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commissies binnen de hogeschool en wordt 
bepaald welke subsidies studentenverenigingen 
kunnen aanvragen. 

Bijzonderheden Studenten die aanspraak maken op een vergoeding 
op basis van de honoreringsregeling Van Hall 
Larenstein kunnen geen aanspraak maken op een 
vergoeding op basis van het Profileringsfonds en 
omgekeerd 
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1 Bijdragen voor studenten 

Studenten die bestuurlijk actief zijn, kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen 
voor een vergoeding. Dit kan op twee manieren. Een student kan een bestuursbeurs aanvragen via 
de Regeling profileringsfonds of een student kan een vergoeding aanvragen via de 
Honoreringsregeling Van Hall Larenstein.  
 
 
1.1 Bestuursbeurs (Regeling profileringsfonds Van Hall Larenstein) 

In de Regeling profileringsfonds wordt geregeld dat studenten die vanwege bepaalde 
omstandigheden vertraging oplopen hiervoor compensatie kunnen ontvangen. Tot de bijzondere 
omstandigheden behoren onder andere bestuursactiviteiten. Compensatie vindt plaats in de vorm 
van een financiële voorziening gebaseerd op het beursgedeelte van de studiefinanciering. 
 
Nadere voorwaarden, wijze van aanvragen en dergelijke zijn te vinden in de Regeling 
profileringsfonds.  
 
 
1.2 Financiële vergoeding (Honoreringsregeling Van Hall Larenstein) 

Via de honoreringsregeling kunnen studenten aanspraak maken op een financiële vergoeding. Voor 
honorering volgens deze regeling komen in aanmerking studenten die staan ingeschreven bij Van 
Hall Larenstein en in principe minimaal gedurende één studiejaar de activiteit verrichten. 
 
De volgende activiteiten/functies komen in aanmerking voor een geldelijke honorering: 
• Lidmaatschap medezeggenschapsraad; 
• Lidmaatschap dagelijks bestuur medezeggenschapsraad; 
• Lidmaatschap Opleidingscommissie; 
• Voorzitterschap Opleidingscommissie; 
• Lidmaatschap College van Beroep. 
 
 
• Medezeggenschapsraad 
De vergoeding aan studenten voor hun medezeggenschapsactiviteiten bestaat uit 2 delen, de 
vergoeding in tijd en het bijbehorende uurtarief. Het uurtarief is vastgesteld op € 9,58. 
Voor het lidmaatschap van het dagelijks bestuur staan extra uren die ook vergoed worden. 
 
Tijdvergoeding inclusief cumulatie: 
 

Functie Tijdvergoeding Berekening 
Voorzitter MR 
 

0,200 
 

364 uur 
 

Secretaris MR  
 

 0,15  
 

273 uur  
 

Lid MR  
 

0,100  
 

182 uur  
 

Lid MR en db MR 0,100 + 55 uur 237 uur 
 
  



  

 

 

Voorwaarden: 
a. Jaarlijks worden er met de medezeggenschapsraad afspraken gemaakt over het aantal 

vergaderingen. 
b. behalve feitelijke vergadertijd (+ voorbereiding) vallen ook het bijwonen van 

werkconferenties/scholingsbijeenkomsten (maximaal 3 per jaar) onder de 
tijdvergoeding; 

c. wanneer sprake is van meerdere soorten lidmaatschap vindt er cumulatie van 
tijdvergoeding plaats; 

d. de vergoeding wordt uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde overleggen; 
e. de vergoeding aan de studenten vindt per half jaar plaats.  
 
• Lidmaatschap opleidingscommissie 
In het reglement opleidingscommissies wordt uitgegaan van zes vergaderingen per jaar met 
een tijdsbesteding van 40 uur voor de vergaderingen gezamenlijk.  
 
De vergoeding voor een studentlid is € 30,- per vergadering. De student ontvangt alleen een 
vergoeding wanneer hij aanwezig is bij de vergaderingen.  
 
In het geval een studentlid tevens voorzitter is van de opleidingscommissie wordt verwacht 
dat hij jaarlijks 50 uur werkzaam is ten behoeve van de opleidingscommissie. 
 
De student-voorzitter ontvangt een vergoeding van € 37,50 per vergadering. De student 
ontvangt alleen een vergoeding wanneer hij aanwezig is bij de vergaderingen. 
  
 
• Lidmaatschap college van beroep voor studenten 
De vergoeding is € 35,- per beroepszaak. 
 
 

 



  

 

 

2 Bijdragen voor studentenverenigingen 

 
2.1 Jaarlijkse subsidie 

De studentenverenigingen Quercus, Arboricultura en Osiris kunnen een jaarlijkse subsidie 
ontvangen, opgebouwd uit een vast bedrag van € 1685, - en daar bovenop een bedrag van € 10, - per 
lid (reünisten niet meegerekend). De peildatum voor het aantal leden wordt gezet op 15 november. 
 
De studentenverenigingen moeten voor 1 december de aanvraag officieel hebben ingediend bij het 
College van Bestuur. Zij dienen vooraf een jaarbegroting op te stellen en deze bij het College van 
Bestuur in te leveren. Bij het ontbreken van de aanvraag na 1 december wordt het bedrag voor het 
komende kalenderjaar niet uitgekeerd. Als tegenprestatie voor deze subsidie verwacht Hogeschool 
VHL dat de studentenverenigingen een bijdrage leveren aan de introductieperiode van elke locatie 
zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is. 
 
2.2 Nationale sportdag 

De vereniging die de organisatie van de Nationale Sportdag voor agrarische hogescholen op zich 
neemt kan een verzoek tot sponsoring indienen. Het bedrag dat door de hogeschool wordt 
gereserveerd is € 2000, -. Voordat dit bedrag wordt uitbetaald dient er een gedegen begroting te 
worden ingediend. 

 
 

3 Bijdragen voor studieverenigingen en studiewerkgroepen 

De studieverenigingen en werkgroepen hebben een directe relatie met een specifieke studierichting. 
Deze studentengroeperingen kunnen geen beroep doen op financiering uit de centrale middelen, 
maar kunnen in voorkomende gevallen een verzoek voor financiële ondersteuning indienen bij de 
directeur voor specifieke activiteiten. Zij dienen vooraf een jaarbegroting op te stellen en deze bij de 
directeur in te leveren. 
 
 
4 Incidentele gevallen 

Indien zich gedurende het studiejaar incidentele situaties voordoen van activiteiten die niet zijn 
opgenomen in deze regeling kan het college van bestuur besluiten dat betrokkenen toch voor 
honorering in aanmerking komen. Het college van bestuur bepaalt dan tevens het aantal uren. 
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