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Hoofdstuk 1 Doel en context
Onderwijsinstellingen en studentondernemers hebben te maken met facilitaire, organisatorische en
onderwijskundige aspecten, waardoor de combinatie studeren en ondernemen niet vanzelfsprekend
is. Terwijl deze combinatie unieke ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor zowel
studenten als onderwijsinstellingen. De Zwolse onderwijsinstellingen Landstede, Deltion, Cibap,
Groene Welle en Windesheim alsook de gemeente Zwolle en de Kamer van Koophandel willen een
betere aansluiting in het onderwijs realiseren voor studentondernemers en zijn hiertoe gekomen
met de een zogenaamde Zwolse Topondernemersregeling (TOR). Een student moet bij toekenning
van de Zwolse TOR zonder belemmering(en) in staat zijn om bedrijf en studie succesvol te kunnen
combineren. Door deze regeling krijgen student extra faciliteiten toegewezen om zo onnodige uitval
en vertraging zo veel mogelijk te voorkomen.
Aanleidingen
Vanuit maatschappelijk oogpunt:
▪ Het is voor de economische ontwikkeling van een regio belangrijk dat er ondernemerschap
aanwezig is;
▪ Vergroten van het aantal succesvolle starters;
▪ Studiestakers als gevolg van een te grote focus op het ondernemen door studenten is
ongewenst;
Vanuit de studentondernemer:
▪ Signalen van studentondernemers, met behoefte aan advies en ondersteuning bij de organisatie
van hun studieroute;
▪ Behoefte aan de mogelijkheid van het afleggen van tentamens op een ander moment, in verband
met zakelijke verplichtingen;
▪ Behoefte aan ontheffing van verplichte aanwezigheid bij onderwijsbijeenkomsten;
▪ Behoefte aan de mogelijkheid van praktijkoriëntatie, stage en/of afstuderen binnen het eigen
bedrijf.

Hoofdstuk 2 de visie van Windesheim op ondernemerschap
Windesheim heeft de Zwolse Topondernemersregeling omgezet naar beleid voor
studentondernemers, wat uiting geeft aan aandacht voor ondernemerschap en aandacht voor
diversiteit op Windesheim, dat wil zeggen voor elke uniciteit van elke student. Om die reden is er
voor anderstaligen, voor studenten met een functiebeperking en voor topsportende studenten al
beleid geformuleerd. Windesheim maakt het met de Topondernemersregeling mogelijk dat
studentondernemers hun eigen bedrijf kunnen combineren met hun studie, door hen gericht te
faciliteren. Dit beleid is nader uitgewerkt in deze uitvoeringsregeling.
Studentondernemers ontwikkelen ondernemerschap, zien en benutten kansen door middel van het
starten en voeren van een eigen bedrijf, voor eigen rekening en risico, ten tijde van of voor aanvang
van de studie, waarmee waarde wordt gecreëerd voor het individu en de omgeving.
Als basis voor de TOR en de uitvoering daarvan hanteert Windesheim onderstaande uitgangspunten.
Deze uitgangspunten gelden voor alle domeinen van Windesheim:

✓ Windesheim onderkent de positieve uitstraling van ondernemerschap door binnen elk
Windesheim domein een klimaat te creëren, waarin studentondernemers kunnen
groeien en excelleren;
✓ Windesheim wil studenten met een eigen onderneming of die bezig zijn met het
opzetten hiervan faciliteren in de organisatie van de studie;
✓ Elke studentondernemer zal aan dezelfde eindtermen moeten voldoen als reguliere
studenten om het getuigschrift van de opleiding te kunnen behalen;
✓ Windesheim creëert daar waar mogelijk voorzieningen om studie en eigen onderneming
te combineren;
✓ Van de studentondernemer wordt een proactieve houding verwacht. Goed
studiezelfmanagement is hierbij een absolute voorwaarde;
✓ Windesheim en de studentondernemer accepteren dat het ondernemerschap in
combinatie met een studie kan betekenen dat er studievertraging optreedt;
✓ Windesheim heeft op het gebied van ondernemerschap een domeinoverstijgend en
centraal aanspreekpunt voor (aankomende) studenten en betrokken medewerkers en
alumni in de vorm van het Windesheim Centre for Entrepreneurship (CfE) en
Windesheim Flevoland Startpunt

