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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
Aanvraag
Aanvrager
Adviseur CvM
Afstudeersteun

Bestuurlijke activiteiten

Bestuursbeurs

Cmr
College van bestuur
Commissie Bestuursbeurzen
CvM

Dienst
Fontys
Hij/hem
Imr
Instituut

Oc
Student

Studentenorganisaties

WHW

WSF 2000

Verzoek dat de student indient bij de Commissie
Bestuursbeurzen om toekenning van een bestuursbeurs.
De student die op grond van deze regeling verzoekt om
toekenning van een bestuursbeurs.
Adviseur bij het Centrum voor Medezeggenschap.
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 of OC), van
studentenorganisaties, die door de Commissie Bestuursbeurzen
zijn erkend of van Fontysbrede commissies en stuurgroepen.
De financiële ondersteuning die studenten kunnen ontvangen
voor hun activiteiten als bestuurslid voor een
studentenorganisatie, zoals uitgewerkt in deze regeling.
Centrale medezeggenschapsraad.
Het leidinggevend bestuurlijk orgaan van Fontys, als zodanig
beschreven in de statuten en de Wet.
Commissie die door het College van Bestuur belast is met de
uitvoering van de Regeling Bestuursbeurzen.
Centrum voor Medezeggenschap. Het CvM is de (interne)
partner binnen Fontys van de medezeggenschaps- en
inspraakorganen en hun gesprekspartners waar het gaat om het
optimaliseren van het functioneren van deze gremia. Daarnaast
biedt het CvM ondersteuning en begeleiding aan bestuurlijk
actieve studenten voor studenten- en studieverenigingen.
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.
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).
Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000 Staatsblad 571, 2000 en
de latere aanvullingen en wijzigingen).
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Artikel 2 - Reikwijdte
1. Deze regeling heeft betrekking op studenten ingeschreven in een voltijdse, duale of deeltijdse
opleiding van Fontys.
2. Studenten die op hun verzoek 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

COMMISSIE BESTUURSBEURZEN

Artikel 3 – Functie en samenstelling
1. De Commissie Bestuursbeurzen is ingesteld door de directeur van de Dienst
Studentenvoorzieningen in mandaat van het College van Bestuur en is belast met de uitvoering
van de Regeling Bestuursbeurzen.
2. De Commissie Bestuursbeurzen bestaat uit maximaal vijf leden, van wie maximaal vier leden
medewerkers van Fontys zijn, en één lid student van Fontys is. De Commissie
Bestuursbeurzen wordt bijgestaan door een secretaris. De commissieleden worden benoemd
door de directeur van de Dienst Studentenvoorzieningen.
3. De Commissie Bestuursbeurzen is bereikbaar op het volgende adres:
Fontys Hogescholen
t.a.v. de secretaris van de Commissie Bestuursbeurzen
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
e-mail: Commissiebestuursbeurzen@fontys.nl
Artikel 4 – Taken en bevoegdheden
1. De Commissie Bestuursbeurzen heeft tot taak besluiten te nemen ten aanzien van de
aanvragen en verzoeken zoals beschreven in deze regeling.
2. De Commissie Bestuursbeurzen is, in verband met de uitoefening van haar taak, bevoegd tot:
a. het opstellen van nadere richtlijnen, waaraan een aanvraag/verzoek moet voldoen;
b. het inwinnen van nadere informatie aangaande een aanvraag/verzoek bij de koepel,
de adviseur CvM of het instituut.
c. het verrichten van alle noodzakelijke controlehandelingen voor een juiste beoordeling van
de aanvraag.
Artikel 5 – Verslaglegging
De Commissie Bestuursbeurzen houdt jaarlijks een anonieme registratie bij van de aard en omvang
van de door de commissie behandelde aanvragen ten behoeve van de directeur van de Dienst
Studentenvoorzieningen en het College van Bestuur.
Artikel 6 – Geheimhouding
De secretaris en leden van de Commissie Bestuursbeurzen zijn, in verband met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de student die een aanvraag of verzoek heeft ingediend, verplicht tot
geheimhouding van alle zaken die zij in de hoedanigheid van secretaris of commissielid vernemen.
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HOOFDSTUK 3

