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Hoofdstuk 1  Inleidende bepalingen 

Artikel 1  Werkingssfeer en algemene bepalingen 
De regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) bevat de uitwerking van hoofdstuk 7, titel 3, 

paragraaf 2a “Profileringsfonds” van de WHW (artikel 7.51 e.v.), en beschrijft de voorzieningen die WU 

heeft getroffen voor de financiële ondersteuning van studenten die door een bijzondere omstandigheid, 

zoals omschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 4, studievertraging hebben opgelopen.  

Artikel 2  Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Afstuderen: het met goed gevolg afleggen van het afsluitende examen van de opleiding 

waarvoor de student is ingeschreven. 

b. College van bestuur: het college van bestuur van Wageningen University. 

c. Credit: eenheid volgens het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

waarmee de studielast van de opleiding en de onderwijseenheden wordt aangegeven. Eén credit 

omvat 28 uur onderwijs volgen, tentamens afleggen en studeren en is gelijk aan een studiepunt 

in de zin van artikel 7.4 lid 1 WHW. 

d. CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. 

e. Deeltijdopleiding: een bachelor- of masteropleiding van WU die in het CROHO is geregistreerd 

met de onderwijsvorm ‘deeltijd’. 

f. Deeltijdstudent: degene die als student is ingeschreven voor een online masteropleiding bij WU 

die in het CROHO is geregistreerd met de onderwijsvorm ‘deeltijd’, en daarvoor collegegeld 

betaalt aan WU. 

g. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs. 

h. FOS-erkende organisatie: een door het college van bestuur als zodanig erkende organisatie. 

i. FOS-maandbedrag: het door het college van bestuur vastgestelde maandbedrag voor deze 

regeling zoals vermeld en toegelicht in bijlage 2. 

j. NOC/NSF: Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie. 

k. Onderwijsperiode: periode waarin onderwijs verzorgd wordt, inclusief zelfstudie en tentamens. 

Het academisch jaar bij Wageningen University is opgedeeld in zes onderwijsperioden. 

l. Opleiding: een bachelor- of masteropleiding van WU die in het CROHO is geregistreerd met de 

onderwijsvorm ‘voltijd’. 

m. SSC: Student Service Centre Wageningen University. 

n. Student: degene die als student is ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding bij WU 

die in het CROHO is geregistreerd met de onderwijsvorm ‘voltijd’, en daarvoor collegegeld 

betaalt aan WU. 

o. Studentendecanaat: het studentendecanaat van Wageningen University. 

p. Studiefinanciering DUO: studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs in de zin 

van artikel 3.1 lid 2 WSF.  

q. Studiejaar: het jaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. 

r. Studienorm IND: de inkomensnorm die de Immigratie- en Naturalisatiedienst hanteert als 

voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor studie.  

s. Studievertraging: het verschil tussen de nominale studievoortgang en het daadwerkelijk aantal 

behaalde credits in een onderwijsperiode, uitgedrukt in maanden, waarbij 6 credits gelijk staat 

aan 1 maand vertraging. 

t. Tentamen: beoordelende toets van kennis, inzicht en vaardigheden behorende bij een vak. 

u. Vak: een onderwijseenheid van een opleiding, in de zin van artikel 7.3 lid 2 WHW. 

v. WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. 

w. WSF: Wet Studiefinanciering 2000. 

x. WU: Wageningen University. 



4 
 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten per 1 september 2020 

Hoofdstuk 2  Overmacht voltijd student 

Artikel 3 Gronden voor studievertraging 
Onder bijzondere omstandigheden wordt in dit deel van de regeling verstaan: 

a. ziekte; 

b. zwangerschap en bevalling; 

c. een functiebeperking, chronische ziekte en leerstoornis; 

d. bijzondere niet-medische omstandigheden, inclusief familieomstandigheden; 

e. een onvoldoende studeerbaar studieprogramma, doordat de roostering en/of toegankelijkheid 

van de vakken binnen een opleiding afstuderen binnen de nominale studieduur onmogelijk 

maakt. 

 

Artikel 4 Voorwaarden ‘overmacht voltijd’ 
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet aan de volgende voorwaarden zijn 
voldaan: 

a. De student heeft minimaal 6 credits studievertraging opgelopen als gevolg van bijzondere 

omstandigheden. 

b. De vertraging heeft zich niet later voorgedaan dan binnen de nominale duur van de opleiding 

plus een jaar. 

c. De student heeft zich ingespannen om studievertraging te beperken door adviezen op te volgen 

van de studieadviseur, gebruik te maken van herkansingsmogelijkheden en van onderwijs- en 

tentamenvoorzieningen ter compensatie van een (tijdelijke) functiebeperking, (chronische) 

ziekte of leerstoornis.  

d. De student komt de afspraken na die met de studentendecaan zijn overeengekomen en 

schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afspraken zijn er op gericht nieuwe studievertraging te 

voorkomen of te beperken. 

