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Student Ondernemer Regeling (SOR) Summa College  

  

Uitleg van de verschillende rollen van personen binnen de SOR: 

 Student/ondernemer: student op het Summa College die naast zijn/haar studie ook 

een eigen bedrijf heeft of op korte termijn wil starten. De student/ondernemer 

maakt gebruik van het aangeboden maatwerktraject . 

 Loopbaanbegeleider: de begeleider die student/ondernemer in de eerste lijn 

begeleidt vanuit de opleiding van de student/ondernemer. De loopbaanbegeleider 

heeft regelmatig contact met de student/ondernemer en met de 

ondernemerscoördinator bij het Summa College. 

 Ondernemerscoördinator: medewerker Centrum voor Ondernemerschap (CvO) die 

de organisatie rondom de status van de student/ondernemer coördineert: hij/zij  is 

het aanspreekpunt voor de student/ondernemer, de loopbaanbegeleider en coaches. 

De ondernemerscoördinator organiseert o.a. de selectieprocedure, de interne en 

externe PR, de inrichting van het maatwerktraject, het beleid en de administratie. De 

coördinator coacht niet en begeleidt ook inhoudelijk niet. Hij/zij is wel 

verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang van elk traject. 

 Coach: persoon die vanuit het Centrum voor Ondernemerschap de 

student/ondernemer begeleidt op het gebied van ondernemerschap. Een coach kan 

het hele traject van de student begeleiden of delen ervan. Er zijn interne coaches 

(vanuit het CvO) en externe coaches. 

 

Doel Student Ondernemers Regeling: 

Ondernemerschap stimuleren bij alle studenten van het Summa College en hen de 

mogelijkheid bieden om succesvol te starten en te ondernemen met hun bedrijf. 

Het Summa College  biedt aan topsporters de mogelijkheid om naast hun opleiding bij het 

Summa College topsport te beoefenen. Naast topsporters zijn er ook studenten die 

ondernemer zijn en deze onderneming uitbaten naast hun opleiding. Studenten die een 

opleiding volgen en een bedrijf runnen moet de gelegenheid gegeven worden om beiden te 

kunnen doen.  Bij de topsportregeling is de selectie vrij eenvoudig:  je moet aan allerlei 

topsportstatussen voldoen.  Bij zelfstandig ondernemerschap zijn er niet zulke harde criteria. 

Voor ondernemerschap geldt dat de jonge ondernemers veel verantwoordelijkheden 

hebben, niet alleen hun school, maar ook sociaal en natuurlijk de verantwoordelijkheid voor 

hun bedrijf en hun klanten.  
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De student/ondernemer is in eerste instantie geholpen met begrip en oprechte interesse in 

zijn passie. Tevens heeft hij/zij baat bij het maken van concrete afspraken, waarin duidelijk is 

wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn en wat hij/zij aan begeleiding kan verwachten van 

het Summa College. De student/ondernemer moet ook in zijn/haar opleiding presteren.  

Het Summa College ziet in dat een stuk maatwerk en goede coaching nodig is. De student/ 

ondernemer moet zich dan wel aan de gemaakte afspraken houden. Consequenties bij het 

niet nakomen van afspraken zijn niet anders dan bij reguliere studenten. Samengevat: begrip 

hebben voor de situatie waarin de ondernemer zich bevindt, maar hij/zij moet wel voldoen 

aan de gestelde eisen. Als het maatwerktraject vaststaat, geldt dat als een regulier 

programma met afspraken waaraan de student/ondernemer en het docententeam zich 

moeten houden. Bij niet nakomen van de afspraken, wordt te allen tijde de 

ondernemerscoördinator ingelicht door de loopbaanbegeleider en kan voor de 

student/ondernemer de regeling bindend studieadvies worden ingezet. 

