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1. Inleiding 
 
Studenten zijn op allerlei manieren actief op het gebied van onderwijs, medezeggenschap en 
buiten-curriculaire activiteiten. Avans Hogeschool heeft ten aanzien van de facilitering van 
bestuurlijke activiteiten de navolgende doelstellingen geformuleerd: 
 
- het scheppen van zodanige voorwaarden dat studenten worden gestimuleerd om deel 

te nemen aan bestuurlijke activiteiten, 
- het bepalen en afstemmen van de aard van de bestuurlijke activiteiten waarvoor een 

tegemoetkoming wordt gegeven evenals de aard en de omvang van de 
tegemoetkoming. 

 
In deze kaderregeling zijn de kaders voor de beleidsuitvoering beschreven. 
 

2. Algemene bepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Aanvraag: Verzoek dat de studentenorganisatie indient bij de Commissie Financiële 
Ondersteuning Studenten om toekenning van een financiële ondersteuning in de vorm van 
bestuursbeurzen.  
 
Aanvrager: De studentenorganisatie die op grond van deze regeling verzoekt om toekenning 
van een financiële ondersteuning in de vorm van bestuursbeurzen. 
 
Afstuderen: Een afsluitend examen als bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, WHW. 
 
Avans Hogeschool: De instelling (hogeschool) die van Stichting Avans uitgaat en daardoor in 
stand wordt gehouden. 
 
Bestuurlijke activiteiten: De bestuurlijke activiteiten, die een student verricht als lid van 
(bestuurs-)organen van Avans Hogeschool of van studentenorganisaties, die door Avans 
Hogeschool zijn aangewezen of erkend. 
 
Bestuursbeurs: De financiële ondersteuning die studenten van Avans Hogeschool kunnen 
ontvangen voor hun bestuurlijke activiteiten. 
 
College van Bestuur: Het bestuur van Avans Hogeschool, tevens bestuur van Stichting Avans. 
 
Commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS): De door het College van Bestuur 
ingestelde commissie die belast is met de uitvoering van de Regeling Profileringsfonds, de 
Regeling Noodfonds en de Kaderregeling Bestuurlijke activiteiten. Ook wel Commissie FOS 
genoemd. 
 
Opleiding: Een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW. 
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Ontvankelijkheid van de aanvraag: Het inhoudelijk in behandeling nemen van de aanvraag 
indien deze volledig, voorzien van alle benodigde informatie, en tijdig, conform de hiervoor 
gestelde termijnen, wordt ingediend. 
 
Student: De student die als zodanig is ingeschreven aan Avans Hogeschool en die op grond van 
deze regeling een beroep doet op (financiële) ondersteuning. Overal waar ‘hij’, student, staat 
kan ook ‘zij’, studente, gelezen worden. 
 
Studentenorganisatie: Studentenverenigingen en studieverenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling en door Avans 
Hogeschool zijn erkend. 
 
WHW: De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
 

3. Vereisten studentenorganisaties 
 
3.1. Studentenorganisaties dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:  

a. de studentenorganisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een volledige 
rechtsbevoegdheid;  

b. de studentenorganisatie dient formeel geregistreerd te zijn bij de Kamer van 
Koophandel (KvK) en haar statuten daar te hebben gedeponeerd.  

c. de studentenorganisatie richt zich blijkens de statuten op de studentengemeenschap in 
de regio’s waar Avans Hogeschool gevestigd is;  

d. de studentenorganisatie heeft een statutair doel en verricht feitelijke werkzaamheden 
die vallen binnen de doelstellingen van Avans en die zijn gericht op een doelgroep die 
breder is dan studenten van één of enkele opleidingen;  

e. de studentenorganisatie is toegankelijk voor elke student die studeert aan een van de 
opleidingen van Avans. Een substantieel aantal leden is afkomstig van verschillende 
opleidingen van Avans.  

