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Uitvoeringsregeling Profileringsfonds 
  
Aan studenten die nog geen Nederlandse graad hebben voor het opleidingsniveau (bachelor of master) 
waarvoor zij bij de Hogeschool der Kunsten zijn ingeschreven, kan vanuit het Profileringsfonds financiële 
ondersteuning worden geboden 
 

• wanneer zij studievertraging hebben opgelopen of verwachten op te lopen – buiten hun schuld – 
waardoor ze geen recht (meer) hebben op enige vorm van studiefinanciering (www.DUO.nl) 

  of 

• wanneer zij in de loop van hun studie aan de Hogeschool der Kunsten - buiten hun schuld - in 
schrijnende financiële omstandigheden zijn geraakt, die bij aanvang van de studie in redelijkheid niet te 
voorzien waren, en geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van studiefinanciering 
(www.DUO.nl). 

 
 
Studenten met (potentiële) studievertraging 
 

1.    De studievertraging moet zijn of worden opgelopen door één of meer van de volgende bijzondere 
omstandigheden: 
- het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, een aan de Hogeschool verbonden opleidingscommissie of 
medezeggenschapsraad;   

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

- ziekte of zwangerschap en bevalling; 
- een handicap of chronische ziekte; 
- bijzondere familieomstandigheden; 
- een onvoldoende studeerbare opleiding; 
- overige door het instellingsbestuur te constateren exceptionele situaties waarin een student 

verkeert;   
- andere dan genoemde omstandigheden, zoals studenten in financiële nood, die zonder 

toekenning van financiële ondersteuning zouden leiden tot onbillijkheden van overwegende 
aard. 

2.  (Bestuurs)activiteiten ten behoeve van commerciële organisaties of organisaties die, statutair of 
feitelijk, discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of seksuele geaardheid bevorderen, vallen buiten de voorwaarden voor toekenning van 
steun.  

3.  Steun zal in de regel niet worden toegekend indien de studievertraging het gevolg is van 
bestuursactiviteiten voor een (studenten)organisatie/stichting en deze activiteiten met name zijn 
gericht op het verkrijgen van inkomen (betaalde arbeid). 

4. Inkomstenderving of dreigende inkomstenderving sec gelden niet als bijzondere omstandigheid om 
in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. 

5. Bij medisch-therapeutische omstandigheden of functiebeperking is DUO de voorliggende 
voorziening. Dat wil zeggen dat de student verplicht is om eerst bij DUO een verzoek te doen om 
verlenging van studiefinanciering. Die verlenging dekt een jaar. Mocht er daarna meer vertraging 
optreden, dan treedt het profileringsfonds (nominaal+1) in werking. 

6.  Bijzondere omstandigheden moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het decanaat; ook 
moeten die omstandigheden bij de aanvraag met stukken worden aangetoond.  

7.  Bij de vaststelling van de aanvang en de tijdsduur van de financiële ondersteuning wordt op basis 
van de aanvraag het verband tussen de bijzondere omstandigheden en de onderwijs-
programmering in aanmerking genomen. De aanvang ligt echter niet voor de aanvang van de 
studievertraging  en niet voor het moment waarop de aanspraak voor studiefinanciering afloopt. 

8.  De omvang van de financiële ondersteuning staat in verhouding tot de laatstgenoten 
studiefinanciering en is doorgaans niet hoger dan de studiefinanciering die betrokkene geniet dan 
wel aanspraak op zou (hebben) kunnen maken. In uitzonderlijke gevallen is een aanvullende 
voorziening mogelijk. 

 
 
 
 

http://www.duo.nl/
http://www.duo.nl/
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Studenten in financiële nood 
die hierdoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen 

1. Het College van Bestuur kan voorzieningen treffen voor studenten, die geen aanspraak kunnen 
maken op enige vorm van studiefinanciering, in het geval dat zij aantoonbaar kunnen maken dat zij 
in de loop van hun studie aan de Hogeschool der Kunsten - buiten hun schuld - in schrijnende 
financiële omstandigheden zijn geraakt, die bij aanvang van de studie in redelijkheid niet te 
voorzien waren en die bij het ontbreken van financiële ondersteuning kunnen leiden tot stopzetting 
van de studie of studievertraging. 