KOEPELS

Artikel 7 – Koepels van studentenorganisaties
1. Fontys werkt met koepels van studentenorganisaties die actief zijn in één of meerdere
lesplaatsen van Fontys. Studentenorganisaties, niet zijnde studieverenigingen, die niet zijn
ondergebracht bij één van deze koepels kunnen opgenomen worden in de Fontyskoepel (zie
artikel 9).
2. De door Fontys erkende koepels zijn opgenomen in bijlage I.
3. Een bestuursbeurs kan uitsluitend worden toegekend aan een student die bestuurlijk actief is voor
een organisatie die is ondergebracht bij een koepel.
Artikel 8 – Plaatsing op lijst van erkende koepels
1. Een koepel die op de lijst met erkende koepels geplaatst wenst te worden dient hiervoor een
verzoek in bij de Commissie Bestuursbeurzen. Bij het verzoek overlegt de koepel
- informatie over de doelstelling en de werkwijze van de koepel,
- informatie over de studentenorganisaties die zijn ondergebracht bij de koepel,
- een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel als vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid en
- een door het voltallige bestuur van de koepel ondertekende gedragscode.
2. De Commissie Bestuursbeurzen bepaalt dat een koepel op de lijst geplaatst wordt wanneer
- de koepel actief is in één of meerdere plaatsen waarin Fontys actief is en
- de studentenorganisaties die bij de koepel zijn ondergebracht zich volgens hun statutaire
doelstelling(en) en feitelijke werkzaamheden richten op een doelgroep die breder is dan
studenten van één of enkele opleidingen van Fontys.
Artikel 9 – Opname studentenorganisatie in Fontyskoepel
1. Een studentenorganisaties, niet zijnde een studievereniging, die niet is aangesloten bij één van
de in bijlage 1 opgenomen koepels kan tot en met september een verzoek indienen bij de
Commissie Bestuursbeurzen om opgenomen te worden in de Fontyskoepel met ingang van dat
studiejaar.
2. Een studentenorganisaties dient te voldoen aan de volgende kenmerken:
a. de studentenorganisatie is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting
ingeschreven bij de kamer van Koophandel;
b. de vereniging of stichting richt zich blijkens de statuten op de studentengemeenschap
in de steden waar Fontys gevestigd is;
c. de vereniging of stichting heeft een statutair doel en verricht feitelijke werkzaamheden
die vallen binnen de doelstellingen van Fontys en die zijn gericht op een doelgroep
die breder is dan studenten van één of enkele opleidingen;
d. de studentenvereniging is toegankelijk voor elke student die studeert aan een van de
opleidingen van Fontys. Een substantieel aantal leden is afkomstig van verschillende
opleidingen van Fontys.
3. Bij het gemotiveerde verzoek om opgenomen te worden in de Fontyskoepel dienen de volgende
gegevens/stukken aangeleverd te worden:
a. de adresgegevens van de organisatie en van de contactpersoon;
b. een omschrijving van de doelstelling en activiteiten;
c. voor een vereniging een opgave van het aantal leden dat contributie betaalt per 15
oktober van het studiejaar waarin het verzoek wordt gedaan en een opgave van het
aantal leden dat bij Fontys als student is ingeschreven.
d. een kopie van de statuten én het laatste uittreksel van de Kamer van Koophandel;
4. Indien de studentenorganisatie voldoet aan de eisen zoals opgenomen in lid 2 van dit
artikel bepaalt de Commissie Bestuursbeurzen dat de studentenorganisatie wordt
opgenomen in de Fontyskoepel.
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HOOFDSTUK 4

