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INLEIDING
Visie op faciliteren studenten die bestuurlijk actief zijn of een bijdrage willen leveren aan onderwijs- of
organisatiebeleid van Fontys.
De afgelopen jaren is het belang van participatie van studenten aan de onderwijsorganisatie toegenomen,
mede ook als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving. Deze participatie vindt veelal
plaats in de vorm van bestuurlijke activiteiten, waaronder o.a. bestuursfuncties van studentenorganisaties,
lidmaatschap van medezeggenschapsorganen en deelname aan commissies of stuurgroepen. Daarnaast
kent Fontys studieverenigingen, waarbij het bestuur wordt gevormd door studenten.
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor facilitering:
1. Activiteiten t.a.v. studentenorganisaties die door Fontys zijn erkend.
Dit betreft bestuurslidmaatschap van erkende studentenverenigingen, studieverenigingen,
koepels, etc. met volledige rechtsbevoegdheid.
De facilitering voor deze activiteiten is uitgewerkt in de Regeling Bestuursbeurzen.
2. Activiteiten die verband hebben met medezeggenschap bij Fontys.
Dit betreft rollen als voorzitter of lid van een medezeggenschapsorgaan of opleidingscommissie
van Fontys.
De facilitering voor deze activiteiten is uitgewerkt in de Regeling Medezeggenschapsorganen en
Opleidingscommissies.
3. Activiteiten die verband hebben met onderwijs- of organisatiebeleid of wettelijke regelingen, zoals
commissies, stuurgroepen, etc..
Dit betreft bijv. een rol als lid van de Commissie Profileringsfonds, de Commissie
Bestuursbeurzen, het College van beroep voor de examens, commissies van het college van
bestuur, Fontysbrede stuurgroepen, etc.
De facilitering van deze activiteiten is uitgewerkt in de Regeling Vergoeding Commissies en
Stuurgroepen.
Studenten die door hun bestuurlijke activiteiten studievertraging oplopen kunnen ook een beroep doen op
de Regeling Profileringsfonds, met een verzoek om afstudeersteun, in plaats van de vergoeding op basis
van de hierboven genoemde regelingen, indien ze voldoen aan de voorwaarden, zoals beschreven in de
Regeling Profileringsfonds.
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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Begripsbepalingen
Afstudeersteun

Bestuurlijke activiteiten

Bestuursbeurs

Cmr
College van bestuur
Dienst
Fontys
Hij/hem
Imr
Instituut

Oc
Reserve-lid

Student

Studentenorganisaties

WHW

De financiële steun die studenten kunnen ontvangen als zij door
bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen
of naar verwachting zullen oplopen tijdens hun
prestatiebeursperiode. Zie hiervoor de Regeling Profileringsfonds.
De bestuurlijke activiteiten die een student verricht als lid van
organen van Fontys (cmr, imr, oc), van studentenorganisaties,
die door de Commissie Bestuursbeurzen zijn erkend of van
commissies en stuurgroepen op centraal niveau van Fontys.
De financiële ondersteuning die studenten kunnen ontvangen
voor hun activiteiten, als bestuurslid voor een
studentenorganisatie, zoals uitgewerkt in de Regeling
Bestuursbeurzen.
Centrale medezeggenschapsraad.
Het leidinggevend bestuurlijk orgaan van Fontys, als zodanig
beschreven in de statuten en de Wet.
Ondersteunende dienst van Fontys.
Stichting Fontys.
Hij/hem verwijst naar mannen, vrouwen en mensen die zich niet
in een van deze identiteiten herkennen.
Instituutsmedezeggenschapsraad.
De operationele eenheid binnen Fontys, waarbinnen met name
de kerncompetenties van Fontys zijn georganiseerd en die het
primaire proces uitvoert.
Opleidingscommissie als bedoeld in artikel 10.3c van de WHW.
Student-lid van het College van beroep voor de examens dat
beschikbaar is om in te vallen bij een hoorzitting als het studentlid op het tijdstip van de hoorzitting niet beschikbaar is.
Degene die als student bij Fontys Hogescholen ingeschreven is
als bedoeld in artikel 7.32 t/m 7.34 van de WHW. Overal waar
gesproken wordt over student wordt ook bedoeld studente.
Studentenverenigingen, studieverenigingen en stichtingen met
volledige rechtsbevoegdheid die voldoen aan de voorwaarden
van deze regeling.
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW Staatsblad 593, 1992 en de latere aanvullingen en
wijzigingen).

