
 
 
Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019 
 
Deel E Financiële ondersteuning van talentvolle niet EER-studenten 
 
Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 

betreft het Profileringsfonds en bevat regels met betrekking tot financiële ondersteuning voor 

studenten die studievertraging oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden. Artikel 

7.51d van de WHW biedt instellingen de mogelijkheid voorzieningen te treffen voor de 

financiële ondersteuning van studenten die niet voldoen aan het nationaliteitsvereiste van 

art. 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 en dus geen recht hebben op studiefinanciering. 

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 

RUG: Rijksuniversiteit Groningen. 

Student: Degene die aan de RUG als student staat ingeschreven voor een 
opleiding. 

WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000. 

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

 
Artikel 1. Voorwaarden 
Een getalenteerde student die niet tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 
2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit kan 
aanspraak maken op financiële ondersteuning in de vorm van een kennisbeurs, indien: 
a. hij/zij woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-

Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland 
b. en voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door de betreffende faculteit om in 

aanmerking te komen voor een kennisbeurs. 
 
Artikel 2. Aanvraag financiële ondersteuning 
1. Voor een aanvraag van financiële ondersteuning dient de student zich te wenden tot het 

bestuur van de betreffende faculteit.  
2. De faculteit stelt nadere regels op met betrekking tot de procedure over de aanvraag en 

de omvang van de financiële ondersteuning. 
 
Artikel 3. Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018 en heeft een geldigheidsduur tot 
1 september 2019. 
 
Artikel 4. Aanhaling regeling en publicatie 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Profileringsfonds RUG 2018-2019’ 

eventueel aangevuld met ‘Deel E: Financiële ondersteuning van talentvolle niet EER-
studenten’. 



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. 
 
 


