Beste studenten van Wageningen UR,
Zoals hopelijk bekend is bij jullie is er een intensieve discussie geweest met de Raad van Bestuur (RvB)
over de bestuursbeurs. De Studentenraad (SR) is van mening dat de huidige informatievoorziening
over het profileringsfonds (waar de bestuursbeurs FOS deel van uitmaakt) vrij eenduidig en zelfs
onvolledig is. Als reactie op het artikel in de Resource van 09/09/15 wil de Studentenraad meer
inzicht geven op de inhoud van de discussie en onze argumentatie.
Het eerste voorstel dat de RvB aan de Studentenraad heeft gedaan is afgewezen op basis van een
aantal punten. In deze brief zullen enkel de punten naar voren komen waar, naar onze mening,
onvoldoende kennis van is bij de studenten.
Een uniform bedrag? Heeft elke student dan wel dezelfde kansen?
Hetgeen in vorige artikelen niet duidelijk naar voren is gekomen is dat de RvB voortaan gebruik wil
maken van een uniform bedrag. Dit heeft tot concreet gevolg dat er geen aanvullende bestuursbeurs
meer wordt uitgekeerd aan studenten die hier onder het oude systeem wel aanspraak op maakten
(maximale hoogte beurs €553,-). De SR begrijpt dat de invoering van een uniform bedrag
administratieve voordelen met zich meebrengt voor de universiteit en wil de RvB daar ook in
tegemoet komen, maar we zien ook de mogelijke negatieve gevolgen. De SR maakt zich zorgen dat
het nu voorgestelde uniforme maandbedrag van €320,- niet hoog genoeg is. De SR vreest dat
studenten met een aanvullende beurs een te hoge drempel zullen ervaren om aan een bestuursjaar
te beginnen. De SR is van mening dat een bestuursjaar voor iedereen toegankelijk moet blijven.
Maar is €320,- niet al een mooi bedrag?
Hoewel de €320,- die de RvB voorstelt kan overkomen als een tegemoetkoming, is het bedrag niet
gegrond op een goede argumentatie. De €320,- is het bedrag wat de afgelopen vijf jaar (onder het
oude systeem) gemiddeld aan FOS is uitgegeven. Nu er een nieuw systeem is (sociaal leenstelsel),
moet er opnieuw worden gekeken naar de invulling van FOS. Om vervolgens de invulling te baseren
op uitgaven in het oude systeem is naar onze mening niet gerechtvaardigd.
Hoe komt de Studentenraad dan bij een bedrag van 370 euro?
De SR deed een ‘tegenvoorstel’ waarin €370,- per maand als uniform bedrag wordt voorgedragen.
Waar vroeger de kosten van een student in gelijke mate werden gedragen door de overheid
(studiefinanciering), ouder(s), en de student zelf, komt onder het nieuwe stelsel 2/3 van de kosten op
de schouders van de student te liggen. De SR pleit ervoor dat tijdens een jaar waarin de student
(deels) stopt met zijn/haar studie om zich in te zetten voor de universiteit(stad), de universiteit de
verantwoordelijkheid draagt om 1/3 van deze kosten over te nemen. Op basis van berekeningen van
het NIBUD (elk jaar berekent het NIBUD de gemiddelde kosten van een student) komen we daarmee
uit op een uniform maandbedrag van €370,66.
Bovenstaande punten maakten deel uit van de discussie die leidde tot de uiteindelijke afwijzing van
het voorstel door de Studentenraad. Een bemiddeling van de Raad van Toezicht heeft niet mogen
baten en dus zal de Raad van Bestuur de zaak indienen bij de Landelijke Geschillen Commissie.
We hopen met deze brief de studenten meer inzicht te geven in de denkwijze van de Studentenraad
omtrent dit geschil.
Met vriendelijke groet, Studentenraad ’15-‘16

