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Krachtens de regeling profileringsfonds hebben studenten die deel uitmaken van een van
de bestuurlijke organen en commissies van de Protestantse Theologische Universiteit
recht op een geldelijke vergoeding: het betreft de opleidingscommissie, de
universiteitsraad en andere commissies die in het kader van deze vergoedingsregeling
door het college van bestuur als bestuurlijk worden aangewezen.
Voor de OC worden 10 vergaderingen per jaar gerekend. Voor de UR worden 6
vergaderingen per jaar gerekend. Dit leidt tot de volgende berekening van de jaarlijkse
vergoeding, ingaande op 1 september 2020.
Het maximale normbedrag is € 897,56 voor het hoger onderwijs..
Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2019-2020 is €2.143,-

Opleidingscommissie (10 vergaderingen):
Universiteitsraad (6 vergaderingen):
Beleidsadviescommissie:
commissie
Studie- en studentenverenigingen
bestuur

120 uur
144 uur
nader te bepalen bij instellen
nader te bepalen bij lidmaatschap

Gemiddelde investering per maand voor OC:
Aantal uren per maand: 4 x 40 uur =
De deeltijdfactor van het aantal te investeren
uren in de OC per maand is: 12/160 =

12,0 uur
160,0 uur

Gemiddelde investering per maand voor UR:
Aantal uren per maand: 4 x 40 uur =
De deeltijdfactor van het aantal te investeren
uren in de UR per maand is: 14,4/160 =

14,4 uur
160,0 uur

0,08 uur

0,09 uur

De financiële ondersteuning per maand bedraagt, op grond van het in het kader van de
Wet op de studiefinanciering 2000 vastgestelde maximale normbedrag per 1 januari 2020
dat bestaat uit de componenten basislening , aanvullende beurs, en collegegeldkrediet :
Voor de opleidingscommissie:
0,08 x 897,56

71,80

Per maand:

71,80

Per jaar

861,66

Compensatie collegegeld
0,08 x 2.143- =

171,44

Totaal per jaar:

1.033,10
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Voor de universiteitsraad:
0,09 x 897,56

80,78

Per maand:

80,78

Per jaar

969,36

Compensatie collegegeld
0,09 x 2.143 =

192,87

Totaal per jaar:

1.162,23
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