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Tilburg University Regeling scholingsfaciliteiten 

Artikel 1 Reikwijdte regeling 

1. Deze regeling bevat nadere en aanvullende regels bij artikel 6.10 CAO met betrekking tot het 

verlenen van scholingsfaciliteiten en de terugbetaling van de kosten daarvan.  

2. De artikelen 3 tot en met 11 van deze regeling zijn niet van toepassing op:  

- de promovendus;  

- de student-assistent;  

- de werknemer die tevens als student is ingeschreven en recht heeft op studiefinanciering 

ingevolge de Wet op de studiefinanciering. 

3. Binnen- en buitenlandse studiereizen, wetenschappelijk congresbezoek en vergelijkbare 

kortdurende activiteiten worden niet aangemerkt als scholingsactiviteiten, maar vallen onder 

artikel 3.21, onder b CAO (onkosten i.v.m. de arbeid). 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a. scholing: een (beroeps)opleiding, cursus, studie, training of workshop;  

b. scholingsfaciliteiten: de te verlenen faciliteiten, die kunnen bestaan uit  

- een vergoeding van de studiekosten  

- een vergoeding van de reiskosten  

- een vergoeding van de noodzakelijke verblijfskosten  

- verlof 

c. studiekosten: de kosten van inschrijvings-, college-, les- en examengeld en het verplicht 

gestelde cursusmateriaal. 

 

Artikel 3 Categorieën scholing 

In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën scholing:  

- Categorie I: Scholing die naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor de huidige 

of toekomstige functie. Het initiatief tot het volgen van noodzakelijke scholing kan zowel van 

de werkgever als van de werknemer komen;  

- Categorie II: Scholing op verzoek van de werknemer, die mede in het belang is van de huidige 

of toekomstige functie van de werknemer binnen de universiteit;  

- Categorie III: Scholing die bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling van de werknemer en 

waarover afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt in het kader van het 

vergroten van de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt, ook indien er slechts een 

geringe relatie bestaat met de functie bij de universiteit. 

 

Artikel 4 Procedure 

1. Bij het functioneringsgesprek vormt het onderwerp scholing een vast agendapunt.  

2. Ook buiten de functioneringsgesprekken kan de werkgever scholing van categorie I opdragen 

en kan de werknemer scholingsfaciliteiten aanvragen conform de bij een faculteit of divisie 

gebruikelijke procedure. 
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Artikel 5 Faciliteiten voor noodzakelijke scholing (categorie I) 

1. Er is sprake van scholing van categorie I:  

- indien de werkgever de werknemer de opdracht tot scholing geeft of  

- indien de werkgever een door de werknemer aangevraagde scholing goedkeurt en  

aanmerkt als scholing van categorie I. 

  De beslissing tot goedkeuring kan mede afhankelijk zijn van het beschikbare opleidingsbudget 

bij de faculteit of divisie.  

2. Voor scholing van categorie I verleent de werkgever de volgende faciliteiten:  

- 100% vergoeding van de studiekosten;  

- 100% vergoeding van de noodzakelijke reiskosten conform de Regeling vergoeding 

 dienstreizen werknemers Tilburg University;  

- noodzakelijk te maken verblijfskosten, na verkregen goedkeuring van de werkgever;  

- verlof voor het afleggen van examens en het bijwonen van de scholing, voorzover de  

scholing plaats vindt gedurende de voor de werknemer geldende werktijd.  

3. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid maken de werkgever en werknemer in overleg 

afspraken over compensatieverlof indien de scholing geheel of gedeeltelijk gevolgd wordt 

buiten de voor de werknemer geldende werktijd.  

4. Indien de werkgever de scholing op verzoek van de werknemer aanmerkt als scholing van 

categorie I kan de werkgever daaraan de voorwaarde verbinden dat de werknemer uitsluitend 

verlof krijgt voor het afleggen van examens.  

5. Artikel 1.4, lid 51 CAO vindt geen toepassing bij toekenning van de faciliteiten volgens dit 

artikel. 

 

Artikel 6 Faciliteiten voor scholing op verzoek van de werknemer en mede in het belang van 

de functievervulling (categorie II) 

1. Indien de werkgever van oordeel is dat de door de werknemer aangevraagde scholing mede 

in het belang van de functievervulling is en mits toekenning van faciliteiten past binnen het 

opleidingsbudget van de faculteit of divisie, verleent de werkgever de volgende faciliteiten:  

- 50% tot 100% vergoeding van de studiekosten, afhankelijk van het belang dat de  

werkgever aan de scholing hecht. Werknemers met een salaris beneden het maximum van 

schaal 6 ontvangen altijd 100%;  

- 100% vergoeding van de noodzakelijke reiskosten conform de Regeling vergoeding 

  dienstreizen werknemers Tilburg University;  

- de noodzakelijk te maken verblijfskosten, na verkregen goedkeuring van de werkgever;  

- verlof voor het afleggen van examens, voorzover die examens plaats vinden gedurende 

de voor de werknemer geldende werktijd op maximaal 5 dagen per jaar: Over verlof voor 

het volgen van scholing onder werktijd worden door de werkgever en de werknemer 

afspraken op maat gemaakt. 

2. Artikel 1.4, lid 5 CAO vindt geen toepassing bij toekenning van de faciliteiten volgens dit 

artikel.  

3. Indien de studiekosten niet voor 100% worden vergoed, mag de werknemer het resterende 

bedrag via de Faciliteitenregeling en het keuzemodel financieren. 

