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 4 
1. Inleiding  5 
 6 
De klankbordgroep allocatiemodel is in het leven geroepen om feedback te leveren aan de 7 
werkgroep op basis van geluiden uit de academische gemeenschap en op basis van eigen 8 
overwegingen. In juni 2016 heeft een aantal themabijeenkomsten plaatsgevonden waarin 9 
ideeën verzameld zijn voor een eventueel nieuw allocatiemodel en de klankbordgroep is een 10 
aantal bij elkaar geweest om te komen tot onderstaande punten.  11 
 12 
Voorafgaand aan de punten die direct het allocatiemodel van de UvA betreffen moet 13 
vastgesteld worden welke middelen beschikbaar zijn om te alloceren. Hieronder enkele 14 
overwegingen op dat punt.  15 
 16 
Het huidige allocatiemodel van de UvA omvat 5 van de 7 faculteiten, Tandheelkunde en 17 
Geneeskunde vallen onder aparte afspraken, en dat geldt ook voor het AUC. Voor AUC en 18 
ACTA geldt dat beide instituten samenwerkingsverbanden met de VU betreffen, voor het 19 
AMC geldt dit niet. Hoe dan ook, de klankbordgroep ziet weinig rationale in het uitsluiten 20 
van AMC/ACTA/AUC van het allocatiemodel gezien de primaire taakstelling die zij delen 21 
met de andere faculteiten en instituten van de UvA, namelijk onderwijs en onderzoek. De 22 
financiering van de zogeheten werkplaatsfunctie kan wel buiten het allocatiemodel gehouden 23 
worden, net als de overige geoormerkte onderdelen van de Rijksbijdrage. Daar waar 24 
AUC/ACTA/AMC onderwijs en onderzoek verzorgen ligt het in de rede dat zij gelijk de 25 
andere faculteiten behandeld worden. Gegeven deze overweging vragen wij de werkgroep 26 
een overzicht (te doen) opstellen van de financiële stromen van de UvA naar deze instituten 27 
vanuit de 1e geldstroom van de Rijksbijdrage en de afspraken die aan deze stromen ten 28 
grondslag liggen.  29 
 30 
Naast de budgetten voor deze instituten zijn er twee andere budgetten die buiten het 31 
allocatiemodel gehouden worden: de erfgoed en UB budgetten en de centrale budgetten. Van 32 
de laatste is het ons niet helder of dat budget meebeweegt met de totale Rijksbijdrage, een 33 
vast bedrag is of anderszins. Overigens is het uitsluiten van die budgetten voor centrale 34 
kosten niet problematisch aangezien deze niet direct het primaire proces betreffen. Dat laatste 35 
geldt niet voor de erfgoed- en UB-budgetten. Daarvoor geldt toch dat deze zeker ten dele het 36 
primaire proces betreffen, voornamelijk door het bieden van onderzoeks- en onderwijs-37 
infrastructuur. Derhalve ligt het voor de hand die budgetten ook bij het allocatiemodel te 38 
betrekken en naar rato toe te wijzen aan de faculteiten die gebruik maken van de betreffende 39 
infrastructuur.  40 
 41 
De klankbordgoep heeft veel leden, afkomstig uit alle gremia van de Universiteit. In dit stuk 42 
willen we niet alleen de meningen van deze leden verwerken maar ook de geluiden die we 43 
tijdens klankbordgoepbijeenkomsten opgevangen hebben als ook de input die ons per email 44 
bereikt heeft. Als we alleen punten opnemen waarover volledige consensus bestaat rest er een 45 
tamelijk kort lijstje met zeer algemene punten. We hebben er voor gekozen standpunten te 46 
formuleren die gesteund worden door een ruime meerderheid van de leden van de 47 
klankbordgroep en de deelnemers aan de bijeenkomsten. Voordeel is dat we een aantal 48 
duidelijke, niet-vanzelfsprekende standpunten hebben kunnen innemen. Het betekent echter 49 
