
Vergoedingsregeling voor bestuurders van studentenpartijen aan de 
Universiteit Leiden (2022) 
Voor studenten die plaatsnemen in het bestuur van een studentenpartij bestaat de mogelijkheid 
om via het LAssO een vergoeding aan te vragen. Een studentenpartij is een 
medezeggenschapsentiteit die in de gelegenheid is een kieslijst aan te leveren ten behoeve van de 
verkiezingen van de studentleden in de faculteits- en Universiteitsraad. Er zijn een aantal 
basistaken vastgesteld, waarvan verwacht wordt dat besturen van studentenpartijen die 
ondernemen:  

• Het werven van verkiezingskandidaten en het opstellen van lijsten voor de verkiezingen; 
• Het opstellen van partijpunten of een partijprogramma; 
• Het opbouwen van een netwerk, onder andere door het organiseren van activiteiten voor 

leden;  
• Het faciliteren van kennisdeling tussen fracties en faculteiten;  
• Het scholen van nieuwe raadsleden. 

Het bestuur van een studentenpartij komt in aanmerking voor een bestuursbeurs als zij: 

• Voldoet aan de hierboven genoemde basistaken;  
• Minstens één jaar bestaat en één keer heeft meegedaan aan de universitaire verkiezingen; 
• Minstens één zetel heeft in een faculteits- en/of de Universiteitsraad.  

Vergoedingshoogte  

Hierna wordt een model gepresenteerd dat in het bepalen van de vergoedingshoogte de volgende 
aspecten belang toedicht: de tijd die voor de werkzaamheden vereist is geweest, het aantal 
bediende studenten, de mate waarin de studentenpartij impact heeft op de gehele universitaire 
gemeenschap en incidentele aspecten die beloning verdienen. Hierbij moet de aanvragende 
organisatie expliciet toelichting geven bij hun werkzaamheden in het licht van de 
beoordelingscriteria.  

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van een aantal criteria: 

• Het aantal door de organisatie bestede uren, waarvan <25% vergadertijd mag zijn (cijfer 
tussen 0 en 5, waarbij 1 punt staat voor 2000 besteedde uren);  

• De grootte van de bediende studentengemeenschap, beschouwd in verhouding tot het 
aantal faculteiten waar de studentenpartij actief betrokken is en participeert in de 
verkiezingen voor de medezeggenschap (cijfer tussen 0 en 5), waarbij de volgende 
verdeling van punten wordt gehanteerd: 

o 1 punt indien actief op 1 of 2 faculteiten; 
o 2 punten indien actief op 3 of 4 faculteiten; 
o 3 punten indien actief op 5 faculteiten; 
o 4 punten indien actief op 6 faculteiten; 
o 5 punten indien actief op 7 faculteiten. 

• Een criterium betreffende de impact die de studentenpartij heeft op de gehele 
universitaire gemeenschap (cijfer tussen 0 en 5). Daarbij wordt gelet op een aantal 
aspecten; 

o Bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van de medezeggenschap; 
o Bijdragen aan de binding van de academische gemeenschap; 
o Behartigen van belangen van een diverse groep studenten.  



• Een eventuele bonus, die geen effect heeft op de noemer van de uiteindelijke verhouding, 
van 0,5 punt voor bijvoorbeeld vernieuwende of sterk geprofessionaliseerde 
werkzaamheden, mits afdoende beargumenteerd door het LAssO.  

Het bekomen cijfer staat op een totaal van 15 punten en word herleid naar een totaal op 7,5. Dat 
eindcijfer is de definitieve indicator voor het aantal bestuursmaanden, waar bij 0 uit 0 punten 
staat voor 0 bestuursmaanden en 7,5 uit 7,5 punten staat voor 22,5 bestuursmaand. De 
bovengrens voor het aantal bestuursmaanden is vastgesteld op 22,5 bestuursmaand (exclusief 
mogelijke bonus).  

Rekenmodel RFOS volgens LAssO-toekenningsmodel (2022) 

Criterium Cijfer Toelichting 
Aantal uren /5  
Grootte bediende groep /5  
Impact  /5  
Bonus    
Totaal  /15  
Herleid totaal /7,5  
Bestuursmaanden   Herleid totaal * 3 

 

 


