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Hogeschool Van Hall Larenstein 

(VHL) is een internationale groene 

kennisinstelling, waar we met passie 

en kunde onderwijs verzorgen, 

ondersteund door toegepast 

onderzoek binnen diverse lectoraten. 

We leiden pro-actieve professionals 

op, die op een verantwoorde en 

ondernemende wijze een positieve 

bijdrage leveren aan een duurzame 

samenleving. 

Hogeschool VHL verzorgt diverse 

bachelor- en (professional) master-

opleidingen, associate-

degreeprogramm’ss en cursussen en 

verricht toegepast onderzoek vanuit 

onderwijslocaties in Leeuwarden, 

Velp en Wageningen. 
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Korte omschrijving De Regeling noodfonds studenten regelt de 

instelling van een noodfonds en een commissie 

voor het adviseren van het college van bestuur 

Hogeschool VHL inzake het verstrekken van 

leningen of giften aan studenten die bij de 

hogeschool zijn ingeschreven en die in financiële 

problemen verkeren dan wel dreigen te geraken. 
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Artikel 1  Instelling noodfonds 

Er is een noodfonds voor studenten die bij Hogeschool VHL zijn ingeschreven. 

 

Artikel 2  Vermogen en begroting noodfonds 

1. Het college van bestuur stelt per kalenderjaar een begroting op en maakt deze aan de 

commissie noodfonds bekend; 

2. Het vermogen van het noodfonds wordt gevormd door:  

a. donaties van de hogeschool; 

b. alle andere verkrijgingen en baten.  

 

Artikel 3  Doel en mogelijke aanspraken 

1. Het noodfonds heeft tot doel een student die bij Hogeschool VHL is ingeschreven 

financiële ondersteuning te bieden door het verstrekken van een lening en in 

uitzonderlijke situaties door het verstrekken van een gift, indien:  

a. de student in acute financiële problemen verkeert dan wel dreigt te geraken; 

b. de financiële problemen van incidentele aard zijn; 

c. een eenmalige lening of gift een reële en effectieve oplossing biedt; 

d. de student geen beroep kan doen op andere voor hem gangbare fondsen of 

regelingen en ook geen andere oplossingen mogelijk zijn; en 

e. de overige omstandigheden van het geval in redelijkheid en billijkheid financiële 

ondersteuning van de student rechtvaardigen. 

2. In een kalenderjaar kan slechts tot het door het college van bestuur vastgestelde budget 

aan leningen en of schenkingen worden toegewezen. 

 

Artikel 4  Commissie profileringsfonds fungeert als commissie noodfonds 

1. De leden van de commissie profileringsfonds fungeren als leden van de commissie 

noodfonds. 

2. De leden van de commissie noodfonds vervullen geen andere functies die in de weg 

kunnen staan aan een goede vervulling van hun taak als lid van de commissie 

noodfonds.  

3. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de commissie noodfonds beschikt over 

de faciliteiten die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak. 

 

Artikel 5  Taak 

1. De commissie noodfonds brengt aan het college van bestuur een advies uit op de 

aanvraag van een student tot het verstrekken van een lening of gift uit het noodfonds. 

2. De commissie noodfonds kan met inachtneming van deze regeling nadere beleidsregels 

opstellen betreffende de gevallen waarin een student in aanmerking komt voor een 

lening of gift uit het noodfonds. 

 

Artikel 6  Aanvraag  

1. Een student dient een aanvraag tot verstrekking van een lening of gift uit het noodfonds 

schriftelijk in bij de commissie noodfonds (adres: VHL, t.a.v. het noodfonds, Postbus 

1528, 8901 BV Leeuwarden). 

2. De aanvraag is door de student ondertekend en bevat ten minste:  

a. de dagtekening; 
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b. de naam en het adres van de student; 

c. een motivering van het verzoek;  

d. een advies van de studentendecaan. In geval van een lening kan dit advies een 

voorstel voor de aflossing ervan bevatten. 