3.2. Voor studieverenigingen geldt, in afwijking van lid 1 onder d en e, dat: 
a. de studievereniging is gericht op één (of enkele) specifieke opleiding(en);  
b. dat de studievereniging slechts toegankelijk is voor studenten van deze opleiding(en); 
c. dat de studievereniging een relatie heeft met een (of meerdere) academie(s) of 

opleiding(en) van Avans Hogeschool. 
3.3. Studentenorganisaties zijn verplicht substantiële wijzigingen in de opgegeven gegevens te 
melden bij de Commissie Financiële Ondersteuning Studenten. Substantiële wijzigingen 
betreffen wijzigingen die de vereisten uit deze regeling raken. 
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4. De bestuurlijke activiteiten 
 
4.1. De navolgende bestuurlijke activiteiten komen in aanmerking voor facilitering: 
 
4.1.1. Activiteiten ten behoeve van aan Avans Hogeschool gelieerde studentenorganisaties, te 
weten:  

a. het bestuurslidmaatschap van een studie- of studentenvereniging die een relatie heeft 
met een (of meerdere) academie(s) of opleiding(en) van Avans Hogeschool.  

 
4.1.2. Activiteiten ten behoeve van studentenorganisaties die door Avans Hogeschool zijn 
aangewezen of erkend: 

a. het bestuurslidmaatschap van studentensportverenigingen, gevestigd in één of 
meerdere Avanssteden (Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal of Tilburg), 

b. het bestuurslidmaatschap van koepelorganisaties voor studentensport die zich mede 
richten op studenten van Avans en gevestigd zijn in één van de Avanssteden (Breda, ’s-
Hertogenbosch, Roosendaal of Tilburg), 

c. het bestuurslidmaatschap van studententheaterverenigingen, gevestigd in één of 
meerdere Avanssteden (Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal of Tilburg), 

d. het bestuurslidmaatschap van een Studentenraad die gevestigd is in één van de 
Avanssteden (Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal of Tilburg), 

e. het bestuurslidmaatschap bij (overige) studentenorganisaties die als zodanig door 
Avans Hogeschool zijn aangewezen of erkend. 

 
4.1.3. Activiteiten die voortvloeien uit wettelijke regelingen, te weten: 

a. het lidmaatschap van de Avans medezeggenschapsraad (AMR),  
b. het lidmaatschap van een academieraad (AR),  
c. het lidmaatschap van een opleidingscommissie, 
d. het lidmaatschap van het College van Beroep voor de Examens of de 

Geschillenadviescommissie. 
 
4.1.4. Activiteiten in verband met onderwijs of studentenvoorzieningen, te weten: 

a. activiteiten die worden uitgevoerd op verzoek van het bevoegd gezag van Avans 
Hogeschool en die betrekking hebben op het onderwijs en/of studentenvoorzieningen 
(bijvoorbeeld in het kader van onderwijsondersteuning, voorlichting, werving, 
introductie). 

 
4.2. De vergoeding voor de bestuurlijke activiteiten in de zin van de artikelen 4.1.1 en 4.1.2, de 
bestuursbeurs, is uitgewerkt in hoofdstuk 5.  
 
4.3. Voor de bestuurlijke activiteiten als omschreven in de artikelen 4.1.3 en 4.1.4 wordt 
verwezen naar hiervoor geldende financiële vergoedingen, opgenomen in separate regelingen 
zoals het Avans Medezeggenschapsreglement en de zgn. promo-regeling (zie hiervoor 
iAvans.nl).  
 
4.4. Voor voltijd- en duale studenten die studievertraging ondervinden ten gevolge van 
bestuurlijke activiteiten is er de mogelijkheid voor financiële ondersteuning uit het 
Profileringsfonds. Indien zij tijdens hun studie een bestuursbeurs hebben ontvangen geldt dat 
zij hiermee afzien van een uitkering uit het Profileringsfonds in geval van (extra) 
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studievertraging wegens bestuurlijke activiteiten. De procedure en voorwaarden voor 
financiële ondersteuning staan beschreven in de Regeling Profileringsfonds van Avans 
Hogeschool. 

5. Tegemoetkoming in de vorm van een bestuursbeurs 
 
5.1. Voorwaarden bestuursbeurs 
Een student komt in aanmerking voor een bestuursbeurs indien voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden: 

a. Hij is bij Avans Hogeschool ingeschreven als voltijd, deeltijd of duale student en heeft 
aan Avans Hogeschool wettelijk collegegeld betaald voor een opleiding waarvoor hem 
nog geen graad is verleend, c.q. waarvoor hij het afsluitend examen van de opleiding 
nog niet heeft behaald. 