Hoofdstuk 3 algemene bepalingen
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Studentondernemer:

College van Beroep
voor de Examens (CBE):

een student met een eigen bedrijf of als mede-eigenaar van een
gezamenlijk bedrijf.

het College van Beroep voor de examens (CBE) dat
door het College van Bestuur van Windesheim is ingesteld.

Domein:

is een samenstel van opleidingen die organisatorisch of qua inhoud
bij elkaar horen. Windesheim kent zijn vijf domeinen: Bewegen &
Educatie; Business, Media & Recht; Gezondheid & Welzijn;
Windesheim Flevoland; Techniek.

Examencommissie:

de commissie die als – belangrijkste – taak heeft om op objectieve en
deskundige wijze vast te stellen of de student voldoet aan de eisen
die het Opleidingsdeel onderwijs- en examenregeling stelt ten
aanzien van kennis, vaardigheden en inzicht en of het examen
behaald is.

Windesheim Commissie
Topondernemersregeling: een commissie bestaande uit: de TOR-coördinator uit het betreffende
domein, de Projectmanager CfE en een extern te benoemen lid.
Windesheim Centre for
Entrepreneurship (CfE):

organisatorische eenheid binnen Windesheim waar studentondernemers en betrokken medewerkers gefaciliteerd worden in het
ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap. Wanneer hierna

over het CfE wordt gesproken wordt tevens bedoeld Windesheim
Flevoland Startpunt.
Windesheim Flevoland
Startpunt:

organisatorische eenheid voor het domein Windesheim Flevoland
waar studentondernemers en betrokken medewerkers gefaciliteerd
worden in het ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap.

TOR-coördinator:

Een door de directeur van het desbetreffende domein aangestelde
medewerker die studentondernemers binnen dat domein faciliteert
op het gebied van ondernemerschap.

TOR-status:

De benoeming dat de studentondernemer onder deze regeling valt.

Reikwijdte
Faciliteiten zoals benoemd in dit uitvoeringsreglement kunnen aangevraagd worden door
studentondernemers die zijn ingeschreven voor een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan
Windesheim.

Hoofdstuk 4 toelating tot de topondernemersregeling
Criteria topondernemersregeling
1. Een studentondernemer kan de TOR-status verkrijgen, indien de student voldoet aan de
volgende criteria:
a. Inschrijving als student bij Windesheim.
b. Inschrijving van onderneming bij de KvK.
c. Beschikking over een btw-nummer.
d. Een door de Windesheim Commissie Topondernemersregeling goedgekeurd
businessmodel, ondernemingsplan of overnameplan waarin een meerjarige Verlies &
Winst-prognose is opgenomen waaruit blijkt dat het behalen van een positief
bedrijfsresultaat binnen drie jaar mogelijk is.
e. Een positieve beoordeling van het innovatiegehalte en/of het groeipotentieel van de
onderneming door de Windesheim Commissie Topondernemersregeling. De
commissie kan hierover desgewenst advies vragen aan externe deskundigen.
2. De studentondernemer kan aannemelijk maken dat hij of zij het goed afronden van de studie
én het opzetten of uitbouwen van het bedrijf wil realiseren en daarbij TOR-faciliteiten nodig
heeft; eerder opgelopen studievertraging kan geen onderdeel zijn van een TOR-regeling.
3. Bij het niet voldoen aan een van bovengenoemde criteria kan de studentondernemer na
overleg met WCT op een andere wijze of met andere middelen argumenten en informatie
aandragen om in aanmerking te komen voor de TOR-status.

