.
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Informatievoorziening
Op 19 september 2017 om 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst gehouden waarvoor
alle (bekende) studieverenigingen uitgenodigd waren. Deze informatiebijeenkomst had
als doel de verenigingen te informeren over hoe de aanvraag precies ingeleverd dient te
worden en wat de studieverenigingen kunnen verwachten. Ook is de aanleiding tot het
nieuwe model en de extra herijking toegelicht. Omdat deze presentatie in het Nederlands
is gehouden, kregen besturen met internationale leden uitleg ten kantore van het CUOS.
Vervolgens is er meermaals een e-mail verstuurd naar alle genodigden met daarin de
tijdens de bijeenkomst getoonde PowerPointpresentatie, updates en aanvullende
informatie. Tevens zijn er 12 gesprekken gevoerd met verenigingen die om extra
informatie/hulp verzochten en zijn er ook nog vragen telefonisch en per mail
beantwoord.
Privacy
De Administratieve Informatie Voorziening (AIV) van de RUG heeft wederom de
ledenlijsten van de verenigingen gecontroleerd op aantal ingeschreven studenten. Sinds
vorig academisch jaar is bij alle presentaties van het CUOS over bestuursbeurzen en de
procedure van het Profileringsfonds meermaals benadrukt dat enkel studentnummers in
de aangeleverde lijsten dienen te staan en niet gepaard dient te gaan met NAW-gegevens.
Zo blijft het CUOS, in lijn met de AVG, binnen de gestelde kaders van zorgvuldigheid
door enkel de studentnummers te verwerken en geen andere gegevens die herleidbaar
zijn tot een persoon. De vernieuwing van deze procedure was beoogd in het jaarverslag
van het CUOS 2016-2017 en het jaarplan 2017-2018. Evaluatie van de gehanteerde
methode is aan te bevelen gezien het de ledenlijsten nog niet eerder op deze manier zijn
verwerkt. Wij willen het CUOS 2017-2018 dan ook bedanken voor de hulp die zij ons
hierbij hebben geboden.
Inhoudelijke toetsing
Alle binnengekomen aanvragen zijn allereerst door het CUOS 2016-2017 beoordeeld aan
de hand van de algemene voorwaarden van de Regeling Profileringsfonds. Daarnaast zijn
de studieverenigingen op de aanvullende (bijzondere) criteria beoordeeld. Naast de
inhoudelijke toetsing door het CUOS 2016-2017 zijn de ledenlijsten van de verenigingen
gecontroleerd door de AIV (RUG). Deze controle heeft tot een ledenaantal geleid
waarvan vast staat dat deze leden ook als student aan de RUG of HG staan ingeschreven.
Genoteerd dient te worden dat in nagenoeg alle ledenlijsten een aantal personen
opgenomen waren die niet (meer) ingeschreven stonden als student of niet herleidbaar
waren. Derhalve heeft het CUOS 2016-2017 een aantal studieverenigingen verzocht de
ledenlijsten nogmaals aan te leveren, waarvoor een tweede check is uitgevoerd.
Desalniettemin zijn verschillen tussen de gecheckte lijsten en de administratie van de
verenigingen onontkoombaar.
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Toepassing van de voorwaarden en criteria in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018
4.

Voorwaarden voor opname
Een erkenning door het CUOS betekent dat een organisatie is opgenomen in de
Regeling en dus recht heeft op bestuursbeursmaanden. Voor opname in de Regeling
Profileringsfonds 2017-2018 moet zijn voldaan aan:
a) algemene voorwaarden die gelden voor elke organisatie;
b) bijzondere voorwaarden per subcategorie voor de betreffende organisatie.
Algemene voorwaarden
Op grond van artikel 5 in de bijlage Gezamenlijke regeling Bestuursbeurzen RUG en HG
van de Regeling gelden de algemene voorwaarden voor alle organisaties. Het niet
voldoen aan deze basisvoorwaarden heeft tot gevolg dat het CUOS kan adviseren om over
te gaan tot opname voor één jaar. Organisaties krijgen dan de tijd om een correctie aan
te brengen om alsnog voor de resterende periode tot de volgende herijking in de Regeling
Profileringsfonds te worden opgenomen. Mocht het niet voldoen aan de algemene
voorwaarden bestaan uit een tekort in het vereiste ledenaantal, leidt dit tot niet opname
in de Regeling Profileringsfonds.
De studieverenigingen moeten minimaal 200 leden of in ieder geval 50% van de voor de
opleiding of faculteit ingeschreven studenten als lid hebben. Het moet tevens gaan om
leden die staan ingeschreven bij de faculteit/opleiding van de betreffende
studievereniging bij de RUG/HG en die contributie betalen. Het CUOS hanteert een
marge van 10%. Bij het voldoen aan de algemene voorwaarden voor studieverenigingen
worden er 6 bbm. toebedeeld aan de desbetreffende vereniging.
Bijzondere voorwaarden
Als bijzondere voorwaarde geldt dat de vereniging een aanzienlijke bestuurslast heeft die
blijkt uit een score van ten minste 5 punten op grond van de onderdelen a t/m e uit
onderstaande puntenlijst van activiteiten. Hoe groter het aantal behaalde punten uit het
model, hoe hoger de opslag van het aantal bbm. Het model is opgebouwd uit
verschillende categorieën die in dit memo worden toegelicht. De puntentoekenning
verschilt per categorie. Nadat de activiteiten beoordeling heeft plaatsgevonden, is er de
mogelijkheid tot opslag van het aantal bbm naar het ledenaantal van de vereniging.