Artikel 5 Melding studievertraging 
1. De student moet studievertraging door bijzondere omstandigheden melden bij een 

studentendecaan. Dit dient te gebeuren uiterlijk binnen twee maanden vanaf het moment dat de 

studievertraging ontstaat door het niet volgen van een vak of het niet halen van een tentamen.  

2. Indien de student, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, in niet alle aangeboden vakken 

in een bepaalde onderwijsperiode tentamen doet of een tentamen niet haalt, start de periode 

van studievertraging op de 10e werkdag na de laatste dag van de onderwijsperiode.  

3. Studievertraging die meer dan twee maanden vóór de melding is ontstaan, komt niet voor 

financiële compensatie in aanmerking.  

Artikel 6 Vaststelling te compenseren studievertraging  
1. Het studentendecanaat bepaalt de omvang van de door bijzondere omstandigheden 

veroorzaakte studievertraging, legt vast hoeveel maanden daarvan voor financiële compensatie 

in aanmerking komen en bevestigt dit per e-mail of brief aan de student.  

2. Als een bijzondere omstandigheid de student aanspraak geeft op verlenging van de 

studiefinanciering van DUO, dient de student eerst gebruik te maken van die regeling. 

3. Als een bijzondere omstandigheid de student aanspraak geeft op verlenging van zijn/haar door 

een andere organisatie dan DUO verstrekte studiebeurs, dient de student eerst van die 

mogelijkheid gebruik te maken. 

Artikel 7 Bedrag van de financiële ondersteuning 
1. De hoogte van de financiële ondersteuning voor studenten die het wettelijk tarief collegegeld 

hebben betaald, is gelijk aan het door WU vastgestelde FOS-maandbedrag (zie bijlage 2), 

vermenigvuldigd met het aantal te compenseren maanden studievertraging. De maximale 

omvang van de ondersteuning is niet meer dan 4 FOS-maanden per studiejaar en niet meer dan 

24 FOS-maanden gedurende de periode dat de student bij WU is ingeschreven. 
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2. De hoogte van de financiële ondersteuning voor studenten die het instellingstarief collegegeld 

hebben betaald, is gelijk aan het WU FOS-maandbedrag, vermenigvuldigd met het aantal te 

compenseren maanden studievertraging. Daarnaast betalen deze studenten voor de periode van 

het aantal toegekende maanden het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk 

collegegeldtarief en worden de kosten voor de eventuele verlenging van de verblijfsvergunning 

vergoed. De maximale omvang van de ondersteuning is niet meer dan 4 FOS-maanden per 

studiejaar en niet meer dan 12 FOS-maanden gedurende de periode dat de student bij WU is 

ingeschreven. 

Artikel 8 Uitbetaling van de financiële ondersteuning  
1. De aanvraag voor uitbetaling van de financiële ondersteuning moet zijn ingediend vóór  

31 augustus van het studiejaar, volgend op het academisch jaar waarin de studievertraging door 

de studentendecaan is vastgesteld. Indien de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze niet 

in behandeling genomen. 

2. De aanvraag moet worden ingediend bij het SSC door middel van het hiervoor vastgestelde FOS-

formulier. 

3. Het Studentendecanaat beslist namens het college van bestuur op de aanvraag, binnen een 

redelijke termijn en in ieder geval binnen 8 weken. De student ontvangt de beslissing per e-mail 

of brief.  

4. Uitbetaling vindt plaats in één keer, zo spoedig mogelijk na toekenning van de financiële 

ondersteuning.  

5. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een gift. 

 

Hoofdstuk 3  Overmacht deeltijdstudent  

Artikel 9 Gronden voor studievertraging 
Onder bijzondere omstandigheden wordt in dit deel van de regeling verstaan: 

a. ziekte 

b. zwangerschap en bevalling 

c. een functiebeperking, chronische ziekte of leerstoornis 

d. bijzondere niet-medische omstandigheden, inclusief familieomstandigheden 

Artikel 10 Voorwaarden ‘overmacht deeltijd’ 
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet aan de volgende voorwaarden zijn 
voldaan: 

a. De deeltijdstudent heeft minimaal 6 credits studievertraging opgelopen als gevolg van bijzondere 

omstandigheden. 

b. De vertraging heeft zich niet later voorgedaan dan uiterlijk in het vierde jaar van inschrijving als 

deeltijdstudent aan WU. 

c. De deeltijdstudent heeft zich ingespannen om studievertraging te beperken door adviezen op te 

volgen van de studieadviseur, gebruik te maken van herkansingsmogelijkheden en van 

onderwijs- en tentamenvoorzieningen ter compensatie van een (tijdelijke) functiebeperking, 

(chronische) ziekte of leerstoornis.  

d. De deeltijdstudent moet de afspraken nakomen die met de studentendecaan zijn 

overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Deze afspraken zijn er op gericht nieuwe 

studievertraging te voorkomen of te beperken. 