b. Hij is lid van het bestuur van een studentenorganisatie en wordt als zodanig in de 
statuten resp. het meest recente uittreksel van de Kamer van Koophandel genoemd, 
van een studentenorganisatie zoals hiervoor in de artikelen 4.1.1 en 4.1.2 beschreven 
die: 
1. beschikt over een volledige rechtsbevoegdheid, 
2. gevestigd is in Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch of Roosendaal, 
3. zich blijkens de doelstellingen in haar statuten richt op Avans Hogeschool en/of de 

studentengemeenschap van Avans Hogeschool in de regio’s waar Avans 
Hogeschool is gevestigd. 

c. Hij doet afstand van zijn aanspraken op afstudeersteun als uitgewerkt in de Regeling 
Profileringsfonds voor de bijzondere omstandigheid op grond waarvan hem een 
bestuursbeurs is toegekend. 

d. Hij ontvangt voor de bestuursfunctie geen vergoeding of ander vorm van bezoldiging 
van de betreffende studentenorganisatie of anderszins. 

e. Hij voldoet, evenals het bestuur van de betreffende studentenorganisatie aan de 
procedurele voorschriften van deze regeling. 

 
5.2. Nadere bepalingen omtrent de bestuursbeurs 
In het kader van de aanspraak op bestuursbeurs gelden de volgende nadere bepalingen: 

a. Het verkrijgen van een bestuursbeurs is niet gekoppeld aan het al dan niet doorlopen 
van studiefinanciering. Daarnaast is er geen verband tussen het verkrijgen van een 
bestuursbeurs en het behalen van studiepunten. 

b. Een bestuursbeurs wordt slechts eenmalig en voor maximaal 10 maanden aan één 
student toegekend voor de totale periode van inschrijving van een student. 

c. De bestuursbeurs is strikt persoonlijk en is bedoeld als tegemoetkoming voor de 
student die de bestuursbeurs ontvangt. Als het bedrag van de bestuursbeurs gebruikt 
wordt voor activiteiten van de studentenorganisatie, dan moet dat deel van de 
bestuursbeurs terugbetaald worden. 

 
5.3. Aanvraag bestuursbeurs 

a. Per studentenorganisatie, als hiervoor onder hoofdstuk 3 omschreven, zijn per 
studiejaar maximaal 20 maanden bestuursbeurs beschikbaar. De omvang van de 
bestuursbeurs is nader uitgewerkt in artikel 5.5 van dit hoofdstuk. Op basis van de 
bestuurlijke functies bij de betreffende organisatie, het door het bestuur van de 
organisatie in te schatten aantal uren dat aan het uitoefenen van een bestuurlijke 
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functie wordt besteed en de daaruit voortvloeiende eigen verantwoordelijkheid van 
het bestuur intern tot een daarbij passende verdeling te komen, vraagt het bestuur van 
de organisatie jaarlijks de betreffende maanden bestuursbeurs voor haar 
bestuursleden aan. In de aanvraag wordt door het bestuur aangegeven op welke 
individuele bestuursleden de aanvraag betrekking heeft. Tevens dient het bestuur aan 
te geven hoe de bestuursbeurzen procentueel over de individuele bestuursleden 
verdeeld dienen te worden. Toekenning en uitbetaling aan individuele 
bestuursleden/studenten vindt plaats op de wijze als in artikel 5.5 beschreven. 

b. De aanvraag dient door het bestuur vóór 1 oktober van het betreffende studiejaar bij 
de Commissie FOS te worden ingediend, gebruikmakend van het daarvoor geldende 
aanvraagformulier, dat als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen. Als bijlage bij het 
aanvraagformulier worden opgenomen: 
1. Een kopie van de meest recente versie van de notariële statuten. Indien de 

studentenorganisatie voor de eerste keer een bestuursbeurs aanvraagt, moet dit 
worden toegevoegd. Bij een daarop volgende aanvraag moet dit enkel worden 
toegevoegd indien er een wijziging van de notariële statuten heeft plaatsgevonden.  

2. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Hieruit moet blijken dat alle 
bestuursleden waar een aanvraag voor wordt ingediend per 1 oktober van het 
betreffende studiejaar als bestuurslid zijn geregistreerd; 

3. Een beschrijving van de doelstellingen van het bestuur van de studentenorganisatie 
voor het betreffende studiejaar; 

4. Een activiteitenplan met begroting voor het betreffende studiejaar; 
5. Een door het bestuur opgestelde verklaring over de wijze waarop de toegekende 

maanden bestuursbeurs over de bestuurders/studenten worden verdeeld. 
c. Indien de aanvraag niet volledig is wordt het bestuur door de Commissie FOS in de 

gelegenheid gesteld de ontbrekende stukken binnen een opgegeven termijn in te 
leveren. Bij het niet tijdig aanleveren daarvan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk 
verklaard. 