(zie tabel volgende bladzijde)
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Activiteiten

punten

a) Organisatie van grote evenementen, zoals een jaarlijks congres of
symposium, binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken,
buitenlandse excursies en organisatie van lezingen.

max. 4,5

b) Organisatie van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals
aspirant-studenten, eerstejaars studenten en alumni.

max. 2,5

c) Organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op carrière en
arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.

max. 2

d) Organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering
max. 2
van de onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele
studiejaar, zoals ondersteunende lessen of trainingen en
betrokkenheid bij de learning communities. Het regelmatig voeren van
overleg met de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur. Een
sterk inhoudelijk tijdschrift.
e) Organisatie van buitengewone activiteiten voor binding tussen
leden en bevordering van internationalisering en inclusie.

max. 1,5

A. Organisatie van grote evenementen, zoals een jaarlijks congres of symposium,
binnenlandse excursies, kantoor- en werkbezoeken, buitenlandse excursies en
organisatie van lezingen.
Voor toekenning van punten voor een congres of symposium is voornamelijk gekeken
naar de grootte in termen van deelnemers en de kwaliteit van het inhoudelijke
programma. In het geval van zeer hoge bezoekersaantallen of uitzonderlijke kwaliteit
kent het CUOS 1,5 punt toe in plaats van 1 punt. Er wordt door het CUOS ook rekening
gehouden met de mogelijkheid tot het organiseren van meerdere congressen of symposia
per
jaar.
Voor excursies hanteert het CUOS een minimale kwaliteitseis voordat het overgaat tot
het toekennen van eventuele punten. De excursie moet inhoudelijk verrijkend zijn en
duidelijk gerelateerd aan de opleiding(en) gelieerd aan de vereniging. In totaal kan
maximaal 2 punten worden toegekend voor de organisatie van excursies. Deze punten
zijn onderverdeeld in vier categorieën van elk 0,5 punt. Het CUOS baseert zich bij de
toekenning van deze punten op de frequentie van excursie, de grootte, de lengte en of
deze
excursie
naar
het
buitenland
plaatsvindt.
Voor een lezing hanteert het CUOS wederom een kwaliteitseis. Lezingen moeten
inhoudelijk zijn en logisch aansluiten bij de opleiding(en) gelieerd aan de vereniging. In
totaal is er maximaal 1 punt te verdienen. Het CUOS houdt hierbij rekening met het
aantal van lezingen dat verenigingen organiseren.
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B. Organisatie van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals aspirant-studenten,
eerstejaars studenten en alumni.
Voor de toekenning van punten voor activiteiten voor specifieke doelgroepen is
voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van de activiteiten. Voor de doelgroepen
aspirant- en eerstejaarsstudenten is per doelgroep maximaal 1 punt te verdienen. Voor
de categorie alumni is maximaal 0,5 punt te verdienen.
Voor het enkel organiseren van een introductiekamp voor eerstejaars studenten wordt
maximaal 0,5 punt toegekend. Voor de verdere organisatie van activiteiten voor
eerstejaars kan het CUOS maximaal 0,5 punt toekennen.
Voor het toekennen van punten voor aspirant-studenten kijkt het CUOS in het bijzonder
naar de bestuurslast die gepaard gaat met de activiteiten. Voor het bijdragen aan een
evenement georganiseerd door de faculteit zal maximaal 0,5 punt worden toegekend.
Activiteiten voor aspiranten, op eigen initiatief, kunnen daarnaast goed zijn voor
maximaal 0,5 punt.
Activiteiten die bijdragen aan een goede en productieve relatie met alumni kunnen
maximaal worden gewaardeerd op 0,5 punt. De doelgroep van de activiteiten moet
expliciet, al dan niet als enige, de alumni zijn. Het uitnodigen van alumni voor het geven
van een lezing wordt niet in aanmerking genomen voor het toekennen van punten.
C. Organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op carrière en
arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
In deze categorie hanteert het CUOS enkele vaste eisen bij de puntentoekenning. Hierbij
dient voornamelijk te worden gekeken naar de frequentie van activiteiten. De
bestuurslast die gepaard gaat bij het organiseren van workshops, trainingen en/of
masterclasses gericht op carrière en arbeidsmarktoriëntatie wordt beoordeeld. Hier
wordt
maximaal
1
punt
toegekend.
Voor de organisatie van recruitment activiteiten wordt 0,5 punt toegekend. Frequentie
kan voor 0,5 punt opslag zorgen. Alle activiteiten dienen gericht te zijn op carrière
perspectieven en toegankelijk te zijn.
D. Organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele studiejaar, zoals
ondersteunende lessen of trainingen en betrokkenheid bij learning communities. Het
regelmatig voeren van overleg met de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur.
Een sterk inhoudelijk tijdschrift.
Voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van de
onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele studiejaar, zoals
ondersteunende lessen of trainingen, wordt maximaal 0,5 punt toegekend. Hiermee
worden activiteiten zoals tentamentrainingen en extra lessen bedoeld die geheel door de
vereniging zijn geïnitieerd. Actieve betrokkenheid bij learning communities wordt ook
beoordeeld.
Mits uit de aangeleverde bewijsstukken blijkt dat er sprake is van regelmatig overleg met
de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur wordt er 0,5 punt toegekend. Dit zal
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gestaafd moeten worden aan de hand van (officiële) gespreksverslagen/notulen
waarvoor de maatstaf van ten minste 4 overleggen per jaar wordt gehanteerd. Het CUOS
toetst dit inhoudelijk en zal het faculteitsbestuur benaderen voor een toelichting hierop.
Het enkel onderhouden van mailcontact wordt als onvoldoende beoordeeld.
Afhankelijk van de frequentie wordt voor de uitgave en redactie van een vakinhoudelijk
tijdschrift 0,5 punt toegekend. Een tijdschrift is volgens het CUOS vakinhoudelijk als er
meerdere vak gerelateerde artikelen van goede kwaliteit in staan. Daarnaast moet het
blad ook door de vereniging zelf worden uitgegeven en niet door de faculteit dan wel een
onafhankelijke redactie.
E. Organisatie van activiteiten met buitengewoon karakter voor algemene binding
tussen leden. Organisatie van activiteiten voor bevordering van internationalisering
en inclusie.
Deze categorie is bedoeld voor activiteiten die een aanzienlijke bestuurslast met zich
meebrengen maar zich niet in een categorie laten plaatsen. Voor deze activiteiten wordt
maximaal 0,5 punt toegekend. Het CUOS behoudt zich het recht om deze bijzondere
activiteiten
te
beoordelen.
Daarnaast valt binnen deze categorie internationalisering en inclusie. Verenigingen
kunnen maximaal 1 punt behalen wanneer verenigingen activiteiten organiseren
specifiek voor internationale studenten of de vereniging in het algemeen openstellen
voor internationale studenten. Meegenomen wordt bijvoorbeeld of de communicatie
naar haar leden of activiteiten geheel in het Engels is.
Berekening totaal aantal bestuursbeursmaanden

9 › 55

Aantal leden

Opslag

Maximaal 299 leden

0 maanden

300-499 leden

2 maanden

500-799 leden

4 maanden

800-1249 leden

6 maanden

1250-1999 leden

8 maanden

2000 of meer leden

10 maanden
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Punten o.g.v. activiteitenaanbod

Opslag

5 of 5,5 punten

0 maanden

6 of 6,5 punten

6 maanden

7 of 7,5 punten

10 maanden

8 of 8,5 punten

14 maanden

9 of 9,5 punten

18 maanden

10 of 10,5 punten

22 maanden

11 punten of meer

24 maanden

Als de studievereniging aan de algemene voorwaarden voldoet worden er 6
bestuursbeursmaanden toegekend. Daarbovenop kunnen maximaal 24 maanden aan
activiteitenopslag verdiend worden, als ook aan de bijzondere voorwaarden wordt
voldaan, en maximaal 10 maanden aan opslag ledenaantallen. Dit brengt het maximum
aantal bestuursbeursmaanden voor een studievereniging op 40.
5.

