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Datum 


8 februari 2016 
Onderwerp 


Plan van Aanpak project allocatiemodel eerste geldstroom Universiteit van Amsterdam 
 
 
Doel 
 
Het doel van dit project is om een breed gedragen allocatiemodel vast te stellen op basis waarvan de 
eerste geldstroom van de Universiteit van Amsterdam (jaarlijks) verdeeld wordt. Dit allocatiemodel 
zal na vaststelling verwerkt worden in de kaderbrief en begroting. Daarvoor is het belangrijk dat het 
definitieve besluit uiterlijk 15 april is genomen voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Na 
inwerkingtreding zullen de spelregels van dit allocatiemodel niet meer wijzigen gedurende de 
resterende looptijd van het Instellingsplan (IP) 2015-2020. Dit om voor alle betrokkenen rust en 
zekerheid te creëren over de methode waarop de eerste geldstroom (Rijksbijdrage en collegegelden) 
wordt verdeeld binnen de UvA. Na het vaststellen van het volgende IP in 2020 zal beoordeeld 
worden of dit nieuwe IP aanleiding geeft tot aanpassingen in het allocatiemodel. 
 
Achtergrond 
 
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet studievoorschot begin dit jaar heeft de gezamenlijke 
vergadering vanaf begrotingsjaar 2016 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting1. 
Daarnaast heeft, als onderdeel van het 10-puntenplan, de kaderbrief ter consultatie voorgelegen aan 
de academische gemeenschap. Uit de aard en omvang van de reacties op de kaderbrief spreekt een 
grote betrokkenheid. Hieruit maakt het CvB op dat de ingezette lijn van meer transparantie de juiste 
richting is. Het allocatiemodel is een onderwerp dat in reacties op de kaderbrief veelvuldig naar 
voren is gekomen.  
 
Het College van Bestuur vindt het belangrijk om in het licht van het IP 2015-2020 te toetsen of het 
huidige allocatiemodel nog past bij de uitgestippelde strategie en de huidige situatie van de 
universiteit. Daarom wil het CvB daarom het allocatiemodel onder de loep nemen en hierover een 
brede discussie te voeren. Dit is ook met de medezeggenschap zo besproken. De bedoeling is om via 
verschillende stappen de discussie hierover te voeren en gezamenlijk tot een opzet te komen voor 
een model om de eerste geldstroom (zijnde de Rijksbijdrage en de collegegelden) te verdelen. Dit 
kan zowel een nieuw model zijn als het, al dan niet op onderdelen gewijzigde, huidige model. Om te 
waarborgen dat de uitkomst van deze discussie breed gedragen wordt binnen de universiteit, is het 
belangrijk dat alle geledingen vertegenwoordigd worden in deze discussie. Daarnaast moet iedereen 
die dat wil de mogelijkheid krijgen om input te leveren voor de discussie over het allocatiemodel.  
 
De uitdaging in dit project zit vooral in het voeren van een fundamentele discussie over wat 
belangrijk is voor de universiteit als geheel, het afwegen van de belangen van verschillende 


                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2015/04/01/inwerkingtreding-wet-
studievoorschot-hoger-onderwijs/brief-aan-instellingen-inwerkingtreding-wet-studievoorschot-voor-online.pdf 
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faculteiten, medewerkers en studenten en het kiezen van daarbij passende verdeelprincipes en 
parameters. Het voorgestelde proces is daarom vooral op deze onderdelen gericht.  
 
In deze notitie wordt de aanpak, inclusief uitgangspunten en stappenplan, voor dit proces 
uiteengezet.  
 
Visie op het allocatiemodel  
 
Het allocatiemodel wordt bij de UvA gebruikt om de 1e geldstroom (inclusief collegegelden) te 
verdelen over de faculteiten. Het allocatiemodel is onderdeel van het financieel beleid van de 
universiteit. Het wordt als middel ingezet om een bijdrage te leveren aan het behalen van de 
strategische doelen van de universiteit zoals die zijn beschreven in het Instellingsplan 2015-2020 
(zie bijlage D). Dit betekent onder andere dat het allocatiemodel in meer of mindere mate bijdraagt 
aan: verbetering van onderwijs- en onderzoekskwaliteit, interdisciplinariteit, internationalisering, 
vernieuwing, het stimuleren van ondernemerschap, het vergroten van de externe focus, het belonen 
van studiesucces en talentbeleid. Om te borgen dat deze doelen gehaald worden, is het belangrijk dat 
er duidelijke en meerjarige afspraken worden gemaakt over de verdeling van het geld. Op dit 
moment geldt het allocatiemodel alleen voor de faculteiten FGw, FNWI, FMG, FEB en FdR en 
ontvangen AMC, ACTA en AUC de aan hen toerekenbare variabele rijksbijdrage en collegegelden 
aangevuld met overeengekomen beleidsmatige bijdragen. In de discussie over een allocatiemodel 
kan op dit punt een andere keuze worden gemaakt.  
Het invoeren van een allocatiemodel is in essentie een verdeelvraagstuk. Bij het inrichten van een 
model om de 1e geldstroom te verdelen, kunnen meerdere verdeelprincipes worden gebruikt die 
bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen. Het allocatiemodel kan bijvoorbeeld worden 
ingezet om studiesucces te bevorderen, maar ook om het binnenhalen van onderzoekssubsidies te 
stimuleren. Deze verdeelprincipes worden vervolgens vertaald naar parameters, zoals het aantal 
studiepunten of gerealiseerde tweede-geldstroomomzet, op basis waarvan de 1e geldstroom verdeeld 
kan worden. Deze parameters moeten eenduidig geformuleerd worden. Het uiteindelijk doorrekenen 
van een model met nieuwe parameters is een technische uitvoeringskwestie.  
 
 
Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
Dit plan van aanpak gaat uit van de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan 
voorstellen voor het allocatiemodel getoetst zullen worden: 
 
Uitgangspunten:  
 De strategische doelen en middelen uit het Instellingsplan (IP) 2015-2020: Grenzeloos 


nieuwsgierig vormen een kader voor het allocatiemodel. Het allocatiemodel moet de strategie 
van de universiteit zoals beschreven in het IP ondersteunen.  


 Onlangs is een commissie gestart die onderzoek zal doen naar de financiën en de huisvesting 
van de UvA. Het CvB kiest ervoor om niet te wachten met de discussie over het allocatiemodel 
totdat de commissie met aanbevelingen komt (naar verwachting juni 2016), omdat de 
uitkomsten van deze discussie in dat geval te laat beschikbaar komen voor verwerking in de 
kaderbrief 2017. Het is mogelijk dat de commissie aanbevelingen of tussentijdse bevindingen 
doet die deze discussie raken. In dat geval worden deze  serieus onderzocht en meegenomen. 
Binnen dit project vindt een eigenstandige beoordeling plaats en wordt onderbouwd afgewogen 
in hoeverre de aanbevelingen worden overgenomen. De Commissie Financiën en Huisvesting 
wordt geïnformeerd over dit plan van aanpak. Vanaf studiejaar 2016-2017 kunnen faculteiten 
zelf voorstellen doen om af te wijken van universitaire systematiek rondom de 
instellingscollegegeldtarieven. Dit betekent in principe dat instellingscollegegelden rechtstreeks 
naar de faculteiten zullen vloeien, zodat ook de (financiële) baten of lasten van hogere dan wel 
lagere tarieven bij de betreffende faculteiten vallen. 
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 Het kostenmodel dat binnen de UvA wordt gebruikt om integrale kosten van onder andere 
dienstverlening en huisvesting toe te rekenen aan eenheden binnen de organisatie is geen 
onderdeel van de discussie over het allocatiemodel.  


 Geoormerkte rijksbijdragen kunnen niet via het allocatiemodel op een andere manier besteed 
worden dan waarvoor ze geoormerkt zijn. 


 Het kan zijn dat wijzigingen in een allocatiemodel impact hebben op lopende afspraken en/of 
regelingen. In dat geval wordt gekeken in hoeverre deze, in overleg met alle betrokkenen, 
gewijzigd kunnen worden. Het vaststellen van een nieuw allocatiemodel kan er niet toe leiden 
dat de UvA (in- of externe) afspraken, contracten of regelingen niet nakomt. 


 Verder moet bij het vaststellen van het allocatiemodel in het geval van wijzigingen duidelijk zijn 
of deze wijzigingen (in het jaar van invoering) budgetneutraal worden doorgevoerd, of dat een 
herverdeling van budgetten tussen faculteiten gewenst is. In het laatste geval moet eventueel een 
overgangsregeling bepaald worden. 
 


Randvoorwaarden:  
 Het allocatiemodel moet transparant en zowel intern als extern uitlegbaar zijn, zodat het voor 


iedereen (na enige verdieping) begrijpelijk is. Daarnaast is het zo eenvoudig mogelijk.  
 Bij het allocatiemodel wordt mede gekeken naar de externe financiering. De discrepantie tussen 


externe en interne financiering moet binnen acceptabele grenzen blijven. Als dat niet het geval is 
bestaat het risico dat intern bekostigde prestaties toenemen, terwijl extern bekostigde prestaties 
gelijk blijven of afnemen.  


 Aanpassingen in de methoden waarop de budgetten voor ACTA en AUC bepaald worden 
kunnen vanwege bestaande afspraken alleen in overleg met de VU worden doorgevoerd. 


 Het allocatiemodel faciliteert de koppeling tussen onderwijs en onderzoek. 
Het allocatiemodel moet voldoen aan een aantal financieel & technische criteria:  


 De in het allocatiemodel gebruikte parameters moeten eenduidig, hanteerbaar, meetbaar en 
telbaar zijn. 


 Het moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat financiële prikkels tot ongewenst gedrag 
leiden.  


 Een allocatiemodel houdt rekening met kostenverschillen tussen opleidingen. 
 Onnodige administratieve belasting (met bijbehorende kosten) moet voorkomen worden. 
 Het allocatiemodel mag niet leiden tot een ontwikkeling van de financiële kengetallen 


(solvabiliteit, liquiditeit, DSCR, rentabiliteit en huurquote) die niet past binnen het brede 
financieel beleid van de UvA. 


 
Met de vaststelling van het plan van aanpak zijn ook bovenstaande uitgangspunten en 
randvoorwaarden vastgesteld. Deze worden vertaald naar een toetsingskader dat wordt gebruikt om 
voorstellen voor het allocatiemodel te toetsen. Een eerste concept opzet voor dit toetsingskader is als 
bijlage A toegevoegd aan dit voorstel. 
 
Besluitvorming 
 
In het besturingsmodel UvA is vastgelegd dat het College van Bestuur onder andere 
verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de begroting, de jaarrekening en het 
personeelsbeleid2.  In dit plan van aanpak uitgegaan van besluitvorming binnen de bestaande 
structuren. Dit betekent dat het project begint met het vaststellen van het plan van aanpak door het 
College van Bestuur, nadat het plan is besproken in het CBO en met de medezeggenschap. Daarna 
wordt de medezeggenschap formeel om advies gevraagd.  
 


                                                 
2 Het Besturingsmodel UvA: http://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/uva-
profiel/uva_besturingsmodel.pdf?1359647150274 
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Het project eindigt met het vaststellen van een allocatiemodel door het CvB, nadat dit model is 
besproken in het CBO en met de medezeggenschap. De GV wordt vervolgens gevraagd om in te 
stemmen met het genomen besluit. Daar het doel van dit project is om een breed gedragen 
allocatiemodel vast te stellen, ligt in de periode tussen het vaststellen van het plan van aanpak en het 
vaststellen van het allocatiemodel de nadruk op het betrekken van de gehele academische 
gemeenschap in de discussie over een allocatiemodel voor de UvA. Informatie en 
voortgangsrapportages hieruit zullen ook gebruikt worden als voorbereiding op de 
gedachtenvorming binnen de lijnorganisatie tijdens het proces.  
 
Stappenplan 
 
Er is gekozen voor een proces waarbij vooraf de uitgangspunten en randvoorwaarden worden 
vastgelegd waaraan het allocatiemodel moet voldoen. Na gedachtevorming binnen de Academische 
gemeenschap, worden alle binnengekomen voorstellen getoetst, waarna één voorstel met maximaal 
één alternatief wordt uitgewerkt. Het College van Bestuur neemt hier – in overleg met het CBO – en 
na instemming van de GV een besluit over. 
 
Flankerend aan het onderstaande interne proces zal een student-assistent worden gevraagd in kaart te 
brengen welke verdeelprincipes en parameters andere universiteiten hanteren om een vergelijkend 
inzicht te kunnen bieden aan betrokkenen. 
 
Er worden in dit project verschillende groepen geformeerd waarin gedachtevorming en toetsing 
plaatsvindt.  


1. Een werkgroep van technisch-inhoudelijke experts die de binnengekomen voorstellen toetst 
aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en uit alle suggesties een voorstel (met 
maximaal één alternatief) destilleert.  


2. Een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van verschillende geledingen 
binnen de universiteit die fungeert als sparring partner voor de werkgroep en zorgt voor de 
verbinding met het primaire proces. In deze klankbordgroep hebben ook vertegenwoordigers 
uit de Senaat, Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) en Universitaire Commissie 
Onderwijs (UCO) zitting die de kwaliteit van het proces monitoren.  


3. Een projectgroep met enkele medewerkers uit de staf die ondersteunende 
projectwerkzaamheden verricht. 


4. Expert-pool gevormd met controllers en informatie-experts die kunnen ondersteunen bij 
financieel-technische vragen. 


Een nadere uitwerking van deze groepen (doel, samenstelling, werkwijze) is te vinden in bijlage B.  
 