 
5.4. Behandeling en beslissing aanvraag 

a. De Commissie FOS beslist op de aanvraag binnen uiterlijk 6 werkweken na de uiterste 
inleverdatum van 1 oktober, tenzij de aanvraag nader onderzoek noodzakelijk maakt. 
Deze termijn wordt opgeschort indien het bestuur is verzocht om ontbrekende 
gegevens aan te leveren tot het moment dat de aanvraag compleet is. 

b. De beslissing houdt in: 
1. hetzij erkenning dat de bestuurlijke activiteit in aanmerking komt voor 

tegemoetkoming in de vorm van een bestuursbeurs. Bij de erkenning wordt 
aangegeven hoeveel maanden voor de betreffende bestuursfuncties kunnen 
worden toegekend,  

2. hetzij de gemotiveerde afwijzing van de aanvraag, 
3. hetzij het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is 

ingediend, of omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de hiertoe gestelde 
termijn is aangevuld. 

c. De aanvraag voor een studiejaar wordt in ieder geval afgewezen indien er in het 
voorafgaande studiejaar sprake is geweest van overtreding van de binnen Avans 
geldende Gedragscode voor Studentenorganisaties door (het bestuur van) de 
studentenorganisatie. 
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d. De beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan het bestuur. In de 
beslissing wordt het bestuur erop gewezen dat het tegen de beslissing schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar kan maken bij de Geschillenadviescommissie. 

e. Jaarlijks vindt op iAvans de publicatie plaats van de studentenorganisaties die in 
aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Deze lijst met studentenorganisaties is 
tevens opgenomen in bijlage 5 (met ingang van aanvraagjaar 2020-2021).  

 
5.5. Hoogte en uitbetaling van de financiële ondersteuning 

a. Er is een maximum budget voor de financiële ondersteuning in de vorm van 
bestuursbeurzen. De hoogte van het budget kan jaarlijks, bij besluit van het College 
van Bestuur, aangepast worden. Het plafond voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt 
€ 145.000,-.  

b. Iedere studentenorganisatie die voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld in artikel 
1 en 3 van dit hoofdstuk, ontvangt minimaal 10 maanden bestuursbeurs. Het 
resterende bedrag van het totale budget wordt gelijk verdeeld over de door de 
studentenorganisaties ingediende aanvragen. Zie bijlage 4 voor een voorbeeld van de 
berekening.  

c. Een studentenorganisatie kan nooit meer maanden bestuursbeurs krijgen dan dat zij 
bestuurders x 10 maanden hebben.     

d. De hoogte van het maandbedrag van de bestuursbeurs bedraagt € 300,-. De hoogte 
van dit maandbedrag kan jaarlijks aangepast worden.  

e. Op basis van de in artikel 5.3 genoemde aanvraag vindt een toekenning van 
bestuursbeurzen plaats en wordt deze op naam van de individuele student 
geregistreerd en aan hem uitbetaald. De bestuursbeurs moet worden terugbetaald 
als achteraf blijkt dat er geen recht was op de bestuursbeurs. 

f. Indien een student al 10 maanden bestuursbeurs heeft ontvangen is het maximaal 
aantal maanden bereikt en wordt geen beurs meer toegekend.  

g. Indien de bestuursbeurs wordt toegekend wordt de Overeenkomst voor Toekenning 
van de bestuursbeurs naar de studentenorganisatie gestuurd. Na ontvangst van de 
overeenkomst moet deze door de individuele student(en) worden ondertekend. 
Vervolgens moeten de ondertekende overeenkomsten z.s.m. door de 
studentenorganisatie retour gestuurd worden naar de Commissie FOS. Let op: stuur 
de ondertekende overeenkomst niet individueel toe. 

h. De beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de 
studentenorganisatie. In de beslissing wordt de studentenorganisatie erop gewezen 
dat zij tegen de beslissing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar kunnen maken bij de 
Geschillenadviescommissie.  

