Ras-maanden FAQ
Waar staat Ras voor?
Regeling afstudeersteun studenten. De landelijke aanduiding hiervoor is het profileringsfonds.
Waar kan ik Ras-maanden voor ontvangen?
a) ziekte, zwangerschap of bevalling;
b) lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;
c) bijzondere familieomstandigheden;
d) erkende topsport
e) studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt;
f) het vervullen van een bestuursfunctie (ook commissies horen hierbij);
g) andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die, indien een verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou
worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onredelijke situatie;
h) overige door het instellingsbestuur vastgestelde bijzondere omstandigheden;
Hoeveel Ras-maanden mag ik maximaal ontvangen?
Commissie en bestuurswerk
Voor commissiewerk heb je recht op maximaal 12 maanden uitgekeerd. Heb je een fulltime jaar (12 maanden achter elkaar) dan heb je recht op
maximaal 18 maanden.
Overmachtssituaties
De limiet is 12 maanden.
Hoeveel is een Ras-maand waard?
Bestuurswerk
Elke vereniging heeft een bestuur die de vereniging draaiende houdt. Het bedrag van een Ras-maand voor bestuurswerk hangt af van de
prestatiebeurs die je ontvangt volgens hoofdstuk 3 van de Wet Studiefinanciering 2000. Voor bestuurswerk bedraagt een Ras-maand 90% van dat
bedrag.
Commissiewerk
Je krijgt Ras-maanden toegewezen door je bestuur. Het bedrag van een RAS-maand voor commissiewerk is 120 euro.
Hoe vraag ik Ras-maanden aan?
Op ras.tudelft.nl kun je het aanvraagformulier downloaden. Hier staat verder op wat je moet doen. Afhankelijk van waarvoor je Ras-maanden
aanvraagt kan het nodig zijn om een of meerdere papieren bij dit formulier te voegen alvorens je het naar de CSa opstuurt, zoals een DUO-bericht
dat je studiefinanciering toegekend hebt gekregen, een verklaring dat je dat bestuur of die commissie gedaan hebt, een verklaring van je
studieadviseur etc.
Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van Ras-maanden?
Commissie en bestuurswerk
Voor de bestuurlijke activiteiten verricht na 31 augustus 2014 hebben we de voortgangseisen in onderstaande tabel weergegeven.
Begint je commissie tussen 1
september t/m 31 maart

Je moet voldaan hebben
aan de eis op:

Begint je commissie tussen 1
april t/m 31 augustus

Je moet voldaan hebben
aan de eis op:

2de jaar
Bachelor

P + 30 (maximaal 4 RAS
maanden vergoeding)

31 augustus van 2e
studiejaar

P + 30 (maximaal 4 RAS
maanden vergoeding)

31 augustus van 2e
studiejaar

3de jaar
Bachelor

P + 30 EC

1 september

P + 50 EC

1 april

4de jaar
Bachelor

P + 75 EC

1 september

P + 95 EC

1 april

Voor masterstudenten gelden geen voortgangseisen. Een masterstudent kan RAS ontvangen als hij/zij gedurende de bestuurlijke activiteit nog
studiefinanciering ontvangt.
Centrale Studentenraad, Facultaire Studentenraden en opleidingscommissies
Voor deze commissie en raden zijn geen voortgangseisen.
Overmachtssituaties
Je moet ingeschreven staan als voltijdstudent op het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet en je overmachtssituatie moet door je
studieadviseur worden erkend.