Advies t.a.v. herijkingsmodel

Naast advies over het aantal bbm en periode van opname per organisatie, wenst het
CUOS het volgende te adviseren ten opzichte van de regeling, de procedure en het nieuwe
model. Deze adviezen worden gevolgd door de gespecificeerde beoordelingen van de
studieverenigingen.
Advies t.o.v. basismaanden
Het nieuwe model hanteert een minimum aantal aan bestuursbeursmaanden dat een
vereniging zou ontvangen bij opname in het profileringsfonds. Het vorige model hanteert
een minimum van 9 bbm. Het huidige model brengt dit terug naar minimaal 6 bbm. De
ervaring leert dat dit leidt tot een eerlijker resultaat en meer ruimte voor nuance. Het
CUOS adviseert derhalve deze wijziging te behouden.
Advies t.o.v. drempel ledenaantal
De gehanteerde drempel binnen het huidige model is een minimum aantal van 200 leden
óf een aantal leden dat minimaal 50% van het aantal studenten bedraagt dat staat
ingeschreven bij de opleiding die is gelieerd aan de desbetreffende studievereniging.
Deze opleiding moet zijn beschreven in de statuten van de studievereniging om in
aanmerking te kunnen komen voor deze regeling.
Het CUOS heeft geconstateerd dat de getoetste studieverenigingen vaak onderhevig zijn
aan schommelingen in hun ledenaantallen. Om deze schommeling en om eventuele
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fouten in de ledenadministratie van verenigingen in acht te nemen, hanteert het CUOS
voor de drempel tot opname van het minimale ledenaantal een foutmarge van 10%. Ook
dit leidt tot een eerlijk resultaat.
Daarnaast heeft het CUOS voor verenigingen die in een andere schaal vallen voor de
opslag van het ledenaantal, het ledenaantal gehanteerd dat vorig jaar is aangeleverd. Dit
is slechts bij twee verenigingen van toepassing geweest en het CUOS adviseert dit slechts
dit jaar te doen vanwege de buitengewoonlijke gang van zaken.
Advies t.o.v. het nieuwe model
Het CUOS adviseert een heroverweging van categorie D aangezien learning communities
slechts een enkele keer van toepassing bleken en (nog) niet op elke faculteit gangbaar
zijn.
Advies t.o.v. compartimenten
Het CUOS constateert dat ook met het nieuwe model het onmogelijk is gebleken de
compartimenten voor studieverenigingen in hun huidige staat te handhaven zonder dat
een percentuele correctie moet worden toegepast op het uiteindelijke aantal
bestuursbeursmaanden. Dit komt doordat de allocatie van bbm aan de Faculteit Science
and Engineering (FSE) te klein is om de verenigingen die hierbinnen vallen zonder
herberekening te kunnen compenseren omdat deze faculteit relatief veel verenigingen
kent en deze door de inspanningen van de FSE voldoen aan geformuleerde
beoordelingsmodel. Het CUOS adviseert een heroverweging van de verdeling van bbm
per faculteit naar het aantal ingeschreven studenten, aangezien het onze weloverwogen
overtuiging is dat dit tekort kan doen aan de waardevolle bijdrage die de verenigingen
leveren aan het onderwijs. Hierbij kan ook de toename in de professionaliteit en daarbij
komende activiteiten van studieverenigingen worden meegenomen. Nu het
beoordelingsmodel eerlijker en accurater is geworden, is het tijd geworden dat de overige
onderdelen van het gehele systeem van toekenning van bestuursbeurzen grondig
geëvalueerd wordt.
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6.

