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Regeling Profileringsfonds 
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een regeling Profileringsfonds, die onder 
bepaalde voorwaarden voorziet in financiële ondersteuning van bepaalde categorieën studenten: 
 
a. Financiële ondersteuning voor studenten met studievertraging als gevolg van bijzondere 

omstandigheden, als bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW), 
   

b. Talent Grant voor niet-EER studenten met een uitzonderlijk talent. 
 

Om voor het profileringsfonds in aanmerking te komen moet de student feitelijk zijn ingeschreven 
en studeren aan een van de opleidingen van de AHK.  
 
a.   Financiële ondersteuning bij studievertraging 
 
1.1  Een tegemoetkoming kan worden verstrekt aan een student, die 

a. aan de AHK is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is 
verleend en waarvoor hij wettelijk collegegeld verschuldigd is, en 

b. voor bovenbedoelde opleiding aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op 
studiefinanciering  als bedoeld in de  Wet studiefinanciering 2000 (WSF2000), en, 

c. studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van een 
of meer bijzondere omstandigheden. 

1.2.  De studievertraging moet zijn opgelopen gedurende de periode dat er sprake was van 
studiefinanciering  als bedoeld in de  WSF2000. 

1.3.  De studievertraging moet zijn opgelopen door uitsluitend de volgende bijzondere 
omstandigheden zoals voorgeschreven in de WHW artikel 7.51, samengevat: 

1. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, het lidmaatschap van een aan de AHK verbonden 
medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie;  

2. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het CvB 
mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs dat de student volgt;  

3. ziekte of zwangerschap en bevalling; 
4. handicap of chronische ziekte; 
5. bijzondere familieomstandigheden; 
6. een onvoldoende studeerbare opleiding;  
7. andere dan genoemde omstandigheden die zonder toekenning van afstudeersteun, naar 

het oordeel van het CvB, zouden leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. 
 

 
Aanvraagprocedure - voorwaarden 
 
2.1  Een student die studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal gaan oplopen als 

gevolg van een of meer bijzondere omstandigheden moet deze omstandigheden zo snel 
mogelijk, en uiterlijk binnen drie maanden na het intreden van de desbetreffende 
omstandigheid, melden bij het decanaat.  

2.2  De aanvraag voor een tegemoetkoming loopt via de studentendecanen. Het verzoek wordt 
vergezeld van de nodige bewijsstukken met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden 
(verklaring arts, etc.), de opgelopen studievertraging (verklaring opleiding), de 
Studiefinanciering (verklaring DUO) en een toelichting van de aanvragende student en de 
decaan. 

2.3  Het verzoek wordt gedaan middels een hiervoor bestemd formulier en wordt ingediend 
door de decaan bij het College van Bestuur, p/a hoofd Centrale Administratie. 

2.4   Het hoofd Centrale Administratie stelt een advies op en zendt dit binnen vier weken na 
indiening, vergezeld van de relevante documenten, naar het College van Bestuur. 

2.5  Het College van Bestuur beslist binnen zes weken na de indiening en stelt de student en 
de decaan schriftelijk van het besluit op de hoogte. 
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Duur, omvang en aard van de ondersteuning 
 
3.1  Bij de vaststelling van de tijdsduur van de financiële ondersteuning wordt het verband 

tussen de bijzondere omstandigheden en de onderwijsprogrammering in aanmerking 
genomen. Ondersteuning wordt toegekend in hele maanden voor een periode van in totaal 
minimaal 3 en maximaal 12 maanden. 

3.2  Bij het bepalen van het aantal maanden ondersteuning zijn de volgende factoren van 
belang: 
- de duur en het gewicht van de bijzondere omstandigheid; 
- de feitelijk opgelopen vertraging; 
- de periode waarin de vertraging is in te lopen; 
- de verhouding tussen de nominale studieduur en de periode waarvoor tegemoetkoming 

wordt aangevraagd; 
- het aantal aanvragen dat de aanvrager in het kader van deze regeling heeft ingediend. 

3.3  De omvang van de financiële ondersteuning staat in verhouding tot de laatstgenoten 
studiefinanciering. 
- Voor studenten die vóór 1 september 2015 voor het eerst prestatiebeurs ontvingen, 
betekent dit dat de financiële steun maximaal gelijk is aan de basisbeurs en de ontvangen 
aanvullende beurs.   
- Voor studenten die per 1 september 2015 of later voor het eerst studiefinanciering 
ontvingen betekent dit een financiële steun van maximaal de helft van het normbedrag van 
de basislening, aangevuld met de feitelijk ontvangen aanvullende beurs indien van 
toepassing. De normbedragen staan in de WSF 2000 artikel 3.18. 

3.4  De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van een gift. 
3.5  De uitbetaling vindt plaats z.s.m. na de toekenning van de tegemoetkoming en wordt 

maandelijks uitgekeerd op een door de student opgegeven bankrekeningnummer. De 
beurs kan niet langer worden toegekend dan tot het moment van afstuderen of 
studiestaking. 

 
Overige bepalingen 
 
4.1  Indien de aanvrager door een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis vertraging 

heeft opgelopen, dan is een voorwaarde voor het in aanmerking komen van de 
tegemoetkoming dat hij bij DUO een schriftelijke aanvraag heeft ingediend voor verlenging 
van de studiefinancieringsduur. Bij de behandeling van de aanvraag wordt rekening 
gehouden met een eventuele compensatie die een aanvrager reeds krijgt voor de 
studievertraging in de vorm van kwijtschelding studieschuld / extra prestatiebeurs. Dit 
betekent in de praktijk dat uitsluitend een beroep gedaan kan worden op het 
profileringsfonds als de aanvraag bij DUO is afgewezen óf als de totale studievertraging 
groter is dan 12 maanden. 

