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Geacht College, 
 
De Raad heeft met belangstelling kennisgenomen van de concept-regeling Financiële 
Ondersteuning Studenten (FOS) 2019. Hij stemt, gehoord het besprokene in zijn 
vergadering van 30 september en 14 oktober, in met de voornoemde regeling. 
 
De Raad is positief over uw toezegging om de mogelijkheid te onderzoeken het bedrag van 
de ondersteuning, zijnde €300 per geregistreerde maand, te verhogen en hierover in maart 
2020 te rapporteren aan de Raad. De Raad is van mening dat dit bedrag verhoogd dient te 
worden, gezien de stijgende kosten voor het levensonderhoud waar studenten zich mee 
geconfronteerd zien. In het onderzoek moet er volgens de Raad een benchmark worden 
gemaakt als het gaat om 1) de hoogte van het maandbedrag, 2) de hoeveelheid maanden die 
binnen de verschillende categorieën aan een individuele student worden toegekend, en 3) de 
hoogte van het totale budget in relatie tot het studentenaantal. Ook moet de mogelijkheid 
worden onderzocht het bedrag jaarlijks te indexeren. 
 
De Raad memoreert tevens graag uw toezegging om de procedure voor de verdeling en 
vaststelling van het aantal bestuursmaanden, dat de hoogte van het te ontvangen 
ondersteuningsbedrag bepaalt, transparant te maken. De verschillende procedures en rollen 
van de assessoren en de PKvV kunnen op de studentenwebsite inzichtelijk worden gemaakt. 
Enkele artikelen in de bijlagen van deel II moeten vervolgens overeenkomstig deze 
informatie worden aangepast.  
 
Hoogachtend, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.186 d.d. 14 oktober 2019 
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INSTEMMING REGELING FINANCIËLE 

ONDERSTEUNING STUDENTEN 2019 
 
 

UR-INSTEMMINGSBESLUIT nr. 186 
 
 
De Universiteitsraad te Leiden, 
in vergadering bijeen op maandag 30 september en maandag 14 oktober 2019; 
 
kennis genomen hebbende van 
- het concept Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019 d.d. 11 september 2019 

(SOZ), 
 
gelet op  
- artikel 9.33 lid 1 sub g van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(WHW), 
 
gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 30 september en 14 oktober 2019, 
 
 
 

BESLUIT: 
 
 
 
in te stemmen met de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 2019 zoals aangeboden in de 
bijlage van bovengenoemd schrijven d.d. 11 september 2019. 
 
 
Leiden, 14 oktober 2019 
 
 
 
 
Voorzitter 

 
 
 
Griffier 
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