Als de student niet voldoet aan de afspraken in het maatwerktraject volgt minimaal één 

gesprek tussen de student/ondernemer en de loopbaanbegeleider. In dit gesprek bespreken 

zij wat de student/ondernemer aan acties moet ondernemen en welke ondersteuning hij 

daarbij krijgt om aan de afspraken in het maatwerktraject te kunnen voldoen. De 

consequenties van dit studieadvies zijn aanpassingen in het maatwerktraject of in 

voorkomende gevallen het intrekken van de student/ondernemer faciliteiten. Het intrekken 

van faciliteiten kan alleen door de ondernemerscoördinator gebeuren. Soms wordt in het 

maatwerktraject afgesproken dat een student bepaalde vakken in zelfstudie doet zonder 

daarbij begeleiding te ontvangen. Als deze aanpak leidt tot het niet behalen van 

studiepunten, kan hiervoor nooit een studieadvies worden gegeven. Wel zal dit leiden tot 

aanpassingen in het maatwerktraject en mogelijke studievertraging. 
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Soorten begeleidingsvragen: qua tijdsinvestering van de student: 

Hoog:  

Geldt indien de student/ondernemer met een Summa Status meer dan gemiddeld lessen 

moet verzuimen om zijn/haar bedrijf te kunnen runnen. Meer dan gemiddeld wil zeggen 

meer dan 1 dag per week. Student/ondernemer met een hoge begeleidingsvraag wordt 

altijd gemeld bij de zorgcoach of zorgcoördinator van de opleiding door de 

loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider houdt de ondernemerscoördinator op de 

hoogte. Ook is het belangrijk dat de loopbaanbegeleider regelmatig informeert bij de 

student/ondernemer hoe het gaat.  

Gemiddeld:  

Als de student/ondernemer met een Summa Status op regelmatige basis af dient te wijken 

van het basisrooster van de opleiding, heeft hij een gemiddelde begeleidingsvraag. 

Gemiddeld wil zeggen maximaal 1 dag per week. Student/ondernemer met een gemiddelde 

begeleidingsvraag kan eveneens als zorgstudent worden aangemerkt. In overleg met de 

ondernemerscoördinator wordt deze gemeld bij de zorgcoach en/of zorgcoördinator van de 

opleiding door de loopbaanbegeleider.  

Laag  

Als de student/ondernemer met een Summa Status overwegend buiten schooltijden zijn of 

haar bedrijf uitbaat en slechts  incidenteel gebruik maakt van aanpassingen in het 

basisrooster, heeft hij/zij een lage begeleidingsvraag.  

Maatwerk wordt in dit geval alleen geboden op het moment dat de student/ondernemer 

een hulpvraag stelt. Dit kan periodiek verschillen, afhankelijk van het basisrooster. 

 

Inhoudelijke begeleiding/coaching vanuit het CvO:  

De begeleidingsvraag bij student/ondernemers zal los van het missen en “inhalen” van 

lessen anders dan bij topsporters ook een zware inhoudelijke component hebben. 

Student/ondernemer meldt zich aan voor de regeling studentonderneming niet alleen om 

naast hun bedrijf te kunnen studeren en naast het studeren hun bedrijf te kunnen uitvoeren, 

maar ook om geholpen te worden in hun bedrijfsvoering. Dit betekent dat niet alleen de 

loopbaanbegeleider tijd gaat steken in het begeleidingsproces van de student/ondernemer, 

maar ook een coach vanuit het Centrum voor Ondernemerschap. Deze coach kan werkzaam 

zijn bij het CvO of door het CvO worden aangewezen. We onderscheiden hier ook 3 

categorieën van begeleiding:  
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Hoog:  

Studenten die een bedrijf hebben of dit op zeer korte termijn gaan starten en op 

tweewekelijkse basis gecoacht moeten worden.  Na de presentatie van het idee of het 

bedrijf en toekenning van de status worden ze door een medewerker van het Centrum voor 

Ondernemerschap of een door het CvO aangewezen coach elke 2 weken één uur gecoacht 

op de inhoudelijke aspecten van het ondernemerschap. 