In onderstaande afbeelding worden de projectstappen op hoofdlijnen beschreven. In de tekst onder 
de afbeelding worden de stappen nader uitgewerkt wat betreft o.a. planning en taakverdeling. 
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Stap 1: Plan van aanpak en uitgangspunten vaststellen 
In deze stap wordt het plan van aanpak (inclusief uitgangspunten en randvoorwaarden) vastgesteld 
door het CvB na consultatie van het CBO en na advies van de Gezamenlijke Vergadering (GV). Dit 
document beschrijft het ontwikkel- en besluitvormingsproces voor een allocatiemodel en geeft de 
kaders waaraan voorstellen worden getoetst. Na overeenstemming over het plan van aanpak worden 
de werkgroep, klankbordgroep en projectgroep zo snel mogelijk samengesteld. Een voorstel voor de 
samenstelling en de taakbeschrijving van deze groepen is bijgevoegd als bijlage B. 
Waarom deze stap? 
Hierdoor is vooraf voor iedereen precies duidelijk hoe het proces eruit ziet en aan welke 
voorwaarden de voorstellen moeten voldoen. 
Activiteiten: 


 Uitschrijven plan van aanpak en toetsingskader 
 Beschikbaar stellen resources 
 Bespreking CvB met CBO over het plan van aanpak 


organiseren. 
 Voorbereiden en begeleiden besluitvorming 
 Student-assistent aanstellen om verdeelprincipes van 


andere Nederlandse universiteiten in kaart te brengen 
(via VSNU). 


 Samenstellen werkgroep, klankbordgroep, en 
projectgroep. 


 Openbaar maken:  
 goedgekeurd plan van aanpak 
 samenstelling werkgroep, klankbordgroep, 


kwaliteitsadviesgroep en projectgroep. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie: CvB, F&C, student-
assistent 
Betrokken: Staf, CBO en GV 
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Stap 2: Brede startbijeenkomst 
In deze stap wordt een startbijeenkomst georganiseerd voor het project. Hiervoor gaat een open 
uitnodiging uit naar iedereen in de academische gemeenschap. Tijdens deze bijeenkomst worden de 
aanwezigen geïnformeerd over het proces en de uitgangspunten en randvoorwaarden die het kader 
vormen voor het toekomstige allocatiemodel. Ook wordt uitleg gegeven over het huidige 
allocatiemodel. Hiervoor wordt een korte animatie gemaakt die ook gebruikt kan worden in de rest 
van het proces en die op de UvA website zal worden gepubliceerd. Tijdens de bijeenkomst is ook 
gelegenheid voor het stellen van vragen en zal een eerste inventarisatie worden gedaan van 
mogelijke verdeelprincipes. Ook de voorstellen voor wijzigingen in het allocatiemodel die als reactie 
op de concept kaderbrief zijn ontvangen worden in deze bijeenkomst meegenomen.  
Waarom deze stap? 
Met deze stap wordt iedereen in de Academische gemeenschap die wil meedenken over het 
allocatiemodel uitgenodigd en bijgepraat over achtergronden, proces, planning en voorwaarden. 
Activiteiten: 


 Animatie met uitleg over het huidige allocatiemodel 
(laten) maken. 


 Opstellen overzicht met voorstellen voor wijzigingen in 
allocatiemodel die als reactie op de kaderbrief zijn 
binnengekomen. 


 Opstellen van programma voor de startbijeenkomst in 
overleg met de klankbordgroep Organiseren 
startbijeenkomst van een dagdeel.  


 Uitnodiging zo breed mogelijk binnen de UvA 
communiceren. 


 Na afloop: verslag publiceren op de UvA website. 
Hierin wordt een inventarisatie meegenomen van de 
inhoudelijke suggesties.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie: Projectgroep en werkgroep 
Betrokken: COR/CSR, bC, AcZ, 
S&I, klankbordgroep, UCO, 
UOC, Senaat 


Stap 3: Voorstellen formuleren  
Het idee is dat in deze stap verschillende groepen binnen de academische gemeenschap voorstellen 
uitwerken voor (een combinatie van) verdeelprincipes en mogelijke parameters voor het toekomstige 
allocatiemodel. Om dit proces te faciliteren zullen enkele discussiebijeenkomsten worden 
georganiseerd. Te denken valt hierbij in ieder geval aan enkele interfacultaire bijeenkomsten 
waarbij steeds een ander aspect of thema wordt besproken.. Als blijkt - bijvoorbeeld na overleg 
tussen werkgroep en klankbordgroep - dat aanvullende bijeenkomsten nodig zijn, kunnen deze 
worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal kort worden stilgestaan bij doel en opzet van 
het allocatiemodel. Daarna is er gelegenheid om verschillende ideeën voor verdeelprincipes en 
parameters te bespreken. Er is ook de mogelijkheid om te ‘speeddaten met een financial’ om een 
idee om te werken tot een financieel bruikbaar verdeelprincipe dat vervolgens als voorstel kan 
worden ingediend. Het is denkbaar dat ook andere groepen binnen de academische gemeenschap 
voorstellen uitwerken en indienen, bijvoorbeeld studentenwerkgroepen die studenten ondersteunen 
bij het invullen van inputformulieren De CSR ondersteunt voor uitnodiging en organisatie hiervan. 
Het eindresultaat van deze stap bestaat uit de verschillende voorstellen voor een allocatiemodel (of 
onderdelen daarvan) die aan de werkgroep worden gedaan. Vooraf zullen enkele praktische 
voorwaarden vastgelegd worden waaraan de voorstellen moeten voldoen. Dit om het eenvoudiger te 
maken voor de werkgroep om ingediende voorstellen te vergelijken en toetsen en de transparantie te 
vergroten.  
Waarom deze stap? 
Op deze manier wordt gewaarborgd dat vanuit alle geledingen van de universiteit ideeën kunnen 
worden verzameld. 


 Activiteiten: Organiseren van enkele 
discussiebijeenkomsten (in ieder geval één per campus 
en één voor de universitaire adviesorganen) om ideeën 
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voor het allocatiemodel te genereren en te verfijnen. 
 Opstellen praktische voorwaarden waar voorstellen aan 


moeten voldoen, waaronder een format (zie bijlage C 
voor een concept format). 


 Uitwerken en communiceren gedetailleerde planning 
voor het inleveren van voorstellen. 


 Op aanvraag financiële ondersteuning bieden aan 
groepen bijvoorbeeld voor het doorrekenen van 
parameters en het beantwoorden van financieel-
technische vragen. 


 Openbaar maken: de ingezonden voorstellen 


 
 
 
 
 
Wie: Academische gemeenschap, 
werkgroep en projectgroep 
Betrokken: klankbordgroep, 
F&C, AcZ, S&I, UCO, UOC, 
Senaat, expert pool. 


Stap 4: Toetsen van de ingediende voorstellen 
In deze stap worden de voorstellen getoetst aan het vooraf vastgestelde toetsingskader met 
randvoorwaarden en uitgangspunten. Hiervoor gaan twee groepen aan het werk: een werkgroep 
van inhoudelijke specialisten en een klankbordgroep met een brede vertegenwoordiging vanuit de 
academische gemeenschap. De werkgroep spart met de klankbordgroep, toetst de voorstellen aan 
het toetsingskader en geeft een transparante terugkoppeling over elk voorstel. De klankbordgroep 
toetst de werkwijze van de werkgroep en geeft feedback op het rapportages van de werkgroep. Een 
voorstel voor de samenstelling en de taakbeschrijving van beide groepen is bijgevoegd als bijlage B. 
Waarom deze stap? 
Deze stap is nodig om de voorstellen te selecteren uit de inzendingen die het beste voldoen aan het 
vooraf opgestelde toetsingskader.  
Activiteiten: 


 Organiseren bijeenkomst(en) om voorstellen te toetsen 
 WG: Toetsen van de voorstellen en opstellen van een 


inhoudelijke reactie hierop. 
 WG: formuleren van een voorstel (met maximaal één 


alternatief) voor een allocatiemodel op basis van alle 
input. Dit voorstel en het alternatief worden 
doorgerekend om de effecten op de begroting in kaart te 
brengen. Zo nodig wordt een overgangsregeling 
vastgesteld. 


 Opstellen een inhoudelijke weergave van de discussie 
binnen de werkgroep en argumentatie van de keuze. 


 KBG: Toetsen van werkwijze & terugkoppeling op de 
voorstellen. 


 KBG: formuleert een inhoudelijke reactie op het 
eindrapport van de werkgroep. 


 Openbaar maken: eindrapport van de werkgroep met de 
terugkoppeling op elk voorstel aan de hand van het 
toetsingskader. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie: Werkgroep, klankbordgroep 
& projectgroep 
Betrokken: F&C 


Stap 5: Besluitvorming & medezeggenschap 
Op basis van het voorstel van de werkgroep stelt het CvB een allocatiemodel vast na consultatie van 
het CBO en na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV).  
Waarom deze stap? 
Deze stap is nodig om de uiteindelijke keuze voor één allocatiemodel te maken, deze keuze af te 
stemmen met CBO en GV en het allocatiemodel vast te stellen.  
Activiteiten: 


 Organiseren/voorbereiden discussie CBO over voorstel 
van de werkgroep. 


 Ondersteunen bij financieel-technische issues. 
 Voorbereiden en begeleiden besluitvormings-


documenten. 
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 Overleg tussen CvB en GV over voorgenomen besluit 
 Instemming van GV verkrijgen 


Wie: CvB, CBO, GV 
Betrokken: Werkgroep, F&C 


 
Organisatie, planning en resources 
 
De werkgroep, klankbordgroep en projectgroep worden geformeerd vanuit de bestaande organisatie 
(met uitzondering van enkele student-assistenten). In bijlage B zijn de geschatte werkdagen 
opgenomen voor de werkgroep, klankbordgroep en de projectgroep. De totale hoeveelheid geschat 
werk bedraagt circa 600 werkdagen, inclusief gebruik van een expert pool bestaande uit controllers 
en informatie-experts vanuit verschillende geledingen binnen de universiteit.  
 
De planning van het project gaat ervan uit dat alle betrokkenen gedurende het project de geschatte 
tijd beschikbaar zijn. Er wordt een detailplanning opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is 
wanneer de beschikbaarheid verwacht wordt. 
 
Er moet verder rekening worden gehouden met circa € 100.000 out of pocket kosten o.a. voor het 
organiseren van bijeenkomsten, het maken van de animatie en eventuele inhuur voor extra 
ondersteunende werkzaamheden. 
 
Risicotabel 
Risico’s Mogelijke beheersmaatregelen 
Gestelde deadline wordt niet gehaald, omdat 
meer tijd voor het overleg nodig is. 


De planning van de begroting 2017 (inclusief 
kaderbrief) naar achteren verplaatsen. 


 In overleg met de medezeggenschap afwijken 
van de reguliere instemmingstermijn. 


Gestelde deadline wordt niet behaald, omdat 
benodigde capaciteit niet beschikbaar is. 


De werkgroep, klankbordgroep en het 
projectteam zo snel mogelijk samenstellen na 
vaststelling plan van aanpak. 


 Er wordt een detailplanning opgesteld, zodat 
voor iedereen duidelijk is wanneer de 
beschikbaarheid verwacht wordt. 


Gestelde deadline wordt niet behaald, omdat de 
gevraagde informatie niet op tijd beschikbaar is. 


Zo snel mogelijk na ontvangen voorstellen, lijst 
opstellen met eventueel aanvullend benodigde 
informatie. 


De commissie financiën komt na het vaststellen 
van het allocatiemodel met adviezen die niet 
aansluiten op het vastgestelde model.  


De werkgroep maakt nadere afspraken met de 
commissie financiën. 
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Bijlage A: Voorbeeld toetsingskader allocatiemodel eerste geldstroom UvA 
 


                                                                      Scenario's   S0: 
Huidig 


S1 S2 S3 


Beoordelingscriterium 


Aansluiting op strategische doelen         


Verbetert onderwijskwaliteit         


Verbetert onderzoekskwaliteit         


Bevordert interdisciplinariteit         


Bevordert internationalisering         


Beloont studiesucces         


Vergroot de externe focus         


Discrepantie met externe financiering is acceptabel         


…         


Mate van transparantie en complexiteit         


Transparantie         


Uitlegbaarheid – Intern         


Uitlegbaarheid – Extern         


Eenvoud         


…         


Financieel & technische criteria         


Overgangsregeling duidelijk         


Leidt niet tot onbedoelde effecten         


Aansluiting kostenpatroon faculteiten         


Administratieve belasting         


…         


Criteria gebruikte parameters         


eenduidig         


hanteerbaar         


telbaar         


meetbaar         


…         


De scenario's worden gescoord op een 5 puntschaal voorzien van kleurcodering. 


Bovenstaande lijst is een voorbeeld. Bij het definitieve kader moet per criteria een definitie 


worden toegevoegd. 
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Bijlage B: Werkwijze en samenstelling werkgroep, klankbordgroep en projectteam 
 
Werkgroep Allocatiemodel 
Doel: De werkgroep faciliteert de discussiebijeenkomsten en toetst de binnengekomen voorstellen 
aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en destilleert uit alle suggesties een voorstel voor een 
allocatiemodel.  
 
Samenstelling: De werkgroep wordt gevormd 
door technisch-inhoudelijke specialisten.  
 
