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Doel van deze bijeenkomst 

Ideeën verkennen en samen uitwerken voor het 
allocatiemodel. Hoe kan het allocatiemodel beter 
dan nu de strategie van de UvA ondersteunen? 
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Presenter
Presentation Notes
Welkom bij de eerste themabijeenkomst allocatiemodel. De bedoeling van vandaag is om ideeën te verkennen die samenhangen met het thema: Strategie & Allocatie. Anders dan bij de startbijeenkomst blijft het niet alleen bij discussie. We gaan ook daadwerkelijk proberen enkele ideeën uit te werken tot voorstellen. Kernvraag daarbij is: hoe kan het allocatiemodel beter dan nu het geval is de strategie van de UvA ondersteunen?Aan het eind van deze bijeenkomst weten jullie als het goed is meer over hoe de strategie van de UvA en het allocatiemodel nu samenhangt en hebben jullie ook enkele nieuwe (frisse) ideeën opgedaan hoe de strategie in de toekomst zou kunnen worden ondersteund in het allocatiemodel. Het zou mooi zijn als je door deze bijeenkomst geïnspireerd bent geraakt om een voorstel in te sturen. 
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Presenter
Presentation Notes
Hoe past deze bijeenkomst in het totale proces om tot een allocatiemodel te komen en waarom voert de UvA de discussie op deze – open – wijze?Waarom het allocatiemodel onder de loep nemen? Waarom iedereen betrekken?Het huidige allocatiemodel wordt nu zo’n tien jaar gebruikt om de eerste geldstroom aan de UvA te verdelen. Periodiek wordt gekeken: of het nog past binnen de strategische uitgangspunten van de UvA en of mogelijke oneigenlijke prikkels in het systeem worden geneutraliseerd. Omdat de manier waarop het geld verdeeld wordt voor iedereen van belang is, is besloten hierover een discussie te voeren met de hele academische gemeenschap. AanpakOm de discussie op goed georganiseerd te laten verlopen is i.s.m. de medezeggenschap een Plan van Aanpak opgesteld. Het proces ziet er in grote lijnen als volgt uit:Allereerst is een plan van aanpak vastgesteld met daarin randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan het allocatiemodel moet voldoen.Vervolgens is de Academische Gemeenschap aan zet om ideeën in te sturen. Dit kan tot 15 juli aanstaande. Om dit proces te ondersteunen worden enkele bijeenkomsten georganiseerd. De Startbijeenkomst was op 23 mei en vandaag is de eerste in een reeks van 3 themabijeenkomsten.Na de zomer worden alle voorstellen bekeken en getoetst aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die vooraf zijn vastgesteld. Op basis van de bruikbare ideeën wordt een voorstel ontwikkeld dat vervolgens wordt aangeboden het CvB voor besluitvorming. Tijdens het besluitvormingsproces heeft de medezeggenschap instemmingsrecht. Het streven is om voor het einde van het jaar tot definitieve besluitvorming te komen.Het proces wordt begeleid door twee groepen: Werkgroep Allocatiemodel – bestaat uit technisch-inhoudelijke specialisten. Zij toetsen de ingezonden ideeën en stellen op basis hiervan een voorstel op.Daarnaast is er de klankbordgroep. Deze bewaakt het primaire proces en zal de werkgroep regelmatig adviseren. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van alle faculteiten, de medezeggenschap, de UCO (Universitaire Commissie Onderwijs), de UOC (Universitaire Onderzoekscommissie) en de Senaat. De klankbordgroep heeft ook een belangrijke functie bij deze themabijeenkomsten. Zij verzorgen een betoog over het thema als aftrap voor de discussie.Vandaag hebben Han van der Maas en Lianne Hooijmans dit betoog voorbereid. .. Volgende slide bevat het programma.
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Programma 
 

 
15.40 Betoog over strategie en allocatie – Han van der Maas / Lianne 

Hooijmans 
15.55 Wat is de strategie van de UvA en in hoeverre kan het 

allocatiemodel beter de strategie ondersteunen dan nu gebeurt?  
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 

Presenter
Presentation Notes
Als eerste het betoog van Han en Lianne.Daarna zal Rudi Rust, lid van de werkgroep allocatiemodel, bespreken wat de strategie van de UvA eigenlijk is en in hoeverre in het huidige allocatiemodel elementen terug te vinden zijn die de strategie ondersteunen. Vervolgens zullen we discussiëren over hoe de link tussen allocatiemodel en strategie anders, sterker of beter kan dan nu.Hierbij komen waarschijnlijk enkele thema’s aan de orde. We zullen voor de pauze gezamenlijk enkele thema’s (2 tot 5) uitkiezen om in het tweede deel van deze bijeenkomst uit te werken. Na de pauze gaan we in kleine groepjes (circa 5) aan de slag om de thema’s uit te werken met bruikbare ideeën voor het allocatiemodel. Die verzamelen we aan het eind waarna er nog gelegenheid is tot napraten.



Wat is de strategie van de UvA? 
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Wordcloud Instellingsplan 2015-2020 

Presenter
Presentation Notes
Dit is een wordcloud van het Instellingsplan UvA. Het instellingsplan zoals dat vorig jaar is vastgesteld door het CvB met instemming van de medezeggenschap behandelt een veelheid aan thema’s. Dat is mooi te zien in het plaatje. In de volgende slides halen we een paar thema’s uit het IP naar voren die in de aandacht staan. Dit is niet uitputtend, dus wellicht hebben jullie aanvullingen. Die gaan we straks inventariseren. 