Toekenning topondernemersstatus
De TOR-status van de studentondernemer wordt aangewezen door het WCT. Met deze status kan de
studentondernemer de genoemde faciliteiten in artikel 8 aanvragen bij het WCT.

Aanvraag door student
1. Studentondernemers die in aanmerking willen komen voor een status kunnen hiervoor een
verzoek indienen bij de topondernemerscoördinator.

2. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij worden gedaan via de
daartoe bestemde formulieren (bijlage 1).
3. De aanvraag door student wordt door de TOR-coördinator getoetst aan de regels van dit
reglement.

Duur van de status
1. Een status is geldig tot 31 augustus van het studiejaar volgend op de statusverlening.
2. In het geval een student, naar het oordeel van de TOR-coördinator, gedurende een periode van
een jaar onvoldoende progressie vertoont en er eveneens weinig progressie wordt verwacht,
kan de TOR-coördinator besluiten een eventuele status niet te honoreren en/of te verlengen.
3. Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de status als bedoeld in lid 1,
tenzij de status door de TOR-coördinator wordt verlengd
4. Ieder jaar, uiterlijk op 1 mei bespreken de TOR-coördinator en de student de voortgang voor de
status van de betreffende student.

Tussentijdse beëindiging status
1. Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door de TOR-coördinator, al dan niet op
aanvraag van de betrokken student. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt
met onmiddellijke ingang.
2. De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van een of meer van de
volgende omstandigheden:
▪ de betreffende student komt de gemaakte afspraken niet na;
▪ de betreffende student behaalt niet de noodzakelijke studieresultaten;
▪ de betreffende student behaalt niet de afgesproken ondernemersresultaten;
▪ de betreffende student gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met
algemeen maatschappelijke en/of specifieke waarden en normen,
▪ de betreffende student gedraagt zich op een wijze waardoor Windesheim in diskrediet
wordt gebracht;
▪ het faillissement van de onderneming;
▪ de betreffende student maakt niet langer deel uit van de onderneming.

Hoofdstuk 5 faciliteiten
Faciliteiten
1. Wanneer een student wordt geaccepteerd voor de Topondernemersregeling kan hij of zij de
volgende faciliteiten aanvragen:
a. Begeleiding vanuit het Windesheim Centre for Entrepreneurship op het gebied van
advisering, coaching en intervisie;
b. Een TOR-coördinator verbonden aan het domein van de opleiding;
c. Het gebruik van voor topondernemers ingestelde werkplekken
d. Een ruimere absentieregeling
e. Afwijking van het reguliere tentamenprogramma
f. Afwijkende participatie van deelname in projectgroepen

g. De mogelijkheid om gedurende maximaal 1 semester de stage van de opleiding te besteden
aan de eigen onderneming na instemming van de examencommissie bij een afwijkend
beoordelingskader.
h. De mogelijkheid om gedurende maximaal 9 maanden het afstudeertraject van de opleiding
in te vullen met een onderzoek voor de eigen onderneming na schriftelijke instemming van
de examencommissie bij een afwijkend beoordelingskader.
i. Een afwijkende studienorm voor de afwijzing verbonden aan het studieadvies na schriftelijke
instemming van de examencommissie.
2. Bij afwijking van het reguliere studieprogramma van de studentondernemer wordt schriftelijk
advies ingewonnen bij de studiebegeleider van de studentondernemer.
3. Wanneer de faciliteiten onder lid e en lid f voor de opleiding onevenredig belastend zijn, kan de
opleiding de toekenning schriftelijk en gemotiveerd weigeren.

Hoofdstuk 6 slotbepalingen
Beroep
Tegen besluiten op grond van deze regeling genomen staat beroep open bij het College van beroep
voor de examens Windesheim. Het reglement van het College van beroep voor de examens is
opgenomen in het Instellingsdeel studentenstatuut.

