FONTYS STUDENTONDERNEMERSBELEID en STUDENTONDERNEMERSREGELING
Fontys Studentondernemersbeleid
1. Inleiding
Fontys heeft als motto “Groei door aandacht en uitdaging”. Hiermee wordt onderkend dat dé student
niet bestaat en dat aandacht voor individuele verschillen tussen studenten van belang is. In dat kader
ambieert Fontys dan ook expliciet ruimte te bieden voor talentontwikkeling. Door persoonlijke
aandacht voor studenten1 en het bieden van ruimte voor talentontwikkeling wordt hen maximale
uitdaging en mogelijkheid tot ontplooiing geboden.
Fontys wil dan ook een inspirerend en stimulerend klimaat creëren waarin talent van een student een
prominente plaats in kan nemen in zijn studieprogramma. Deze visie sluit aan bij de Strategische Visie
#HBO: Wendbaar en Weerbaar. Individuele talentontwikkeling en maatwerk zijn hierin richtinggevende
begrippen. Fontys wil haar studenten maatwerk leveren om met name Topsporters en
Studentondernemers te faciliteren bij het ontwikkelen van hun specifieke talenten. Daartoe wordt
specifiek beleid vastgesteld. In deze nota worden de contouren van het beleid voor
Studentondernemers vastgelegd. Dit beleid moet het mogelijk maken om studeren en ondernemen te
combineren.
Nieuwe ondernemingen – startups – en de innovatie die zij voortbrengen zijn essentieel voor
economische groei en werkgelegenheid. Ondernemen is immers werk geven: aan leveranciers,
afnemers en werknemers. Fontys is als grootste kwaliteitshogeschool in Zuid-Nederland een
belangrijke partner in deze ondernemende regio. Fontys wil die rol versterken door kansrijke
startende ondernemers te faciliteren en te stimuleren. Starters in deze regio’s zijn actief in de
innovatieve werkvelden, zoals 3D-printing, robotica, big data en internet-of-things maar ook in meer
traditionele markten. Dit vraagt van de starters aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Fontys biedt
ondernemerschapsonderwijs dat is ingebed in de curricula en een ondernemende houding en
talentontwikkeling bij studenten stimuleert. Het Fontys Studentondernemersbeleid gaat een stap
verder: het wil gepassioneerde, startende student-ondernemers ondersteunen bij het realiseren van
hun ondernemersdromen. Maatschappelijk gezien is het immers zeer gewenst het aantal starters te
vergroten. Het Fontys Studentondernemersbeleid wil Studentondernemers stimuleren het maximale
uit zichzelf te halen bij het ontwikkelen, groeien en doorgroeien van zowel hun onderneming als hun
ondernemende gedrag.
De combinatie studeren en ondernemen is niet vanzelfsprekend, maar deze combinatie biedt
studenten en onderwijsinstellingen unieke ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden. Onderzoek
(ECE en Guess, 2014) laat zien dat het aantal studenten dat naast een fulltime studie een bedrijf runt
sinds 2012 verdubbeld is! Het Fontys Studentondernemersbeleid wil er aan bijdragen dat bedrijf en
studie succesvol te combineren zijn en hiermee welvaartsgroei voor de regio Zuid-Nederland
stimuleren. Om zo ondernemende en creatieve studenten te ondersteunen, ze de gelegenheid te
geven te experimenteren en hun eigen innovatiekracht maximaal te ontwikkelen.

