Avans Student Topondernemersregeling

Artikel 1

Inleiding

In de onderwijsvisie 2020 van Avans Hogeschool worden studenten uitgedaagd om het maximale
uit zichzelf te halen. De focus daarbij ligt op de ontwikkeling van de student. De student moet in
staat zijn om kritisch te denken, in te spelen op onbekende vraagstukken en moet een
toekomstbestendige beroepshouding hebben. De lerende,onderzoekende, ondernemende en
verantwoordelijke houding maakt daarom integraal onderdeel uit van de beroepsinhoudelijke basis.
In het kader van de ondernemende houding biedt Avans studenten de ruimte en de mogelijkheden
om actief op zoek te gaan naar kansen om nieuwe initiatieven te ontplooien. Avans laat studenten
in hun opleiding kennismaken met het zelfstandig ondernemerschap en stimuleert en begeleidt
initiatieven van studenten op het gebied van ondernemerschap. Daardoor vergroot Avans de kans
dat studenten kiezen voor een toekomst als zelfstandig ondernemer.
Een klimaat waarin talent van een student een prominente plaats kan innemen in het
studieprogramma veronderstelt ook maatwerk. Avans kent reeds maatwerk om topsporters te
faciliteren maar wil ook student-topondernemers faciliteren bij het ontwikkelen van hun specifieke
talenten. In de Avans Student Topondernemersregeling worden daartoe een aantal uitgangspunten
geformuleerd en mogelijke voorzieningen resp. facilitering voor student-topondernemers nader
uitgewerkt.
Met deze regeling wil Avans het mogelijk maken om studeren en ondernemen te combineren en
daarmee gepassioneerde, startende student-topondernemers ondersteunen bij het realiseren van
hun ondernemersdromen. Avans stimuleert daarmee student-topondernemers het maximale uit
zichzelf te halen bij het ontwikkelen, groeien en doorgroeien van zowel hun onderneming als hun
ondernemende gedrag.
Artikel 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Avans onderkent de positieve uitstraling van ondernemerschap door binnen elk academie
een klimaat te creëren, waarin student-topondernemers kunnen groeien en excelleren;
Avans wil studenten met een eigen onderneming of die bezig zijn met het opzetten hiervan
faciliteren in de organisatie van de studie;
Elke student-topondernemer zal aan dezelfde eindtermen moeten voldoen als reguliere
studenten om het getuigschrift van de opleiding te kunnen behalen;
Avans creëert daar waar mogelijk voorzieningen om studie en eigen onderneming te
combineren;
Van de student-topondernemer wordt een proactieve houding verwacht. Goed
studiezelfmanagement is hierbij een absolute voorwaarde;
Avans en de student-topondernemer accepteren dat het ondernemerschap in combinatie
met een studie kan betekenen dat er studievertraging optreedt;
Het Avans OndernemersCentrum (AOC) fungeert in het kader van de Student
Topondernemersregeling als centraal aanspreekpunt voor (aankomende) studenten en voor
betrokken medewerkers.
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Uitgangspunten Student Topondernemersregeling

