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Met het UvA-Allocatiemodel worden gelden voor 
onderwijs en onderzoek toegekend aan alle faculteiten.  
De uitgangspunten voor de toekenning zijn gebaseerd op 
het vergoeden van onderwijs- en onderzoektaken en het 
belonen van prestaties.

Wat gaat aan het allocatiemodel vooraf? 
Universiteiten ontvangen van de Minister van OCW elk jaar een Rijksbijdrage voor on-
derwijs én voor onderzoek. Samen met de inkomsten uit Collegegelden heet dit: de eerste 
geldstroom. De UvA heeft daarnaast inkomsten uit de tweede en derde geldstroom. De 
tweede geldstroom bestaat uit subsidiegelden van NWO en KNAW. De derde geld-
stroom bestaat uit inkomsten uit contractonderwijs, contractonderzoek en EU-financie-
ring. Tweede en derde geldstroomgelden worden door de medewerkers van de faculteiten 
zelf verworven en gaan dan ook rechtstreeks naar die faculteiten. 

Verdeling eerste geldstroomgelden 
De UvA kan zelf bepalen hoe ze de inkomsten uit de eerste geldstroom intern verdeelt. 
Universiteiten zijn niet verplicht de Rijksbijdragen Onderwijs en Onderzoek in dezelfde 
verhouding door te geven aan de faculteiten. De UvA doet dat wel. 

Onderwijs- en Onderzoeksgelden 
 De Rijksbijdrage Onderwijs en de Collegegelden vormen samen de Onderwijsgelden.

 De Rijksbijdrage Onderzoek en het Rendement Eigen Vermogen vormen samen de 
Onderzoeksgelden. Het Rendement Eigen Vermogen ontstaat doordat de UvA eigen 
vermogen inzet voor het betalen van een deel van de investeringen in renovatie en 
nieuwbouw van huisvesting voor onderwijs en onderzoek. Zo hoeft de UvA minder 
rente op leningen te betalen. De geldbesparing die dat oplevert, voegt de UvA toe aan 
de Onderzoeksgelden.

Hoe werkt het UvA-Allocatiemodel?

1. Centrale Kosten
De centrale kosten bestaan grofweg uit:
 centraal bestuur en staf
 themabudgetten, zoals internationalisering, perso-

neel & medezeggenschap, valorisatie en commu-
nicatie. Denk aan: Folia, het Sweelinckorkest en 
de arbeidsvoorwaardengelden.

2. Erfgoed & UB-collecties 
Dit betreft de Musea en Bijzondere Collecties 
van de UvA en de Universiteitsbibliotheek. 

Posten 1 en 2 zijn zaken van algemeen belang. 
Hier gaat circa 10% van de Rijksbijdrage en 
Collegegelden naartoe. Negentig procent van de 
Rijksbijdrage en Collegegelden gaat naar de fa-
culteiten en het Amsterdam University College. 
Zij betalen hiermee hun onderwijs, onderzoek, medewerkers, en diensten als huisvesting, 
ICT, facilitaire services en administratie. Deze dienstverleners ontvangen niet direct mid-
delen uit de onderwijs- en onderzoeksgelden. 

3. Bijzondere toekenningen 
Aan diensten en faculteiten die door bijzondere omstandigheden extra kosten moeten 
maken, kan tijdelijk extra budget worden toegekend.

4. Het allocatiemodel
Voor de verdeling over de faculteiten gebruiken we het 
Allocatiemodel. Er zijn verdeelafspraken voor onderwijs en 
voor onderzoek. Deze zijn gebaseerd op het vergoeden van 
onderwijs- en onderzoektaken en het belonen van prestaties. 
De wijze van bepaling van de vergoeding aan de faculteiten 
wordt op de volgende pagina’s nader toegelicht.

Verdeling Onderwijsgelden & Onderzoeksgelden

Om de werking van het allocatiemodel uit te leggen, gebruiken we in de infographic de ge-

gevens uit de begroting 2017. Omwille van de helderheid is in de infographic op enkele plaat-

sen gekozen voor een andere term of ordening. Te allen tijde geldt de begroting als leidend. 