 
 
b.    Talent Grant voor niet-EER studenten met een uitzonderlijk talent 
 
5.1 Een tegemoetkoming kan worden verstrekt aan een student, die 

a. aan de AHK is ingeschreven voor een bekostigde opleiding, 
b. voor inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft 

behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad 
heeft behaald in het Nederlandse onderwijs, en 

c. niet behoort tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet 
Studiefinanciering 2000 of de Surinaamse nationaliteit bezit,  

d. als gevolg van het bovenstaande het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten 
verschuldigd is. 

5.2 Niet in aanmerking komen leerlingen van vooropleidingen, deelnemers aan 
 contractactiviteiten en studenten van de (onbekostigde opleiding) Master of 
 Museology. 
5.3 Studenten die een beurs van het Netherlands Fellowship Programme ontvangen kunnen 

niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Studenten die een Holland 
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Scholarship ontvangen komen in het studiejaar dat ze deze beurs ontvangen niet in 
aanmerking voor een tegemoetkoming over dezelfde periode. 

 
Toekenningscriteria en toekenningsprocedure 
 
6.1 Na interne selectie verstrekt de decaan het aanvraagformulier aan (aankomende) 

studenten die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. Dit speciaal 
hiervoor bestemde tweetalige (N/E) formulier moet de student volledig ingevuld en uiterlijk 
op 1 juni retourneren aan de decaan. Indien de toelating op 1 juni nog niet definitief is dan 
geldt dat het formulier z.s.m. na toelating en in afstemming met de decaan ingediend 
moeten worden.  

6.2 Bij dit verzoek vermeldt de student waarom hij in aanmerking wil komen voor de 
 tegemoetkoming en gaat daarbij ten minste in op zijn talent en financiële  

(on-)mogelijkheden. 
6.3 De aanvrager is verplicht andere financiële bronnen (zoals beurzen, fondsen, 
 ouderbijdragen) op te geven. 
6.4 De selectie op talent vindt plaats binnen de faculteit; de directie kan bij de 
 voorgedragen kandidaten een rangorde aangeven voor het College van Bestuur.   
6.5 De studenten van wie de aanvraag niet door de directie wordt voorgedragen aan het 
 College van Bestuur, krijgen hiervan bericht van de directie. 
6.6 De voordracht door de directie dient uiterlijk 1 juli bij het College van Bestuur te zijn.  
6.7 Het College van Bestuur beslist binnen 5 werkdagen over de toekenningen en deelt het 
 besluit schriftelijk mee aan de student, de faculteitsdirectie en de Centrale Administratie. 
6.8 De toekenning is pas definitief nadat de daadwerkelijke inschrijving als student heeft 
 plaatsgevonden.  
 
Aard, duur en hoogte van de tegemoetkoming 
 
7.1 De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van kwijtschelding van een deel van het

 instellingscollegegeld. Binnen de AHK gelden verschillende tarieven voor het 
instellingscollegegeld. De kwijtschelding betreft ongeacht de faculteit waar de student 
studeert maximaal het verschil tussen het wettelijk collegegeld en het laagst geldende 
tarief voor instellingscollegegeld.  
Voorbeeldberekening 2016-2017: Voor een voltijdinschrijving geldt een kwijtschelding van 
maximaal €2891 (= €4875 - €1984), voor een deeltijdopleiding geldt een kwijtschelding van 
maximaal €2316 (= €4300 - €1984).  

7.2 De tegemoetkoming wordt in beginsel toegekend voor maximaal de (resterende) nominale 
studieduur.  

7.3 De tegemoetkoming kan worden stopgezet als de student op grond van zijn 
studieresultaten niet naar een hoger jaar wordt bevorderd, of om een andere door de 
faculteitsdirectie te motiveren reden.  

 
Overige bepalingen 
 
8.1 Het College van Bestuur stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor de 

tegemoetkomingen, c.q. het aantal tegemoetkomingen dat kan worden verstrekt. 
8.2 Het College van Bestuur stelt jaarlijks de verdeling van de tegemoetkomingen over de 

faculteiten vast.  
  
 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN 
 
9.1 Bij beslissingen ten aanzien van categorie a (studievertraging) is het mogelijk bezwaar aan 

te tekenen bij de geschillenadviescommissie van de AHK.  
9.2 Tegen besluiten ten aanzien van aanvragen en/of voordrachten in de categorie b 

(uitzonderlijke talentvolle niet-EER studenten) is geen beroep mogelijk. 
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SANCTIES 
 
10.1 Indien blijkt dat een tegemoetkoming conform deze regeling Profileringsfonds is verleend 

na verstrekking van onjuiste gegevens en/of na fraude of indien niet meer voldaan wordt 
 aan de gestelde voorwaarden, kan het College van Bestuur besluiten tot stopzetting 
 van de tegemoetkoming en terugvordering van reeds uitgekeerde gelden.  

10.2 Het bovengestelde geldt ook indien blijkt dat de student feitelijk niet studeert. 
 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
11.1 Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 

instellingsbestuur. 
 
11.2 De herziene regeling Profileringsfonds is vastgesteld door het College van Bestuur op 7 

december 2016. Na verkregen instemming van de Hogeschoolraad op 6 december 2016. 
 
11.3 De regeling Profileringsfonds treedt in werking op 7 december 2016. 
 
11.4 De regeling Profileringsfonds wordt algemeen bekend gemaakt door plaatsing op de 

website van de AHK.  
 
11.5 Door de inwerkingtreding van de herziene regeling Profileringsfonds vervalt de oude 

regeling (datum vaststelling 11 juli 2012).  
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