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ook dat niet alle klankbordgroepleden alle punten steunen. In de bijlage is daarom ook een 1 
lijst opgenomen van input van allerlei door ons geraadpleegde gremia in de UvA.  2 
 3 
De klankbordgroep ziet weinig in het ‘buiten is binnen’ principe. Het allocatiemodel van het 4 
ministerie is onvoldoende transparant en gedifferentieerd om als model te kunnen dienen. We 5 
zien niet in hoe het buiten-is-binnen-principe leidt tot een transparante toewijzing van de 6 
vaste voeten voor onderwijs en onderzoek. Het loslaten van studiepunten in de interne 7 
verdeling heeft vele nadelige effecten, bijvoorbeeld voor de afrekening van bijvakonderwijs 8 
tussen faculteiten en de financiering van nieuwe opleidingen. Uiteraard is het van belang dat 9 
de interne allocatie niet uit de pas gaat lopen met de aan de UvA toegekende financiering. 10 
Wij denken dat het mechanisme van de vermenigvuldigingsfactoren, dat ook nu wordt 11 
toegepast, hiervoor uitkomst biedt. 12 
 13 
Onderstaande adviespunten en andere in diverse discussies voorgestelde wijzigingen leiden 14 
tot een dynamisering van de allocatie. Een keerzijde daarvan is dat er grotere fluctuaties 15 
kunnen optreden in de budgetten van faculteiten. Verschillende dempingsmechanismes zijn 16 
denkbaar om de effecten daarvan te compenseren in het allocatiemodel. Echter, het verdient 17 
wellicht de voorkeur om dergelijke budgetschokken niet in het model te dempen maar door 18 
de faculteiten te laten opvangen. Dat kan mits de faculteiten de ruimte krijgen hun reserves 19 
daartoe in te zetten.  20 
 21 
Hieronder identificeert de klankbordgroep een aantal zorgpunten van het huidige 22 
allocatiemodel en doet daarbij voorstellen voor aanpassing die daaruit volgen.  23 
 24 
 25 
2. Koppeling tussen onderwijs en onderzoek 26 
 27 
Tijdens de door de werkgroep georganiseerde themabijeenkomsten over het allocatiemodel is 28 
herhaald geopperd dat in het allocatiemodel de koppeling tussen de financiering van 29 
onderwijs en onderzoek zou moeten worden versterkt. De klankbordgroep ondersteunt dat. 30 
Waar in het verleden een groot deel van het onderzoeksbudget gekoppeld was aan de 31 
onderwijsinspanning, is dat sinds 2008 slechts voor 20% het geval. De rest van de 32 
onderzoeksbudgetten bestaan vooral uit historische beleidsbudgetten, promotievergoedingen 33 
en een kwaliteitsbudget, die allemaal niet meebewegen met de onderwijsvraag. Bij groeiende 34 
studentenaantallen wordt het voor een faculteit daarom steeds moeilijker om onderwijs te 35 
laten verzorgen door ervaren onderzoekers en/of de verhoogde noodzakelijke 36 
onderwijsinspanningen gaan ten koste van onderzoeksinspanning. Omdat de UvA research-37 
based teaching hoog in het vaandel heeft staan, is dat een ongewenste ontwikkeling. Ter 38 
illustratie: in het huidige allocatiemodel staat voor een student die een bachelor diploma 39 
behaalt tegenover 100 euro aan onderwijs allocatie slechts 17 euro aan onderzoeksallocatie.   40 
 41 
Deze ontwikkeling kan eenvoudig omgebogen worden door een groter deel van het totale 42 
onderzoeksbudget te verdelen aan de hand van de onderwijsinspanning. Dit zou ten koste 43 
moeten gaan van niet aan het onderwijs gerelateerde (vaste) budgetten. Zo zou men de 44 
vrijgekomen gelden als gevolg van de afbouw van de historische beleidsbudgetten met 1% 45 
per jaar hiervoor kunnen gebruiken en kunnen overwegen om die afbouw sneller plaats te 46 
laten vinden.  47 
 48 