Bijlage 1. CUOS-advies opname studieverenigingen in de Regeling
Profileringsfonds
6.1

CLIO

Organisatie
De organisatie Club van de Studie Internationale Betrekkingen en Internationale
Organisatie (CLIO):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 24 bbm;
heeft 762 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat CLIO:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod:
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een jaarlijks congres, excursies
en lezingen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
het verschaffen van tentamentrainingen voor studenten en de uitgave van een
vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 28 bestuursbeurs maanden.
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6.2

Commotie

Organisatie
De organisatie Commotie:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 14 bbm;
heeft 158 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding ;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Commotie:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7,5 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een jaarlijks congres,
excursies en lezingen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van een kamp voor eerstejaars en
alumni activiteiten.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
Het verschaffen van tentamentrainingen voor studenten. En de uitgave van een
vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 16 bestuursbeurs maanden.
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6.3

Cover

Organisatie
De organisatie Sv Cover (Cover):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 13 bbm;
heeft 581 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Cover:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van een jaarlijks congres, excursies
en lezingen.
● Categorie B: 2 punten voor (medewerking aan) de organisatie van een kamp
voor eerstejaars en activiteiten voor aspirant studenten en alumni.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
Het verschaffen van tentamentrainingen voor studenten. En de uitgave van een
vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 28 bestuursbeurs maanden.
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6.4

De Chemische Binding

Organisatie
De organisatie De Chemische Binding:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 13 bbm;
heeft 551 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat De Chemische Binding:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8,5 punten;
14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een jaarlijks congres,
excursies en lezingen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van een kamp voor eerstejaars
studenten en de (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 2 punten voor regelmatig overleg met de opleiding en/of
faculteit. Het verschaffen van tentamentrainingen voor studenten. En de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 24 bestuursbeurs maanden.
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6.5

Diephuis

Organisatie
De organisatie Civielrechtelijke vereniging Gerhardus Diephuis (Diephuis):
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 195 leden, en voldoet hiermee, na toepassing van de foutmarge, aan de
minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Diephuis:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5 punten;
GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van een jaarlijkse congressen en
excursies.
● Categorie B: 0,5 punt voor de (medewerking aan) de organisatie van
activiteiten gericht op aspirant studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
En de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 6 bestuursbeurs maanden.

16 › 55

Advies Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds

6.6

EBF

Organisatie
De organisatie Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 35 bbm;
heeft 3798 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat EBF:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10,5 punten;
22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van een jaarlijkse congressen,
excursies en lezingen.
● Categorie B: 2 punt voor de (medewerking aan) de organisatie van activiteiten
gericht op aspirant studenten en de organisatie van activiteiten gericht op
eerstejaars studenten en alumni.
● Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
En de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 38 bestuursbeurs maanden.
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6.7

EPU

Organisatie
De organisatie E Pluribus Unum (EPU):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 81 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding ;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat EPU:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse excursies.
● Categorie B: 1,5 punt voor de (medewerking aan) de organisatie van
activiteiten gericht op aspirant studenten en de organisatie van activiteiten
gericht op eerstejaars studenten.
● Categorie C: 0,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht
op carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en
recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
En de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.8

Esperia

Organisatie
De organisatie Esperia:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 216 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 200 leden ;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Esperia:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 2 punten voor de (medewerking aan) de organisatie van
activiteiten gericht op aspirant studenten en de organisatie van activiteiten
gericht op eerstejaars studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 0,5 punt voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden
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6.9

FMF

Organisatie
De organisatie Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 20 bbm;
heeft 722 leden, en voldoet hiermee minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat FMF:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies,
congressen en lezingen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de (medewerking aan) de organisatie van
activiteiten gericht op aspirant studenten en de organisatie van activiteiten
gericht op eerstejaars studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
En de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
4 opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 28 bestuursbeurs maanden.
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6.10

GFE

Organisatie
De organisatie Groninger Fiscale Eenheid (GFE):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 15 bbm;
heeft 261 leden, en voldoet hiermee minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GFE:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten gericht op alumni.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit.
En de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.11 G.F.S.V.

Pharmaciae Sacrum

Organisatie
De organisatie Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging Pharmaciae Sacrum
(G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 25 bbm;
heeft 665 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10 punten;
22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en een congres.
● Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten, aspirant studenten en alumni.
● Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 32 bestuursbeurs maanden.
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6.12

GHD Ubbo Emmius

Organisatie
De organisatie Vereniging GHD Ubbo Emmius (GHD Ubbo Emmius):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 24 bbm;
heeft 487 leden, en voldoet hiermee minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat GHD Ubbo Emmius:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8,5 punten;
14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, een
congres en lezingen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten gericht op
eerstejaars studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en de uitgave
van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor organisatie van buitengewone activiteiten voor
binding tussen leden en bevordering van internationalisering en inclusie.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 24 bestuursbeurs maanden.
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6.13