1 Overal waar in deze tekst ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden; waar ‘student’ staat, kan ‘studente’ gelezen worden.
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2. Uitgangspunten van het Fontys Studentondernemersbeleid:
Als basis voor Fontys Studentondernemersbeleid en de uitvoering daarvan in de Fontys
Studentondernemersregeling hanteert Fontys onderstaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten
gelden voor alle instituten van Fontys:
- Fontys onderkent de positieve uitstraling van ondernemerschap door binnen elk Fontys
instituut een klimaat te creëren, waarin Studentondernemers kunnen groeien en excelleren;
- Fontys wil studenten met een eigen onderneming of die bezig zijn met het opzetten hiervan
faciliteren in de organisatie van de studie;
- Elke Studentondernemer zal aan dezelfde eindtermen moeten voldoen als reguliere studenten
om het getuigschrift van de opleiding te kunnen behalen;
- Fontys creëert daar waar mogelijk voorzieningen om studie en eigen onderneming te
combineren;
- Van de Studentondernemer wordt een proactieve houding verwacht. Goed
studiezelfmanagement is hierbij een absolute voorwaarde;
- Fontys en de Studentondernemer accepteren dat het ondernemerschap in combinatie met
een studie kan betekenen dat er studievertraging optreedt;
- Er wordt een Fontys Studentondernemersregeling ontwikkeld die ter vaststelling wordt
voorgelegd aan het College van Bestuur, waarna de instemming van de Centrale
Medezeggenschapsraad gevraagd wordt;
- Fontys heeft op het gebied van ondernemerschap een centraal aanspreekpunt voor
(aankomende) studenten en voor betrokken medewerkers in de vorm van het Fontys Centrum
voor Ondernemerschap. Dit centrum werkt nauw samen met de Dienst
Studentenvoorzieningen en kan (aankomende) studenten en medewerkers informeren over
het Fontys Studentondernemersbeleid en de Fontys Studentondernemersregeling;
- Het Studentondernemersbeleid zal in mei 2018 geëvalueerd worden door de studentenfractie
van de CMR.
Het Fontys Studentondernemersbeleid is vastgesteld door het College van Bestuur op 15 maart 2016,
onder voorbehoud van instemming van de CMR. Deze instemming is verleend op 7 april 2016.
Het Fontys Studentondernemersbeleid treedt in werking op 1 mei 2016.
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Fontys Studentondernemersregeling
Artikel 1 Doel en reikwijdte van de Fontys Studentondernemersregeling
Het doel van het Fontys Studentondernemersbeleid is het creëren van een klimaat, waarin
Studentondernemers2 kunnen groeien en excelleren. In deze regeling wordt dit doel uitgewerkt in de
vorm van mogelijke voorzieningen, waar een Studentondernemer aanspraak op kan maken.
Daarnaast vermeldt deze regeling de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking
te komen voor de betreffende voorzieningen.
Met de regeling wordt beoogd om studenten van Fontys, die als Studentondernemer zijn aangemerkt,
te faciliteren in het combineren van ondernemerschap en studie. De regeling is van toepassing op alle
bij Fontys ingeschreven studenten.
Artikel 2 Toekenning en registratie Fontys-status Studentondernemer:
2.1 Toekenning van de Fontys Studentondernemerstatus vindt plaats op de volgende wijze:
a) De Studentondernemer meldt zich digitaal aan met een verzoek voor de status van
Studentondernemer bij het Centrum voor Ondernemerschap3 via een daarvoor beschikbaar
format op de volgende website: http://fontys.nl/cvo;
b) Het Centrum voor Ondernemerschap, hierna te noemen het CvO, toetst op basis van het
aangeleverde bewijs of de student voldoet aan de in artikel 2.2 van deze regeling genoemde
voorwaarden. Dit bewijs wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel gebruikt ten
behoeve van deze toetsing;
c) De status wordt toegekend voor de verdere duur van het studiejaar van de student, zolang de
student aan de voorwaarden voor de status blijft voldoen. Ieder studiejaar wordt deze status
herijkt op basis van de in artikel 2.2 genoemde voorwaarden. Een en ander wordt nader
uitgewerkt in een huishoudelijk reglement voor het CvO.;
d) De toegekende status wordt geregistreerd door het CvO en een afschrift van deze status
wordt gestuurd naar de student, SLB’er en de examencommissie van het instituut waar de
student studeert.
2.2 Voor de toekenning door het CvO van de status van Studentondernemer komen studenten in
aanmerking met een eigen onderneming of die bezig zijn met het opzetten hiervan indien deze
onderneming ten minste voldoet aan alle volgende voorwaarden:
- inschrijving bij Fontys Hogescholen als student;
- (Indien van toepassing) inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- (Indien van toepassing) in bezit zijn van een BTW nummer;
- een bij het CvO gepresenteerde businesscase; de businesscase bevat in elk geval de
volgende elementen:
1. De ondernemer: een heldere presentatie over de persoon, achtergrond en ervaring,
inclusief CV;
2. De onderneming: met behulp van het Waarde Propositie Ontwerp en het Business Model
Canvas (Osterwalder) de product-market fit aantonen met vooral aandacht voor het
commerciële- en marketingplan, het marktpotentieel en uitgewerkt in een businesscase.
De Golden Circle (Sinek) kan gebruikt worden om duidelijk te maken wat de meerwaarde
van de ondernemer en onderneming is voor de klanten.
En indien het gaat om een al bestaande onderneming geldt aanvullend:

2

De student (degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW voor een opleiding van Fontys is ingeschreven), die de status
Studentondernemer toegekend heeft gekregen.
3

Het onderdeel van Fontys dat o.a. aanvragen van studenten toetst en met behulp van de in artikel 2 van deze regeling
genoemde voorwaarden bepaalt of de student met een eigen onderneming in aanmerking komt voor de status
Studentondernemer
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3. De financiën: een begrote balans en resultatenrekening, verwachte omzet,
investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en een
persoonlijke begroting zijn vereist.
4. De tijdspanne: kijk 3 jaar vooruit.
2.3 Verslaglegging:
|
Het CvO stelt aan het einde van elk studiejaar een geanonimiseerd verslag op over de
uitvoering van de Studentondernemersregeling waarin een helder beeld wordt gegeven van
de stand van zaken met betrekking tot het Studentondernemersbeleid. Het verslag wordt op
de portal van het CvO gepubliceerd en het College van Bestuur en de CMR ontvangen
daarvan bericht.
Artikel 3 Voorzieningen
Studenten, aan wie de Studentondernemerstatus is toegekend, kunnen aanspraak maken op een
aantal voorzieningen. Hiervoor vraagt een Studentondernemer een maatwerkgesprek aan met zijn
SLB’er, waarbij altijd een medewerker van het CvO aanwezig is. Daarin worden afspraken gemaakt
met betrekking tot studieplanning, spreiding van vakken en af te leggen tentamens, toetsen, etc.
Fontys werkt hier vraag- en oplossingsgericht, mits redelijkerwijs uitvoerbaar voor de organisatie en
passend binnen het curriculum. De afspraken die in het maatwerkgesprek zijn gemaakt worden
door de student ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie binnen het instituut waar de
student studeert. Hierbij geldt de voorwaarde dat Studentondernemers aan dezelfde eindtermen
moeten voldoen als reguliere studenten om het getuigschrift van de opleiding te kunnen behalen.
Een Studentondernemer kan in ieder geval aanspraak maken op de volgende voorzieningen:
-

