
 

Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019 

Deel D Financiële ondersteuning verlengde masteropleidingen (7.51a) 

Inleiding 
Op grond van artikel 7.51a WHW treft het instellingsbestuur voorzieningen voor de financiële 
ondersteuning van studenten die een opleiding volgen waarvan de studielast groter is dan in 
het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO) is vastgelegd.  
 
Het College van Bestuur heeft de onderstaande regeling met betrekking tot de toekenning 
van de financiële ondersteuning op grond van deze wettelijke regeling, met instemming van 
de universiteitsraad op 31 mei 2018, vastgesteld.  
 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 

Ba: Nominale cursusduur Bachelor WO. 

CLRS: Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten. 

College van Bestuur: College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. 

CROHO:  Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs zoals beheerd 
door de DUO; 

DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs de uitvoeringsorganisatie van de 
Rijksoverheid voor het onderwijs. 

Ma: Nominale cursusduur Master WO. 

Opleiding:  Een bacheloropleiding of masteropleiding 

Prestatiebeurs: Reisvoorziening, eventueel aangevuld met een aanvullende beurs en 
toeslagen. De prestatiebeurs wordt verstrekt door de DUO voor de 
nominale duur van de bachelor- en masteropleiding gezamenlijk. De 
reisvoorziening wordt verstrekt voor de nominale duur van de 
bachelor- en masteropleiding gezamenlijk met één uitloopjaar.  

RUG: Rijksuniversiteit Groningen. 

Student: Degene die tegen betaling van collegegeld staat ingeschreven aan 
de RUG met de in artikel 7.34 WHW genoemde rechten verbonden 
aan de inschrijving. 

Studieadviseur: De bij de faculteit aangestelde persoon die studenten voorlicht, 
adviseert en begeleidt bij studieplanning en -voortgang alsook bij 
studiekeuze. 

Studiefinanciering De prestatiebeurs die de student ontvangt tijdens de nominale 
cursusduur van een opleiding en aansluitende drie extra leenjaren, 
op grond van de WSF 2000. 

Studiejaar:  Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus 
van het daaropvolgende jaar. 

UFC: Universitaire Fondsencommissie; de door het College van Bestuur 
ingestelde commissie die het College adviseert over besluiten op 



grond van deze regeling. 

Wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000. 

Wet studievoorschot: Wet studievoorschot hoger onderwijs. De wijziging van onder meer 
de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van 
een nieuw stelsel van studiefinanciering; het studievoorschot. 

Wettelijk collegegeld:  Het in artikel 7.45 WHW bedoelde collegegeld voor de inschrijving 
als student dat door de Minister is vastgesteld. 

Voor het overige hebben de in deze regeling gebruikte begrippen dezelfde betekenis als daaraan 
in de wet is gegeven. 

 
 
Artikel 2. Voorwaarden financiële ondersteuning 
De RUG verleent financiële ondersteuning op grond van het Profileringsfonds aan de student 
die studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, en die: 
- ingeschreven staat als voltijdstudent voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen 

graad is verleend; 
- het verschuldigd wettelijk collegegeld heeft voldaan aan de RUG; 
- aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op prestatiebeurs op grond van de WSF 2000, 

in de periode met betrekking tot de aanvraag. 
 
 
Artikel 3. Voorwaarden en hoogte compensatie 
1. De RUG verleent financiële compensatie aan de student die voor een door de instelling 

verlengde masteropleiding van 90 EC of 120 EC staat ingeschreven aan de RUG. 
2. De student voldoet voor het overige aan de voorwaarden als genoemd in artikel 2 van 

deze regeling. 
3. Bij de vaststelling door het College van Bestuur van het bedrag van de financiële 

compensatie wordt uitgegaan van de originele laatste kennisgeving c.q. het laatste 
“Bericht” omtrent de prestatiebeurs + eventuele aanvullende beurs/toeslagen conform 
de WSF2000. De financiële ondersteuning omvat naast vergoeding van de 
prestatiebeurs tevens een vergoeding van het studentenreisproduct conform de hoogte 
van het bedrag dat door de DUO wordt vergoed bij tijdelijk vertrek naar het buitenland. 
Er vindt geen financiële tegemoetkoming plaats voor een lening op grond van de Wet 
studievoorschot. 

4. De financiële compensatie wordt uitgekeerd naar rato van het aantal maanden van het 
studiejaar dat de aanvrager als student is ingeschreven aan de RUG en betreft 
maximaal de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60 
studiepunten. 

5. Een student kan niet voor meer dan één door de RUG verlengde masteropleiding 
financiële compensatie ontvangen. 

 
Artikel 4. Procedure aanvraag  
1. Degene die in aanmerking meent te komen voor financiële compensatie kan een 

digitaal verzoek indienen via de RUG-website 
http://www.rug.nl/studenten/studiebegeleiding/studievertraging/index. 

2. Indiening van het verzoek vindt plaats uiterlijk binnen zes maanden na beëindiging van 
de inschrijving. Te laat ingediende verzoeken worden niet meer in behandeling 
genomen, tenzij er aantoonbaar sprake is van overmacht. 

3. Op het verzoek wordt door of namens het College van Bestuur zo spoedig mogelijk, doch 
binnen 8 weken, beslist. Alvorens een beslissing te nemen kan door of namens het 
College van Bestuur het faculteitsbestuur, de opleidingsdirecteur, of de studieadviseur 
van de betreffende opleiding, om informatie worden gevraagd. 

http://www.rug.nl/studenten/studiebegeleiding/studievertraging/index


4. De aanvrager wordt schriftelijk bericht van de op zijn verzoek genomen beslissing. 
 

Artikel 5. Uitbetaling financiële ondersteuning 
De uitbetaling vindt plaats rond de door de student aangegeven datum. De datum van 
uitbetaling dient te vallen binnen een jaar na beëindiging van de inschrijving.  
 
Artikel 6. Mogelijkheid van bezwaar 
Tegen een besluit, genomen op grond van deze regeling door of namens het College van 
Bestuur kan binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het College van Bestuur via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten 
(CLRS) te vinden op www.rug.nl/clrs of via Postbus 72, 9700 AB Groningen. 
 
Artikel 7. Hardheidsclausule 
Een verzoek om financiële ondersteuning kan in voorkomende gevallen worden ingewilligd, 
indien afwijzing daarvan zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  

Artikel 8. Afwijken van de regeling  
In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur afwijken van hetgeen in deze regeling is 
bepaald. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018 en heeft een geldigheidsduur tot 
1 september 2019. 
 
Artikel 10. Aanhaling regeling en publicatie 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019’ 

eventueel aangevuld met ‘Deel D: Financiële ondersteuning verlengde 
masteropleidingen’. 

2. Deze regeling wordt ter informatie toegezonden aan de faculteitsbesturen, gepubliceerd 
op Internet en als bijlage vermeld in het Studentenstatuut. 

 

Groningen, 4 juni 2018 

het College van Bestuur. 
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