Voorzitter (onafhankelijk) – circa 20 dagen 
Hoogleraar bedrijfskunde/economie/financiën – 
circa 20 dagen  
Directeur bedrijfsvoering/fin faculteit – circa 20 
dagen 
medewerker Academische zaken – circa 30 
dagen 
medewerker Strategie & Informatie – circa 30 
dagen 
controller Financiën & Control – circa 50 dagen 
secretaris Financiën & Control – circa 30 dagen 
student-assistent – circa 20 dagen 
 


Werkwijze:  
De werkgroep is verantwoordelijk voor de 
organisatie van enkele bijeenkomsten voor de 
Academische gemeenschap om ideeën te 
genereren en verzamelen.  
De werkgroep beschrijft bij de start de 
voorgenomen werkwijze in detail in een 
openbaar document. 
De werkgroep rapporteert tijdens het proces met 
enige regelmaat over de voortgang zowel aan de 
klankbordgroep, academische gemeenschap als 
aan het CvB als opdrachtgever. 
Na de deadline voor het inzenden van 
voorstellen worden meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd om de voorstellen te toetsen aan 
het vooraf vastgestelde toetsingskader. 
Ook wordt een bijeenkomst georganiseerd om 
alle ontvangen suggesties door te nemen met de 
klankbordgroep.  
Op basis van de interne discussies stelt de 
werkgroep een inhoudelijke reactie op ieder 
voorstel op. 
Deze wordt voorgelegd aan de klankbordgroep 
waarbij deze feedback geeft op de helderheid en 
transparantie van het document. 
De werkgroep ontwikkelt verder een voorstel 
voor een allocatiemodel op basis van de 
voorstellen die voldoen aan het toetsingskader. 
Eventueel wordt ook een alternatief voorstel 
uitgewerkt, waarbij het CvB de uiteindelijke 
keuze tussen de voorstellen maakt. 


 
Klankbordgroep Allocatiemodel 
Doel: De klankbordgroep fungeert als sparring partner voor de werkgroep en zorgt voor de 
verbinding met het primaire proces. De klankbordgroep levert feedback op alle tussen- en 
eindproducten van de werkgroep.  
 
Samenstelling: De klankbordgroep bestaat uit 
een vertegenwoordiging vanuit faculteiten en de 
medezeggenschap 
 
Voorzitter (te kiezen uit de leden) – circa 5 
dagen 
2 leden CSR – twee maal circa 5 dagen = 10 
dagen 
2 leden COR – twee maal circa 5 dagen = 10 
dagen 


Werkwijze:  
De klankbordgroep kan tevens de werkgroep 
ondersteunen bij de organisatie van 
bijeenkomsten in het kader van dit project. 
De werkgroep belegt een bijeenkomst om alle 
binnen gekomen voorstellen met de 
klankbordgroep te bespreken. 
De klankbordgroep komt bijeen om het concept 
(eind) rapport van de werkgroep te bespreken 
en hier een reactie op te formuleren. Daarnaast 
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Voor elke faculteit: 
1 vertegenwoordiger van de 
onderwijs/onderzoeksorganisatie (de decaan 
doet hiervoor een voorstel) – zeven maal 5 
dagen = 35 dagen 
1 lid Senaat, 1 lid UOC, 1 lid UCO = 3 maal 5 
dagen = 15 dagen 


kan de werkgroep waar nodig de 
klankbordgroep consulteren. 


 
 
Projectgroep Allocatiemodel 
Doel: Uitvoeren van ondersteunende projectwerkzaamheden gedurende het totale project  
Samenstelling:  
 Controller F&C – financieel-inhoudelijke 


ondersteuning – circa 75 dagen 
 Beleidsmedewerker F&C – organisatorische 


ondersteuning, schrijven van verslagen, 
beleidsstukken – circa 75 dagen 


 Medewerker academische zaken – circa 30 
dagen 


 Communicatie medewerker – organiseren 
van bijeenkomsten, schrijven berichten – 
circa 50 dagen 


 Communicatie adviseur – denkt mee over 
communicatie – circa 30 dagen 


 Student-assistent – circa 25 dagen 
 


Werkwijze:  
De projectgroep verzorgt alle ondersteunende 
projectwerkzaamheden, bijvoorbeeld: 
 Zorgt voor planning van alle activiteiten 
 Organiseert de bijeenkomsten 
 Zorgt voor verslaglegging en communicatie 


over bijeenkomsten en (tussen)resultaten 
 Adviseert over hoe gedurende het proces 


verbinding kan worden gezocht met de 
academische gemeenschap 


 Geeft opdracht voor het maken van een 
animatiefilm en ziet toe op de uitvoering. 


 Andere voorkomende werkzaamheden. 


 
Expert-pool 
Doel: Bieden van financieel-inhoudelijke ondersteuning bij het formuleren van voorstellen en het 
doorrekenen van parameters. 
Samenstelling:  
 Controllers 
 Informatie-experts 


Werkwijze:  
 Verzorgen van ‘speeddaten met een 


financial’ om een idee om te werken tot een 
financieel bruikbaar verdeelprincipe dat 
vervolgens als voorstel kan worden 
ingediend. 


 Op aanvraag financiële ondersteuning 
bieden aan groepen bijvoorbeeld voor het 
doorrekenen van parameters en het 
beantwoorden van financieel-technische 
vragen. 
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Bijlage C. Concept format voor voorstellen 
 


Voorstel voor het allocatiemodel van de UvA 
 


 
Verdeelprincipe 
  
Beschrijf hier volgens welk verdeelprincipe de 1e geldstroom van de UvA verdeeld zou moeten worden. 
Een voorbeeld hiervan is: elk onderzoeksinstituut moet een basisbudget hebben. 


 
Koppeling met strategie van de UvA 
 
Beschrijf hier in hoeverre dit verdeelprincipe de strategie van de UvA ondersteunt.  
Voorbeeld: het waarborgt de basiskwaliteit van het onderzoek van de UvA 
 
 
 
  


Parameter 
  
Beschrijf hier op welke manier het verdeelprincipe wordt gehanteerd in het model. Volgens welke 
parameter(s) wordt het geld verdeeld. Bij het bovenstaande voorbeeld is de parameter het aantal 
onderzoeksinstituten van een faculteit. 
 
 


Voordelen 
  
Waarom is het belangrijk om dit verdeelprincipe te hanteren? Wat verbetert er hierdoor? 
Voorbeeld: De zekerheid van een basisbudget van een onderzoeksinstituut kan de werkdruk van 
onderzoekers verlagen. 
  


Nadelen 
  
Heeft dit verdeelprincipe of gekozen parameter ook nadelen. Heeft u een idee hoe hiermee moet worden 
omgegaan?  
Voorbeeld: Faculteiten mogen zelf onderzoeksinstituten starten en kunnen zo extra inkomsten genereren. 
Mogelijke oplossing: Het bedrag per onderzoeksinstituut moet afhankelijk zijn van het aantal fte 
onderzoekers. 
 
 
Gegevens van de inzender: 
  


Naam:   


Faculteit:   


E-mail:   


Telefoonnummer:   
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1. INLEIDING 
De Universiteit van Amsterdam heeft het voornemen om in het kader van het instellingsplan 2015-2020 te 


toetsen of het huidige allocatiemodel nog past bij de huidige situatie en strategie van de universiteit. De 


komende tijd zal daarover een brede discussie binnen de universiteit gevoerd worden. Hierbij helpt het de 


discussie om meer inzicht te krijgen in hoe de allocatiemodellen van andere Nederlandse universiteiten 


ingericht zijn.  


 
Nederlandse universiteiten ontvangen een groot gedeelte van hun inkomsten via de rijksbijdrage en 


collegegelden. Deze twee worden samen de eerste geldstroom genoemd. Naast de eerste geldstroom 


ontvangen universiteiten ook geld via de tweede geldstroom (subsidies van o.a. NWO en KNAW) en 


derde geldstroom (onder andere middelen van de EU en contractonderwijs en onderzoek).  


 
Dit onderzoek gaat over de interne allocatie van de eerste geldstroom. Universiteiten ontvangen een 


rijksbijdrage voor wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie. De rijksoverheid gebruikt een 


bekostigingsmodel voor de verdeling van de rijksbijdrage over de Nederlandse universiteiten. Dit 


bekostigingsmodel is opgesplitst in een onderwijs- en onderzoeksdeel. Het onderwijsdeel is gebaseerd op 


het aantal inschrijvingen, het aantal bachelor- en masterdiploma’s en basisfinanciering. Het onderzoeksdeel 


is gebaseerd op het aantal promoties, het aantal bachelor- en masterdiploma’s en basisfinanciering. De 


universiteiten krijgen deze middelen rechtstreeks uitgekeerd in de vorm van een lumpsum. Een universiteit 


is vrij om zelf te bepalen hoe het geld over faculteiten wordt verdeeld en beslist zelf hoe zij het geld 


uitgeeft aan personeel, materieel en huisvesting.a 


 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de parameters die Nederlandse universiteiten 


gebruiken om onderwijs- en onderzoeksgelden te verdelen. Daarnaast is de relatie tussen strategische 


doelen en de toekenning van budgetten een belangrijk aspect. Via een vragenlijst die verstuurd is aan alle 


leden van de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) is er informatie verzameld voor dit 


onderzoek.  


 
Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek. De gegevens worden hierin anoniem beschreven en 


vergeleken, dus zonder namen van universiteiten te noemen. Voor deze anonimiteit is gekozen om de 


drempel om aan dit onderzoek mee te doen zo laag mogelijk te houden.   


                                                           
a http://www.vsnu.nl/nl_NL/bekosting-universiteiten.html en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-
onderwijs/inhoud/financiering-hoger-onderwijs  



http://www.vsnu.nl/nl_NL/bekosting-universiteiten.html

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/inhoud/financiering-hoger-onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/inhoud/financiering-hoger-onderwijs
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2. ONDERZOEKSMETHODE 
 


Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de allocatiemodellen van universiteiten in 


Nederland. Daarbij gaat het niet om het detail tot het diepste niveau, maar om een globaal beeld te krijgen 


welke parameters gebruikt worden, hoe zwaar de verschillende parameters wegen, wat de rationale 


gedachte achter het verdeelmodel is en wat de positieve en negatieve ervaringen met de verschillende 


modellen zijn. Om dit te onderzoeken is een vragenlijst uitgestuurd naar alle leden van de Commissie 


Financiële Aangelegenheden (CFA) van de VSNU. In deze vragenlijst komen de volgende onderwerpen 


aan bod: Verdeling eerste geldstroom, de link tussen het allocatiemodel en strategische doelstellingen, 


positieve en negatieve ervaringen met het allocatiemodel en of er rekening wordt gehouden met 


kostenverschillen tussen faculteiten. In het tweede gedeelte van de vragenlijst wordt er ingegaan op de 


parameters die gebruikt worden om budget voor onderwijs en onderzoek te alloceren. De respons van 


deze vragenlijst ligt hoog. Alle veertien ondervraagde universiteiten hebben de vragenlijst ingevuld terug 


gestuurd. Daarnaast heeft een aantal universiteiten eigen documenten over het allocatiemodel toegevoegd. 


Deze documenten zijn gebruikt om relevante zaken toe te voegen aan de toelichting van de resultaten.  
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3. RESULTATEN 
In deze sectie worden de resultaten besproken. De indeling van de resultaatbehandeling is gebaseerd op de 


uitgestuurde vragenlijst die is opgenomen in de bijlage. Per vraag worden de belangrijkste punten uit de 


gegeven toelichtingen samengevat. Daarbij wordt ook ingegaan op de overeenkomsten en de opmerkelijke 


verschillen tussen universiteiten. 


1. Hoe wordt de totale eerste geldstroom verdeeld?  


In dit onderzoek is als eerste gevraagd hoe de eerste geldstroom wordt verdeeld. Uit het onderstaande 


staafdiagram blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende universiteiten. Dit komt onder 


andere doordat sommige universiteiten centrale budgetten hebben voor huisvesting en diensten, terwijl 


andere universiteiten de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) doorbelasten naar de faculteiten. 


Daardoor is het percentage dat deze laatste universiteiten verdelen over onderwijs en onderzoek relatief 


hoger. Ook kunnen er verschillen bestaan in de voorzieningen en dienstverlening die centraal bekostigd 


worden en de voorzieningen en dienstverlening die faculteiten zelf uit hun onderwijs- en 


onderzoeksbudget moeten betalen.  


 
 


De component ‘overig’ bevat o.a. de strategische doeleinden, centrale lasten, specifieke toewijzingen en 


ICT kosten. Opvallend is dat bij alle universiteiten het bedrag dat gealloceerd wordt aan onderwijs gelijk of 


hoger is dan aan onderzoek. Een mogelijke verklaring hiervan is dat op landelijk niveau de rijksbijdrage 


onderwijs en collegegelden samen hoger zijn dan rijksbijdrage onderzoek.  
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2. Is er een bewuste keuze gemaakt voor deze verdeling? 


 
Twaalf van de veertien universiteiten geeft aan dat er een bewuste keuze is gemaakt voor de verdeling van 


de eerste geldstroom en twee universiteiten geven aan dat daar geen sprake van is. Uit de toelichting van 


één van deze twee universiteiten blijkt dat er wel een bewuste keuze is gemaakt om niet af te wijken van de 


verdeling van de rijksbijdrage. De andere universiteit geeft aan dat er geen bewuste keuze is gemaakt voor 


de procentuele verdeling over onderwijs en onderzoek, maar er is wel een bewuste keuze gemaakt om het 


gegeven onderwijs ook daadwerkelijk te vergoeden via het interne allocatiemodel. De vier meest genoemde 


uitgangspunten van het allocatiemodel zijn de volgendea: 


1. Het volgen van bekostigingsmodel van het ministerie van OCW wordt door zeven universiteiten 


genoemd.b 


2. De bekostiging moet een zekere relatie kennen met de geleverde inspanningen. Dit argument 


wordt door zes universiteiten genoemd.  