GLV Idun

Organisatie
De organisatie Groninger Levenswetenschappenvereniging Idun (GLV Idun):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 22 bbm;
heeft 1147 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.L.V. Idun:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 8,5 punten;
14 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en organisatie van activiteiten voor alumni.
● Categorie C: 1.5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging in combinatie met de
organisatie van verscheidene uitzonderlijke activiteiten voor sociale binding en
ontwikkeling van haar leden.
6 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met een aantal van 26 bestuursbeurs maanden.
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6.14

G.T.D. Bernoulli

Organisatie
De organisatie Gronings Technologen Dispuut Bernoulli (G.T.D. Bernoulli):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 7 bbm;
heeft 113 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding ;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat G.T.D. Bernoulli:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
een congres.
● Categorie B: 0 punten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.

25 › 55

Advies Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds

6.15

Ibn Battuta

Organisatie
De organisatie Ibn Battuta:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 18 bbm;
heeft 568 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Ibn Battuta:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7,5 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en lezingen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 20 bestuursbeurs maanden.
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6.16

IK

Organisatie
De organisatie IK, studievereniging van Kunsten, Cultuur en Media (IK) :
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 14 bbm;
heeft 185 leden, en voldoet hiermee, na toepassing van de foutmarge, aan de
minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat IK:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en aspirant studenten.
● Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging en voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
0 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 16 bestuursbeurs maanden.
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6.17JFV

Organisatie
De organisatie Juridische Faculteitsvereniging (JFV):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 31 bbm;
heeft 2060 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat JFV:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10 punten;
22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en congressen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 2 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging en voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 38 bestuursbeurs maanden.
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6.18

LISA

Organisatie
De organisatie Law and ICT Students’ Association (LISA):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 223 leden, en voldoet hiermee, aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat LISA:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.19

MARUG

Organisatie
De organisatie Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 22 bbm;
heeft 391 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat MARUG:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en congressen.
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni.
● Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
2 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 26 bestuursbeurs maanden.
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6.20

MFV Panacea

Organisatie
De organisatie Medische Faculteitsvereniging Panacea (MFV Panacea):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 36 bbm;
heeft 2885 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat MFV Panacea:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 11 punten;
24 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen,
congressen en/of symposia.
● Categorie B: 2,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten, aspirant studenten en alumni.
● Categorie C: 2 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging en voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
10 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 40 bestuursbeurs maanden.
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6.21

ODIOM

Organisatie
De organisatie ODIOM:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 25 bbm;
heeft 563 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ODIOM:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7,5 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en een congres.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 20 bestuursbeurs maanden.
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6.22

Pro Memorie

Organisatie
De organisatie Studievereniging Pro Memorie (Pro Memorie):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 15 bbm;
heeft 244 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Pro Memorie:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen en/of symposia.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor de organisatie van ondersteunende lessen en
tentamentrainingen en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.23

RISK

Organisatie
De organisatie RISK:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 25 bbm;
heeft 742 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat RISK:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
congressen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten en alumni.
● Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging en voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
6 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 30 bestuursbeurs maanden.
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6.24

S.G.O.R.

Organisatie
De organisatie Studentengenootschap voor Onderneming en Recht (S.G.O.R.) :
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 223 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat S.G.O.R.:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.25

Sociëtas

Organisatie
De organisatie Sociëtas:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 15 bbm;
heeft 192 leden, en voldoet hiermee, na toepassing van de foutmarge, aan de
minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Sociëtas:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 12 bestuursbeurs maanden.
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6.26

Studiosi Mobilae

Organisatie
De organisatie Studiosi Mobilae:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 25 bbm;
heeft 522 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studiosi Mobilae:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 2 punten voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten, aspirant studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van de binding tussen leden.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 20 bestuursbeurs maanden.
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6.27

STUFF

Organisatie
De organisatie Studievereniging Faculteit Filosofie (STUFF):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 189 leden, en voldoet hiermee, na toepassing van de foutmarge, aan de
minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat STUFF:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5 punten;
GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en lezingen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten.
● Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 6 bestuursbeurs maanden.
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6.28

TBV Lugus

Organisatie
De organisatie Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus (TBV Lugus):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 20 bbm;
heeft 699 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat TBV Lugus:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 10,5 punten;
22 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en aspirant studenten.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1,5 punt voor de organisatie van buitengewone activiteiten ter
bevordering van binding tussen leden en activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 32 bestuursbeurs maanden.
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6.29

TeMa

Organisatie
De organisatie Studievereniging voor Technologiemanagement (TeMa):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 15 bbm;
heeft 359 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat TeMa:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6 punten;
6 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en een
congres.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0,5 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
2 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 14 bestuursbeurs maanden.
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6.30

T.F.V. Professor Francken

Organisatie
De organisatie Technisch Fysische Vereniging ‘Professor Francken’ (T.F.V. Professor
Francken):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 20 bbm;
heeft 548 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T.F.V. Professor Francken:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9,5 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4,5 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen
en congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 28 bestuursbeurs maanden.

