
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING STUDENTEN
Je bent voltijd of duale student bij Avans Hogeschool en loopt 
een studievertraging op. Dan kun je in aanmerking komen voor 
een financiële ondersteuning van Avans (profileringsfonds).

VOORWAARDEN
Je vertraging moet opgelopen zijn door erkende bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. Hieronder vallen overmacht, 
bestuursactiviteiten en topsport.

OVERMACHT
Bijzondere, persoonlijke omstandigheden zoals omschreven 
in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, 
artikel 7.51 lid 2. Hieronder vallen:
a. ziekte of zwangerschap en bevalling
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen
c. bijzondere familieomstandigheden
d. een onvoldoende studeerbare opleiding
e.  andere omstandigheden, indien een afwijzing van de 

aanvraag onredelijke gevolgen zou hebben

BESTUURSACTIVITEITEN
Wettelijk erkende bestuurlijke activiteiten in het hoger onder-
wijs. Je bent bijvoorbeeld lid van de medezeggenschapsraad. 
Of verricht bestuurlijke activiteiten bij de eigen studenten-
organisaties die door Avans zijn erkend.

TOPSPORTACTIVITEITEN
Topsport volgens de criteria van Avans. Deze vind je in
de Studentwijzer Studeren en topsport.

PROCEDURE
Je meldt de bijzondere omstandigheden zo snel mogelijk bij 
de studentendecaan. Deze legt je melding vast. En stelt met 
jou en je begeleider van de opleiding een studieplan op, om 
de studievertraging zo veel mogelijk te beperken. Je kunt de 
decaan ook om hulp vragen bij de definitieve aanvraag voor 
financiële ondersteuning. 

De studentendecaan bespreekt met jou in hoeverre de 
omstandigheid in de procedure mag worden genoemd. Op 
deze manier blijft je privacy gewaarborgd en wordt de aanvraag 
discreet behandeld. De volledige procedure voor de aanvraag 
staat beschreven in het Studentenstatuut op iAvans.

MEER WETEN
Voor meer informatie of advies neem je contact op met een van 
de studentendecanen. Informeer naar hun bereikbaarheid via 
de Studenten Informatie Balie. 
Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg: 088 - 525 75 50.
Of loop even binnen bij de balie op jouw locatie.

NUTTIGE SITES
•   Duo.nl voor je rechten en plichten rondom de 

studiefinanciering
• Studentenreisproduct.nl voor het gebruik van de ov-kaart
•  Studentinfo.avans.nl voor meer informatie rond 

profileringsfonds
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Informatiefolder studentendecanaat
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https://duo.nl/particulier/
http://www.Studentenreisproduct.nl
https://studentinfo.avans.nl/introductie