3. Vier universiteiten streven naar een eenvoudig en transparant model met een beperkt aantal 


variabelen.  


4. Vier respondenten vinden de aansluiting van het allocatiemodel op de strategische doeleinden een 


belangrijk aspect. 


 


 


 


 


 


  


                                                           
a Sommige universiteiten hebben meerdere uitgangspunten genoemd, waardoor het totale aantal hier hoger is dan 
het aantal universiteiten. 
b Met het volgen van het bekostigingsmodel van OCW bij de verdeling wordt in dit geval zowel het doorgeven van 
de rijksbijdrage aan faculteiten op basis van de parameters uit het rijksbekostigingsmodel bedoeld, als het volgen van 
de verdeling in onderwijs- en onderzoeksgelden. In het laatste geval bepaalt het bekostigingsmodel dus wel de 
verdeling van de totale beschikbare middelen over onderwijs en onderzoek, maar worden deze intern (in ieder geval 
voor een deel) op basis van andere parameters dan in de rijksbijdrage verdeeld. 


Ja 
12 


Nee 
2 
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3. Wordt het allocatiemodel gebruikt om de strategische doelen die de universiteit nastreeft te 


behalen? 


  
Uit de bovenstaande grafiek valt op dat er meer dan veertien antwoorden zijn verwerkt.Dit komt doordat 


er twee universiteiten zijn die ja en nee ingevuld hebben. Eén van de universiteiten die ook ‘nee’ heeft 


geantwoord geeft aan dat het allocatiemodel niet op alle punten aansluit op de strategische doelen. De 


andere universiteit geeft aan dat zij een apart budget hebben voor strategische doeleinden dat buiten het 


allocatiemodel om gaat. Overigens blijkt uit de toelichtingen dat vrijwel alle universiteiten strategische 


budgetten hebben. Deze budgetten hebben als doel strategische verandering of innovatie binnen 


onderzoek en onderwijs. In de meeste gevallen zijn deze budgetten onderdeel van het allocatiemodel, maar 


in een aantal gevallen lopen deze buiten het allocatiemodel om.  


 
4. Sinds welk jaar hanteert de universiteit dit allocatiemodel? 


 
De bovenstaande grafiek laat zien sinds wanneer het allocatiemodel in gebruik is of wanneer de laatste 


majeure aanpassing is geweest. 2013 is het jaar waarin de meeste grote aanpassingen aan het model zijn 


gedaan of een nieuw allocatiemodel in gebruik is genomen. Verder blijkt uit de toelichting van de 


respondenten dat zij regelmatig het allocatiemodel aanpassen. Een aanpassing in het bekostigingsmodel 


van OCW is in veel gevallen een reden om het allocatiemodel bij te stellen. 


5. Wordt het allocatiemodel van de universiteit periodiek aangepast? 
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Twaalf van de veertien universiteiten geeft aan het allocatiemodel periodiek aan te passen. Bij deze 


universiteiten is de basis van het allocatie model hetzelfde, maar wordt dit altijd periodiek aangepast 


vanwege een wijziging in het bekostigingsmodel van OCW of omdat er een evaluatie van het model 


plaatsvindt wat leidt tot ontwikkeling. Eén van de twee universiteiten die aangeven hun allocatiemodel niet 


periodiek aan te passen, geeft aan dat het model om de drie jaar wordt geëvalueerd, maar dat hier in 


principe geen sprake hoeft te zijn van een aanpassing. Bij de andere universiteit zijn geen afspraken 


gemaakt over een periodieke aanpassing, maar worden zo nu en dan technische bijstellingen gepleegd. 


Verder blijkt uit de antwoorden dat elke universiteit in de afgelopen vijf jaar een kleine of grote wijziging 


in het model heeft aangebracht. 


 
6. Worden wijzigingen in het allocatiemodel ter instemming aan de medezeggenschap 


voorgelegd? 


Alle universiteiten leggen wijzigingen van het allocatiemodel voor aan de medezeggenschap. Bij drie 


universiteiten gaat het om een adviserende rol of is onduidelijk of de medezeggenschap daadwerkelijk 


instemmingsrecht heeft. Bij in ieder geval elf universiteiten heeft de medezeggenschap sinds 2015/2016 of 


sinds de laatste grote wijziging instemmingsrecht bij wijzigingen van het interne verdeelmodel.  
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7. Wat zijn de positieve ervaringen met het allocatiemodel? 


 


In het bovenstaande cirkeldiagram staan de positieve ervaringen die meer dan één keer zijn genoemd. De 


transparantie, eenvoud en stabiliteit van het allocatiemodel worden door zeven van de veertien 


universiteiten genoemd als positieve ervaring. Daarnaast wordt het direct doorgeven van de prikkels uit het 


bekostigingsmodel van OCW door zes respondenten als positief ervaren. Door zes universiteiten wordt de 


beloning op basis van de prestaties van de faculteiten als positief ervaren.  


Naast de meest benoemde voordelen zijn er ook positieve ervaringen die maar door een enkele universiteit 


genoemd wordt en niet in het cirkeldiagram opgenomen zijn. Zo zegt één universiteit dat juist de 


specifieke toewijzingen zorgen voor dynamiek in het model en ziet één universiteit de focus op het 


verwerven van inkomsten van buitenaf (2e en 3e geldstroom) als positief punt van het allocatiemodel. Ook 


ziet één universiteit bij het opstellen van het allocatiemodel, het gebruik van een klankbordgroep met 


daarbij betrokkenheid uit alle onderdelen als een positief punt. Hierdoor wordt het opgestelde model over 


het algemeen breed geaccepteerd. Als laatste noemt één universiteit dat er geen verrekening van 


onderwijsdienstverlening tussen faculteiten nodig is als positieve ervaring. 
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7. Wat zijn de negatieve ervaringen met het allocatiemodel? 


 


In het bovenstaande cirkeldiagram zijn de negatieve ervaringen die door meer dan één universiteit 


genoemd zijn verwerkt. De aansluiting van het allocatiemodel op het bekostigingsmodel van OCW is, 


naast één van de meest genoemde positieve ervaringen, ook meteen de negatieve ervaring die het meest 


genoemd wordt. Dit komt met name door de t-2 systematiek. Dit betekent dat de bekostiging van 


universiteiten is gebaseerd op de prestaties van ongeveer 2 jaar geleden. Dit heeft als gevolg dat de lasten 


vooruit lopen op de baten. Verder leidt de regelmatige aanpassing van het bekostigingsmodel van OCW 


tot een nadelige ervaring. Dit komt doordat sommige universiteiten het bekostigingsmodel van OCW 


zoveel mogelijk volgen en hun allocatiemodel dus zelf ook regelmatig moeten aanpassen. Bekostiging van 


kleine/nieuwe opleidingen wordt door drie universiteiten als nadelig ervaren. Ook in de bekostiging van 


onderzoek worden in ieder geval door twee universiteiten knelpunten ervaren.  


Naast de meest benoemde nadelen is er een aantal negatieve ervaringen dat maar door een enkele 


universiteit genoemd worden. Deze zijn niet in het cirkeldiagram opgenomen. Zo ziet één universiteit dat 


met name onderwijsbudgetten pas kort voor het begrotingsjaar bekend zijn als negatief punt. Daarnaast 


worden dalende budgetten bij dalende studentaantallen door sommige medewerkers als oneerlijk ervaren. 


Ook ondersteunt het allocatiemodel bij één universiteit het samenwerken tussen faculteiten niet en wordt 


de splitsing tussen onderwijs en onderzoek door één universiteit als negatief ervaren. 
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8. Wordt er rekening gehouden met kostenverschillen tussen faculteiten/opleidingen? 


 
Elf van de veertien universiteiten houdt rekening met de kostenverschillen per faculteit. Een mogelijke 


verklaring bij de universiteiten die dit niet doen zou kunnen zijn dat faculteiten binnen deze universiteiten 


redelijk vergelijkbaar zijn. De universiteiten die wel rekening houden met de kostenverschillen volgen vaak 


die van het landelijk model. In dit model zijn er drie bekostigingsfactoren namelijk: Alfa/gamma (1), bèta 


(1,5) en medisch (3) ook wel de factor laag-hoog-top genoemd. Dit geldt voor zowel de bekostigde 


aantallen inschrijvingen als graden. Eén universiteit gebruikt voor het aantal inschrijvingen en graden 


gebruik van de verhouding 1 (alfa/gamma), 1,5 (bèta) en 1,9 (medisch) en voor het aantal ingeschreven 


studenten is de verhouding 1 (alfa/gamma) en 2,44 (bèta/medisch). Eén universiteit gebruikt voor alle 


faculteiten verschillende bekostigingsfactoren, die gebaseerd zijn op kostenverhoudingen zoals 


gerapporteerd door HEFCE (Higher Education Funding Council for England). Als laatst is er één 


universiteit die verschil maakt in de hoogte van huisvestingskosten en lab- intensiteit bij zowel onderwijs- 


als onderzoekbudget. 
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3.1 ONDERWIJSVARIABELEN 
In de onderstaande tabel zijn de variabelen opgesomd uit de onderwijstabel uit de vragenlijst met daarin 


alle reacties verwerkt. Met variabelen wordt in dit onderzoek ook een vaste voet of beleidsbudget bedoeld, 


zoals ook zichtbaar is in de tabel. Waar mogelijk worden de percentages weergegeven die de relatieve 


omvang van de betreffende component weergeven (het totale bedrag dat op basis van de variabele wordt 


gealloceerd t.o.v. het totale bedrag aan onderwijsgelden). Uit de tabel blijkt dat er gemiddeld over vier tot 


vijf variabelen wordt gealloceerd met uitschieters van twee en zes variabelen. Elke universiteit gebruikt een 


vaste voet. Daarnaast komt het alloceren op basis van het aantal bachelor- en master diploma’s veel voor. 


In de tabel staat het aantal bachelor- en master diploma’s eenmaal als aparte variabele weergegeven en een 


keer samengevoegd. Hier is onderscheid in gemaakt, omdat sommige universiteiten alleen het percentage 


hebben opgegeven dat verdeeld wordt over het totaal aantal bachelor- én masterdiploma’s, terwijl andere 


universiteiten een apart percentage voor bachelor diploma’s en een apart percentage voor masterdiploma’s 


hebben opgegeven. 


 


 


                                                           
a Dit budget wordt bij deze universiteit buiten het model om direct doorgegeven aan de faculteiten.  
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Vaste voet/beleidsbudgetten ● 11 40 61 15 30 6 ● 41 50 17 9 6 ● 14 


ECTS ● 72   70  38 ●  30 70,5  68 ● 9 


Aantal bachelor + master diploma’s  15 11 10   15  16 20 12,5    7 


Aantal inschrijvingen ●  30 27 15 40   43      6 


Aantal bachelor diploma’s ●     15      30 8  4 


Aantal  master diploma’s      15      18 18  3 


Aantal eerstejaars studenten  2 19         30   3 


Aantal studenten met hoog collegegeld ●   2         ●a  3 


Factor kleine opleiding ●              1 


Aantal diploma’s ongedeeld            13   1 


Gerealiseerde collegegeld opbrengsten       41        1 


Totaal aantal variabelen 6 5 5 5 3 4 5 2 4 4 4 5 5 2  
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In onderstaande grafiek zijn de percentages uit de tabel verwerkt in staafdiagrammen. Zo wordt 


inzichtelijk hoe zwaar de verschillende variabelen in de bekostiging meetellen. Het totaalbedrag dat via het 


allocatiemodel over onderwijs wordt verdeeld varieert per universiteit. Bijvoorbeeld vanwege budgetten 


die buiten het allocatiemodel om aan huisvesting, diensten of faculteiten worden toegekend. Om die reden 


zijn de staafjes van de individuele universiteiten in de grafiek niet één op één te vergelijken. Wel zeggen de 


staafjes iets over hoe zwaar de verschillende onderwijsvariabelen bij elke universiteit meewegen. De 


universiteiten 1, 8 en 14 ontbreken, omdat bij deze universiteiten geen percentage per variabele hebben 


opgegeven. 


 


  
Uit de grafiek blijkt dat de universiteiten 4 en 10 het meeste budget doorgeven aan faculteiten op basis van 


een vaste voet. Verder valt universiteit 12 op vanwege het grote aandeel dat wordt verdeeld over het aantal 


diploma’s. De universiteiten 2, 5, 11 en 13 vertonen veel overeenkomsten. Dit komt voornamelijk doordat 


deze universiteiten een groot deel van het onderwijs budget verdelen op basis van ECTS. Verder verdelen 


deze universiteiten een kleiner gedeelte op basis van vaste voet en het aantal diploma’s of het aantal 


inschrijvingen. De universiteiten 3, 6 en 9 lijken ook enigszins op elkaar. De vaste voet heeft bij deze drie 


universiteiten een gemiddelde grootte. Verder gebruiken ze de variabelen aantal inschrijvingen en het 


aantal diploma’s. Universiteit 7 valt op vanwege de verdeling op basis van gerealiseerde collegegeld 


opbrengsten. Hieronder wordt elke variabele uit bovenstaande grafiek en tabel kort toegelicht. 