Een dergelijke versterking van de koppeling tussen onderwijs en onderzoek heeft ook een 49 
aantal potentiële danwel gepercipieerde nadelen die bij aanpassing van het allocatiemodel 50 
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meegewogen dienen te worden. Een potentieel nadeel van versterking betreft de invloed van 1 
studenten aantallen op de onderzoeksbudgetten. Het doen van onderzoek en het verkrijgen 2 
van onderzoeksfinanciering kent een eigen dynamiek die praktisch lost staat van onderwijs en 3 
studenten aantallen. Echter, er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat versterking van 4 
de huidige koppeling tussen onderwijs en onderzoek leidt tot een verstoring van deze 5 
dynamiek. Bij een aanpassing in het allocatiemodel in deze richting is het uiteraard 6 
noodzakelijk de lange termijn gevolgen hiervan in kaart te brengen.  7 
 8 
Een alternatieve benchmark om te bepalen of de koppeling tussen onderwijs en onderzoek in 9 
het allocatiemodel zijn werk naar behoren doet is zeer wenselijk. Eén alternatief in het 10 
bijzonder betreft de verhouding tussen onderwijs- en onderzoekstijd die uit 1e geldstroom 11 
middelen worden gefinancierd. Tussen faculteiten zouden hier de verschillen beperkt moeten 12 
zijn en de klankbordgroep vraagt de werkgroep dan ook effecten van aanpassingen aan dit 13 
criterium te toetsen.  14 
 15 
3. Bekostigingsfactoren  16 
 17 
De kosten van het verzorgen van onderwijs verschillen tussen opleidingen. In de 18 
rijksbekostiging wordt daar rekening mee gehouden via de bekostigingsfactoren laag (1,0), 19 
hoog (1,5) en top (3). Binnen de UvA wordt een eigen set van bekostigingsfactoren 20 
gehanteerd. Deze factoren zijn bepaald met behulp van een Britse studie die onderwijskosten 21 
aan universiteiten en hogescholen inschat, en de UvA lijkt de enige universiteit in Nederland 22 
te zijn die gebruik maakt van deze factoren. De klankbordgroep onderkent dat er legitieme 23 
redenen kunnen zijn om af te wijken van de rijks-bekostigingsfactoren, maar wil de 24 
werkgroep de volgende punten meegeven: 25 
 26 
 - geef een goede onderbouwing van bekostigingsfactoren die afwijken van de rijks-27 
bekostigingsfactoren; 28 
- maak daarbij onderscheid tussen de onderwijs- en onderzoeksallocatie; het spreekt niet 29 
vanzelf dat eventuele bekostigingsfactoren voor beide gelijk zouden moeten zijn; 30 
- betrek daarbij ook de omvang van de historische onderzoeksbudgetten die als vaste voet aan 31 
faculteiten worden toegekend als basisfinanciering en vergoeding voor de benodigde 32 
infrastructuur. Het is nu namelijk niet duidelijk welk deel van hogere kosten voor onderwijs 33 
en onderzoek worden gecompenseerd door verschillen in bekostigingsfactoren en welk deel 34 
door vaste onderzoeksbudgetten. 35 
 36 
Bij het bepalen van verschillen in kosten tussen opleidingen/faculteiten zou zoveel mogelijk 37 
uitgegaan moeten worden van normatieve benchmarkgegevens (i.p.v. de huidige feitelijke 38 
kostenverschillen binnen de UvA omdat die mede beïnvloed zijn door de huidige allocatie). 39 
Zie ook paragraaf 5 hieronder over de historische beleidsbudgetten.  40 
 41 
4. Promotievergoeding 42 
 43 
Er is ook geopperd om de promotiepremies uit de Rijksbijdrage niet meer direct door te 44 
geven aan de faculteiten waar de promoties plaatsgevonden hebben. Dit omdat de vergoeding 45 
zoals nu gehanteerd niet kosten-georiënteerd is maar belonings-georiënteerd. De vrijgekomen 46 
middelen zouden dan gebruikt kunnen worden voor het aanvullen van matching op 2e en 3e 47 
