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De UvA ontvangt van het Ministerie van OCW 
studievoorschotmiddelen. Dit geld komt uit de 
opbrengsten van het invoeren van het leenstelsel en moet 
(zoals is vastgelegd in het Sectorakkoord wetenschappelijk 
onderwijs) worden besteed aan nieuwe, innoverende 
activiteiten ten behoeve van het onderwijs; het mag niet 
gaan naar reguliere onderwijsactiviteiten. De universiteiten 
maken hierover afspraken met de medezeggenschap: de 
zogenoemde kwaliteitsafspraken.
 
Hoe gaat de UvA de studievoorschotmiddelen 
gebruiken?
De UvA zet in op drie thema’s: 1) intensiever en 
kleinschalig onderwijs, 2) docentprofessionalisering, en 3) 
passende en goede onderwijsfaciliteiten.
 
Tussen en binnen de faculteiten bestaan verschillen in 
studentenaantallen, onderwijstypen en de noodzakelijke 
onderwijsfaciliteiten. Daarom is de inhoudelijke uitwerking 
van de plannen voor de kwaliteitsafspraken voor een 
belangrijk deel bij de faculteiten belegd, om recht te kunnen 
doen aan de verschillen in onderwijspraktijken en 
-behoeftes. Daarnaast worden UvA-breed plannen 
uitgewerkt en uitgevoerd met betrekking tot 
docentprofessionalisering en passende en goede 
onderwijsfaciliteiten.
 
De UvA wil de ambitie en motivatie van studenten 
stimuleren met kwalitatief hoogwaardig en innovatief 
onderwijs, en studenten en medewerkers moeten 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle plannen zijn erop 
gericht bij te dragen aan die doelstellingen. 

Om hoeveel geld gaat het?
De kwaliteitsmiddelen worden van 2019 tot 2022 jaarlijks 
toegekend. In 2019 is 7,9 miljoen euro beschikbaar en voor 
2020 is het beschikbare bedrag 9,2 miljoen. Het bedrag 
loopt ieder jaar op tot naar verwachting 20 miljoen euro in 
2022. Om de middelen binnen de UvA te verdelen is de 
systematiek van het allocatiemodel aangehouden.
 
Wie besluit waaraan het geld wordt uitgegeven?
Het bepalen van de thema’s en het uitwerken van de 
kwaliteitsafspraken verloopt in meerdere fases, waarbij de 
medezeggenschap steeds nauw betrokken is. Ook over de 
inrichting van het besluitvormingsproces is intensief 
overleg geweest met Centrale Studentenraad en Centrale 
Ondernemingsraad.
 
De fases:
Fase 1: Input verzamelen en inrichting proces
Fase 2: Uitwerken startnotitie
Fase 3: Uitwerken afspraken
Fase 4 Integreren afspraken en besluitvorming
 
In fase 4 is de uitwerking van de centrale en facultaire 
plannen besproken met de centrale medezeggenschap. Ook 
heeft de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) 
gesproken over de uitwerking van de centrale plannen. De 
Opleidingscommissies en Facultaire Studentenraden 
hebben geadviseerd over de facultaire plannen.

De kwaliteitsafspraken liggen nu nog ter instemming bij de 
medezeggenschap. Na instemming volgt het formele besluit 
door het College van Bestuur.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-wetenschappelijk-onderwijs-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-wetenschappelijk-onderwijs-2018
https://www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/beleidsstukken/financien/allocatiemodel/allocatiemodel.html


 
Komend najaar gaat de NVAO kijken of de plannen van de 
UvA bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs, of de belanghebbenden voldoende betrokken 
zijn geweest en er voldoende draagvlak is voor de plannen, 
en of de plannen realistisch zijn.
 
Wanneer gaan de plannen uitgevoerd worden? 
De implementatie van de plannen vindt de komende jaren 
gefaseerd plaats. Met de uitvoering van een aantal 
onderdelen is al begonnen, ook al is het formele besluit nog 
niet genomen. Dit is omdat de universiteiten het geld met 
ingang van 2019 al moeten besteden.

Wat is het verschil tussen voorinvesteringen en 
studievoorschotmiddelen?
In september 2015 is het sociaal leenstelsel ingevoerd en 
kwam er een einde aan de basisbeurs voor studenten. De 
besparingen die dit het ministerie van OCW vanaf 2018 
oplevert, vloeien terug naar de universiteiten en 
hogescholen om te kunnen investeren in het onderwijs. Dit 
zijn de studievoorschotmiddelen. Vooruitlopend hierop 
hebben de universiteiten en de hogescholen in de periode 
2015-2017 alvast uit de eigen reserves extra geïnvesteerd in 
het onderwijs. Dit worden de voorinvesteringen genoemd.
 