 
5.6.Verslaglegging en verantwoording 
Uiterlijk 1 juli van het betreffende studiejaar dient het bestuur van de studentenorganisatie aan 
de Commissie FOS een verantwoording in de vorm van een jaarverslag af te leggen, waarin het 
bestuur beschrijft in hoeverre de in artikel 5.3 lid 2 sub b genoemde doelstellingen zijn bereikt. 
Het jaarverslag gaat vergezeld van een verklaring per bestuurslid, ondertekend door de 
voorzitter van het bestuur (of daar waar het de voorzitter zelf betreft de secretaris), waaruit 
blijkt dat het betreffende bestuurslid de bestuurlijke activiteiten daadwerkelijk en naar 
behoren heeft verricht, alsmede waaruit blijkt dat het betreffende bestuurslid voor de 
bestuursfunctie geen andersoortige vergoeding van de betreffende studentenorganisatie heeft 
verkregen.  
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6. Tegemoetkoming in de vorm van studiepunten 
 
Voor het uitvoeren van bestuursactiviteiten is een tegemoetkoming in studiepunten enkel 
mogelijk als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding van de student hiertoe 
ruimte biedt. Indien deze ruimte in de OER van de opleiding niet wordt geboden, is een 
tegemoetkoming in studiepunten niet mogelijk. 
In de OER van de opleidingen waarin de tegemoetkoming in studiepunten wordt toegekend, 
wordt het aantal studiepunten bepaald dat de student kan behalen voor bestuurlijke 
activiteiten. Tevens wordt in de OER aangegeven voor welke (onderdelen van) 
onderwijseenheden deze studiepunten kunnen worden behaald. Als een student kiest voor 
tegemoetkoming in (vrije) studiepunten, dan ziet hij af van de aanvraag van een bestuursbeurs. 

7. Tegemoetkoming voor faciliteiten van studentenorganisaties 
 
Het is voor studentenorganisaties mogelijk om naast het aanvragen van de maanden 
bestuursbeurs een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning voor de kosten van 
faciliteiten. Hierbij valt te denken aan kosten voor printen/kopiëren, koffie/thee en bellen. Een 
aanvraag als bedoeld in dit artikel kan enkel worden aangevraagd door studentenorganisaties 
die geen ledencontributie en geen bijdrage van de academie en/of opleiding ontvangen. De 
hoogte van het aan te vragen bedrag bedraagt maximaal € 200,- per studiejaar.  
Het uitgekeerde bedrag aan tegemoetkoming voor faciliteiten van studentenorganisaties gaat 
ten laste van het totale beschikbare bestuursbeurzen budget. 

8. Scholing 
 
Alle studenten die een bestuursbeurs ontvangen moeten verplicht deelnemen aan het 
scholingsprogramma dat Avans Hogeschool aan bestuurlijk actieve studenten aanbiedt. Het 
scholingsprogramma bestaat uit drie dagdelen die verspreid over het studiejaar worden 
aangeboden. In bijlage 6 is een leidraad opgenomen die een indicatie geeft van de inhoud van 
het scholingsprogramma. Het actuele scholingsprogramma en alle informatie omtrent de 
inschrijving wordt verstrekt aan de studenten die een beurs toegewezen hebben gekregen.  
Indien een bestuurslid niet deelneemt aan de scholing dan heeft dit een sanctie tot gevolg, 
inhoudende het terugbetalen van 10% van de ontvangen bestuursbeurs.  
Het scholingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie en 
eventuele wijzigingen van het scholingsprogramma worden jaarlijks beschikbaar gesteld aan de 
Avans Medezeggenschapsraad.   

9. Certificaat 
 
De student die gedurende zijn studie bestuurlijk actief is geweest en een bestuursbeurs heeft 
ontvangen, ontvangt een certificaat waarin de aard en de periode van de bestuurlijke 
activiteiten zijn beschreven. De student dient hiertoe een aanvraag in bij de academiedirectie 
met gebruikmaking van het formulier opgenomen in bijlage 2. Het certificaat wordt na 
goedkeuring door de opleiding toegevoegd aan de diplomadocumenten van de desbetreffende 
student. Het format voor het certificaat is opgenomen in bijlage 3.  
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10. Hardheidsclausule 
 
De Commissie FOS is bevoegd van het bepaalde in deze regeling af te wijken, indien strikte 
toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van zwaarwegende aard, alsmede beslissingen te 
nemen waarin deze regeling niet voorziet. 

11. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden 
 
Tegen de beslissing van de Commissie FOS op grond van deze regeling kan binnen 6 weken na 
bekendmaking van deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt. Een 
en ander conform de procedure zoals neergelegd in de Bezwarenprocedure voor studenten van 
Avans Hogeschool. Op https://studentinfo.avans.nl/ is te vinden op welke wijze bezwaar kan 
worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de 
Geschillenadviescommissie, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 90.116, 4800 RA Breda. 

12. Slotbepaling 
 
De Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten is vastgesteld door het College van Bestuur en 
wordt jaarlijks geëvalueerd.  
Deze regeling treedt in werking vanaf 2 juni 2020 en vervangt daarmee de vorige versies van 
deze regeling. 
Deze regeling kan worden aangehaald als Kaderregeling bestuurlijk actieve studenten. 
  

https://studentinfo.avans.nl/
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Bijlage 1 Aanvraagformulier Bestuursbeurs 
 
Aanvraagformulier bestuursbeurs 
  

https://fd7.formdesk.com/omnismart/aanvraagbestuursbeurzen/?get=1&sidn=c852de9ffe9746ea855ec2bc97fc9b3c
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Bijlage 2 Model aanvraagformulier Certificaat  
 
Aan: Academiedirectie……………………. 
 
Ondergetekende verzoekt om een certificaat voor de tijdens de studie aan de opleiding 
………………………… uitgevoerde bestuurlijke activiteiten. 
 
Persoonsgegevens: 
Naam: 
Voorletters: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
 
Studiegegevens 
Academie:       
Opleiding: 
Afgestudeerd:   ja / nee 
Afstudeerdatum: 
 
Gegevens over de uitgevoerde activiteiten 
Activiteit: 
Functie: 
Periode: 
Aantal uren: 
 
 
Ondertekening 
Datum:       
Handtekening aanvrager: 
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Bijlage 3 Model Certificaat Bestuurlijke activiteiten 
 
De directie van de opleiding .............. 
 
verklaart hierbij dat 
 
naam 
 
geboortedatum 
 
tijdens zijn studie aan Avans Hogeschool de onderstaande bestuurlijke activiteiten heeft 
uitgevoerd: 
 
- activiteit(en) 
- functie 
- periode 
 
 
Breda/’s Hertogenbosch/Tilburg 
 
datum 
 
Naam 
 
Handtekening 
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Bijlage 4 Voorbeeld berekening hoogte en uitbetaling financiële 
ondersteuning 
 
Aanvraag:  
25 studentenorganisaties  
Alle organisaties vragen 20 maanden aan 
Maandbedrag € 300 
Totale waarde van de aanvraag is dan € 150.000 (25x20 maanden = 500 maanden) 
 
Verdeling 
Eerst iedere studentenorganisatie 10 maanden: €300x10x25 = €75.000 
Totaalbudget 145.000-75.000= €70.000 (mits er geen aanvragen voor facilitaire ondersteuning 
zijn ingediend, want deze gaan van het totale budget af. 
 
70.000/300 = 233,3 maanden nog te verdelen 
233,3/25 = 9,3 maanden per studentenorganisatie 
10 basis maanden + 9,3 aanvullende maanden = 19,3 maanden beurs per studentenorganisatie. 
 
Het aantal maanden beschikbare beurs kan minder of meer worden afhankelijk van de hoogte 
van het maandbedrag. Het aantal studentenorganisaties dat in de voorbeeldberekening is 
opgenomen is het aantal studentenorganisaties waarvan het afgelopen studiejaar (2019-2020) 
een aanvraag is toegekend. Door verruiming van de Regeling zullen naar verwachting meer 
studentenorganisaties een aanvraag indienen. Het aantal maanden beurs per 
studentenorganisatie zal in dat geval lager uitvallen.  
 
Scenario met 20% meer aanvragen 

Aanvraag:  
30 studentenorganisaties 
Alle organisaties vragen 20 maanden aan 
Maandbedrag € 300 
Totale waarde van de aanvraag is dan € 180.000 (30x20 maanden = 600 maanden) 
 
Verdeling 
Eerst iedere studentenorganisatie 10 maanden: €300x10x30 = €90.000 
Totaalbudget 145.000-90.000= €55.000 (mits er geen aanvragen voor facilitaire ondersteuning 
zijn ingediend, want deze gaan van het totale budget af. 
 