Artikel 11 Melding studievertraging 
1. De deeltijdstudent moet studievertraging door bijzondere omstandigheden melden bij een 

studentendecaan. Dit dient te gebeuren uiterlijk binnen twee maanden vanaf het moment dat de 

studievertraging ontstaat door het niet volgen van een vak of het niet halen van een  tentamen.  
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2. Indien de student, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, in niet alle aangeboden vakken 

in een bepaalde onderwijsperiode tentamen doet of een tentamen niet haalt, start de periode 

van studievertraging op de 10e werkdag na de laatste dag van de onderwijsperiode.  

3. Studievertraging die meer dan twee maanden vóór de melding is ontstaan, komt niet voor 

financiële compensatie in aanmerking.  

Artikel 12 Vaststelling te compenseren studievertraging  
1. Het studentendecanaat bepaalt de omvang van de door bijzondere omstandigheden 

veroorzaakte studievertraging, legt deze vast in maanden en bevestigt deze per e-mail of brief 

aan de student.  

2. Als een bijzondere omstandigheid de deeltijdstudent aanspraak geeft op verlenging van de 

studiefinanciering van DUO, dient de student eerst gebruikt te maken van die regeling. 

3. Als een bijzonder omstandigheid de student aanspraak geeft op verlenging van zijn/haar door 

een andere organisatie dan DUO verstrekte studiebeurs, dient de student eerst van die 

mogelijkheid gebruik te maken. 

Artikel 13 Bedrag van de financiële ondersteuning 
1. De hoogte van de financiële ondersteuning voor deeltijdstudenten die het wettelijk tarief 

collegegeld hebben betaald, is gelijk aan het door WU vastgestelde FOS-maandbedrag, 

vermenigvuldigd met de deeltijdfactor 0,5 en het aantal te compenseren maanden 

studievertraging. De maximale omvang van de ondersteuning voor deze studenten is niet meer 

dan 2 FOS-maanden per studiejaar en niet meer dan 4 FOS-maanden gedurende de totale 

inschrijvingsduur als deeltijdstudent bij Wageningen University.  

2. De hoogte van de financiële ondersteuning voor deeltijdstudenten die het instellingstarief 

collegegeld hebben betaald, is gelijk aan het  FOS-maandbedrag. De maximale omvang van de 

ondersteuning voor deze studenten is niet meer dan 2 FOS-maanden per studiejaar en niet meer 

dan 4 FOS-maanden gedurende de totale inschrijvingsduur als deeltijdstudent bij Wageningen 

University. 

Artikel 14 Uitbetaling van de financiële ondersteuning  
1. De aanvraag voor uitbetaling van de financiële ondersteuning moet zijn ingediend vóór 31 

augustus van het studiejaar, volgend op het academisch jaar waarin de studievertraging door de 

studentendecaan is vastgesteld. Indien de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze niet in 

behandeling genomen. 

2. De aanvraag moet worden ingediend bij het SSC door middel van het hiervoor vastgestelde FOS-

formulier. 

3. Het Studentendecanaat beslist namens het college van bestuur op de aanvraag, binnen een 

redelijke termijn en in ieder geval binnen 8 weken. De student ontvangt de beslissing per email 

of brief. 

4. Uitbetaling vindt plaats in één keer, zo spoedig mogelijk na toekenning van de financiële 

ondersteuning, en op zijn vroegst in de maand direct volgend op de periode, waarin het recht op 

financiële ondersteuning is opgebouwd. 

5. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een gift. 

 

Hoofdstuk 4 Erkende bestuursactiviteiten  
  

Artikel 15 Gronden voor studievertraging 
Onder bijzondere omstandigheden wordt in dit deel van de regeling verstaan: 

a. het lidmaatschap van de studentenraad, de Board of Education of het AID-bestuur 

b. het lidmaatschap van het bestuur van een ‘FOS-erkende’ (studenten-)organisatie (zie artikel 17) 
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c. andere door het college van bestuur te bepalen activiteiten 

Artikel 16 Voorwaarde erkende bestuursactiviteiten 
Om als student in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet de student de 

bestuursfunctie hebben uitgeoefend tijdens het volgen van een voltijdopleiding aan Wageningen 

University. 