Onderwijsgelden

Onderzoeksgelden

Rijksbijdrage Onderwijs Onderwijsgelden Centrale Kosten

Bijzondere toekenningen

Collegegelden

1

2

3

4

*
€ 219 mln € 286 mln € 28 mln

€ 8 mln

€ 73 mln

€  5 mln

Erfgoed & UB

Allocatiemodel Onderwijs
4

€ 245 mln

Rijksbijdrage Onderzoek Onderzoeksgelden Centrale Kosten

Bijzondere toekenningen

Rendement Eigen
Vermogen

1

2

3

4

*
€ 191 mln € 211 mln € 14 mln

€ 5 mln

€ 11 mln

€  3 mln

Erfgoed & UB

Allocatiemodel Onderzoek
4

€ 189 mln 

* In het allocatiemodel zijn de inkomsten Onderwijs en inkomsten Onderzoek niet ieder 

jaar exact gelijk aan de uitdeling door bijvoorbeeld een verschil in de interne ontwikkeling 

van prestaties en de externe financiering.
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Het UvA-Allocatiemodel kent de volgende zes 
uitgangspunten voor de allocatie van de onderwijsgelden.

Allocatie onderwijsgeld

Doorgegeven Rijks-
 bijdrage & collegegelden

Capaciteitsbudgetten BeleidsbudgettenBegrotingsfactor

Alfa/gamma x1 Medisch x2,22
)

Diploma’sStudiepunten

(

Studiepunten

Diploma’s

A

B

Hoe meer studenten, hoe groter de onderwijstaak van een faculteit. We hebben daarom 
afgesproken dat faculteiten een vergoeding krijgen per behaald studiepunt. Circa zeventig 
procent van het onderwijsgeld wordt verdeeld op basis van studiepunten. Het aantal 
studiepunten voor begroting 2017 is gebaseerd op studiejaar 2015/2016.
 Behaald studiepunt: 1 x € 100

De UvA vindt het belangrijk dat opleidingen worden afgerond. Daarom wordt het 
behalen van diploma’s beloond. Het hanteren van een diplomabekostiging sluit aan bij 
de Rijksbekostiging. Het aantal diploma’s voor begroting 2017 is gebaseerd op studiejaar 
2015/2016.
 Behaald bachelor-of masterdiploma: 1 x € 3.500

€ 158 mln

€ 40 mln

OpleidingskostenC

Sommige opleidingen zijn duurder dan andere. In het UvA allocatiemodel wordt net 
als in de Rijksbijdrage onderscheid gemaakt tussen kostenverschillen van opleidingen. 
Studiepunten en diploma’s worden vermenigvuldigd met een bekostigingsfactor om hier 
rekening mee te houden. De bekostigingsfactor is een gemiddelde van de rijksbekosti-
gingsfactor per opleiding en het collegegeld.

Alfa/gamma x1 Beta x1,29 Medisch x2,22

Doorgegeven Rijksbijdrage & collegegeldenD

Dit budgetdeel bestaat uit Rijksbijdrage die bestemd is voor specifieke opleidingen en het 
collegegeld dat in speciale gevallen direct wordt doorgegeven aan de faculteit zoals Instel-
lingscollegegeld (ICG) en schakelstudenten. Van het instellingscollegegeld wordt 15% 
ingehouden voor UvA-brede kosten voor deze studenten en studiepunten die bij andere 
faculteiten worden behaald. De prestaties van deze studenten (studiepunten en diploma’s) 
tellen niet mee in het allocatiemodel.

Doorgegeven Rijksbijdrage voor specifieke opleidingen (bijvoorbeeld):
Sectorplan natuur- en scheikunde € 0,3 mln
Huisvesting Restauratorenopleiding € 0,6 mln
Duurzame Geesteswetenschappen € 1,6 mln

CapaciteitsbudgettenE

Capaciteitsbudgetten zijn vaste budgetten voor opleidingen die structureel extra midde-
len behoeven. Deze opleidingen hebben bijvoorbeeld specifieke voorzieningen nodig zo-
als laboratoria bij FNWI, kennen een zeer intensieve begeleiding zoals bij Tandheelkunde 
of kunnen vanwege hun kleine omvang niet voldoende gefinancierd kunnen worden via 
de variabele bekostiging. Op basis van strategische overwegingen worden voor een lange 
termijn afspraken gemaakt over de capaciteitsbudgetten per faculteit.