2. Inkomstenderving of dreigende inkomstenderving sec gelden niet als bijzondere omstandigheid om 
in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. 

3. Bij medisch-therapeutische omstandigheden of functiebeperking is DUO de voorliggende 
voorziening. Dat wil zeggen dat de student verplicht is om eerst bij DUO maximaal te lenen en ook 
het collegegeldkrediet aan te vragen. Die verlenging dekt een jaar. Mocht er daarna meer 
vertraging optreden, dan treedt het profileringsfonds (nominaal+1) in werking. 

4. Bijzondere omstandigheden moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het decanaat; ook 
moeten die omstandigheden bij de aanvraag met stukken worden aangetoond. 

5. Bij de vaststelling van de aanvang en de tijdsduur van de financiële ondersteuning wordt op basis 
van de aanvraag het verband tussen de bijzondere omstandigheden en de onderwijs-
programmering in aanmerking genomen.  
 

 

 
De aanvraagprocedure 

 

 
Meldingsplicht bij de studentendecaan 
 

1. De student bij wie zich één van de bijzondere omstandigheden voordoet, dient zo spoedig 
mogelijk, in beginsel binnen twee maanden na aanvang van de omstandigheid, contact op te 
nemen met de studentendecaan van zijn faculteit.  
 KABK  Mirjam Pol  m.pol@kabk.nl 
 KC  Elke de Roos e.deroos@koncon.nl 

2. Na melding aan de studentendecaan dient de student in overleg met de desbetreffende afdeling en 
de studieloopbaanbegeleider/tutor een studieplan op te stellen om de studievertraging te beperken 
en/of in te lopen. 

3. De studentendecaan overlegt met de student die langer dan twee maanden niet aan het onderwijs 
kan deelnemen of tussentijdse beëindiging van inschrijving een optie is. Overwegingen hierbij 
kunnen zijn:  
- de mogelijkheid van de student om later in het studiejaar alsnog studievoortgang te boeken; 
- de mogelijkheid om tijdig een verzoek tot beëindiging te kunnen doen;  
- indien relevant, te voorkomen dat een student onnodig studiefinanciering opmaakt. 

4. De studentendecaan zendt het verzoek om financiële ondersteuning met bijbehorende 
bewijsstukken zo spoedig mogelijk toe aan het College van Bestuur, doch tenminste binnen twee 
weken na indiening door de student, vergezeld van zijn of haar advies. 

5. Mochten gedurende de toegekende tijdsduur van de financiële ondersteuning omstandigheden zijn 
waardoor niet langer van financiële nood sprake is/zal zijn, dan heeft de desbetreffende student de 
plicht om dit tijdig aan de studentendecaan te laten weten zodat de regeling tussentijds wordt 
stopgezet. Indien de student dit verzuimt, heeft de hogeschool de mogelijkheid het toegekende 
bedrag geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. 

6. De studentendecanen houden van de melding een vertrouwelijk archief bij. Zij zijn, in verband met 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de student, verplicht tot geheimhouding van 
alle informatie die zij in de meldingsfase vernemen, tenzij daaromtrent in overleg met de student 
anders wordt besloten. 

 
 
De onderbouwing van de aanvraag 
 
De aanvraag dient te bestaan uit: 

- een motivatiebrief over de reden en (te verwachten) duur van de studievertraging; 
- indien relevant de laatste overzichten van DUO (www.DUO.nl); 
- als de reden van medisch-therapeutische aard is: 

a) een doktersattest dan wel 
b) een verklaring van een daartoe bevoegd therapeut; 

mailto:m.pol@kabk.nl
mailto:e.deroos@koncon.nl
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- als onvoorziene financiële situaties de redenen zijn: 
a) een degelijke financiële onderbouwing in de vorm van een overzicht van maandelijkse  

inkomsten en uitgaven; 
b) een overzicht van bankafschriften over de voorafgaande 3 maanden 
c) een beschrijving van de inmiddels genomen stappen om de financiële problemen het 

hoofd te bieden en van de voorgenomen stappen om die in de (nabije) toekomst op te 
vangen; 

- een actueel overzicht van de studieresultaten; 
- een aanbevelingsbrief van de studentendecaan; 
- een aanbevelingsbrief van het afdelingshoofd of coördinator. 