Gemiddeld: 

Studenten die een bedrijf hebben of dit op zeer korte termijn gaan starten en elke vier 

weken een gesprek hebben. Na de presentatie van het idee of het bedrijf en toekenning van 

de status worden ze door een medewerker van het Centrum voor Ondernemerschap of een 

door het CvO aangewezen coach elke 4 weken één uur gecoacht op de inhoudelijke aspecten 

van het ondernemerschap. 

Laag:  

Studenten die een bedrijf hebben en waarvan het bedrijf prima loopt. Na de presentatie van 

het idee of het bedrijf en toekenning van de status worden ze door een medewerker van het 

Centrum voor Ondernemerschap of een door het CvO aangewezen coach elke 6 weken één 

uur gecoacht op de inhoudelijke aspecten van het ondernemerschap. 

Signalering: 

Bij het Summa College kan student/ondernemer zich op verschillende momenten in het 

schooljaar melden. Wanneer een student/ondernemer zich meldt, dan wordt hij/zij direct 

doorverwezen naar de ondernemerscoördinator. Dit kan voorafgaand aan een schooljaar 

zijn, maar ook gedurende een schooljaar. Na de melding en de doorverwijzing naar de 

coördinator start de selectieprocedure.  

 

De selectieprocedure:  

Voor wie? 

Studenten binnen het Summa College die een eigen bedrijf hebben of dit bedrijf op zeer 

korte termijn willen starten (binnen 3 maanden), dit serieus uitoefenen of uit willen gaan 

oefenen. 

 Inschrijving bij het Summa College als student 

 Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of dit binnen 3 maanden gaan doen 

 In bezit zijn van een BTW nummer (indien van toepassing) 

 Een bij het Centrum voor Ondernemerschap gepresenteerde businesscase met de 

volgende elementen: 
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o De ondernemer zelf: achtergrond, ervaring en CV 

o De onderneming: met behulp van het Business Model Canvas van 

Osterwalder kunnen aantonen wat de product-markt combinatie is en met 

behulp van De Golden Circle van Sinek kunnen aantonen wat de meerwaarde 

is van het bedrijf voor klanten 

Beoordeling vindt plaats door een commissie van externe deskundigen eventueel in 

samenwerking met Fontys en Sint Lucas. Er kan 2 keer per jaar een pitch voor deze 

commissie worden gehouden.  

Bij een bestaand bedrijf: balans, resultatenrekening, verwachte omzet voor 1-3 jaar, 

investeringsbegroting en exploitatiebegroting 

De status studentondernemer geldt telkens voor 1 schooljaar. Wil de student opnieuw 

gebruik maken van de regeling dan zal hij/zij de status opnieuw moeten aanvragen. De 

coördinator in samenspraak met de “vaste” coach neemt hierover de beslissing.  

Voorzieningen:  

Studenten aan wie de student ondernemersstatus is toegekend, kunnen aanspraak maken 

op een aantal voorzieningen.   

 Begeleiding door een (externe) coach: de coach wordt aangesteld door het CvO en in 

samenwerking met externen, zoals Next Move en ondernemers.  

 Aanpassingen aan de aanwezigheidsplicht: studie gaat voor, maar in bepaalde 

situaties kunnen de coach en de loopbaanbegeleider in onderling overleg bepalen 

wanneer en welke lessen gemist kunnen worden 

 Aanpassing in keuzedeel: ondernemerschapskeuzedeel kan zelfstandig in het eigen 

bedrijf worden gedaan: examen doen blijft een verplichting 

 

Wat kan niet: 

 Toetsen en examens missen 

 Zonder overleg met ondernemerscoach en loopbaanbegeleider lessen of andere 

schoolactiviteiten missen 

 Stage lopen in je eigen bedrijf 

De student/ondernemer ontvangt na de selectieprocedure een brief met zijn/haar taken en 

verantwoordelijkheden als student/ondernemer. Deze brief wordt tevens verstuurd naar de 

ouders indien de student < 23 jaar is.  In de brief wordt ook aangegeven welke coaching en 

de frequentie van de coaching de student/ondernemer gaat krijgen.  
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Opbouw dossier student/ondernemer: 

