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Wat zijn de voorinvesteringen?
In september 2015 is het sociaal leenstelsel ingevoerd en 
kwam er een eind 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. De 
hogescholen en universiteiten hebben toegezegd om in 
2015-2017 uit de eigen reserves alvast extra te investeren in 
het onderwijs. Dit zijn de ‘voorinvesteringen’.

Om hoeveel geld gaat het?
De VSNU en OCW hebben afgesproken dat de 
universiteiten 67 miljoen euro zullen besteden als 
voorinvesteringen. Voor de UvA gaat het in totaal om 12 
miljoen: 4 miljoen per jaar. Dat zijn uitgaven bovenop het 
reguliere budget dat de faculteiten ontvangen voor hun 
onderwijs (bovenop het allocatiemodel dus).

* De toekenningen voor 2016 en 2017 zijn verdeeld naar rato van het 
aantal ingeschreven studenten per faculteit.
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Komt het volledige bedrag ten goede aan de 
onderwijskwaliteit?
Ja, de volledige 12 miljoen aan voorinvesteringen door de 
UvA wordt besteed aan de kwaliteit van het onderwijs.

In 2015 zijn middelen aangewezen voor kwaliteitsdoelen in 
het onderwijs die vooraf niet benoemd waren als 
voorinvesteringen, omdat de afspraak hierover met de 
VSNU en het ministerie pas is gemaakt nadat de begroting 
voor 2015 al was vastgesteld. Voor dat jaar betreft het 
investeringen in onderwijs-evaluatie (UvA Q), digitaal 
toetsen en de start van de kleinschalige, intensieve opleiding 
PPLE.

De extra bestedingen voor 2016 en 2017 zijn pas laat op 
gang gebracht, onder meer door de tijd die nodig was om af 
te stemmen met de facultaire studentenraden. Hierdoor 
konden de meeste faculteiten pas rond de zomer van 2016 
beginnen met de bestedingen.

Bestedingen 2016-2017
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Blended learning

(o.a. oprichting Centre for Blended Learning)
• Faculteit der Geesteswetenschappen: Talen in transitie

(curriculumherziening), Engelstalig bacheloronderwijs,
researchintensief onderwijs, herontwerp
masterprogramma’s, initiatieven docenten.

• Faculteit der Geneeskunde: Blended learning,
international classroom bachelor Medische
informatiekunde

• Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen:
Nieuwe onderwijs-, werk- en toetsvormen,
kwaliteitsvernieuwing met blended learning

• Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica: Docent-professionalisering en
research-intensief onderwijs, oprichting Teaching and
Learning Centre, studenteninitiatieven

• Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Onderwijsvernieuwing
met blended learning, curriculumvernieuwing,
docentprojecten nieuwe onderwijs-, werk- en
toetsvormen, extra begeleiding, onderwijsintensivering

• Faculteit der Tandheelkunde: Docentprofessionalisering
• Amsterdam University College: Internationalisering,

research-intensief onderwijs, docentprofessionalisering,
blended learning

Wat waren de richtlijnen vanuit OCW?
De Strategische Agenda van OCW noemde indicatief een 
aantal bestedingsrichtingen: kleinschalig en intensief 
onderwijs, talentprogramma’s, onderwijs-gerelateerd 
onderzoek, studiefaciliteiten en digitalisering, en specifieke 
stimulering van landelijke prioriteiten.

Wie bepaalt de extra investeringen?
Het College van Bestuur heeft de Universitaire Commissie 
Onderwijs (UCO) van de UvA gevraagd te adviseren over 
de voorinvesteringen in 2016 en 2017. De UCO heeft 
aangeraden om de investeringen te doen binnen vijf 
inhoudelijke thema’s: activerend onderwijs (blended 
learning), professionele docentontwikkeling, 
internationalisering, feedback en toetsing, en 
research-intensief onderwijs. Met de Centrale 
Studentenraad (CSR) is afgesproken dat iedere faculteit zelf 
binnen de gegeven inhoudelijke kaders de besteding 
bepaalt, in afstemming met de Facultaire Studentenraad. 
Vanaf 2016 viel de besteding van de extra middelen onder 
het instemmingsrecht van de medezeggenschap op de 
hoofdlijnen van de begroting.

De voorinvesteringen voor 2016 en 2017 zijn in afstemming 
met de studentenraden gegaan. In 2015 zijn de middelen 
aangewezen voor drie kwaliteitsdoelen die ieder voor zich 
de instemming van de studentenraad hadden, maar die niet 
vooraf waren benoemd als voorinvestering (omdat de 
afspraak VSNU-OCW pas is gemaakt na gereedkoming 
van de begroting 2015).