Artikel 10. Slot en overgangsbepalingen
In de gevallen waarin de Topondernemersregeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. In
het collegejaar 2017-2018 lopen de reeds verleende topondernemerstatussen en ingediende
aanvragen onder besluit 703 Uitvoeringsreglement Topondernemersregeling door tot 31 augustus
2018.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2018 en vervangt besluit 703 Uitvoeringsreglement
Topondernemersregeling.
Dit Besluit 2018-001 Uitvoeringsreglement Topondernemersregeling is door het College van Bestuur
op 31 januari 2018 vastgesteld, na instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad op 31 januari
2018.
Deze regeling kan geciteerd worden als Uitvoeringsreglement Topondernemersregeling.

Bijlage 1
Aanvraagformulier Topondernemersregeling (TOR) t.b.v. de student
Je bent student binnen Windesheim met een eigen bedrijf en je ervaart knelpunten in de combinatie
van ondernemen en studeren. Je kan dan samen met de TOR-coördinator bekijken in hoeverre je in
aanmerking komt voor de Topondernemersregeling. Hiermee kan Windesheim tegemoetkomen aan
de knelpunten door middel van faciliteiten waarmee jij succesvol kunt studeren en ondernemen en
studievertraging zo veel mogelijk kan worden voorkomen.
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een (Aspirant)TOR-status dien je een verzoek in te dienen
bij de TOR-coördinator van het betreffende domein middels dit aanvraagformulier. De TORcoördinator van jouw domein neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een
intakegesprek. In het intakegesprek wordt samen met jou gekeken of je in aanmerking komt voor de
regeling. Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling wordt van jou verwacht dat je kunt
aantonen welke knelpunten je verwacht en van welke aanpassingen je gebruik wenst te maken. De
TOR-coördinator kan je helpen jouw ervaringen te vertalen naar mogelijkheden binnen Windesheim
en jou informeren over de Topondernemersregeling.

Algemene gegevens
Naam:

Geboortedatum:

Opleiding:

Studentnummer:

Email:

Instroom:

Telefoonnummer:

Inventarisatie bedrijf
Naam bedrijf:
Product/dienst:
Jaren actief:

CHECKLIST
Ik voldoe aan de volgende criteria:

Ik kan deze bewijslast leveren:

Ingeschreven bij de KvK

Uittreksel KvK

Aangemeld bij de Belastingdienst

Bevestigingsbrief aanmelding
Belastingdienst
Facturatieoverzicht of digitale
orderportefeuille

Een meerjaren prognose waaruit blijkt dat
binnen 3 jaar een substantiële omzet
gerealiseerd wordt, opdat in de nabije
toekomst in het levensonderhoud kan worden
voorzien
Toekomstpotentieel & Planmatig
onderbouwde activiteiten

•
•

•

Jaarrekening/opgave
inkomstenbelasting
Business model canvas +
korte pitch waarin
motivatie en visie worden
uitgelicht
Omzetschatting voor de
komende jaren

Aanwezige investering/kredietfaciliteit van
minimaal:
€ 2.500 (TOR)

Bevestigingsbrief van verstrekte
lening/kredietfaciliteit

Kunnen aantonen dat je in de combinatie van
ondernemen en studeren vastloopt

Cijferlijst, agenda en schriftelijk
advies docent.

Ondertekening

Datum: ………………………………..

Handtekening student: ...........................................

Lever dit formulier in bij de TOR-coördinator van jouw domein, zodat er voldoende tijd is om voor
het einde van het collegejaar je aanvraag voor het komend collegejaar af te ronden. De TORcoördinator neemt contact met je op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
•
•
•
•
•

Domein BMR
Domein Techniek
Domein Gezondheid en Welzijn
Domein Bewegen en Educatie
Windesheim Flevoland

Edward Gilsing egm.gilsing@windesheim.nl
Bertrand Weegnaar b.w.weegenaar@windesheim.nl
Brenda Goossens bl.goossens@windesheim.nl
Nico Drost nj.drost@windesheim.nl
Ime Duyfjes i.duyfjes@windesheimflevoland.nl