Bij de combinatie ondernemerschap en studie doen we op geen enkele wijze concessies aan 

de kwaliteit van opleiden. Het diploma van de student/ondernemer moet net zoveel waard 

zijn als dat van elke andere student. Alleen de weg naar het diploma toe is anders. Wel 

dienen de onderwijsinspanningen van de student te worden vastgelegd. Alle afspraken met 

de student leggen we vast in Eduarte middels het format maatwerktraject student 

ondernemer. Vastlegging van afspraken gebeurt bij aanvang van elke onderwijsperiode door 

de loopbaanbegeleider.  

Een aanpassing in het basisrooster: 

Dit kan via een gemotiveerd verzoek aan de loopbaanbegeleider. De meest voorkomende 

oplossingen zijn: 

 Volgen van de les op een ander tijdstip in een andere klas 

 Zelfstudie (in combinatie met coaching) 

 Online/ afstandsleren Nederlands 

 Het volgen van het keuzedeel Ondernemerschap MBO, Ondernemend Vakmanschap 

of Oriëntatie op Ondernemerschap zelfstandig 

 Verlenging van de BPV 

Gemiste of afwijkende lessen worden geregistreerd in Eduarte. Achteraf moet aangetoond 

kunnen worden wat de student heeft gemist en hoe dit is opgelost, dat wil zeggen wat de 

student heeft gedaan om er voor te zorgen dat de gemiste stof toch eigen is gemaakt. De 

student geeft ook  in zijn/haar logboek aan welke lessen er gemist zijn dit “ingehaald” is. 

Taken en verantwoordelijkheden ondernemerscoördinator:  

De ondernemerscoördinator is de vraagbaak voor alle medewerkers van het Summa College 

op het gebied van de combinatie zelfstandig ondernemerschap en onderwijs. Hij/zij heeft 

kennis van de mogelijkheden van een  duale carrière. De belangrijkste taak van de 

coördinator is het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de loopbaanbegeleider en de 

student/ondernemer in het vormgeven, monitoren en bijstellen van het individuele 

maatwerktraject. Hij/zij denkt actief mee en zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen die 

de combinatie ondernemerschap en studie met zich meebrengen. De 

ondernemerscoördinator bewaakt onder andere het begeleidingsproces, de te volgen 

procedures en is de verbindende schakel tussen het onderwijs en het ondernemerschap.  

Ook is hij/zij spil tussen student-loopbaanbegeleider en coaches. 

 

  



 
 
 
 
 

7 
 

 

Taken en verantwoordelijkheden opleidingen: 

De opleiding is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opleiden van de 

student/ondernemer.  De opleiding zorgt voor het maatwerktraject van de student/ 

ondernemer en heeft de mogelijkheid de ondernemerscoördinator hierbij in te schakelen. 

Zoals eerder aangegeven, is het van belang om heldere afspraken te maken en interesse te 

tonen in de student/ondernemer.  

Taken en verantwoordelijkheden van de student/ondernemer: 

Student/ondernemer moet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als reguliere studenten. 

Hij/zij krijgt niets cadeau. Alleen de route die ze volgen, kan afwijken van reguliere 

studenten. De student/ondernemer neemt het initiatief tot het maken van 

maatwerkafspraken. Hij plant hier periodiek een afspraak voor met zijn loopbaanbegeleider 

en indien nodig de coördinator. Dit vraagt een proactieve houding en goede communicatie 

van deze student. Hij/zij moet zaken die de combinatie een bedrijf hebben en studie moeilijk 

maken, bespreken. En hij/zij moet actief meedenken in het vinden van oplossingen. Hij/zij 

houdt zich aan de gemaakte afspraken en communiceert tijdig als hem dit niet lukt. De 

student/ondernemer kan pas gebruik maken van de faciliteiten als hierover afspraken zijn 

vastgelegd in het portfolio in Eduarte. 