 


Vaste voet/beleidsbudgetten 


Uit de tabel blijkt dat alle universiteiten gebruik maken van een vaste voet of beleidsbudgetten in de 


onderwijsbekostiging. De respondenten geven aan dat zij hier in de allocatie gebruik van maken, omdat dit 


zorgt voor rust en stabiliteit in de bekostiging en tegelijkertijd aansluit op het bekostigingsmodel van 
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OCW. Door het bestaan van een vaste voet of beleidsbudgetten zijn faculteiten financieel minder 


afhankelijk van fluctuaties in studentaantallen. Verder is uit de grafiek op te maken dat het percentage dat 


via de vaste voet of beleidsbudgetten verdeeld wordt over de faculteiten sterk verschilt. Bij één universiteit 


ligt dit percentage boven de 60 procent, bij een andere universiteit is dit percentage lager dan 10 procent.  


 


European Credit Transfer System (ECTS) 


Verdeling op basis van studiepunten houdt in dat elk studiepunt een bedrag oplevert voor de 


desbetreffende faculteit. Dit bedrag is in de meeste gevallen gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten 


van het studiejaar twee jaar (t-3/t-2) voor het begrotingsjaar (t). Bij minimaal twee universiteiten tellen de 


studiepunten van het meest recente studiejaar (t-2/t-1) mee in de begroting (van jaar t). Toepassing van 


een vergoeding per studiepunt heeft onder meer als voordeel dat verrekeningen tussen faculteiten niet 


meer nodig zijn als studenten keuzevakken bij andere dan hun thuisfaculteit volgen. Deze variabele sluit 


niet aan bij het bekostigingsmodel van OCW. De verdeling op basis van ECTS komt bij negen van de 


veertien universiteiten voor. Vier van de negen universiteiten die deze variabelen hebben opgenomen in 


het allocatiemodel verdelen ongeveer 70 procent van het onderwijs budget aan deze variabele. De 


voornaamste reden hiervoor is dat deze variabele de inspanningen reflecteert die een faculteit moet leveren 


voor onderwijs. Daarnaast is het een prikkel om studievoortgang te bevorderen. 


 


Aantal bachelor- en master diploma’s 


Een veel genoemde reden om deze variabele op te nemen in het allocatiemodel is vanwege de aansluiting 


op het bekostigingsmodel van OCW. Allocatie op basis van het aantal bachelor- en master diploma’s komt 


voor bij respectievelijk elf en tien van de veertien respondenten. Drie van de tien universiteiten maken 


onderscheid tussen het aantal bachelor- en het aantal masterdiploma’s. Bij de universiteiten die geen 


onderscheid maken tussen deze twee variabelen, wordt tussen de 10 en 20 procent over het aantal 


bachelor en master diploma’s gealloceerd. Eén universiteit alloceert 48 procent van het onderwijs budget 


naar het aantal bachelor en master diploma’s. 


 


Aantal inschrijvingen 


Deze variabele wordt door zes van de veertien universiteiten gebruikt. Een belangrijk argument om deze 


variabele in het interne verdeelmodel op te nemen is de aansluiting op het bekostigingsmodel van OCW. 


Allocatie op basis van deze variabele fluctueert van 15 tot 40 procent van het totale onderwijs budget. 


 


Aantal eerstejaars 


Eerstejaars brengen extra begeleidingskosten met zich mee. Deze variabele komt niet voor in het 


bekostigingsmodel van OCW en wordt door drie van de veertien respondenten gebruikt. 
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Aantal studenten met hoog collegegeld 


Deze variabele komt voor bij drie van de veertien respondenten. Deze collegegelden worden direct aan de 


opleidingen toegekend. 


 


 


Factor kleine opleiding 


Deze variabele komt bij één van de veertien respondenten voor. Het gaat bij deze universiteit om de 


opleiding wiskunde die een vaste voet toegekend krijgt, omdat de opleiding zelf weinig studenten trekt, 


maar wiskunde voor de hele universiteit verzorgt. 


 


Aantal diploma’s ongedeeld 


Variabele op diploma. Door de invoer van de bachelor/master structuur is deze variabele aan het 


verdwijnen. Op dit moment wordt er nog door één universiteit gealloceerd op basis van deze variabele. 


 


Gerealiseerde collegegeldopbrengsten 


Bij deze variabele worden de collegegeldopbrengsten direct doorgegeven aan de daarvoor bestemde 


opleidingen. Van de veertien respondenten gebruikt slechts één universiteit deze variabele. 
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3.2 ONDERZOEKSVARIABELEN 
In de onderstaande tabel zijn de variabelen opgesomd die universiteiten gebruiken in de allocatie van 


onderzoeksgeld. Met variabelen wordt in dit onderzoek ook een vaste voet of beleidsbudget bedoeld, zoals 


ook zichtbaar is in de tabel. In de tabel wordt ook voor iedere variabele aangegeven hoe zwaar deze 


meeweegt in de allocatie. Het aantal variabelen dat een universiteit gebruikt om het onderzoeksbudget te 


verdelen varieert van twee tot zes variabelen. De twee belangrijkste variabelen zijn de vaste 


voet/beleidsbudgetten en het aantal promoties. 


 


ONDERZOEKSVARIABELEN 
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Vaste voet/beleidsbudgetten ● 47 72 81 29 30 16 ● 51 50  16a ●b 44 12 


Aantal promoties ● 16 28 19 50 25 26 ● 29  21,3 37 30 23 12 


Omzet/matching tweede geldstroom  17         42,1 7 14 5,


5 


5 


Aantal bachelor diploma’s ● 8    12 6        4 


Aantal master diploma’s  12    23 11        3 


Aantal bachelor + master diploma’s         20 20  35c   3 


Aantal ontwerpcertificaten ●    21   ●       3 


ECTS ●         30     2 


Percentage onderwijsdeel           36,6  33  2 


Matching derde geldstroom             23 0,


3 


2 


Valorisatie en EU      10         1 


Visitatiescores             18   1 


Ondersteuning onderzoek       41        1 


Duurteklassecorrecties              21 1 


Coördinatiekosten onderzoekscholen              3 1 


Specifieke toewijzingen              3 1 


Totaal aantal variabelen 5 5 2 2 3 5 5 3 4 4 3 6 5 6  


 


 


                                                           
a Hiervan valt 5% onder correctie onderzoek (tijdelijk) en 7% onder overheveling onderzoek (permanent). 
b Deze opbrengsten worden buiten het model om direct doorgegeven aan de faculteiten. 
c Deze variabele bevat ook het aantal diploma’s ongedeeld. 
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In onderstaande grafiek zijn de percentages uit de tabel verwerkt in staafdiagrammen. Zo wordt 


inzichtelijk hoe zwaar de verschillende variabelen in de bekostiging meetellen. Het totaalbedrag dat via het 


allocatiemodel over onderzoek wordt verdeeld varieert per universiteit. Bijvoorbeeld vanwege budgetten 


die buiten het allocatiemodel om aan huisvesting, diensten of faculteiten worden toegekend. Om die reden 


zijn de staafjes van de individuele universiteiten in de grafiek niet één op één te vergelijken. Wel zeggen de 


staafjes iets over hoe zwaar de verschillende onderzoeksvariabelen bij elke universiteit meewegen.   De 


universiteiten 1 en 8 ontbreken, omdat bij deze universiteiten geen percentage per variabele hebben 


opgegeven. 


 


 
 


Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er veel verschil is tussen de universiteiten. Universiteit 3 en 4 lijken 


het meest op elkaar. Zij gebruiken beide alleen de variabelen vaste voet/beleidsbudgetten en het aantal 


promoties. Verder zijn de universiteiten 2, 9 en 10 vergelijkbaar als het gaat om het percentage dat op basis 


van vaste voet/beleidsbudgetten wordt verdeeld. Universiteiten 3, 6, 7, 9, 11, 12 en 13 alloceren allemaal 


ongeveer 20 tot 30 procent aan de hand van het aantal promoties. Bovendien vallen de universiteiten 11 en 


13 op, omdat zij geen vaste voet/beleidsbudgetten in het allocatiemodel hebben opgenomen en daarnaast 


ongeveer een gelijk percentage verdelen over ‘percentage onderwijsdeel’. Hierbij moet opgemerkt worden 


dat universiteit 13 wel beleidsbudgetten buiten het allocatiemodel om aan faculteiten toekent voor het 


realiseren van de doelstellingen uit het Instellingsplan. Universiteit 5 verdeelt het grootste gedeelte op basis 


van het aantal promoties. Hieronder wordt elke variabele kort toegelicht.  


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


onderzoeksvariabelen 
Specifieke toewijzingen


Coördinatiekosten
onderzoekscholen
Duurteklassecorrecties


Ondersteuning onderzoek


Visitatiescores


Valorisatie en EU


Matching derde geldstroom


Percentage onderwijsdeel


ECTS


Aantal ontwerpcertificaten


Aantal bachelor + master 
diploma’s 
Aantal master diploma’s 


Aantal bachelor diploma’s 


Omzet/matching tweede
geldstroom
Aantal promoties


Vaste voet/beleidsbudgetten







18 
 


 


Vaste voet/beleidsbudgetten 


De redenen die genoemd worden voor het gebruik van een vaste voet of beleidsbudgetten zijn: 


- historische vaste budgetten van faculteiten; 


- vaste financiering van de basisorganisatie onderzoek per faculteit; en 


- stabiliteit, rust, voorspelbaarheid en toekomstgerichte bekostiging. 


Dertien van de veertien respondenten geeft aan een gedeelte van de onderzoeksgelden op basis van een 


vaste voet/beleidsbudgetten te verdelen. Het percentage van de totale onderzoeksmiddelen varieert van 16 


tot 81 procent. Dit percentage is lager naarmate er over meer variabelen wordt gealloceerd. 


 


Aantal promoties 


Dertien van de veertien respondenten geeft aan deze variabele te gebruiken in het allocatiemodel. Een 


mogelijke verklaring is dat het ook een belangrijk element is in het bekostigingsmodel van OCW. 


Gemiddeld verdelen universiteiten 28 procent van het onderzoeksbudget over deze variabele. Eén 


universiteit verdeelt 50 procent op basis van deze variabele. 


 


Aantal bachelor en master diploma’s 


Een veel genoemde reden om deze variabele op te nemen in het allocatiemodel is dat deze aansluit op het 


bekostigingsmodel van OCW. Zes van de veertien universiteiten alloceert op basis van het aantal bachelor- 


en masterdiploma’s. Drie van de zes universiteiten maakt onderscheid tussen het aantal bachelor- en het 


aantal masterdiploma’s. Hier is het percentage dat over het aantal master diploma’s wordt verdeeld bij alle 


drie hoger dan het percentage dat op basis van bachelor diploma’s wordt verdeeld. Van de zes 


universiteiten die alloceren op basis van deze twee variabelen, wordt tussen de 20 en 35 procent over het 


aantal bachelor en master diploma’s gealloceerd. Eén universiteit alloceert alleen op basis van bachelor 


diploma’s en niet op basis van masterdiploma’s (de koppeling met het masteronderwijs wordt bij deze 


universiteit via studiepuntbekostiging gemaakt). 


 


Omzet/matching tweede geldstroom 


Allocatie van budgetten op basis van de tweede geldstroom (NWO en KNAW) zou het binnenhalen van 


het tweede geldstroomonderzoek kunnen stimuleren. De faculteit hoeft minder matching zelf te 


financieren als een gedeelte al uit het verdeelmodel komt. Bij vijf van de veertien universiteiten komt deze 


variabele voor in het allocatiemodel. Het percentage dat over deze variabele wordt verdeeld varieert van 7 


tot 42 procent. 


Aantal ontwerpcertificaten 
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Bij sommige universiteiten komt naast promotie ook het ontwerpcertificaat voor. Net als de promotie kan 


voor het ontwerpcertificaat in het bekostigingsmodel van OCW een premie worden verkregen. Die wordt 


binnen de universiteit grotendeels doorgegeven aan de faculteit. Deze variabele komt voor in de 


allocatiemodellen van alle drie de technische universiteiten. Zij geven aan dit vooral te doen omdat dit in 


navolging van het bekostigingsmodel van OCW is. 


 


European Credit Transfer System (ECTS) 


De variabele ECTS wordt maar bij twee universiteiten gebruikt om onderzoek te bekostigen. Met deze 


variabele wordt een relatie gelegd tussen onderzoek en onderwijs.  


 


Percentage van het onderwijsdeel 


Deze variabele geeft de verwevenheid aan tussen onderzoek en onderwijs (iedereen die doceert besteedt in 


principe ook tijd aan onderzoek). Deze variabele komt bij slechts twee universiteiten voor en bevat bij 


deze universiteiten ongeveer 35 procent van het totale onderzoeksbudget. 


 


Matching derde geldstroom 


Cofinanciering in het verdeelmodel op basis van de derde geldstroom (contractonderzoek, EU en overige 


subsidies) geeft een prikkel om meer geld van derden te betrekken. Deze variabele komt bij twee 


universiteiten voor. 


 


Valorisatie en EU 


Deze variabele komt bij één universiteit voor en omvat 10 procent van het totale onderzoeksbudget. Deze 


universiteit heeft deze variabele niet verder toegelicht. 


 


Visitatiescores  


Deze variabele komt bij één universiteit voor en omvat 18 procent van het totale onderzoeksbudget. Deze 


universiteit heeft deze variabele niet verder toegelicht. 