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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Thema’s uit het IP: onderzoek 
 UvA is een aantrekkelijke partner voor 

internationale consortia 
 Er worden gedifferentieerde indicatoren 

ontwikkeld om kwaliteit te meten. 
 Promovendi ronden hun promotie binnen 

redelijke tijd af 
 UvA verwerft meer middelen uit externe 

bronnen (nationaal/internationaal/privaat) 
 Onderzoeksbudget verruimen om aansluiting te 

houden met onderwijs   
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Overige thema’s uit het IP 
 Samenwerking met partners in Amsterdam aan 

verbetering innovatief vermogen van de regio 
 Opleiden excellente docenten VO 
 Faciliteren van spin-offs en bedrijvigheid 
 Internationalisering 
 High impact & low imprint 
 Student experience – een stimulerende 

academische omgeving 
 We are U, academische gemeenschap: 

engagement, eigenzinnig, verbinding 
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Presenter
Presentation Notes
Dit zijn de KPI’s uit het IP. Deze komen terug in de PBO’s.



Strategie in het huidige allocatiemodel 
 De UvA vindt het belangrijk dat opleidingen 

worden afgemaakt – diploma’s beloond 
 Speciale budgetten voor studierichtingen die de 

UvA een extra impuls wil geven 
 Sterke koppeling van onderwijs & onderzoek -  

onderzoeksvergoeding per diploma 
 Als researchuniversiteit wil de UvA zoveel 

mogelijk kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
doen - kwaliteitsbudget onderzoek 

 Onderzoekszwaartepunten 
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Presenter
Presentation Notes
Dit zijn enkele voorbeelden van hoe de strategie op dit moment is terug te vinden in het allocatiemodel.



Discussie: Wat zien jullie als de kern van 
de strategie van de UvA? 

 Op het gebied van onderwijs 
 Onderzoek & valorisatie 
 Overig 

 
 Welke hiervan moeten terugkomen in het 

allocatiemodel? 
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Presenter
Presentation Notes
Inventariseren op een flip-overMogelijke vervolgvragen:Waarom kies je voor dit thema?Komt dit thema nu al terug in het allocatiemodel? 



Aan de slag! 
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In kleine groepjes aan de slag met thema’s 

Presenter
Presentation Notes
Alle inbreng noteren. Ideaal is als we 4-5 thema’s hebben.Als het te veel is, kunnen we selecteren door iedereen met drie rode stippen te laten stemmen om zo tot de meest gesteunde te komen.Als er te weinig is, kunnen we twee groepen aan hetzelfde thema laten werken.We hebben x thema’s uitgekozen. Ga bij de flip-over staan met het thema waar je het liefst aan wilt werken. In het ideale geval hebben we per flipover ongeveer 5 mensen. Als dat niet in een keer lukt, moeten jullie je misschien nog even herverdelen.



Uitwerken in groepjes 
We gaan proberen een aantal ideeën 
een slag verder te brengen.  
We hebben net enkele thema’s 
gekozen. 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. 
 

13 

Presenter
Presentation Notes
Op deze flip-over vellen staan de belangrijkste elementen van een voorstel voor het allocatiemodel. Als het thema ‘Internationalisering’ is zou je linksboven kunnen invullen:Om internationalisering te bevorderen moet je de kosten vergoeden van studenten die in het buitenland studeren. Als variabele zou je kunnen kiezen het aantal studenten dat in de Bachelor fase deelneemt aan een van de goedgekeurde programma’s deelneemt. Voor de hele UvA stellen we een vastgestelde pot geld in waaruit naar rato wordt uitgekeerd. Wie meer studenten uit stuurt, krijgt meer geld.In het midden staat heel groot % - vul daarin welk percentage van de totale eerste geldstroom je op deze manier wilt verdelen. Van het geld in het allocatiemodel gaat ongeveer de helft naar onderwijs en de andere helft naar onderzoek. Misschien is 5% een aardig percentage hiervoor.Vervolgens kijken we kritisch naar dit eigen idee:Wat zijn de voordelen als we het allocatiemodel op deze manier aanpassen? Deze maatregel zal faculteiten stimuleren om te proberen meer studenten in het buitenland te laten studeren. Het gaat dus zeker helpen bij het realiseren van het thema. Een stimuleringsmaatregel is ook positiever dan een straf én er worden ook kosten gemaakt bij het regelen van die buitenlandse trips.MAAR:Gaat het niet ten koste van een ander strategisch thema, namelijk studiesucces en is wel helemaal duidelijk vast te stellen welke buitenlandse studies wel en niet meetellen.Het gaat hier niet om deze redenering. Het is alleen een voorstelEr lopen financiële experts rond die langs de groepjes gaan om jullie te helpen bij het invullen. Ga met elkaar in discussie en kom gezamenlijk tot een zo scherp mogelijk voorstel. Jullie hebben hier een half uur de tijd voor. Na afloop is het de bedoeling dat één van jullie een terugkoppeling geeft over jullie voorstel. Succes!



Afsluiting 

Volgende stappen: 
28 juni: Themabijeenkomst Allocatie & Onderwijs 
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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