Begeleiding door een (externe) coach:
Een Studentondernemer wordt door één of meerdere (externe) coach(es) begeleid. De
coach wordt aangesteld door het CvO. Als en indien er bij de opleiding expertise is met
betrekking tot ondernemerschap zal er door het CvO zoveel mogelijk gekozen worden om
ook een coach van de eigen opleiding toe te wijzen.

-

Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht:
Als de inhoud en aard van het onderwijs dit toelaat (dit ter beoordeling door de
examencommissie) kan een Studentondernemer op zijn verzoek toestemming krijgen om
vrijgesteld te worden van aanwezigheidsplicht of in aanmerking komen voor verminderde
aanwezigheidsplicht.

-

Aangepaste toetsregeling:
Indien een Studentondernemer door zijn ondernemingsactiviteiten niet of verminderd
kan deelnemen aan toetsen, kan een Studentondernemer, om conform artikel 28 van
de OER gebruik te kunnen maken van twee kansen per studiejaar, aanspraak maken
op een extra toetsmoment door middel van een verzoek daartoe bij de
examencommissie.

-

Aangepaste propedeuseregeling:
Het uitoefenen van een onderneming door studenten met de status Studentondernemer
wordt gezien als een bijzondere omstandigheid, op grond waarvan het studieadvies aan het
eind van het eerste jaar van inschrijving wordt aangehouden in gevallen waarin andere
studenten een bindend negatief advies zouden ontvangen. Studentondernemers krijgen in
beginsel maximaal twee jaar de gelegenheid om een positief studieadvies te ontvangen. Er
kan door opleidingen echter een minimum aantal te behalen studiepunten worden bepaald
voor het eerste jaar van de propedeuse. Een en ander zal per opleiding nader worden
uitgewerkt vanaf de OER 2016-2017.
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-

Aangepaste stage- en afstudeerregeling:
Een Studentondernemer kan een verzoek doen aan de examencommissie om door middel
van maatwerk de (afstudeer)stage en/of het afstuderen uit te voeren (bijv. een stage
verdeeld over meer dagen dan gebruikelijk).
Stage en afstuderen kunnen eventueel plaatsvinden binnen de eigen onderneming van een
Studentondernemer, maar mits enkel naar oordeel van de examencommissie voldaan kan
worden aan de daaraan te stellen eisen van begeleiding en het te borgen niveau.
De examencommissie is verplicht contact op te nemen met het CvO voor advies, alvorens
een besluit te nemen.

Artikel 4 Geschillen
Indien zich geschillen voordoen met betrekking tot de toekenning van de Studentondernemerstatus
of de toekenning van één of meer voorzieningen, dan kunnen de volgende
rechtsbeschermingsprocedures worden gevolgd.
-

Studentondernemerstatus:
Heeft het verzoek betrekking op het verkrijgen van de Studentondernemerstatus, dan dient de
student zich eerst te wenden tot de directeur van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement,
Educatie en Techniek. Zo nodig kan vervolgens nog een klacht op grond van artikel 47 van
het Studentenstatuut ingediend worden bij het College van Bestuur.

-

Voorzieningen:
Heeft het verzoek betrekking op de weigering door de examencommissie van gevraagde
voorzieningen, dan kan een student daartegen in beroep gaan bij het College van beroep
voor de examens zoals beschreven in artikel 46 van het Studentenstatuut.

De rechtsbescherming van (alle) studenten is in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut van Fontys
uitgewerkt. Indien een student tegen problemen aanloopt die betrekking hebben op
aangelegenheden omtrent de Studentondernemerschap, kan hij zich te allen tijde wenden tot zijn
SLB’er en/of tot het CvO voor advies.

Artikel 5 Inwerkingtreding
De Studentondernemersregeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 15 maart 2016,
onder voorbehoud van instemming van de CMR. Deze instemming is verleend op 7 april 2016.
Artikel 3 (voor wat betreft de aangepaste propedeuseregeling) is gewijzigd door het College van Bestuur
op 27 september 2016, onder voorbehoud van instemming van de CMR. Deze instemming is verleend op
3 november 2016.
De Fontys Studentondernemersregeling treedt in werking op 1 mei 2016.
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