Artikel 17 Erkenning als FOS-organisatie 

1. Om voor toekenning van FOS-maanden in aanmerking te komen, dienen organisaties door het 

college van bestuur erkend te zijn als ‘FOS-organisatie’. 

2. Organisaties die erkend willen worden als ‘FOS-organisatie’, dienen daartoe een schriftelijk 

verzoek in bij het college van bestuur vóór 1 april van het studiejaar voorafgaand aan het 

studiejaar met ingang waarvan de FOS-erkenning wordt aangevraagd.  

3. Het college van bestuur besluit of de aanvragende organisatie voor FOS-erkenning in 

aanmerking komt en bericht de aanvragende organisaties daarvan schriftelijk uiterlijk 1 juni van 

hetzelfde jaar. 

Artikel 18 FOS-toekenning aan organisaties  
1. Indien in het besluit, genoemd in artikel 17 lid 3, een organisatie een FOS-erkenning krijgt, 

worden in diezelfde brief ook het aantal FOS-maanden aan de organisatie toegekend.  

2. Na toekenning van het aantal FOS-maanden, worden de FOS-erkende organisaties minimaal 

eens per drie jaar uitgenodigd om opnieuw FOS-maanden aan te vragen.  

3. Het aantal beschikbare FOS-maanden per organisatie, per jaar, wordt toegekend volgens de 

Regeling Bestuursmaanden (zie bijlage 1).  

4. Bij de toekenning van het aantal maanden aan de organisatie is er van uitgegaan dat alle 

functies in het betreffende bestuur bezet zijn door studenten van Wageningen University. Als 

niet alle functies door WU-studenten worden uitgeoefend, wordt het aantal FOS-maanden 

evenredig verminderd.  

Artikel 19 FOS-verdeling, uitbetaling, beslissing op de aanvraag 
1. Het bestuur van de FOS-organisatie verdeelt het aantal aan de organisatie toegekende 

bestuursmaanden over de individuele bestuurs- en eventuele commissieleden van het 

betreffende studiejaar, in overeenstemming met de brief van het college van bestuur waarin het 

besluit bekend is gemaakt. 

2. Het ’FOS-maandbedrag vermenigvuldigd met het aantal FOS-maanden wordt uitbetaald aan de 

individuele bestuurs- of commissieleden.   

3. De aanvraag om uitbetaling aan de individuele bestuurs- of commissieleden moet door het 

bestuur van de organisatie via het aanvraagformulier worden ingediend bij het Student Service 

Centre (SSC, in Forum) op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de 

bestuursperiode is beëindigd. 

4. Voor studenten die meerdere termijnen achtereen in dezelfde organisatie bestuurlijk in functie 

zijn, dient tenminste éénmaal per studiejaar een aanvraag ingediend te worden. 

5. Het Studentendecanaat beslist namens het college van bestuur op de aanvraag, binnen een 

redelijke termijn en in ieder geval binnen 8 weken. Individuele bestuurs- of commissieleden 

ontvangen de beslissing per email of brief. 

6. In plaats van uitbetaling in één keer na afloop van de bestuursperiode, kan de uitbetaling aan  

studenten aan wie 12 FOS-maanden zijn toegekend (‘voltijds’), desgewenst plaatsvinden tijdens 

de periode van de bestuursactiviteit, in maandelijkse termijnen. In dit geval dient het bestuurslid 

de individuele uitkeringsaanvraag in, aan het begin van de bestuursperiode, vergezeld van het 

totaaloverzicht van de bestuurssamenstelling. 

Artikel 20 Bedrag en uitbetaling van de financiële ondersteuning 
1. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een gift. 
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2. Het bedrag in euro’s per FOS-maand is gelijk aan het door Wageningen University  vastgestelde 

FOS-maandbedrag (zie bijlage 2). 

3. Voor studenten die het instellingstarief collegegeld verschuldigd zijn en die een 12 maands-

positie bekleden (‘voltijds’), heeft het bedrag in euro’s per FOS-maand de hoogte van de 

studienorm van de IND. 

4. Studenten die het instellingstarief collegegeld verschuldigd zijn betalen voor de periode van 

erkende studievertraging, een instellingstarief gelijk aan het wettelijk tarief collegegeld. Ook 

worden de kosten voor de eventuele verlenging van de verblijfsvergunning vergoed. 

 

Hoofdstuk 5  Topsport  

Artikel 21 Voorwaarde topsport 
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, moet aan de voorwaarde zijn voldaan dat de 

student in een studiejaar minimaal 6 credits studievertraging heeft opgelopen als gevolg van beoefening 

van topsport. 