geldstroomonderzoek. Dit zal werken als een extra aanmoediging voor het verwerven van 48 
beurzen, al zal wel goed nagedacht moeten worden over de meest geschikte verdeelsleutel. 49 
De beschikbare hoeveelheid geld in 2e geldstroombeurzen verschilt sterk per discipline dus 50 



 

 4 

‘marktaandeel’ zegt meer over het succes in het verwerven van zulke beurzen, dan de 1 
binnengehaalde hoeveelheid geld. Afschaffing of verlaging van de promotiepremies loopt 2 
vooruit op voorziene wijzigingen in de Rijksbijdrage. Ook andere opties voor besteding van 3 
zo vrijgekomen middelen kunnen overzocht worden. Ervan uitgaande dat de daling van 4 
promotievergoeding elders in de Rijksbijdrage gecompenseerd zal worden is het sowieso 5 
noodzakelijk na te denken over besteding van deze component. 6 
 7 
5. Studiepunten, diploma’s, 1e jaars vergoeding 8 
 9 
In verband met transparantie acht de klankbordgroep een versimpeling van het allocatiemodel 10 
wenselijk. Dit kan op allerlei manieren. Een voor de hand liggende mogelijkheid is om alleen 11 
studiepunten en niet langer diploma’s en 1e-jaars instroom als parameters te hanteren voor het 12 
onderwijs. De vrijkomende middelen kunnen gemakkelijk aan studiepunten gekoppeld 13 
worden door de studiepuntprijs te verhogen. Het gedeelte van de onderzoeksfinanciering dat 14 
nu gekoppeld is aan diploma’s kan ook op vergelijkbare wijze gekoppeld worden aan 15 
studiepunten in plaats van aan diploma’s.   16 
 17 
Een dergelijke versimpeling van het model verhoogt de transparantie enorm en heeft een 18 
aantal voordelen. Ten eerste wordt de perverse prikkel van diploma financiering weggehaald 19 
waardoor de allocatie beter aansluit op de kosten die faculteiten en opleidingen maken om 20 
onderwijs te verzorgen. Ten tweede wordt de financiering van onderzoek directer; dat wil 21 
zeggen, bij nieuwe of groeiende opleidingen is er ook direct groei in de 22 
onderzoeksfinanciering waar dat in het huidige model jaren na-ijlt. Tenslotte, gecombineerd 23 
met een sterkere koppeling tussen onderwijs en onderzoek zoals besproken onder 2, geeft dit 24 
model alle ruimte aan vernieuwing in het onderwijs in de vorm van nieuwe, interdisciplinaire 25 
opleidingen.  26 
 27 
Er zijn ook potentiele nadelen van de afschaffing van de 1e jaars vergoeding. De extra kosten 28 
zie je vaak terug in het wegwijs maken binnen de opleiding en in het feit dat het aanleren van 29 
academische basisvaardigheden vaak een intensievere vorm van onderwijs vereist. Het is ook 30 
bedoeld om te compenseren voor de vaak hoge uitval in het 1e jaar. Zonder diploma 31 
vergoeding is die compensatie echter minder nodig. Bovendien zijn er negatieve effecten. Het 32 
vergoeden van instroom beloont een hogere uitval van 1e-jaarsstudenten, zeker als de extra 33 
kosten relatief laag zijn. Verder is het een parameter die relatief veel en onvoorspelbaar 34 
fluctueert. De wenselijkheid van deze parameter moet dus worden heroverwogen. Bij 35 
afwezigheid van de variabele zou het echter kunnen dat faculteiten investeren in 1e-jaars gaan 36 
ontmoedigen. 37 
 38 
Een algemeen aandachtspunt van de vergoeding van studiepunten in het allocatiemodel is de 39 
vraag welke studiepunten wel en welke niet vergoed worden. Een inventarisatie van de 40 
hoeveelheden niet-vergoede punten zou hierbij nuttig zijn.  41 
 42 
 43 
6. Historische budgetten. 44 
 45 
Een vaste voet in de onderzoek allocatie wordt noodzakelijk geacht gezien de lange termijn 46 