Artikel 2 – Reikwijdte
1. Deze regeling heeft betrekking op studenten ingeschreven in een voltijdse, duale of deeltijdse
opleiding van Fontys.
2. Studenten die voor een bestuurlijke activiteit een vergoeding toegekend krijgen op grond van
deze regeling zien daarmee af van een beroep op afstudeersteun zoals bedoeld in hoofdstuk
3 van de Regeling Profileringsfonds.

HOOFDSTUK 2

VOORWAARDEN VERGOEDING

Artikel 3 – Voorwaarden vergoeding
1. Een student komt in aanmerking voor een vergoeding indien de student bij Fontys staat
ingeschreven tijdens de periode dat de student de activiteiten als uitgewerkt in deze regeling
verricht.
2. De student doet afstand van zijn aanspraken op afstudeersteun als uitgewerkt in hoofdstuk 3
van de Regeling Profileringsfonds voor de activiteiten op grond waarvan hem een vergoeding is
toegekend.
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HOOFDSTUK 3

STUDENT IN COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Artikel 4 – Beschikbare vergoeding
1. De facilitering in uren voor het student-lid en het reserve student-lid voor een beroepszaak
wordt bepaald door de secretaris van het College van beroep voor de examens in
samenspraak met de directeur Studentenvoorzieningen en is vastgelegd in de Procedure
Vergoeding Commissies en Stuurgroepen.
2. In de Procedure Vergoeding Commissies en Stuurgroepen is de praktische uitwerking van deze
facilitering vastgelegd.

HOOFDSTUK 4
STUDENT IN COMMISSIE PROFILERINGSFONDS EN COMMISSIE
BESTUURSBEURZEN
Artikel 5 – Beschikbare vergoeding
1. De facilitering in uren voor het student-lid in de Commissie Profileringsfonds en de
Commissie Bestuursbeurzen wordt bepaald door de voorzitter van deze commissies in
samenspraak met de directeur Studentenvoorzieningen en is vastgelegd in de Procedure
Vergoeding Commissies en Stuurgroepen.
2. In de Procedure Vergoeding Commissies en Stuurgroepen is de praktische uitwerking van deze
facilitering vastgelegd.

HOOFDSTUK 5

STUDENTEN IN COMMISSIES VAN HET FONTYSBERAAD

Artikel 6 – Beschikbare vergoeding
1. De facilitering in uren voor de student-leden in de verschillende commissies wordt bepaald
door de bestuursadviseur CvB in samenspraak met de directeur Studentenvoorzieningen en
is vastgelegd in de Procedure Vergoeding Commissies en Stuurgroepen.
2. In de Procedure Vergoeding Commissies en Stuurgroepen is de praktische uitwerking van deze
facilitering vastgelegd.

HOOFDSTUK 6

STUDENTEN IN STUURGROEPEN NAMENS FONTYS

Artikel 7 – Beschikbare vergoeding
1. De facilitering in uren voor de student-leden in de verschillende stuurgroepen wordt bepaald
door de betreffende programmamanager in samenspraak met de directeur
Studentenvoorzieningen en is vastgelegd in de Procedure Vergoeding Commissies en
Stuurgroepen.
2. In de Procedure Vergoeding Commissies en Stuurgroepen is de praktische uitwerking van deze
facilitering vastgelegd.

HOOFDSTUK 7

STOPZETTEN VERGOEDING

Artikel 8 – Stopzetting vergoeding
1. Indien het student-lid de taken behorende bij het lidmaatschap van de commissie en/of
stuurgroep niet kan uitvoeren/niet uitvoert, kan de facilitering stil gezet worden. In de Procedure
Vergoeding Commissies en Stuurgroepen staat de praktische uitwerking beschreven.

HOOFDSTUK 8

SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 – Hardheidsclausule
In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de Directeur Studentenvoorzieningen, waarbij
toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan de Directeur
Studentenvoorzieningen ten gunste van de student van deze regeling afwijken.
Artikel 10 – Vaststelling en wijzigingen
Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 8 juni 2021. De studentenfractie van de
cmr heeft instemming verleend op 24 juni 2021.
Deze regeling kan worden gewijzigd door het College van Bestuur. Een besluit tot wijziging behoeft de
voorafgaande instemming van de studentenfractie van de cmr.
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Artikel 11 – Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet en bij verschil in interpretatie van één of meer
bepalingen van deze regeling, beslist de Directeur Studentenvoorzieningen.
Artikel 12 – Inwerkingtreding en citeertitel
De regeling is opgesteld in 2021 en treedt in werking op 1 september 2021.
Deze regeling kan aangehaald worden als Regeling Vergoeding Commissies en Stuurgroepen.

Fontys Hogescholen
Dienst Onderwijs & Onderzoek
Juridische Zaken
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
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