 

Artikel 7 Werkwijze  

1. De commissie noodfonds bepaalt zelf haar werkwijze met inachtneming van de wet en 

deze regeling. 

2. De voorzitter van de commissie noodfonds bepaalt de plaats waar en het tijdstip waarop 

de behandeling van een aanvraag zal plaatsvinden.  

3. De commissie noodfonds is bevoegd om deskundigen te raadplegen.  

4. Op verzoek van de commissie noodfonds geeft de studentendecaan aanvullende 

informatie over de aanvraag. 

5. De commissie noodfonds brengt geen advies uit waarbij zij een aanvraag geheel of 

gedeeltelijk afwijst zonder de student in de gelegenheid te hebben gesteld te worden 

gehoord. De student kan zich laten bijstaan door een raadsman of adviseur. De 

commissie noodfonds kan bijstand door een persoon tegen wie ernstige bezwaren 

bestaan en die geen advocaat is weigeren. 

6. Van het horen kan worden afgezien wanneer de commissie noodfonds van mening is dat 

de student een verzoek indient dat niet voldoet aan de doelstellingen van het 

noodfonds, zoals genoemd in art. 4 en waar mogelijk aanspraak kan worden gemaakt 

op financiële ondersteuning door een andere instantie of organisatieonderdeel. 

7. De commissie noodfonds kan uitsluitend tot een advies komen wanneer ten minste twee 

van de drie leden aanwezig zijn. 

8. Aan ieder lid van de commissie noodfonds komt één stem toe.  

9. De commissie noodfonds streeft er naar te komen tot een unaniem advies. Wanneer dit 

niet haalbaar blijkt, wordt geadviseerd bij gewone meerderheid van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen.  

 

Artikel 8  Besluit 

1. De commissie noodfonds brengt uiterlijk een maand na ontvangst van de aanvraag een 

gemotiveerd advies uit aan het college van bestuur. De commissie noodfonds kan het 

advies voor ten hoogste een maand verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk 

mededeling gedaan aan de student. De in dit artikel genoemde termijnen worden 

geschorst gedurende de vakantieperioden van de hogeschool. 

2. Het college van bestuur deelt haar besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de 

student.  

3. Tegen het besluit van het college van bestuur staat geen beroep open. 

 

Artikel 9 Verplichtingen student  

De student is verplicht:  

a al het mogelijke te doen om financiële problemen te voorkomen dan wel te 

beperken en om financiële problemen zoveel als mogelijk zelf op te vangen; 

b de commissie noodfonds te voorzien van juiste en volledige gegevens die voor de 

beoordeling van de aanvraag van belang zijn; 

c alle feiten en omstandigheden die tot intrekking of wijziging van de financiële 

ondersteuning kunnen leiden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de commissie 

noodfonds te melden.  
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Artikel 10 Intrekking, wijziging en terugvordering  

Indien de student niet heeft voldaan aan een verplichting op grond van artikel 10 van 

deze regeling kan het college van bestuur besluiten tot: 

a intrekking of wijziging van het besluit tot verstrekking van financiële ondersteuning; 

b onmiddellijke terugvordering van verstrekte financiële ondersteuning. 

 

Artikel 11 Verantwoording en rapportage 

1. De commissie noodfonds is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. 

2. De commissie noodfonds stelt per kalenderjaar een jaarverslag vast betreffende haar 

werkzaamheden en doet dit jaarverslag binnen drie maanden na afloop van het 

kalenderjaar aan het college van bestuur toekomen.  

 

Artikel 12 Geheimhouding 

De leden van de commissie noodfonds zullen de informatie die hen tijdens hun 

werkzaamheden ter kennis komt vertrouwelijk behandelen. 

 

Artikel 13 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen 

Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het college van bestuur nadere 

regels, richtlijnen en aanwijzingen geven. 

 

Artikel 14 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van bestuur. 

 

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2015. 

2. Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling noodfonds studenten Hogeschool VHL” 

en wordt als bijlage opgenomen in het studentenstatuut. 

3. Het college van bestuur draagt zorg voor publicatie van deze regeling 

 

 