 

 

 

 

                                                   
1 Toelichting: dat is de naar-rato-bepaling voor deeltijders 
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Artikel 7 Faciliteiten voor scholing die voornamelijk bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling 

van de werknemer (categorie III) 

1. Indien de werkgever van oordeel is dat de door de werknemer aangevraagde scholing valt 

onder categorie III en mits toekenning van faciliteiten past binnen het opleidingsbudget, 

verleent de werkgever de volgende faciliteiten:  

- ten minste 25% van de studiekosten. Werknemers met een salaris beneden het 

maximum van schaal 6 ontvangen tenminste 50%.  

- ten minste 25% vergoeding van de noodzakelijke reiskosten conform de Regeling 

vergoeding dienstreizen werknemers Tilburg University;  

- verlof voor het afleggen van examens, voorzover die examens plaats vinden gedurende 

de voor de werknemer geldende werktijd op maximaal 5 dagen per jaar. Over verlof voor  

het volgen van scholing onder werktijd kan de werkgever met de werknemer een afspraak 

op maat maken. 

2. Indien de studiekosten en de reiskosten niet voor 100% worden vergoed, mag de werknemer 

het resterende bedrag via de Faciliteitenregeling en het keuzemodel financieren. 

 

Artikel 8 Informatieplicht werknemer 

De werknemer is verplicht de werkgever te informeren over al dan niet-behaalde resultaten. Bij 

een cursus van langer dan 1 jaar, informeert de werknemer de werkgever ten minste na afloop 

van elk cursusjaar over de voortgang. 

Indien de werknemer niet deelneemt aan een ingeroosterde cursusbijeenkomst, lesdag of 

vergelijkbare scholingsactiviteit, is de werknemer verplicht de werkgever daarover te informeren.  

 

Artikel 9 Intrekken scholingsfaciliteiten  

Indien de werkgever op grond van verkregen inlichtingen van oordeel is dat de werknemer niet in 

die mate vorderingen maakt dat hij in staat kan worden geacht de scholing binnen de normale 

gemiddelde duur te voltooien, kan de werkgever besluiten de verleende faciliteiten in te trekken.  

 

Artikel 10 Terugbetalingsverplichting bij onvoldoende inzet 

1. De werknemer is verplicht tot terugbetaling aan de werkgever van door de werkgever betaalde 

studie-, reis- en verblijfskosten, indien:  

a. de werknemer zonder toestemming2 van de werkgever in onvoldoende mate deelneemt 

aan cursusbijeenkomsten, lesdagen en vergelijkbare scholingsactiviteiten;  

b. de werknemer zonder toestemming van de werkgever verzuimt deel te nemen aan  

 ingeroosterde examens en tentamens;  

c. de werknemer de scholing tussentijds zonder toestemming van de werkgever afbreekt.  

2. Dit artikel is niet van toepassing op scholing van categorie I. 

 

Artikel 11 Terugbetalingsverplichting bij vroegtijdig vertrek van de werknemer 

1. De werkgever kan scholingsfaciliteiten toekennen onder de voorwaarde dat de werknemer 

een bepaalde termijn (met een maximum van drie jaar) na het voltooien of het staken van de 

scholing aan Tilburg University verbonden blijft. Deze afspraak wordt alleen gemaakt als de 

door de werkgever te betalen studiekosten hoger zijn dan € 5.000. Een dergelijke afspraak 

wordt schriftelijk vastgelegd.  

2. Als de betrokken werknemer het dienstverband voor het einde van de afgesproken termijn 

wenst te beëindigen, kan de werkgever een beroep doen op de afgesproken 

                                                   
2 De werkgever zal de bij a,b en c bedoelde toestemming achteraf geven, als de werknemer een goede reden had om niet 
deel te nemen 
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terugbetalingsplicht. Hierbij wordt voor iedere maand dat de werknemer na het voltooien of 

het staken van de scholing in dienst is gebleven een evenredig gedeelte van de studiekosten 

kwijtgescholden.  

3. De terugbetalingsplicht geldt alleen bij ontslag op eigen verzoek en in het geval het ontslag 

is te wijten aan eigen schuld of toedoen van de werknemer. De terugbetalingsplicht is niet van 

toepassing als het ontslag plaatsvindt met recht op een FPU-uitkering. 

 

Artikel 12 Financiering van scholing die valt buiten categorie I, II of III  

Indien de kosten van een door de werknemer gevolgde scholing niet vergoed worden als scholing 

van categorie I, II of III, maar volgens de fiscale regels wel belastingvrij vergoed mogen worden 

kan de werknemer de scholingskosten financieren via het Keuzemodel en de Faciliteitenregeling 

indien en voor zover hij voldoet aan de voorwaarden uit laatst genoemde regelingen.  

 

Artikel 13 Hardheidsclausule 

De werkgever zal ten gunste van de werknemer van het bepaalde in deze regeling afwijken, indien 

onverkorte toepassing van deze regeling naar het oordeel van de werkgever in bijzondere gevallen 

leidt tot onredelijke of onbillijke gevolgen voor de betrokken medewerker.  

 

Artikel 14 Citeertitel 

De regeling kan worden aangehaald als de 'Tilburg University Regeling Scholingsfaciliteiten'.  

 

Artikel 15 Ingangsdatum 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervangt de daaraan 

voorafgaande regels. Voor scholingsfaciliteiten die vóór 1 januari 2010 zijn toegekend, blijven de 

daarop toepasselijke oude regelingen en de daarover gemaakte afspraken gelden.  