investeringen die het onderzoek behoeft. Het onderzoeksgeld kan niet steeds fluctueren met 47 
de studenteninstroom en het onderwijs. Er is echter veel onduidelijkheid over hoe de 48 
historische budgetten (de vaste voeten in het UvA-model) worden vastgesteld en waaraan ze 49 
worden besteed.  50 
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 1 
Gezien het feit dat historische budgetten een groot deel bepalen van het allocatiemodel 2 
onderzoek zou het zinvol zijn om te proberen deze toewijzing te parametriseren. Dergelijke 3 
parametrisering kan alleen rationeel gebeuren als duidelijk is welke kosten gemaakt worden 4 
ten behoeve van onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en personeel. Is het mogelijk om in 5 
grote lijnen aan te geven welk deel aan onderzoek (of onderwijs-specifieke) infrastructuur en 6 
personeel wordt uitgegeven? Als dit wordt afgezet tegen kosten die gemaakt worden door 7 
Nederlandse of Europese brede universiteiten kan er dan een benchmark ontwikkeld worden 8 
voor deze kosten? Aan andere universiteiten speelt hetzelfde probleem met allocatie als de 9 
UvA. Enig inzicht in de kosten van de infrastructuur is hoe dan ook noodzakelijk om tot 10 
gefundeerde en ‘eerlijke’ vaste budgetten te komen. Op basis van inzicht in werkelijk 11 
gemaakte en noodzakelijke kosten voor onderzoeksinfrastuctuur kan (een deel van) de 12 
historische beleidsbudgetten omgezet worden in een fonds voor investeringen in zulke 13 
infrastructuur. 14 
 15 
7. Matching & promotievergoedingen 16 
 17 
Het full cost model van de UvA brengt met zich mee dat onderzoeksprojecten vanuit 2e en 3e 18 
geldstroom matching behoeven om de financiering gedurende de looptijd van een 19 
onderzoeksprojecten mogelijk te maken. Het vastzetten van een deel van de begroting voor 20 
matching heeft voor die faculteiten die succesvol zijn in de verwerving van 2e en 3e 21 
gelstroomprojecten een beperkende werking: als de grens van het budget bereikt wordt, kan 22 
men geen projecten meer indienen. Echter, het vergroten van dit matchingsbudget zou voor 23 
die faculteiten die minder makkelijk toegang hebben tot deze soort financiering een reductie 24 
van de toegewezen gelden uit de eerste geldstroom kunnen betekenen. Matching op UvA-25 
niveau is wenselijk, maar er moet wel een grens zijn.  26 
 27 
Er moet zeer goed nagedacht worden over een geschikte verdeelsleutel. De beschikbare 28 
hoeveelheid geld in 2e geldstroombeurzen verschilt sterk per discipline dus ‘marktaandeel’ 29 
zegt meer over het succes in het verwerven van zulke beurzen, dan de binnengehaalde 30 
hoeveelheid geld. Een gehoorde ontevredenheid is dat er teveel naar kosten en te weinig naar 31 
opbrengsten wordt gekeken. Een batenanalyse is wellicht wenselijk. Men kan hierbij denken 32 
aan multiplier effecten: wat gebeurt er met de 2e/3e geldstroom als 1e geldstroom wordt 33 
ingezet om die te vergroten? Hierdoor kan de eerste geldstroom doelmatiger worden ingezet. 34 
Steeds blijft het hierbij van belang in de onderzoeksallocatie als geheel een balans te vinden 35 
tussen de faculteiten. Om inzicht te verwerven in de mogelijkheden voor vergroting van de 36 
2e/3e/4e geldstroom is inzicht in de huidige omvang hiervan een vereiste, alsmede inzicht in 37 
het effect van de invoering van matching op 3e/4e geldstroom. 38 
 39 
Ingmar Visser & Lianne Hooijmans, namens de klankbordgroep allocatiemodel.  40 
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