 


Ondersteuning onderzoek 


Deze variabele komt bij één universiteit voor en bevat 41 procent van het totale onderzoeksbudget. Dit 


budget is afhankelijk van o.a. promoties en gerealiseerde omzet 2e en 3e geldstroom. 
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Aantal diploma’s ongedeeld 


Variabele op basis van diploma. Door de invoer van de bachelor/master structuur is deze variabele aan het 


verdwijnen. Op dit moment wordt er nog door één universiteit gealloceerd op basis van deze variabele. 


 


Duurteklassecorrecties 


Deze variabele komt bij één universiteit voor en bevat 23 procent van het totale onderzoeksbudget. Deze 


variabele corrigeert onder meer voor verschillen in huisvesting en materiële kosten 


 


Coördinatiekosten onderzoekscholen 


Deze variabele komt bij één universiteit voor en bevat 3 procent van het totale onderzoeksbudget en is 


bedoeld voor de begeleiding van onderzoek. 


 


Specifieke toewijzingen 


Deze variabele komt bij één universiteit voor en bevat 3 procent van het totale onderzoeksbudget. 
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4. CONCLUSIE 
 
Dit onderzoek geeft inzicht op basis van welke variabelen de Nederlandse universiteiten de eerste 


geldstroom (de rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek en collegegelden) verdelen. De gegevens voor 


dit onderzoek zijn verzameld door alle leden van de VSNU te vragen een vragenlijst in te vullen. Alle 


universiteiten hebben de vragenlijst ingevuld en geretourneerd.  


 


Uit de resultaten valt te concluderen dat iedere universiteit een groter gedeelte van de eerste geldstroom 


aan onderwijs dan aan onderzoek toewijst. Een verschil tussen universiteiten is hoe met de budgetten voor 


huisvesting en (centrale) diensten wordt omgegaan. Sommige universiteiten hebben centrale budgetten 


voor huisvesting en diensten, terwijl andere universiteiten de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) 


doorbelasten naar de faculteiten. 


 


Het bekostigingsmodel van het ministerie van OCW is een vaak terugkerend onderwerp in dit onderzoek. 


Dit bekostigingsmodel maakt onderscheid tussen een onderwijs- en onderzoeksdeel in de rijksbijdrage. 


Het onderwijsdeel is gebaseerd op het aantal inschrijvingen, het aantal bachelor- en masterdiploma’s en 


basisfinanciering (vaste voet). Het onderzoeksdeel is gebaseerd op het aantal promoties, het aantal 


bachelor- en masterdiploma’s en basisfinanciering (vaste voet). Universiteiten zijn niet verplicht intern de 


verdeling in onderwijs- en onderzoeksgelden te volgen. Toch blijkt de aansluiting op dit bekostigingsmodel 


het meest (7) genoemde uitgangspunt voor de verdeling van de eerste geldstroom. Daarnaast is een 


belangrijk uitgangspunt dat de interne allocatie een zekere relatie moet kennen met de geleverde 


inspanningen. Ook worden eenvoud en transparantie regelmatig als uitgangspunten voor het 


allocatiemodel genoemd. 


 
De transparantie, eenvoud en stabiliteit van het allocatiemodel worden door de meeste universiteiten 


genoemd als positief punt van hun huidige allocatiemodel. Daarnaast wordt aansluiting op het 


bekostigingsmodel van OCW en beloning op prestaties als positief ervaren. De aansluiting van het 


allocatiemodel op het bekostigingsmodel van OCW wordt tegelijkertijd ook als het grootste negatieve punt 


ervaren. Dit komt met name doordat de lasten vooruit lopen op de baten (vanwege de t-2 financiering) en 


doordat bij wijzigingen in het bekostigingsmodel van OCW ook het interne allocatiemodel aangepast moet 


worden.  


 


Alle universiteiten blijken het allocatiemodel in te zetten als middel om strategische doelen te behalen. 


Sommige universiteiten hebben daarnaast ook nog strategische budgetten die buiten het allocatiemodel om 


lopen. Verder blijkt dat iedere universiteit (met uitzondering van drie universiteiten), gebruikt maakt van 


verschillende bekostigingsfactoren per faculteit.  
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Uit de resultaten blijkt verder dat er veel verschil zit tussen de allocatiemodellen van de universiteiten. Dit 


verschil zit zowel in de gebruikte variabelen, als in het gewicht dat aan de verschillende variabelen wordt 


gehangen.  


 


Ieder model de afgelopen vijf jaar aan een kleine of grote wijziging onderworpen. Vaak is een wijziging in 


het bekostigingsmodel van OCW hiervan de aanleiding. Wijzigingen worden door alle universiteiten 


voorgelegd aan de medezeggenschap. Bij elf universiteiten heeft de medezeggenschap instemmingsrecht, 


bij de andere een minder vergaande vorm van inspraak. 


 


Uit de tabel van de onderwijsvariabelen blijkt dat er gemiddeld over vier tot vijf variabelen (inclusief een 


eventuele vaste voet/beleidsbudgetten) wordt gealloceerd. Iedere universiteit alloceert op basis van een 


vaste voet of beleidsbudgetten. Daarnaast komt het alloceren op basis van het aantal bachelor- en master 


diploma’s veel voor. Bij de onderwijsvariabelen is het bekostigingsmodel van OCW een vaak genoemd 


argument om een variabele in het allocatiemodel op te nemen. Het is daarom opmerkelijk dat er vier 


universiteiten zijn die ongeveer 70 procent alloceren op basis van de variabele ECTS, terwijl deze variabel 


niet in het bekostigingsmodel voorkomt. Het voordeel van deze variabele is dat er minder interfacultaire 


verrekeningen nodig zijn, omdat de faculteit waar de studiepunten worden behaald hier een vergoeding 


voor krijgt. 


 


Het aantal variabelen dat een universiteit gebruikt om het onderzoeksbudget te verdelen varieert van twee 


tot zes variabelen (inclusief een eventuele vaste voet/beleidsbudgetten). Dertien van de veertien 


universiteiten alloceert het onderzoeksbudget op basis van een vaste voet of beleidsbudgetten. Daarnaast 


wordt ook door dertien van de veertien universiteit het aantal promoties als variabele gebruikt om het 


onderzoeksbudget te alloceren. Het gewicht dat deze universiteiten aan de vaste voet hangt varieert van 16 


tot 81 procent. Bij de variabele promoties is deze variatie kleiner; namelijk tussen de 16 en 50 procent. Uit 


de tabel van de onderzoeksvariabelen blijkt verder dat elf universiteiten meer dan 60 procent van de 


onderzoeksgelden verdeelt op basis van de variabelen uit het bekostigingsmodel van OCW. 


Dit onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de parameters die Nederlandse universiteiten 


gebruiken om onderwijs- en onderzoeksgelden verdelen. Dankzij een respons van 100 procent, geeft het 


rapport een globaal beeld van de allocatiemodellen van alle veertien universiteiten van Nederland. Dit 


inzicht in de verschillende allocatiemodellen kan een bijdrage leveren aan de discussie die de Universiteit 


van Amsterdam voert over haar huidige allocatiemodel. 
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5. BIJLAGE 
 
Vragenlijst: 
 
Deze vragenlijst begint met een aantal algemene vragen over het allocatiemodel. Vervolgens wordt er in 
twee tabellen ingegaan op parameters van dit model. Wij vragen u om naast het invullen van de vragenlijst 
een document met de beschrijving van het allocatiemodel (indien beschikbaar) als bijlage toe te voegen.  
 
Universiteit:  
Naam contactpersoon: 
Afdeling: 
Functie: 
Telefoonnummer:  
E-mailadres: 


 
 


1. Hoe wordt de totale eerste geldstroom 
verdeeld?  


Percentage verdeeld over deze 
componenten (bij benadering)a 


Onderwijs  
Onderzoek  
Huisvesting en beheer  
Centrale diensten  
Personeel  
Investeringen (niet activeerbaar)  
Anders namelijk:  
Totaal  100% 
  
Geef hieronder indien gewenst een korte toelichting (inclusief een korte beschrijving van 
de gehanteerde definitie per categorie) 
 


 
2. Is er een bewuste keuze gemaakt voor deze verdeling? Ja/neeb 


Kunt u hieronder iets vertellen over de achtergrond van de verdeling en deze verder 
toelichten? 
 


 
3. Wordt het allocatiemodel gebruikt om de strategische doelen die 
de universiteit nastreeft te behalen? 


Ja/neeb 


Kunt u dit hieronder kort toelichten? 


 


 
4. Sinds welk jaar hanteert de universiteit dit allocatiemodel? 


 


                                                           
a Indien een component niet van toepassing is kunt u 0 invullen. 
b Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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5. Wordt het allocatiemodel van de universiteit periodiek aangepast? Ja/neeb 


Kunt u dit hieronder kort toelichten? 


 


 
 


6. Worden wijzigingen in het allocatiemodel ter instemming aan de 
medezeggenschap voorgelegd? 


Ja/neeb 


Kunt u dit hieronder kort toelichten? 


 


 
 
7. Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen met het allocatiemodel? 


 
 
 
 
 
7. Wordt er rekening gehouden met kostenverschillen tussen 
faculteiten/opleidingen? 


Ja/neeb 


Kunt u dit hieronder kort toelichten? 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
b Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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   Parameters Onderwijs: 
Parameter 
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Definitie Waarom is deze parameter in het 
allocatiemodel opgenomen? 


ECTS     
Vaste voet/beleidsbudgetten     
Aantal Bachelor Diploma’s     
Aantal Master Diploma’s     
Aantal Bachelor + Master 
diploma’s     


Aantal Diploma's ongedeeld     
Aantal eerstejaars studenten     
Aantal inschrijvingen     
Aantal studenten met hoog 
collegegeld     
Nederlandstalig/Engelstalige 
opleidingen 


    


Aantal virtuele propedeuses     
Factor kleine opleiding     
Factor buitenlandse studenten     
Anders, namelijk:     
     
Totaal  100%   


                                                           
a Indien een parameter van toepassing is, kunt u dit aangeven met een kruisje. 
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Parameters Onderzoek: 
Parameter 
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Definitie Waarom is deze parameter in het 
allocatiemodel opgenomen? 


ECTS     
Vaste voet/beleidsbudgetten     
Aantal Bachelor Diploma’s     
Aantal Master Diploma’s     
Aantal Diploma's ongedeeld     
Percentage van onderwijsdeel     
Marktaandeel onderzoeksoutput     
Aantal promoties     
Aantal ontwerpcertificaten     
Wetenschappelijk boek     
Artikel in wetenschappelijk 
tijdschrift 


    


Aantal assistenten in opleiding     
Octrooi     
Vakpublicatie     
Visitatiescores     
Aantal medewerkers     
Omzet/matching tweede 
geldstroom 


    


Matching derde geldstroom     
Anders, namelijk:     
     
Totaal  100%   


 


                                                           
a Indien een parameter van toepassing is, kunt u dit aangeven met een kruisje. 





		1. INLEIDING

		2. ONDERZOEKSMETHODE

		3. RESULTATEN

		3.1 ONDERWIJSVARIABELEN

		3.2 ONDERZOEKSVARIABELEN



		4. CONCLUSIE

		Dit onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de parameters die Nederlandse universiteiten gebruiken om onderwijs- en onderzoeksgelden verdelen. Dankzij een respons van 100 procent, geeft het rapport een globaal beeld van de allocatiemodellen va...

		5. BIJLAGE










1 
 


Bijlage D: Proof of concept: eerste doorrekening van het herziene 
allocatiemodel 
 
 
De werkgroep heeft voorstellen gedaan voor de herziening van het allocatiemodel van de UvA. 
Belangrijke vraag is of die verschillende voorstellen bij elkaar tot een werkbare uitkomst leiden. 
Daarom is een eerste doorrekening uitgevoerd. Op de navolgende pagina’s staan de 
budgetberekeningen voor de faculteiten; eerst voor het onderwijsdeel, daarna voor onderzoek. 
Hieronder volgt een korte toelichting. Benadrukt wordt dat het hier een eerste doorrekening betreft. In 
het vervolgtraject zal, in afstemming met de afdeling Financiën, Planning & Control en de faculteiten, 
nog verdere uitwerkingen gedaan moeten worden. 
 
Bijgevoegde tabellen: 


A. Totaaloverzicht 
B. Onderwijscomponent – de berekening van de budgetten in het onderwijsdeel van het nieuwe 


allocatiemodel. 
C. Onderzoekscomponent – de berekening van de budgetten in het onderzoeksdeel van het 


nieuwe allocatiemodel. 
D. Waarden en prijzen herziene allocatiemodel – de getallen en prijzen die gebruikt zijn voor de 


doorrekening 
E. Specificatie capaciteitsbudgetten 
F. Specificatie beleidsbudgetten 


 
Algemeen 
Voor de berekening is gekeken naar het jaar 2016. Hiervoor waren ten tijde van het maken van de 
berekening alle benodigde gegevens beschikbaar. De werkgroep heeft voorgesteld om de 
daadwerkelijke budgetneutrale invoering te baseren op de begroting van het jaar 2017.  
Voor de relevante faculteiten zijn de budgetten berekend volgens de nieuwe systematiek. De uitkomst 
is vervolgens vergeleken met het budget 2016 dat de eenheden toegekend hebben gekregen (het oude 
budget). Een budgetneutrale invoering is geborgd door het verschil tussen het oude en herziene model 
te verrekenen binnen de vrije beleidsruimte in het onderzoeksdeel. 
 