€ 9 mln

€ 13 mln

BeleidsbudgettenF

In het allocatiemodel is een budget opgenomen dat is bedoeld om strategische onderwijs-
doelen te bereiken. De omvang van het beleidsbudget wordt bepaald bij invoering van 
het allocatiemodel door een percentage te nemen van het variabele budget. Daarna is het 
een vast budget. Het toegekende beleidsbudget is beschikbaar voor faculteiten ter eigen 
invulling. Daarnaast zijn er nog budgetten voor centraal onderwijsbeleid.

€ 29 mln

Hoeveel geld een faculteit voor onderwijs ontvangt, is afhankelijk van:

Variabel budget Vast budget

Beta x1,29
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Hoeveel geld een faculteit voor onderzoek ontvangt, is afhankelijk van:

Variabel budget Vast budget

Het UvA-Allocatiemodel kent zes uitgangspunten voor de 
allocatie van de onderzoeksgelden.

Allocatie onderzoeksgeld

Onderzoeksopslag

Promoties

A

B

De universiteit hecht grote waarde aan een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek. 
Om deze koppeling te versterken, is in het allocatiemodel een onderzoeksopslag van 25% 
van het variabele onderwijsbudget opgenomen. Dit budget stelt faculteiten in staat om de 
onderzoeksinspanning mee te laten bewegen met de ontwikkeling van studentenaantallen.

De UvA ontvangt van het Rijk een premie per afgeronde promotie. Dit is een vergoe-
ding voor de kosten die de faculteit maakt voor begeleiding van de promovendus en een 
tegemoetkoming in de kosten voor het in stand houden van het betreffende onderzoeks-
gebied. Daarom gaat die premie volledig naar de faculteiten.
 Promotie 1 x € 75.000

Matching 2e en 3e geldstroomC

Om kwalitatief hoogwaardig tweede- en derde geldstroomonderzoek te stimuleren, wordt 
een matchingsbudget aan faculteiten toegekend. Dit budget is bedoeld om de niet door 
de subsidieverstrekker vergoede kosten te kunnen dekken. Het matchingspercentage is 
gebaseerd op de soort subsidie en de dekking van kosten die de subsidiegever gemiddeld 
biedt. Voor alle onderzoeksprojecten wordt een matchingsbudget toegekend.

€ 50 mln

€ 39 mln

€ 34 mln

Doorgegeven Rijksbijdrage

Capaciteitsbudgetten

Beleidsbudgetten

D

E

F

De geoormerkte budgetten onderzoek uit de rijksbijdrage worden ieder jaar één op één 
doorgegeven aan de faculteit waar deze activiteit plaatsvindt.

Voorbeelden
Sectorplan natuur- en scheikunde M€ 1,2
Duurzame Geesteswetenschappen M€ 1,1

In het allocatiemodel is een budget opgenomen dat is bedoeld om strategische onderzoeks-
doelen te bereiken. De omvang van het beleidsbudget wordt bepaald bij invoering van het 
allocatiemodel en daarna is dit een vast budget. Het toegekende beleidsbudget is beschikbaar 
voor faculteiten ter eigen invulling. Daarnaast ontvangen de bestaande onderzoekszwaarte-
punten een structureel budget. Ook zijn er nog budgetten voor centraal onderzoeksbeleid.

Capaciteitsbudgetten zijn budgetten voor bijzondere functies of onderzoeksfacilititeiten. 
Voorbeelden van capaciteitsbudgetten zijn budgetten voor laboratoria.

