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Inzichtelijker model
De werkgroep kiest in haar voorstel voor
onderwijsallocatie voor enkele aanpassingen
die een inzichtelijker model opleveren.
Daarnaast wordt meer ruimte voor toekomstig
beleid gecreëerd. Het onderwijsbudget kent
een groot variabel deel en een aanmerkelijk
kleiner deel dat bestaat uit beleidsbudgetten
en vaste componenten. Studiepunten bepalen
in hoge mate het variabele budget. Daarnaast
is er een bescheiden rol voor diploma’s als
bekostigingsvariabele. Van het totale budget
wordt, naast de bestaande beleidsbudgetten, circa
10% gereserveerd voor beleid. Voor specifieke
functies, die structureel extra middelen behoeven,
worden capaciteitsbudgetten toegekend.
Betere onderbouwing
Ook de onderzoeksallocatie is inzichtelijker,
met een betere onderbouwing van enkele
onderdelen. Meer dan de helft van het
onderzoeksbudget wordt variabel toegewezen.
De verwevenheid onderwijs-onderzoek komt
in de onderzoeksbekostiging tot uitdrukking
in een opslagpercentage op het variabele
onderwijsbudget. Andere variabele elementen
zijn promoties en het matchingsbudget voor de
tweede en derde geldstroom. Daarnaast zijn er
vaste budgetten. Een aanzienlijk deel hiervan
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betreft capaciteitsbekostiging voor infrastructuur
en bijzondere onderzoeksfaciliteiten. Ook zijn
er beleidsbudgetten, deels al ingevuld voor
bijvoorbeeld de onderzoekszwaartepunten, deels
nog nader in te vullen.
Aanbeveling
De werkgroep ziet verder kansen om het geld
beleidsrijker te verdelen. De werkgroep doet
daarom de aanbeveling om een pilot te starten
om de mogelijkheden te onderzoeken van
een alternatieve wijze van financiering die
onderzoeksgroepen in staat stelt zich verder te
ontwikkelen.
Bekijk het volledige eindrapport op:
www.allocatie.uva.nl
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EINDRAPPORT WERKGROEP ALLOCATIEMODEL
TRANSPARANTIE EN EENVOUD IN FINANCIERING:
RUIMTE VOOR BELEID

Dit eindrapport is opgesteld door de
Werkgroep Allocatiemodel en bevat een
voorstel aan het College van Bestuur (CvB)
van de UvA voor herziening van het
allocatiemodel. Het advies is mede tot stand
gekomen op basis van discussies die over
de budgetallocatie binnen de academische
gemeenschap zijn gevoerd vanaf april 2016.
Bij de werkgroep zijn vijftien voorstellen
ingediend als bijdrage om te komen tot een
breed gedragen allocatiemodel. Daarnaast
zijn de ideeën die tijdens de bijeenkomsten
in mei en juni werden verzameld in
beschouwing genomen. De werkgroep heeft
verder de aanbevelingen van de Commissie
Onderzoek Financiën en Huisvesting uit
het rapport ‘Bouwen aan Wetenschap’
betrokken in de oordeelsvorming. Het
voorstel is op enkele punten aangescherpt na
consultatie van de Klankbordgroep.
Zes issues
Uit de discussies tijdens bijeenkomsten,
de ingediende voorstellen en de eigen
beraadslagingen distilleert de werkgroep zes
issues die eruit springen en een prominente

plek in het toekomstige allocatiemodel
verdienen. Dit zijn: de verwevenheid onderwijs onderzoek, bekostigingsfactoren, het historische
onderzoeksbudget, strategie-implementatie,
maatschappelijke impact (valorisatie) en
stabiliteit versus actualiteit.
Visie
In de afgelopen maanden, gevoed door de
universiteit brede discussie, heeft de werkgroep
een visie op het allocatiemodel ontwikkeld.
De kern hiervan is dat een allocatiemodel een
eenvoudige, inzichtelijke methodiek hoort te
zijn om op grofmazige wijze de beschikbare
middelen van de UvA te verdelen over de
faculteiten. Vanzelfsprekend schraagt het de
universitaire strategie. Het bieden van een
redelijke dekking voor de kosten van onderwijsen onderzoeksactiviteiten staat voorop. In het
model wordt onderkend dat kostenverschillen
kunnen bestaan tussen disciplines. Het model
verdeelt het beschikbare geld op basis van
een beperkt aantal variabelen. Evenzeer is van
belang dat het voldoende financiële ruimte biedt
om beleidsrijk te kunnen sturen. Het model is
nadrukkelijk afgestemd op de buitenwereld.
Congruentie met het rijksbijdragemodel is van
belang opdat de UvA voldoende middelen
binnenhaalt en een zekere stabiliteit in de
bekostiging van faculteiten biedt.

Onderwijs: voorgestelde aanpassingen in het allocatiemodel
Hoeveel geld een faculteit voor onderwijs
ontvangt, is afhankelijk van:
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