Moet ik altijd een afspraak maken met mijn studieadviseur?
Alleen voor fulltime-bestuursfuncties heb je een verklaring van je studieadviseur nodig die aangeeft dat je aan de voortgangseisen voor het
aanvragen van Ras-maanden voldoet. Deze verklaring vraag je vóór aanvang van je bestuursjaar aan.
Wat gebeurt er met de RAS als de studiefinanciering wegvalt?
Het College van Bestuur heeft aangegeven de intentie te hebben om RAS-maanden beschikbaar te houden. ORAS is samen met de afdeling
Juridische Zaken bezig om te kijken wat er moet veranderen in de regeling als er een sociaal leenstelsel ingevoerd wordt.
Wanneer krijg ik het geld?
Commissiewerk
Je RAS-maanden worden automatisch uitbetaald na de activiteit.
Bestuurswerk
Je moet een aanvraag tot uitbetaling doen van RAS-maanden. Deze aanvraag kan gedaan worden vanaf 1 juli in het collegejaar waarin de
bestuurlijke activiteit plaatsvindt. De uitbetaling gebeurt in termijnen.
Overmachtssituaties
Na afloop van de periode waarin je studiefinanciering krijgt gaan je maanden in. Doet de overmachtssituatie zich voor tijdens je bachelor, dan kun
je Ras-maanden laten uitbetalen na drie jaar prestatiebeurs te hebben ontvangen.
Let op: Het kan even duren voordat een aanvraag van Ras-maanden verwerkt en erkend is. Zorg dat je zeker 8 weken voordat je je geld wilt hebben
de aanvraag tot uitbetaling indient. Je aanvraag moet vóór het aflopen van je studiefinanciering verwerkt zijn, anders loop je maanden mis! Dit is
vooral van belang voor vijfdejaars studenten, die in hun laatste jaar studiefinanciering zitten, deze studenten moeten hun Ras-maanden uiterlijk 1
juli van dat collegejaar aanvragen.
Krijg ik ook uitbetaald als ik geen vertraging oploop?
Commissie en bestuurswerk
Ja. De TU-Delft ziet de RAS-maanden niet alleen als compensatie voor vertraging, maar ook als tegemoetkoming voor de moeite die je doet voor de
TU of je project/vereniging. Zorg er wel voor dat je je maanden tijdens je studie laat uitbetalen. Als je afstudeert vervallen je niet uitbetaalde
maanden.
Overmachtssituaties
In beginsel niet, mocht je achteraf toch nominaal afstuderen dan hoef je niets terug te betalen.
Als ik voortijdig stop met studeren of met een commissie, krijg ik dan Ras-maanden?
Studeren
Zolang je ingeschreven staat als voltijdstudent krijg je maanden uitbetaald. Stop je eerder met studeren dan dat je al je maanden hebt gekregen,
dan vervallen je resterende maanden. Vraag dus op tijd je Ras-maanden aan.
Maanden voor commissie of bestuurswerk
Als je voortijdig stopt met een commissie of bestuur krijg je hiervoor geen maanden.
Als ik niet aan de voorwaarden voldoe, kan ik de maanden dan verdelen over de rest van mijn commissieleden?
Nee, de maanden worden per functie aangevraagd en toegekend.
Wat is een Ras-certificaat en hoe kom ik hier aan?
Er zijn twee gevallen te onderscheiden:
Vóór 31 augustus 2014
Als je Ras-maanden erkend zijn, kun je bij de CSa een certificaat aanvragen waarop staat hoeveel maanden je erkend hebt gekregen. Dit doet de TU
Delft als waardering voor je activiteiten en om aan te geven dat je iets nuttigs hebt gedaan in de extra studietijd die je nodig hebt gehad. Dit
certificaat is een toevoeging aan het diplomasupplement, wat weer deel uitmaakt van je diploma. Het Ras-certificaat kan worden aangevraagd bij
de Centrale Studentenadministratie (CSa) door een mail te sturen naar csa@tudelft.nl o.v.v. Ras verklaring en vermeld je naam, studienummer en
het adres waar de verklaring naar toegestuurd kan worden.
Na 31 augustus 2014
Voor bestuurlijke activiteiten na 31 augustus 2014 geldt dat het Ras-certificaat geïntegreerd is in het aanvraagproces. De e-mail die je krijgt van het
CSA waarin staat op hoeveel maanden je aanspraak maakt, geldt als het certificaat. Bewaar deze dus goed! Je vraagt dus geen certificaat meer aan
bij je diploma.
Als ik geen aanspraak op Ras-maanden kan maken, kan ik dan nog wel de erkenning krijgen (via een Ras-certificaat)?
Nee, als je niet aan de eisen voor het ontvangen van Ras voldoet, dan kun je ook geen erkenning krijgen. Dit is met elkaar verbonden.
Mag ik studiepunten halen tijdens mijn fulltime bestuursjaar of gaan er dan maanden vanaf?
Je krijgt je maanden ongeacht hoeveel studiepunten je haalt.

