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Doel van deze bijeenkomst 

Ideeën verkennen en samen uitwerken voor het 
allocatiemodel. Hoe kan de allocatie van 
onderwijsgelden beter? 
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Organisatie 
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Programma 
 

 
15.40 Betoog over onderwijsallocatie & discussie – Jacques Bos en 

Reimer van den Hoek 
16.05 Onderwijsallocatie: bij UvA en andere universiteiten 

16.15 Inventariseren van belangrijkste strategische thema’s in relatie tot 
het allocatiemodel 

16.20 Korte break 

16.30 Uitwerken thema’s in kleine groepjes 

17.00 Terugkoppeling van de resultaten 

17.15 Korte reactieronde en wrap-up 

17.30 Afsluiting met een drankje 



Rijksbijdrage onderwijsgelden aan UvA 
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Allocatie van onderwijsgelden aan de 
UvA 
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Onderwijsallocatie 
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Onderwijsvariabelen per universiteit 
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Thema’s uit het IP: onderwijs 

 Research-intensief onderwijs – nauwe relatie 
tussen onderwijs en onderzoek 

 Hoger studiesucces en minder uitval in eerste 
jaar 

 UvA bevordert in- en uitgaande internationale 
mobiliteit 

 UvA verwerkt evidence based ICT-
vernieuwingen. 
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Welke ideeën hebben jullie voor de verdeling 
van de onderwijsgelden? 

 
 
Denk bijvoorbeeld aan:  
 Toevoegen van extra of andere variabelen in 

het model 
 Schrappen van variabelen in het model 
 Een beleidsdoel voor onderwijs nog niet 

gekoppeld aan variabelen 
 …? 
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Uitwerken in groepjes 

We gaan proberen een aantal ideeën 
een slag verder te brengen.  
We hebben net enkele ideeën voor 
onderwijsallocatie geselecteerd. Kies 
het thema dat je het meest 
aanspreekt. 
Vul samen met je groepje de flip-over 
in 
Er lopen financiële experts rond om te 
helpen. 
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Afsluiting 

Volgende stappen: 
30 juni: Themabijeenkomst Allocatie & Onderzoek 
Tot 15 juli kan iedereen voorstellen voor het 
allocatiemodel insturen naar allocatie@uva.nl 
 
Meer informatie: allocatie.uva.nl 
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