Artikel 22 Erkenning topsport 
1. Om voor FOS-toekenning in aanmerking te komen, neemt de student contact op met het hoofd 

van het Universitair Sportcentrum van WU. 

2. Met inachtneming van de hiertoe geformuleerde criteria van het NOC/NSF, adviseert het hoofd 

van het Universitair Sportcentrum van WU het studentendecanaat of de student in aanmerking 

komt voor deze regeling.  

3. Het Studentendecanaat beslist namens het college van bestuur, binnen een redelijke termijn en 

in ieder geval binnen 8 weken. De student ontvangt de beslissing per e-mail of brief. 

Artikel 23 Vaststellen omvang studievertraging  
1. Jaarlijks vóór 1 oktober meldt de student aan de studentendecaan hoeveel studievertraging zich 

in het voorgaande academisch jaar heeft voorgedaan, via het hiervoor vastgestelde formulier. 

2. Vervolgens stelt het studentendecanaat namens het college van bestuur, binnen een redelijke 

termijn en in ieder geval binnen 8 weken, aan de hand van de feitelijke studievertraging vast 

hoeveel studievertraging over het betreffende studiejaar wordt erkend. 6 credits staat daarbij 

gelijk aan één FOS-maand. De beslissing wordt de student per e-mail of brief kenbaar gemaakt. 

Artikel 24 Bedrag en uitbetaling van de financiële ondersteuning 
1. De hoogte van de financiële ondersteuning per FOS maand, is gelijk aan het door WU 

vastgestelde FOS-maandbedrag, vermenigvuldigd met het aantal erkende maanden 

studievertraging. 

2. De maximale omvang van de financiële ondersteuning voor topsportstudenten, is niet meer dan 

4 FOS-maanden per studiejaar en niet meer dan 12 FOS-maanden gedurende de totale 

inschrijvingsduur voor één of meer opleidingen bij Wageningen University.  

3. Uitbetaling van de compensatie studievertraging vindt plaats in één keer, zo spoedig mogelijk na 

de beslissing over de toekenning van de uitkering, en op zijn vroegst in de maand direct volgend 

op de periode waarin het recht op financiële ondersteuning is opgebouwd.  

4. De financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een gift. 
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Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 

Artikel 25 Overlap FOS-overmacht, FOS-bestuur en/of FOS-topsport 
Indien zich in eenzelfde periode een combinatie van overmacht en/of bestuur en/of topsport heeft 

voorgedaan, beslist de studentendecaan namens het college van bestuur over de totale omvang van de 

FOS-compensatie. 

Artikel 26 Hardheidsclausule en aanvullende voorziening 
1. In zeer bijzondere omstandigheden is het studentendecanaat bevoegd namens het college van 

bestuur ten gunste van de student af te wijken van de bepalingen in deze regeling. Dit is aan de 

orde wanneer toepassing van de regeling zou leiden tot onevenredige benadeling of onbillijkheid 

van zwaarwegende aard.                                                                                                                                   

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van bestuur op advies van 

het studentendecanaat. 

Artikel 27 Misbruikbepaling 
Het college van bestuur kan vastgestelde financiële ondersteuning ten nadele van de student wijzigen 

indien de vaststelling van de aanspraak onjuist was en de student dit wist of behoorde te weten, of 

indien de student misbruik maakt van deze regeling of fraude pleegt. 

Artikel 28 Bezwaar 
Tegen een beslissing op basis van deze regeling kan binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing een 

bezwaarschrift worden ingediend bij het Loket Rechtsbescherming Studenten 

(legalprotection.students@wur.nl), gericht aan het college van bestuur. De procedure is beschreven in 

het studentenstatuut. 

Artikel 29 Inwerkingtreding  
1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling financiële ondersteuning studenten’, de FOS-

regeling. 

2. Dit reglement is vastgesteld door het college van bestuur in juni 2019 en treedt in werking op  

1 september 2020.  

Artikel 30 Wijzigingen FOS-regeling 
Een wijziging van deze regeling dient te zijn vastgesteld voorafgaand aan het studiejaar waarop de 

nieuwe regeling en de toekenningen die daaruit voortvloeien, betrekking hebben. 
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 Regeling Financiële Ondersteuning Studenten per 1 september 2020 

Bijlage 1 Regeling bestuursmaanden 
 

Zie voor de tekst van de Regeling bestuursmaanden, de Regeling Profileringsfonds 2019/2020 in het 

studentenstatuut 2019/2020. 

 

 

Bijlage 2 FOS-maandbedrag 
 

FOS-maandbedrag 2020/2021: €334 