Onderwijs 
Het onderwijsdeel kent de volgende onderdelen: 


• Variabel budget gebaseerd op studiepunten en diploma’s. De basisprijzen voor studiepunten 
en diploma’s zijn respectievelijk € 90 en € 3500. Vervolgens is een bekostigingsfactor van 
toepassing die voor FEB, FdR, FMG en FGw 1,0 is en voor FNWI 1,5. 


• Doorgegeven rijksbijdrage: budgetten die door de overheid zijn geoormerkt binnen de 
rijksbijdrage. 


• Capaciteitsbudgetten: betreffen bij onderwijs in alle gevallen reeds bestaande budgetten die 
nu zijn gerubriceerd onder capaciteitsbudgetten.  


• Beleidsbudget:  
o De beleidsruimte wordt eenmalig vastgesteld bij de start van het herziene 


allocatiemodel.  Dit bedraagt 10% van het variabel budget. Om te voorkomen dat dit 
budget gebaseerd wordt op een (toevallig) piek- of daljaar, is een gemiddelde 
genomen over 3 jaar (2015, 2016 en kadernota 2017). 


o Bestaande beleids- en additionele budgetten zijn tevens toegevoegd. De  additionele 
budgetten zijn te beschouwen als reeds toegekende beleidsbudgetten die op enige 
termijn komen te vervallen. Hier zitten ook budgetten bij die specifiek betrekking 
hebben op het huidige allocatiemodel (compensatie voor afschaffing diplomatelling 
uitsluitend gebaseerd op N+1). Bij de verdere uitwerking van het herziene 
allocatiemodel zouden deze budgetten bij aanvang van het model kunnen vervallen.  
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De prijzen en opslagen zijn zo ingesteld dat de UvA in de oude en nieuwe situatie in totaal min of 
meer evenveel budget binnen de onderwijscomponent uitdeelt. Daarbij treden wel verschuivingen 
tussen de faculteiten onderling op. De budgetneutrale invoering is geborgd middels compensatie in 
het beleidsbudget in de onderzoekscomponent. 
 
Onderzoek 
Het onderzoeksdeel kent de volgende onderdelen: 


• Een variabel budget, gebaseerd op: 
o Een onderwijsgebonden onderzoeksopslag: de opslag bedraagt 25% van het variabele 


onderwijsbudget.  
o Promoties: gemiddeld aantal promoties over de voorafgaande 3 jaar, tegen een prijs 


van k€ 75 per promotie. 
o Matching op de omzet tweede en derde geldstroom. Voor NWO-subsidies geldt een 


percentage van 60%, voor EU 35% en voor overige derde geldstroomprojecten 15%. 
Maximaal wordt M€ 30 verdeeld (plafond). In het vervolgtraject dient een controle 
uitgevoerd te worden op de derdegeldstroomprojecten: voldoen alle geregistreerde 
projecten inderdaad aan de definitie van derdegeldstroomproject? 


• Doorgegeven rijksbijdrage: budgetten die door de overheid zijn geoormerkt binnen de 
rijksbijdrage. 


• Capaciteitsbudgetten. In tabel E is een specificatie opgenomen van de berekeningswijze van 
de capaciteitsbudgetten. Een aantal capaciteitsbudgetten heeft betrekking op (het gebruik van) 
kostbare onderzoeksinfrastructuur.  


o Bij de berekening van de budgetten onderzoekondersteunend personeel en apparatuur 
is alleen gekeken naar kosten die in de boekhouding verantwoord zijn op 
onderzoeksactiviteiten in de eerste geldstroom (R-WBS onderzoek). Mogelijk 
worden ook relevante kosten geboekt op andere kostenplaatsen. Dit dient in het 
vervolgtraject gecontroleerd te worden.  


o Bij de berekening van het capaciteitsbudget apparatuur/bovennominale materiële 
lasten is bij FNWI gecorrigeerd voor het feit dat de faculteit een reeds hogere 
onderwijsgebonden opslag krijgt (variabel budget) als gevolg van de 
bekostigingsfactor onderwijs van 1,5. 


• Beleidsbudget:  
o De vrije beleidsruimte is in eerste instantie berekend op 29% van het variabele 


onderzoeksbudget. 
o De beleidsruimte is vervolgens gemuteerd zodat een budgetneutrale invoering wordt 


geborgd. Deze mutatie heeft betrekking op zowel de verschillen die zich voordoen bij 
het onderwijs- als onderzoeksdeel. Te overwegen valt om de verschillen met 
betrekking tot onderwijs (deels) binnen de onderwijscomponent zelf te adresseren.  


o De (bestaande) onderzoekszwaartepunten zijn opgevoerd als een subrubriek binnen 
de beleidsbudgetten. 


o Bestaande beleids- en additionele budgetten zijn tevens toegevoegd. 
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A. Totaaloverzicht herzien allocatiemodel


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL
2016 onderwijs


   - variabel budget 23.250                 16.732                 30.872                 37.235                 42.391                 150.481              


   - doorgegeven rijksbijdrage -                       -                       2.413                   280                      -                       2.693                   


   - capaciteitsbudget -                       -                       4.970                   1.043                   860                      6.874                   


   - beleidsbudget 3.144                   1.567                   3.536                   5.343                   5.657                   19.247                 


26.394                 18.300                 41.791                 43.901                 48.909                 179.294              


     oude allocatie 25.211                16.343                43.193                42.361                52.054                179.162              


1.183                  1.957                  - 1.402 1.540                  - 3.146 132                      


onderzoek
   - variabel budget 8.818                   6.724                   15.370                 30.042                 24.110                 85.063                 


   - doorgegeven rijksbijdrage -                       -                       1.052                   5.745                   -                       6.797                   


   - capaciteitsbudget -                       2.164                   2.810                   14.730                 2.160                   21.864                 


   - beleidsbudget 2.502                   1.143                   7.317                   10.680                 8.013                   29.656                 


11.320                 10.031                 26.550                 61.197                 34.283                 143.380              


     oude allocatie 12.503                11.988                25.148                62.737                31.137                143.512              


- 1.183 - 1.957 1.402                  - 1.540 3.146                  - 132


TOTAAL herziene allocatie 37.714                 28.331                 68.341                 105.098              83.192                 322.674              


     oude allocatie 37.714                28.331                68.341                105.098              83.192                322.674              
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B. Herziene Onderwijs Allocatie 2016


Baten FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL
Regulier Onderwijs
- Studiepunten 17.188          11.923          23.949          30.993          31.574          115.628          
- Diploma's 6.062            4.809            6.923            6.242            10.817          34.853           
Totaal regulier onderwijs 23.250           16.732           30.872           37.235           42.391           150.481          


Doorgegeven Rijksbijdrage
-               -               2.413            280              -               2.693             


Totaal doorgegeven rijksbijdragen -               -               2.413            280               -               2.693             


Capaciteitsbudget
- Kleine letteren -               -               2.976            -               -               2.976             
- Restauratorenopleiding -               -               1.994            -               -               1.994             
- ILO -               -               -               -               860              860                
- IIS -               -               -               1.043            -               1.043             
Totaal capaciteitsbudget -               -               4.970            1.043            860               6.874             


Beleidsbudget
- Beleidsruimte - nieuw 2.272            1.562            3.014            3.692            4.195            14.735           
- Beleidsbudgetten bestaand -               -               500              -               -               500                
- AAA-toekenningen 146              -               -               1.519            750              2.415             
- Additionele budgetten - bestaand 726              6                  21                132              712              1.597             
Totaal beleidsbudget 3.144            1.567            3.536            5.343            5.657            19.247            


 'Herziene' allocatie totaal 26.394           18.300           41.791           43.901           48.909           179.294          


 'Oude' allocatie 2016 UvA 25.211           16.343           43.193           42.361           52.054           179.162          


Verschil 'Herziene' en 'Oude' Allocatie 1.183             1.957             - 1.402 1.540             - 3.146 132                  
5% 12% -3% 4% -6% 0%
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C. Herziene onderzoeksallocatie 2016


Baten FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL
Regulier Onderzoek
- OW - OZ Prestatieverhouding 5.812               4.183               7.718               9.309               10.598              37.620              
- Promoties 1.950               1.175               5.213               6.450               5.525               20.313              
- Matching 2e en 3e geldstroom 1.055               1.365               2.440               14.283              7.987               27.130              
- Correctieregel : 2e + 3e Geldstroom >€30M -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Totaal regulier onderwijs 8.818                6.724                15.370              30.042              24.110              85.063               


Doorgegeven Rijksbijdrage
- Sectorplan natuur en scheikunde -                   -                   -                   1.223               -                   1.223                
- Duurzame Geesteswetenschappen -                   -                   1.052               -                   -                   1.052                
- Zwaartekracht Delta Institute for Theoretica  -                   -                   -                   2.043               -                   2.043                
- Zwaartekracht Networks -                   -                   -                   2.478               -                   2.478                
Totaal doorgegeven rijksbijdragen -                   -                   1.052                5.745                -                   6.797                


Capaciteitsbudget
- Infrastructuur m2 -                   -                   -                   7.580               790                  8.370                
- Infrastructuur personeel gs 1 -                   -                   -                   3.840               -                   3.840                
- Infrastructuur apparatuur/materieel gs1 -                   -                   2.350               1.370               3.720                
- Bibliotheek -                   -                   2.810               -                   -                   2.810                
- Asser Instituut 2.164               2.164                
- High Performance Comp -                   -                   -                   960                  -                   960                  
Totaal capaciteitsbudget -                   2.164                2.810                14.730              2.160                21.864               


Beleidsbudget
- Beleidsruimte - nieuw
       startbudget 2.391                     1.833                     4.310                     8.852                     7.020                     24.406                    
       mutatie budget neutraliteit - 2.007 - 1.023 1.641                     - 1.074 - 164 - 2.627


384                  810                  5.951               7.778               6.856               21.779              
- OZ - Zwaartepunt 598                  334                  429                  1.387               1.073               3.821                
- Additionele OZ budgetten 1.520               -                   938                  1.515               84                    4.057                
Totaal beleidsbudget 2.502                1.143                7.317                10.680              8.013                29.656               


 'Herziene' allocatie totaal 11.320                10.031                26.550                61.197                34.283                143.380              


 'Oude' allocatie 2016 UvA 12.503                11.988                25.148                62.737                31.137                143.512              


Verschil 'Herziene' en 'Oude' Allocatie - 1.183 - 1.957 1.402                  - 1.540 3.146                  - 132
verschil onderzoeksbudget met oud -9% -16% 6% -2% 10% 0%
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D. Overzicht invoerwaarden en prijzen allocatiemodel


Faculteit OCW
FEB 1
FdR 1
FGW 1
FNWI + IIS 1,5
FMG 1
ILO 1,5


Tabel 2 Onderwijs: Prijzen per studiepunten en diploma's per jaar
Bekostigingsonderdeel 2015 2016 2017
Studiepunten 90 90 90
Diploma's 3500 3500 3500


Tabel 3 Onderwijs: Vast onderdeel beleidsbudget
Beleidsbuget Percentage
Percentage beleidsbudget 10%


Tabel 1 Onderzoek: Variabel onderzoekspercentage in relatie tot onderwijs
Beleidsbuget Percentage
opslag op variable ow-budget 25%


Tabel 2 Onderzoek: Prijs per promotie
Bekostigingsonderdeel 2015 2016 2017
Promotie prijs 75000 75000 75000


Tabel 3 Onderzoek: Percentage matching 2e en 3e geldstroom
2e en 3 Geldstroom 2015 2016 2017
NWO-omzet (schatting) 60% 60% 60%
EU-omzet (schatting) 35% 35% 35%
GS3-omzet (projecten>150k) 15% 15% 15%


Tabel 4 Onderzoek: Maximum te verdelen 2e en 3e Geldstroom
2e en 3e Geldstroom Bedrag
Maximum 30.000.000                                 


Tabel 4 Onderzoek: Vast onderdeel beleidsbudget
Beleidsbuget Percentage
Percentage beleidsbudget 29%


INVOER GEGEVENS ONDERWIJS


Tabel 1 Onderwijs: HEFCE en OCW Bekostigingsfactoren per Faculteit


INVOER GEGEVENS ONDERZOEK
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Onderwijs; Tabel 1 Basis gegevens: Studiepunten per faculteit per jaar
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 181846 190976 192000
FdR 118667 132481 135988
FGW 275065 266105 240121
FNWI + IIS 208216 229577 241145
FMG 355766 332359 320930
ILO 12488 12312 0


Onderwijs; Tabel 2 Basis gegevens: Diploma's per faculteit per jaar
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 1472 1732 1750
FdR 988 1374 1068
FGW 1849 1978 1920
FNWI + IIS 1084 1189 1367
FMG 2892 2846 2842
ILO 150 163 0


Onderwijs; Tabel 3 Basis gegevens: Doorgegeven Rijksbijdrage Onderwijs
Faculteit Toewijzing 2015 2016 2017
FdR Institutional fees PPLE 865.000         
FGW Duurzame Geesteswetenschappen 1.417.612          1.583.795       1.616.667      
FGW Huisvesting restauratorenopleiding 596.000            599.000          611.000         
FGW Archiefschool 230.000            230.000          230.000         
FNWI Sectorplan Natuur & Scheikunde 279.000            280.000          280.000         