Doel en reikwijdte van de Student Topondernemersregeling

In deze regeling worden de in artikel 2 beschreven uitgangspunten uitgewerkt in de vorm
van mogelijke voorzieningen, waar een student-topondernemer 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, die als student-topondernemer zijn
aangemerkt, te faciliteren in het combineren van ondernemerschap en studie. De regeling
is van toepassing op alle bij Avans ingeschreven studenten.
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Toekenning van de status Student-topondernemer vindt plaats op de volgende wijze:
a.
De student-topondernemer meldt zich digitaal aan met een verzoek voor de status
van student-topondernemer bij het AOC via een daarvoor beschikbaar format.
b.
Het AOC toetst op basis van het aangeleverde bewijs of de student voldoet aan de
in artikel 4.2 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 4.2 genoemde
voorwaarden.
d.
De toegekende status wordt geregistreerd door het AOC en een afschrift van deze
status wordt gestuurd naar de student, SLB’er, de examencommissie en de
studentendecaan van de opleiding waaraan de student studeert.
Voor de toekenning door het AOC van de status van student-topondernemer komen
studenten in aanmerking met een eigen onderneming of die bezig zijn met het opzetten
hiervan indien ten minste wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden:
- inschrijving bij Avans als student;
- (Indien van toepassing) inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- (Indien van toepassing) in bezit zijn van een BTW nummer;
- een bij het AOC gepresenteerde businesscase; de businesscase bevat in elk geval de
volgende elementen:
a. De ondernemer: een heldere presentatie over de persoon, achtergrond en ervaring,
inclusief CV;
b. De onderneming: aan de hand van een vooraf vastgesteld format toont de student
product-markt fit en potentie aan. Studenten kunnen hiervoor het programma “the lean
startup series” volgen.
En indien het gaat om een al bestaande onderneming geldt aanvullend:
c. De financiën: een begrote balans en resultatenrekening, verwachte omzet,
investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en een persoonlijke
begroting zijn vereist.
d. De tijdspanne: kijk 3 jaar vooruit.
e. Deze voorwaarden moeten door een screeningscommissie, bestaande uit een aantal
interne en externe deskundigen, positief worden beoordeeld.
Het AOC stelt aan het einde van elk studiejaar een geanonimiseerd verslag op over de
uitvoering van de Student Topondernemersregeling waarin een helder beeld wordt gegeven
van de stand van zaken. Het verslag wordt op de portal van het AOC gepubliceerd en het
College van Bestuur en de AMR ontvangen daarvan bericht.
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Toekenning en registratie status Student-topondernemer

Voorzieningen

Studenten, aan wie de student-topondernemerstatus is toegekend, kunnen aanspraak
maken op een aantal voorzieningen. Hiervoor vindt jaarlijks een maatwerkgesprek plaats
met de SLB’er van de student, waarbij altijd een medewerker van het AOC aanwezig is. In
dat gesprek worden voor het betreffende studiejaar afspraken gemaakt met betrekking tot
studieplanning, spreiding van vakken en af te leggen tentamens, toetsen, etc.
Avans 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 van de opleiding waaraan de student studeert.
Een student-topondernemer kan in ieder geval aanspraak maken op de volgende
voorzieningen:
a.
Begeleiding door een (externe) coach:
Een student-topondernemer wordt door één of meerdere (externe) coach(es)
begeleid. De coach wordt aangesteld door het AOC. Als en indien er bij de opleiding
expertise is met betrekking tot ondernemerschap zal er door het AOC zoveel
mogelijk gekozen worden om ook een coach van de eigen opleiding toe te wijzen.
b.
Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht:
Als de inhoud en aard van het onderwijs dit toelaat (dit ter beoordeling door de
examencommissie) kan een student-topondernemer op zijn verzoek toestemming
krijgen om vrijgesteld te worden van aanwezigheidsplicht of in aanmerking komen
voor verminderde aanwezigheidsplicht.
c.
Aangepaste toetsregeling:

d.

e.

Artikel 6
1

Indien een student-topondernemer door zijn ondernemingsactiviteiten niet of
verminderd kan deelnemen aan toetsen, kan een student-topondernemer, om
conform 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 studenttopondernemer wordt gezien als een bijzondere omstandigheid, op grond waarvan
uitstel van het studieadvies kan worden gegeven in gevallen waarin andere
studenten een bindend negatief advies zouden ontvangen.
Aangepaste stage- en afstudeerregeling:
Een student-topondernemer 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 student-topondernemer, maar enkel en alleen indien naar oordeel van de
examencommissie voldaan kan worden aan de daaraan te stellen eisen van
begeleiding en het te borgen niveau. Alvorens een besluit te nemen vraagt de
examencommissie het AOC advies.
Geschillen

Indien zich geschillen voordoen met betrekking tot de toekenning van de studenttopondernemerstatus of de toekenning van één of meer voorzieningen, kunnen de
volgende rechtsbeschermingsprocedures worden gevolgd.
a.
Student-topondernemerstatus:
Heeft het verzoek betrekking op het verkrijgen van de student-topondernemerstatus, dan
dient de student zich eerst te wenden tot de directeur van het AOC. Tegen deze beslissing
is bezwaar mogelijk bij de Geschillenadviescommissie zoals beschreven in artikel 10.2 van
het Studentenstatuut.
b.
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 10.3 van het Studentenstatuut.

Artikel 7

Inwerkingtreding

De Student Topondernemersregeling is vastgesteld door het College van Bestuur 7 november 2017
en treedt in werking op 1 december 2017.