De student/ondernemer ondertekent direct na ontvangst de onderwijsovereenkomst en het 

student/ondernemer addendum en retourneert deze direct aan de loopbaanbegeleider van 

de opleiding.  Het maatwerktraject vastleggen is alleen noodzakelijk als er een concrete 

hulpvraag is. De student/ondernemer plant een afspraak in met loopbaanbegeleider en 

indien wenselijk de ondernemerscoördinator,  voor het opstellen van een maatwerktraject 

per onderwijsperiode.  Indien er geen faciliteiten nodig zijn in een onderwijsperiode wordt 

dit eveneens vastgelegd in het portfolio in Eduarte. 

De student/ondernemer is minimaal tweemaal per jaar beschikbaar voor promotionele 

activiteiten ten behoeve van het Summa College. Inzet voor promotionele activiteiten 

gebeurt altijd in overleg met de coördinator. 

Het logboek 

De student/ondernemers houdt een logboek waarin hij/zij wekelijks aangeeft wat hij/ zij 

heeft gedaan voor zijn of haar onderneming. Dit logboek heeft drie doelstellingen: 

a. Inzicht geven in de activiteiten van de student t.a.v. zijn of haar ondernemerschap: 

basis voor de coaching door het CvO: het biedt structuur voor coaching. 

b. Inzicht geven in de benodigde tijd die een student/ondernemer nodig heeft voor zijn 

of haar bedrijf 

c. Bij het missen van lessen geeft de student/ondernemer aan welke lessen er gemist 

zijn en  wat hij/zij  heeft gedaan om er voor te zorgen dat de gemiste stof toch eigen 

is gemaakt.  
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Het logboek wordt digitaal bijgehouden en staat altijd ter beschikking van de 

loopbaanbegeleider, de coach en de ondernemerscoördinator.  

Taken en verantwoordelijkheden ouders (bij studenten <23): 

De ouders kennen de student/ondernemer bijzonder goed. Ze maken de 

student/ondernemer mee in situaties waar hij zichzelf kan zijn. Ze horen en zien zaken die 

coaches, loopbaanbegeleiders en coördinatoren niet mee krijgen. Ouders hebben met name 

een rol bij het ondersteunen van de student/ondernemer in het maken van keuzes, het 

bewaken van het maatwerktraject en signaleren en communiceren van zaken die van 

invloed kunnen zijn op de  ondernemerschap en studie. Onder de 18 jaar zijn de ouders 

verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken uit de onderwijsovereenkomst en de 

afspraken in het maatwerktraject. Boven de 18 jaar, maar onder de 23 jaar informeren we 

de ouders, maar de student/ondernemer is zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken 

na te komen. 

Alternatieve ondernemerstrajecten: (multidisciplinaire) groepen  

Studenten melden zich in principe individueel aan om gebruik te kunnen maken van de SOR. 

Er is ook de mogelijkheid dat groepen studenten zich als groep aanmelden voor de SOR. Dit 

kunnen multidisciplinaire groepen studenten zijn. Het gaat dan wel om de beste studenten 

per opleiding die intrinsiek gemotiveerd zijn om een eigen bedrijf te starten. 

Begeleiding zal plaatsvinden vanuit de verschillende opleidingen. Begeleiding bestaat uit 

docenten met kennis op het gebied van ondernemerschap, vanuit het CvO met behulp van 

coaches en ondernemers uit de regio. 

Selectie om deel te kunnen nemen aan de SOR zal net als bij een “gewone” SOR student 

plaatsvinden, alleen iets later in het proces, zodra het duidelijk is wat voor idee ze hebben en 

wat voor bedrijf ze gaan starten.  Ook in deze fase zullen ze door een (interne of externe) 

coach begeleid worden. 

 