Onderwijs; Tabel 4 Basis gegevens: Capaciteitsbudgetten
Faculteit Toewijzing 2015 2016 2017
FGW Kleine letteren 2.976.035          2.976.035       2.976.035      
FGW Restauratorenopleiding 1.993.625          1.993.625       1.993.625      
FMG ILO 860.458            860.458          860.458         
FNWI IIS 1.043.429          1.043.429       1.043.429      


Onderwijs; Tabel 5 Basis gegevens: Beleidsbudgetten
Faculteit Toewijzing 2015 2016 2017
FGW Extra investeringen kleine letteren -                   500.000          500.000         
FGW AAA-toekenningen 199.500            
FEB AAA-toekenningen 72.875              146.000          146.000         
FMG AAA-toekenningen 808.500            750.000          500.000         
FNWI AAA-toekenningen 72.875              1.519.000       1.002.000      


Onderwijs; Tabel 6 Basis gegevens: Additionele budgetten
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 530.540                                     725.820            1.410.480       
FdR 1.997.739                                  5.853                581.777          
FGW 13.342                                       21.349              909.337          
FNWI + IIS 9.530                                        131.631            790.029          
FMG 1.284.383                                  712.367            1.814.440       
ILO -                                           -                   -                 


Onderwijs; Tabel 7 Basis gegevens: Totaal Onderwijs per faculteit per jaar oude systematiek
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 23.731.671                                 25.211.181        26.182.320      
FdR 15.908.012                                 16.342.705        17.405.210      
FGW 43.445.120                                 43.192.836        41.222.794      
FNWI + IIS 37.831.097                                 42.361.189        44.897.073      
FMG 56.535.136                                 52.054.388        49.761.602      
ILO -                                           -                   -                 


VASTE INVOER GEGEVENS ONDERWIJS
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Onderzoek; Tabel 1 Basis gegevens: Totaal onderwijs per faculteit nieuwe systematiek t.b.v. 25% variabel onderzoek
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 21.518.140                                 23.249.840        23.405.000      
FdR 14.138.030                                 16.732.290        15.976.920      
FGW 31.227.350                                 30.872.405        28.330.890      
FNWI + IIS 33.800.160                                 37.235.145        39.731.325      
FMG + ILO 44.614.320                                 42.391.180        38.830.700      


Onderzoek; Tabel 2 Basis gegevens: Aantal promoties per faculteit per jaar
Faculteit 2012 2013 2014 2015 2016 2017
FEB 13                                             33                    29                  16                 15               18                  
FdR 11                                             14                    14                  19                 14               22                  
FGW 44                                             67                    72                  68                 58               74                  
FNWI + IIS 102                                           74                    98                  101               104             110                
FMG + ILO 61                                             76                    67                  78                 72               77                  


Onderzoek; Tabel 3 Basis gegevens: Aantal promoties 3 jarig gemiddelde per faculteit
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 25                                             26                    20                  
FdR 13                                             16                    16                  
FGW 61                                             70                    69                  
FNWI + IIS 91                                             86                    91                  
FMG + ILO 68                                             74                    72                  


Onderzoek; Tabel 4 Basis gegevens: Matching 2e en 3e Geldstroom
Faculteit 2e en 3e geldstroom 2015 2016 2017
FEB NWO-omzet (schatting) 207.549-            1.122.264       1.231.307      


EU-omzet (schatting) 457.768            701.975          710.337         
GS3-omzet 1.341.967          906.751          552.575         


FdR NWO-omzet (schatting) 846.290            972.975          750.064         
EU-omzet (schatting) 1.395.849          1.644.126       1.960.973      
GS3-omzet 1.395.849          1.374.824       1.471.957      


FGW NWO-omzet (schatting) 2.870.983          3.685.566       3.913.711      
EU-omzet (schatting) 273.088            550.329          950.526         
GS3-omzet 337.221            238.379          190.039         


FNWI + IIS NWO-omzet (schatting) 16.829.326        17.598.469      19.825.628     
EU-omzet (schatting) 8.006.608          8.442.540       8.993.971      
GS3-omzet 5.845.283          5.127.061       4.323.312      


FMG + ILO NWO-omzet (schatting) 9.915.852          9.347.612       9.933.602      
EU-omzet (schatting) 5.219.717          5.745.380       7.186.420      
GS3-omzet 3.149.711          2.448.956       2.672.690      


TOTAAL NWO-omzet (schatting) 30.254.903        32.726.886      35.654.313     
EU-omzet (schatting) 15.353.030        17.084.350      19.802.227     
GS3-omzet 12.070.030        10.095.970      9.210.572      


Onderzoek; Tabel 5 Basis gegevens: Aandeel 2e en 3e geldstroom per faculteit
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 1% 4% 4%
FdR 5% 5% 5%
FGW 7% 9% 9%
FNWI + IIS 54% 53% 53%
FMG + ILO 33% 29% 30%


Onderzoek; Tabel 6 Basis gegevens: correctie berekening wanneer 2e en 3e geldstroom >€30M is
Jaar Totaal bedrag 2e + 3e Geldstroom Verschil FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG + ILO


2015 25.337.007                                 4.662.993-          -                 -               -             -                 -        
2016 27130049,61 2.869.950-          -                 -               -             -                 -        
2017 29704953,02 295.047-            -                 -               -             -                 -        


30.000.000                       


VASTE INVOER GEGEVENS ONDERZOEK
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Onderzoek; Tabel 7 Basis gegevens: Doorgegeven Rijksbijdrage Onderzoek
Faculteit Toewijzing 2015 2016 2017
FNWI Sectorplan natuur en scheikunde 1.218.688          1.223.482       1.223.482      
FGW Duurzame Geesteswetenschappen 941.890            1.052.305       1.074.146      
FNWI Zwaartekracht Delta Institute for The  2.544.278          2.043.429       1.253.189      
FNWI Zwaartekracht Networks 2.906.959          2.477.929       1.799.517      


Onderzoek; Tabel 8 Basis gegevens: Capaciteitsbudgetten
Jaar Capaciteitsonderdeel FEB FdR FGW FNWI + Iis FMG + ILO
2015 Infrastructuur m2 -                   -                 -               7.580          790                


Infrastructuur personeel gs 1 -                   -                 -               3.840          -                 
Infrastructuur apparatuur/materieel g -                   -                 2.350          1.370              
Bibliotheek -                   -                 2.810            -             -                 
Asser Instituut 2.186             
High Performance Comp -                   -                 -               950             -                 


2016 Infrastructuur m2 -                   -                 -               7.580          790                
Infrastructuur personeel gs 1 -                   -                 -               3.840          -                 
Infrastructuur apparatuur/materieel g -                   -                 -               2.350          1.370              
Bibliotheek -                   -                 2.810            -             -                 
Asser Instituut 2.164             
High Performance Comp -                   -                 -               950             -                 


2017 Infrastructuur m2 -                   -                 -               7.580          790                
Infrastructuur personeel gs 1 -                   -                 -               3.840          -                 
Infrastructuur apparatuur/materieel g -                   -                 -               2.350          1.370              
Bibliotheek -                   -                 2.810            -             -                 
Asser Instituut 2.142             
High Performance Comp -                   -                 -               950             -                 


Onderzoek; Tabel 9 Basis gegevens: OZ Zwaartepunten
Faculteit Toewijzing 2015 2016 2017
FEB Communication by Action and Market  301.062            301.062          301.062         


Complex human systems lab 297.110          297.110         
Totaal FEB 301.062            598.171          598.171         


FdR The International Rule of Law én Priv     332.500            333.500          333.500         
FGW CREATE 428.612            428.612          428.612         
FNWI + IIS Systems Biology 332.500            333.500          333.500         


GRAPPA 326.500            328.000          328.000         
Sustainable Chemistry 428.612            428.612          428.612         
QuSoft 297.110          297.110         
Totaal FNWI + IIS 1.087.612          1.387.221       1.387.221      


FMG + ILO Brain & Cognition 771.000            772.000          772.000         
Personalized Communication 301.062            301.062          301.062         
Totaal FMG + ILO 1.072.062          1.073.062       1.073.062      


Onderzoek; Tabel 10 Basis gegevens: Additionele onderzoeksbudgetten
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 371.000                                     405.228            37.797            
FEB - afloop matching 1.115.000          550.000          
FdR
FGW 839.227                                     937.993            52.378            
FNWI + IIS 147.000                                     1.514.934          136.820          
FMG 250.000                                     84.000              75.000            
ILO -                                           -                   -                 


Onderzoek; Tabel 11 Basis gegevens: Totaal onderzoek per faculteit oude systematiek
Faculteit 2015 2016 2017
FEB 12.025.217                                 12.502.674        13.023.414      
FdR 12.759.846                                 11.987.873        14.242.118      
FGW 25.960.194                                 25.147.733        26.530.383      
FNWI + IIS 60.705.901                                 62.736.765        60.413.888      
FMG 32.117.441                                 31.137.149        31.764.728      
ILO -                                           -                   -                 
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E. Capaciteitsbudgetten (k€) - specificatie


Onderwijs


* in alle gevallen al bestaande budgetten


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


- Kleine letteren 2.976              -                   -                   2.976              


- Restauratorenopleiding 1.994              -                   -                   1.994              


- ILO -                   -                   860                  860                  


- IIS -                   1.043              -                   1.043              


-                   -                   4.970              1.043              860                  6.874              


Onderzoek


A. Infrastructuur m2


* UvA Data, okt 2016, m2 VVO, eur 290/m2


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


- lab & research 221                  21.938            2.607              24.765            


- ondersteunende onderzoeksvoorzieningen 103                  130                  4.207              115                  4.555              


totaal m2 VVO onderzoeksinfra -                   103                  351                  26.145            2.722              29.320            


Totaal EUR 290 -                   30                    102                  7.582              789                  8.503              


Capaciteitsbudget -                   -                   -                   7.580              790                  8.370              


B. Onderzoeksondersteunende functies, eerste geldstroom


* Direct onderzoeksondersteunde funties in de eerste geldstroom, GPL 65.000


* personele inzet, UvA data, op R-WBS onderzoek, 2015


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


 - O&O ondersteuning (niet SAS), regulier onderzoek -                   0,6                   4,1                   54,5                 4,6                   63,8                 


 - ICT, regulier onderzoek 4,6                   4,6                   


totaal FTE -                   0,6                   4,1                   59,1                 4,6                   68,4                 


Totaal eur 65.000            -                   39                    267                  3.842              299                  4.446              


Capaciteitsbudget 3.840              3.840              


C. Onderzoek - apparatuur & materiele lasten, eerste geldstroom


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


- aanschaf apparatuur/inventaris, regulier onderzoek, 1ste geldstroom


2013 10                    3                      31                    2.936              212                  3.191              


2014 13                    12                    26                    2.157              123                  2.332              


2015 7                      3                      30                    1.170              176                  1.386              


gemiddeld 10                    6                      29                    2.088              170                  2.303              


- materiele lasten, regulier onderzoek, 1ste geldstroom


kosten WP PID, regulier onderzoek 2013 5.257              6.347              14.528            21.048            13.906            61.086            


2014 5.659              5.896              14.644            21.539            14.684            62.422            


2015 6.379              5.077              13.628            22.432            14.432            61.947            


gemiddeld 5.765              5.773              14.267            21.673            14.340            61.818            


materiele lasten 2013 153                  194                  759                  4.229              1.882              7.216              


2014 123                  137                  745                  4.083              2.014              7.102              


2015 102                  134                  565                  4.184              1.862              6.846              


gemiddeld 126                  155                  690                  4.165              1.919              7.055              


gemiddeld materieel/wp 0,02                 0,03                 0,05                 0,19                 0,13                 0,11                 


AF: basisbekostiging 0,5 1.084-              717-                  


AF: bekostigingsfactor ow-oz 1,5


   - FNWI 2015 ow-oz bij factor 1.5 8.450              


   - FNWI 2015 ow-oz bij factor 1.0 5.633              


2.817-              


Totaal capaciteitsbudget 2.352              1.372              3.725              


2.350              1.370              3.720              


D. Bibliotheek


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


- collectievorming en M2 tbv van collecties 765                  onb. 2.319              1.915              843                  5.842              


- variabel (infospecialisten) 270                  onb. 1.896              413                  597                  3.177              


1.036              -                   4.215              2.328              1.440              9.019              


- fte WP (PID/PNID, ex gast) 224                  198                  560                  924                  794                  2.701              


- kosten/fte 4,62                 -                   7,52                 2,52                 1,81                 3,34                 


- boven 2.5 -2,5 475                  -                   2.814              


capaciteitsbudget 2.810              2.810              


E. Reeds bestaande budgetten


FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


- High Performance Comp 960                  960                  
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F. Beleidsruimte nieuw allocatiemodel - startbudget op basis van 3 jarig gemiddelde


Onderwijs 10% van variabele ow-bekostiging
FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


2015 2.152            1.414            3.123            3.380            4.461            14.530          
2016 2.325            1.673            3.087            3.724            4.239            15.048          
2017 2.341            1.598            2.833            3.973            3.883            14.627          


Gemiddeld 2.272            1.562            3.014            3.692            4.195            14.735          


Onderzoek 29% van variabele oz-bekostiging
FEB FdR FGW FNWI + IIS FMG+ ILO TOTAAL


2015 2.173            1.657            4.133            8.432            7.106            23.501          
2016 2.557            1.950            4.457            8.712            6.992            24.668          
2017 2.442            1.893            4.340            9.410            6.963            25.048          


Gemiddeld 2.391            1.833            4.310            8.852            7.020            24.406          












Samenstelling klankbordgroep allocatiemodel 
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