 
 
De reden, hoogte en duur van de tegemoetkoming 
 
De reden van de tegemoetkoming 
In de bevestigingsbrief wordt de reden van toekenning opgenomen alsook een mededeling over het 
moment waarop de tegemoetkoming betaalbaar wordt gesteld. 
 
De hoogte van de tegemoetkoming 
De financiële ondersteuning gerelateerd aan de mate van studievertraging wordt gebaseerd op een 
percentage van het DUO-normbedrag. Het gaat hierbij om de basislening en indien de student in de laatste 
maand van de prestatiebeursperiode recht had op de aanvullende beurs, ook een percentage hiervan. Het 
collegegeldkrediet en het studentenreisprodukt worden niet gecompenseerd.  
 
Indien de student een aanvraag indient op basis van medisch-therapeutische omstandigheden of 
functiebeperking, dient hij eerst gebruik te maken van de mogelijkheid bij DUO om verlenging van de 
aanspraak op de prestatiebeurs aan te vragen. 
 
Op het profileringsfonds kan geen aanspraak worden gemaakt ter aanvulling op de verlenging van de 
prestatiebeurs. 

 
De duur van de tegemoetkoming 
Een student, die in aanmerking komt voor het profileringsfonds, ontvangt gedurende zijn gehele periode 
van inschrijving bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag in principe voor maximaal 12 maanden financiële 
ondersteuning. In uitzonderlijke gevallen kan de periode met maximaal 12 maanden worden verlengd. 
 
 
Het moment en de vorm van uitbetaling 
 
Het moment van uitbetaling  
In het geval dat er sprake is van studievertraging of te verwachten studievertraging komt de 
tegemoetkoming pas tot uitkering na de nominale studieduur, dat wil zeggen nadat het recht op 
studiefinanciering of een verlengde prestatiebeurs is verlopen. 
In het geval van onvoorziene schrijnende financiële omstandigheden komt de tegemoetkoming direct na 
toekenning tot uitkering. 
 
De tegemoetkoming wordt pas betaalbaar gesteld als de student volledig heeft voldaan aan de 
inschrijfvoorwaarden, inclusief het voldoen aan de betalingsvoorwaarden (betaling ineens of machtiging in 
termijnen). Bij betalingsachterstand wordt eerst de afdeling Financiën om advies gevraagd. 
Betreft het een toekenning per september, dan wordt het bedrag uiterlijk op 30 september overgemaakt. 
Een toekenning na september wordt binnen twee werkweken afgewikkeld op voorwaarde dat aan alle 
inschrijfvoorwaarden is voldaan en het collegegeld op orde is. 
 
De vorm van uitbetaling 
In principe wordt het bedrag, dat bij bestuursbesluit is toegekend, in één betaling afgewikkeld. 
Uitzondering hierop vormt de situatie waarin het instellingsbestuur heeft bepaald om het normbedrag van 
de DUO-basislening als uitgangspunt te nemen. In die gevallen betreft het uitbetaling in maandelijkse 
termijnen. De financiële ondersteuning eindigt: 

• met ingang van de eerste dag van de eerste maand na het behalen van het afsluitend examen van 
de opleiding ten behoeve waarvan de ondersteuning is toegekend, of 

• met ingang van de eerste maand nadat de student de inschrijving aan de Hogeschool der Kunsten 
Den Haag heeft beëindigd, of 

• na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, of 

• indien niet langer wordt voldaan aan de reden van toekenning. 
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Ten slotte 
 
Het College van Bestuur deelt de student binnen 4 weken schriftelijk de beslissing op zijn aanvraag mee. In 
het geval van een vakantieperiode binnen 6 weken. 
 
Het Uitvoeringsreglement Profileringsfonds HdK is vastgesteld door het College van Bestuur op 6 januari 
2021, na verkregen instemming  van de Medezeggenschapsraad op 20 december 2020.  
 
 
 
 

disclaimer: De wettekst waarop deze uitvoeringsregeling is gebaseerd (WHW), is leidend. 