55.000/300 = 183,3 maanden nog te verdelen 
183,3/30= 6,1 maanden per studentenorganisatie 
10 basis maanden + 6,1 aanvullende maanden = 16,1 maanden beurs per studentenorganisatie. 
 

Scenario met 40% meer aanvragen 

Aanvraag:  
35 studentenorganisaties  
2 bestuursleden per studentenorganisatie 
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Alle organisaties vragen 20 maanden aan 
Maandbedrag € 300 
Totale waarde van de aanvraag is dan € 210.000 (35x20 maanden = 700 maanden) 
 
Verdeling 
Eerst iedere studentenorganisatie 10 maanden: €300x10x35 = €105.000 
Totaalbudget 145.000-105.000= €40.000 (mits er geen aanvragen voor facilitaire ondersteuning 
zijn ingediend, want deze gaan van het totale budget af. 
 
40.000/300 = 133,3 maanden nog te verdelen 
133,3/35 = 3,8 maanden per studentenorganisatie 
10 basis maanden + 3,8 aanvullende maanden = 13,8 maanden beurs per studentenorganisatie. 
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Bijlage 5 Studentenorganisaties die in aanmerking komen voor 
een bestuursbeurs  
 

Onderstaande studentenorganisaties zijn in het studiejaar 2019-2020 in aanmerking gekomen 
voor een bestuursbeurs en hebben deze ontvangen.  
 

• Argus 
• Bifore (voorheen ABCND) 
• Bold 
• Collegium 
• Comm.on 
• Connect 
• Eigenaardig Business Club 
• Essence 
• Het Koppel 
• Logica 
• Maximus 
• Merlijn 
• Midas 
• Motus 
• Nilva 
• Optimum SV 
• SV Animoso 
• SV Oase 
• SV Totus 
• SV Virgo 
• Talpa 
• The Resistance 
• Ucademy 
• Uerius Brabus 
• WE-FI  
• WIM 
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Bijlage 6 Leidraad scholingsprogramma  
 
Aanleiding 
Avans Hogeschool professionaliseert het verstrekken van beurzen voor bestuurlijk actieve 
studenten, daartoe is een scholingsprogramma opgesteld. Het scholingsprogramma is in eerste 
instantie gericht op bestuurlijk actieve studenten. Echter, onderdelen van het traject kunnen 
ook interessant zijn voor en gevolgd worden door studentleden van de AMR, AR of 
opleidingscommissies. 
 
Het scholingsprogramma 
Het scholingsprogramma voor studentbestuurders zal bestaan uit 3 dagdeelbijeenkomsten van 
een gemiddelde 3 uur, op een nader te bepalen locatie. De bijeenkomsten zullen zo veel 
mogelijk praktisch ingestoken worden, zodat studenten de kans hebben om te oefenen, te 
doen en goede voorbeelden te krijgen en delen. ‘Theoretische’ bagage wordt ter voorbereiding 
aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een online module, om zo de bijeenkomst optimaal 
te benutten. 
 
Bijeenkomst 1: Start 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in september. Studenten hebben hun ritme dan (weer) 
gevonden en de bestuurswisselingen rond de zomerperiode, hebben dan plaatsgevonden. 
Onderwerpen voor deze bijeenkomst: 

- Generiek: Avans regelement voor studentenverenigingen 
- Rolspecifiek:  

- Voorzitters: leidinggeven + sturen van visie naar actieplannen 
- Penningmeesters: boekhouden + boekhoudprogramma 
- Secretarissen: verslaglegging/administratie + externe communicatie 

 
Bijeenkomst 2: Verdieping 
Bijeenkomst 2 vindt plaats voor de jaarwisseling. De besturen hebben er hun eerste periode op 
zitten en hebben ervaring opgedaan. Dat is een goed moment om een stap te maken in de 
effectiviteit en efficiëntie. Vandaar dat op deze bijeenkomst samenwerken/werken in een team 
en vergaderen/rollen in een vergadering op de agenda staan.  
 
Bijeenkomst 3: Afronding 
Deze laatste bijeenkomst wordt gepland in het voorjaar en staat in het teken van afronding en 
overdracht. Hoewel niet alle besturen rond de zomer wisselen, is dit wel het moment waarop 
de grootste groep wisselt. Onderwerpen op deze bijeenkomst zijn dan ook: 

- Afronden 
- Jaarverslag  
- Overdracht 
- Inwerken nieuw bestuur 
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