41 › 55

Advies Opname Studentenorganisaties Profileringsfonds

6.31

T.M.F.V. Archigenes

Organisatie
De organisatie Tandheelkunde Mondhygiëne Faculteitsvereniging Archigenes (T.M.F.
V. Archigenes)
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 18 bbm;
heeft 540 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat T. M. F. V. (Archigenes):
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 7 punten;
10 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
congressen.
● Categorie B: 2 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 20 bestuursbeurs maanden.
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6.32

VESTING

Organisatie
De organisatie Vesting:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 22 bbm;
heeft 543 leden, en voldoet hiermee aan de minimumeis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Vesting:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en organisatie van activiteiten voor alumni.
● Categorie C: 1,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging.
4 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 28 bestuursbeurs maanden.
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6.33

Vevonos

Organisatie
De organisatie Vevonos:
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 192 leden, en voldoet na toepassing van de foutmarge hiermee aan de
minimumeis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Vevonos:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5,5 punten;
0 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen.
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten gericht op alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
0 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 6 bestuursbeurs maanden.
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6.34

VIP

Organisatie
De organisatie Vereniging Introductie Psychologie (VIP):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 36 bbm;
heeft 1356 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat VIP:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 9 punten;
18 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 4 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies, lezingen en
congressen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten.
● Categorie C: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van
internationalisering en inclusie binnen de vereniging en de organisatie van
uitzonderlijke activiteiten ter bevordering van sociale interactie en persoonlijke
ontwikkeling van haar leden.
8 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 32 bestuursbeurs maanden.
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6.35

ZaZa

Organisatie
De organisatie ZaZa, Studievereniging Nederlandse Taal & Cultuur :
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 20 bbm;
heeft 100 leden, en voldoet hiermee aan de minimumeis van 50% van de opleiding;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ZaZa:
WEL voldoet aan de algemene voorwaarden;
WEL voldoet aan de bijzondere voorwaarden;
WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 5,5 punten;
0 maanden opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen.
● Categorie B: 1,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
0 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie WEL op te nemen in Regeling Profileringsfonds
voor 2 jaren met 6 bestuursbeurs maanden.
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7.

Bijlage 2. CUOS-advies
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voor
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ASCI

Organisatie
De organisatie Studievereniging ASCI (ASCI):
- valt in de categorie studieverenigingen;
- is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
- heeft 153 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 50% van de
gerelateerde opleiding ;
- heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.
Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat ASCI:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit 3,5 punten;
- GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 1,5 punt voor het organiseren van excursies en lezingen.
● Categorie B: 1 punt voor het organiseren van activiteiten voor aspirant
studenten en eerstejaars studenten.
● Categorie C: 0,5 punt voor het organiseren van activiteiten gericht op carrière
en arbeidsmarktoriëntatie.
● Categorie D: 0,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of
faculteit.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.
Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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7.2

J.B.S.V. Dorknoper

Organisatie
De organisatie Juridische-Bestuurskundige studievereniging ‘Dorknoper’ (J.B.S.V.
Dorknoper):
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 149 leden, en voldoet hiermee NIET de minimum eis van 200 leden of aan de
eis van 50%;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat J.B.S.V. Dorknoper:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. In de statuten is niet voldoende
beschreven welke personen lid kunnen worden van de vereniging. Welke personen
bestuur kunnen worden staat niet voldoende beschreven in de statuten. Daarnaast
heeft de vereniging niet het minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor
opname in het profileringsfonds bereikt;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- NIET het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit 3,5 punten;
- GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2,5 punten voor de organisatie van een jaarlijks congres en
excursies.
● Categorie B: 0,5 punt voor de (medewerking aan) de organisatie van
activiteiten gericht op aspirant studenten.
● Categorie C: 0,5 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 0 punten
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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7.3