VOORWAARDEN BESTUURSBEURS STUDENTENORGANISATIES

Artikel 10 – Voorwaarden bestuursbeurzen studentenorganisatie
1. Een studentenorganisatie komt in aanmerking voor bestuursbeurzen indien zij voldoet aan de
volgende voorwaarden:
a. de studentenorganisatie is ondergebracht bij een door Fontys erkende koepel. Een
studievereniging dient lid te zijn van de FPSA;
b. de studentenorganisatie staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij altijd de actuele bestuursleden
geregistreerd staan;
c. de studentenorganisatie beschikt over een gedragscode die door elk voltallig bestuur
wordt ondertekend;
2. Aanvullend gelden voor studieverenigingen de volgende voorwaarden:
a. de studievereniging stelt een jaarplan en een jaarverslag op waaruit blijkt welke
activiteiten de studievereniging heeft gepland en georganiseerd;
b. het bestuur van de studievereniging neemt deel aan de coachingsactiviteiten
georganiseerd door het Centrum voor medezeggenschap;
c. de bestuurswissel vindt plaats aan het begin van het studiejaar, uiterlijk in september.
3. Aanvullend gelden voor studentenorganisaties die vallen onder de Fontys koepel, zoals
genoemd in artikel 9, de volgende voorwaarden:
a. de studentenorganisatie stelt een jaarplan en een jaarverslag op waaruit blijkt welke
activiteiten de studentenorganisatie heeft gepland en georganiseerd;
b. indien de studentenorganisatie een vereniging is levert de organisatie een opgave aan
van het aantal leden dat contributie betaalt per 15 oktober en een opgave van het aantal
leden dat bij Fontys als student staat ingeschreven;
c. de bestuurswissel vindt plaats aan het begin van het studiejaar, uiterlijk in september.
4. De studentenorganisatie voldoet aan de eisen zoals opgenomen in deze regeling en de
voorschriften zoals uitgewerkt in de procedure bestuursbeurzen.

HOOFDSTUK 5

VOORWAARDEN BESTUURSBEURS STUDENTEN

Artikel 11 – Voorwaarden bestuursbeurs studenten
1. Een student komt in aanmerking voor een bestuursbeurs indien hij bij Fontys staat
ingeschreven tijdens de periode dat hij bestuurlijk actief is.
2. De student doet afstand van zijn aanspraken op afstudeersteun als uitgewerkt in hoofdstuk 3
van de Regeling Profileringsfonds voor de bijzondere omstandigheid op grond waarvan hem een
bestuursbeurs is toegekend.
3. De student ontvangt voor de bestuursfunctie geen vergoeding, hetzij van de desbetreffende
koepel of studentenorganisatie, hetzij op enige andere wijze.
4. De student staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel als bestuurslid bij deze
studentenorganisatie op 15 oktober van het studiejaar waarvoor bestuursbeurs wordt aangevraagd.
5. De student voldoet aan de eisen zoals opgenomen in deze regeling en de voorschriften zoals
uitgewerkt in de procedure bestuursbeurzen.

HOOFDSTUK 6

BESCHIKBAAR BEDRAG BESTUURSBEURZEN

Artikel 12 – Beschikbaar bedrag voor bestuursbeurzen
1. Op basis van het aantal leden van de studentenorganisaties dat contributie heeft betaald wordt
de studentenorganisatie ingedeeld in de categorie klein, midden of groot (zie procedure
Bestuursbeurzen). De categorie bepaalt het bedrag bestuursbeurs dat per bestuurslid kan
worden uitbetaald. Bestuursleden van een studentenorganisatie die onder de Fontys koepel valt
komen uitsluitend in aanmerking voor bestuursbeurs indien de studentenorganisatie voldoende
verschillende activiteiten heeft georganiseerd (zie procedure Bestuursbeurzen).
2. Per studentenorganisatie is maximaal € 8.000,- beschikbaar voor de bestuursbeurzen. Per
bestuurslid kan maximaal € 2.000,- toegekend worden.
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3. Op basis van het aantal en het soort activiteiten dat de studievereniging organiseert wordt
bepaald welk bedrag per studiejaar beschikbaar is voor bestuursbeurzen voor een
studievereniging (zie procedure Bestuursbeurzen).
4. Op basis van het jaarverslag van de studievereniging wordt op basis van de daadwerkelijk
uitgevoerde activiteiten vastgesteld welk bedrag daadwerkelijk uitbetaald kan worden aan de
bestuursleden.
5. Het beschikbare bedrag wordt evenredig verdeeld over de bestuursleden van de
studievereniging, tenzij het bestuur van de studievereniging bepaalt dat het bedrag anders
verdeeld moet worden. In dat geval wordt de gewenste verdeling schriftelijk doorgegeven,
ondertekend door het voltallige bestuur, waarbij wordt voldaan aan het bepaalde in lid 3 van dit
artikel.1
6. Voor het bestuur van een erkende koepel als opgenomen in bijlage 1 is per bestuurslid 1200,beschikbaar.