€ 5 mln

€ 21 mln

€ 45 mln

% van variabel onderwijsbudget

Onderzoeksopslag

Studiepunten Diploma’s

Doorgegeven  
Rijksbijdrage

BeleidsbudgettenCapaciteitsbudgettenPromoties Matching 2e en  
3e geldstroom
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FEB FdR FGW FNWI FMG FdG FdT AUC TOTAAL

ONDERWIJS X € 1.000
Variabel budget  25.847  17.288  30.932  36.184  42.876  31.959  6.153  6.934  198.174 

> Studiepunten  19.673  12.997  24.587  29.967  32.748  26.891  5.182  5.868  157.913 

> Diploma’s  6.174  4.291  6.345  6.217  10.129  5.068  971  1.066  40.261 

Vast budget

> Doorgegeven rijksbijdrage/collegegeld  527  836  2.484  311  169  1.487  265  646  6.725 

> Capaciteitsbudgetten  - 300  4.970  2.000 1000  -  5.300  1.000 14.570

> Beleidsbudget  3.444  2.116  4.651  6.263  6.949  3.591  675  998  28.687 

Allocatie onderwijs  29.818 20.540  43.037  44.758 50.872  37.037  12.393  9.578 248.032

Verdeling op basis van oude allocatiemodel *  27.069  17.202  41.488  43.939  49.995  38.939  12.313  9.314  240.259 

Nieuw -/- oud  2.749 3.338  1.549  819 887  -1.903  80  265 7.773

ONDERZOEK X € 1.000

Variabel budget  8.838  7.080  15.409  32.364  25.042  28.827  2.622  1.734  121.915 

> Onderzoeksopslag  6.462  4.322  7.733  9.046  10.719  7.990  1.538  1.734  49.543 

> Promoties  1.375  1.300  5.025  7.750  5.525  16.838  700  -  38.513 

> Matching 2e en 3e geldstroom  1.001  1.458  2.651  15.568  8.798  4.000  384  -  33.859 

Vast budget

> Doorgegeven rijksbijdrage  -  -  1.074  4.276  -  -  -  -  5.350 

> Capaciteitsbudgetten  1.500  -  3.500  14.000  -  -  1.750  -  20.750 

> Beleidsbudget  3.088  7.371  7.870  10.149  7.218  6.299  1.131  330  43.456 

Allocatie onderzoek  13.426  14.451  27.853  60.789  32.260  35.127  5.503  2.063  191.472 

Verdeling op basis van oude allocatiemodel *  13.426  14.451  27.853  60.789  32.260  30.923  5.398  790  185.890 

Nieuw -/- oud  -  -  -  -  -  4.203  105  1.274  5.582 

TOTAAL X € 1.000

Totaal allocatie  43.244 34.691  70.890  105.547  83.132  72.163  17.896  11.642 439.504

Verdeling op basis van oude allocatiemodel *  40.495  31.653  69.341  104.728  82.255  69.863  17.711  10.104  426.149 

Verschil nieuw-oud  2.749 3.338  1.549  819 877  2.301  185  1.538 13.354

Verdeling per faculteit

In de verdeling per faculteit is de verge-
lijking weergegeven tussen de bereke-
ning van de budgetten voor 2017 op 
basis van het nieuwe allocatiemodel en 
het oude allocatiemodel zoals toegepast 
bij begroting 2017. Deze berekening 
dient ter ondersteuning bij de uitleg 
van het nieuwe model. Het model zal 
na vaststelling voor het eerst bij begro-
ting 2019 worden toegepast.

Het verschil tussen het nieuwe en het 
oude model is € 12 mln. Dit wordt 
veroorzaakt doordat anticiperend op 
al gepubliceerde ontwikkelingen in de 
Rijksbijdrage deze ontwikkelingen in 
het nieuwe model vertaald zijn naar on-
der andere een hogere studiepuntprijs.

Over de wijze waarop de budgetten 
voor FdT en AUC worden bepaald, 
zijn afspraken gemaakt met de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU). Voor 
FdT en AUC zal het nieuwe allocatie-
model dan ook pas toegepast worden 
na afstemming met de VU die op basis 
van deze berekening gestart zal worden.

* In totaal is in 2017 € 245 mln in 

verdeeld in allocatie onderwijs en 

€ 189 mln in allocatie onderzoek. In 

deze vergelijking is het deel van het 

totaalbedrag opgenomen dat naar 

de faculteiten is verdeeld: € 240 mln 

en € 186 in de begroting 2017. Het 

overige deel betreft budget dat bij 

vaststellen van de begroting nog niet 

aan een eenheid was toegewezen.