NEXUS

Organisatie
De organisatie NEXUS Student Association (NEXUS):
valt in de categorie studieverenigingen;
is WEL opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds met 8 bbm;
heeft 231 leden, en voldoet hiermee aan de minimum eis van 200 leden;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat NEXUS:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit 4,5 punten;
- GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 0,5 punt voor de organisatie van een congres.
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen en voor de
uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 1 punt voor de bevordering van internationalisering en inclusie
binnen de vereniging.
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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7.5

Siduri

Organisatie
De organisatie Studievereniging Siduri
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 78 leden, en voldoet hiermee aan de eis van minimaal 50% van de opleiding;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Studievereniging Siduri:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit 3 punten;
- GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse excursies.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten en (medewerking aan) organisatie van activiteiten voor aspirant
studenten.
● Categorie C: 0 punten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en de organisatie van ondersteunende lessen en tentamentrainingen.
● Categorie E: 0 punten.
0 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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7.7

Simon van der Aa

Organisatie
De organisatie Simon van der Aa:
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 167 leden, en voldoet hiermee NIET aan de minimumeis van 200 leden of aan
de eis van 50%;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Simon van der Aa:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum ledenaantal bereikt voor opname in het profileringsfonds;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum ledenaantal bereikt voor opname in het profileringsfonds;
- NIET het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- WEL een aanzienlijke bestuurslast heeft die blijkt uit 6,5 punten;
- 3 maanden opslag, indien opname in het profileringsfonds van toepassing was, op
grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 3,5 punten voor de organisatie van een jaarlijkse congres,
excursies en lezingen.
● Categorie B: 0,5 punt voor de organisatie van activiteiten voor alumni.
● Categorie C: 1 punt voor de organisatie van jaarlijkse activiteiten gericht op
carrière en arbeidsmarktoriëntatie, zoals workshops en recruitmentactiviteiten.
● Categorie D: 1,5 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit,
de organisatie van tentamentrainingen of ondersteunende lessen en de uitgave
van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten
GEEN opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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7.8

TW!ST

Organisatie
De organisatie Tw!st:
valt in de categorie studieverenigingen;
is NIET opgenomen in de huidige Regeling Profileringsfonds;
heeft 98 leden, en voldoet hiermee aan de minimumeis van 50% van de
gerelateerde opleiding;
heeft de aanvraag tijdig en volledig verstuurd.

Beoordeling
Het CUOS heeft beoordeeld dat Tw!st:
- NIET voldoet aan de algemene voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- NIET voldoet aan de bijzondere voorwaarden. De vereniging heeft niet het
minimum puntenaantal van 5 activiteitenpunten voor opname in het
profileringsfonds bereikt;
- WEL het minimum ledenaantal van 200 of 50% van de opleiding heeft bereikt;
- NIET een aanzienlijke bestuurslast heeft, blijkend uit 4 punten;
- GEEN opslag krijgt op grond van het activiteitenaanbod;
● Categorie A: 2 punten voor de organisatie van jaarlijkse excursies en
congressen.
● Categorie B: 1 punt voor de organisatie van activiteiten voor eerstejaars
studenten.
● Categorie C: 0 punten.
● Categorie D: 1 punt voor regelmatig overleg met de opleiding en/of faculteit
en voor de uitgave van een vakinhoudelijk tijdschrift.
● Categorie E: 0 punten.
0 maanden opslag krijgt op grond van het ledenaantal.

Advies
Het CUOS adviseert deze organisatie NIET op te nemen in Regeling Profileringsfonds
wegens het niet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden.
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8.

Bijlage 3. Overzicht Ledenaantallen
Vereniging
ASCI

153

CLIO

762

Commotie

158

Cover

581

De Chemische Binding

551

Diephuis

195

EBF

3798

EPU

81

FMF

722

GFE

261

G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum

665

GHD Ubbo Emmius

487

GLV Idun

1147

G.T.D. Bernoulli

113

Ibn Battuta

568

IK

185

J.B.S.V. Dorknoper

149

JFV

2060

LISA

223

MARUG

391

MFV Panacea
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Ledenaantal

2885

NEXUS

231

ODIOM

563

Pro Memorie

244
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RISK

742

S.G.O.R.

223

Simon van der Aa

167

Sociëtas

192

Studiosi Mobilae

522

STUFF

189

TBV Lugus

699

TeMa

359

T.F.V. Professor Francken

548

T.M.F.V. Archigenes

540

Siduri

78

TW!ST

98

Vesting

543

Vevonos

192

VIP

1356

ZaZa

100