HOOFDSTUK 7

AANVRAAG BESTUURSBEURS

Artikel 13 - Aanvraag bestuursbeurs
1. De student dient zijn aanvraag bestuursbeurs in volgens de planning en werkwijze als beschreven
in de Procedure Bestuursbeurzen.
2. Bij een vastgestelde overtreding van de gedragscode zoals beschreven in artikel 10 lid 1 kan
de Commissie Bestuursbeurzen sancties treffen, waaronder het opschorten of intrekken van
bestuursbeurzen.
Artikel 14 - Beslissing op aanvraag bestuursbeurs
1. De Commissie Bestuursbeurzen beslist op de aanvraag bestuursbeurs.
2. De beslissing houdt in:
a. erkenning dat de bestuurlijke activiteit in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de
vorm van een bestuursbeurs;
b. een afwijzing van de aanvraag;
c. een niet-ontvankelijk verklaring, omdat een onvolledige aanvraag niet of onvoldoende
binnen de gevraagde termijn is aangevuld of buiten de termijn is ingediend.
3. De beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de student onder vermelding
van de mogelijkheid en de termijn voor het indienen van een klacht.
Artikel 15 - Hoogte en uitbetaling van de ondersteuning
1. De omvang van de bestuursbeurs bedraagt per studiejaar maximaal het bedrag zoals opgenomen in
artikel 12.

HOOFDSTUK 8

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 - Hardheidsclausule
In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de Commissie Bestuursbeurzen, waarbij
toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan de Commissie
Bestuursbeurzen ten gunste van de student van deze regeling afwijken.
Artikel 17 – Klacht – verzoek tot heroverweging
1. Tegen beslissingen van de Commissie Bestuursbeurzen op grond van deze regeling kan door
de betrokken student binnen zes kalenderweken na bekendmaking van de beslissing een klacht
worden ingediend bij het College van Bestuur, t.a.v. Juridische Zaken, postbus 347, 5600 AH
Eindhoven of per e-mail naar studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl.
2. De studievereniging die het niet eens is met de bepaling van het bedrag dat voor de
studievereniging beschikbaar is op basis van de unieke activiteiten heeft de mogelijkheid om dit
1

In het studiejaar 2021-2022 kunnen de bestuursbeurzen uitsluitend evenredig over de bestuursleden
verdeeld worden.
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onderbouwd kenbaar te maken bij de Commissie Bestuursbeurzen met het verzoek de bepaling
te heroverwegen. De Commissie Bestuursbeurzen bepaalt of er op basis van de onderbouwing
een mogelijkheid is om tot een ander bedrag te komen.
Artikel 18 – 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.
Artikel 19 - 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 Commissie Bestuursbeurzen.
Artikel 20 - Inwerkingtreding en citeertitel
De regeling is opgesteld in 2021 en treedt in werking op 1 september 2021.
Deze regeling kan aangehaald worden als Regeling Bestuursbeurzen.

Fontys Hogescholen
Dienst Onderwijs & Onderzoek
Juridische Zaken
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
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Bijlage 1 – Overzicht koepels
FPSA (Federation of Purple Study Associations)
Eindhoven:
Compositum
ESSF (Eindhovense Studenten Sport Federatie)
SCALA
Tilburg:
FOSST
SOTS
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