Hoe is de Rijksbijdrage van de UvA samengesteld?
Studentgebonden deel

Diploma’s
€3.454 per bekostigde*
graad

Onderwijsopslag
(12,58% van beschikbaar
OCW budget)

Onderwijsbudgetten
(Onderwijsopslag in
bedragen)

€82,6 mln.

€38,7 mln.

€62,1 mln.

€8,8 mln.

Onderwijsdeel
€ 192,4 mln.

Aantal inschrijvingen
€3.454 per bekostigde* en
gewogen inschrijving

Onderzoeksdeel
€ 189,7 mln.

#

€ 89,7 mln.

Geneeskund
ig O&O

12.082
4.432
1.730

laag 1,0

x hoog 1,5
top

3,0

Diploma’s
Bekostigde en gewogen
graden*
€2.016 per bekost. graad
34,2 mln.

#

Prestatiebekostiging
€ 15,8 mln.

Totaal € 487,30 miljoen

Onderwijs/Onderzoeksopslag

Ba x 1 Ma x 2

laag

2.326 3.562

hoog 1,5

629

608

733

425

x

top

5.888
1.237
1.158

laag 1,0

x hoog 1,5
top

3,0

Promoties
€93.756 per promotie
€78.130 per certificaat

Onderzoeksopslag
(vast percentage 10,92%
van totaal)

Onderzoeksbudgetten
(Onderzoeksopslag in
bedragen)

47,3 mln.

102,4 mln.

€5,7 mln.

€ 279.911
€2.636.100
€2.456.516
€791.442
€303.274
€120.456
€2.295.193

1,0
Zwaartekrachtprogramma Delta
Institute for Theoretical Physics
€ 2.043.429
Zwaartekrachtprogramma Networks € 2.477.929
Sectorplan Natuur- en scheikunde
€ 1.223.482

3,0

Prestatiebekostiging
onderwijskwaliteit,
studiesucces &
onderwijsintensiviteit
€12,7 mln.

Ondersteuning
geneesk.
O&O
€89,7 mln.

#

Sectorplan natuur- en scheikunde
Duurzame Geesteswetenschappen
Gezondheidszorg opleidingen
Overig bijzonder onderwijs
Educatieve minor university colleges
Holland scholarship
Aflossing vorderingen OCW

Prestatiebekostiging
profilering en
zwaartepuntvorming
(AAA-plan)
€3,1 mln.

Rechtstreeks naar AMC.

* Universiteiten krijgen alleen geld voor bekostigde inschrijvingen en graden. Hierbij wordt onder andere gekeken
naar woonplaats en nationaliteit en of het de eerste (vergelijkbare) graad is van de student.
Bij de berekening van de Rijksbijdrage wordt rekening gehouden met drie verschillende bekostigingsniveaus: laag
voor alfa/gamma onderwijs; hoog voor bètaonderwijs en top voor medisch onderwijs. Het aantal inschrijvingen en
het aantal diploma’s wordt vermenigvuldigd met deze factor. Bij het onderzoeksdeel wordt eveneens onderscheid
gemaakt tussen Bachelor (x1) en Master (x2) graden voor de berekening van de Rijksbijdrage.
Om de Rijksbijdrage 2016 vast te stellen, zijn prestaties op een bepaalde datum of binnen een periode geteld:
voor inschrijvingen is de peildatum 1 oktober 2014 gebruikt.
voor graden de periode tussen 2 oktober 2013 en 1 oktober 2014.
voor promoties het kalenderjaar 2014.

Deze infographic geeft toelichting op de bedragen en aantallen uit de begroting 2016. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samensteld, kan de UvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.
In het uitvoeringssluilt WHW 2008 staan alle definities exact beschreven.
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Toelichting:
Universiteiten krijgen van de Rijksoverheid elk jaar één budget voor de
kosten van personeel en materiaal. De UvA is niet verplicht de rijksbijdrage
onderwijs en onderzoek in dezelfde verhouding door te geven aan de
faculteiten. In het huidige allocatiemodel gebeurt dit wel.
Onderwijsdeel
Deze component is gebaseerd op diploma’s, studenteninschrijvingen en
basisfinanciering. Per bekostigde graad en per bekostigde inschrijving krijgt
de universiteit een bedrag dat wordt vastgesteld bij de Rijksbegrotingen en
indien nodig wordt bijgesteld gedurende het jaar. Dit bedrag wordt
vermenigvuldigd met het bekostigingsniveau van de opleiding.
Onderzoeksdeel
Deze component is gebaseerd op diploma’s, promoties en
basisfinanciering. Per bekostigde graad en per promotie of
ontwerpercertificaat krijgt de universiteit een bedrag dat wordt vastgesteld
bij de Rijksbegroting en indien nodig wordt bijgesteld gedurende het jaar.
Een ontwerpercertificaat wordt aan de UvA alleen uitgereikt aan degenen
die met goed gevolg het restaurator-in-opleiding traject afronden.
Voor diploma’s wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het
bekostigingsniveau en geldt dat Bachelordiploma’s eenmaal meetellen en
Masters twee maal.
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Geneeskundig onderwijs en onderzoek
Voor geneeskundig onderwijs en onderzoek is een apart deel dat de UvA
direct doorgeeft aan het AMC. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor
het Academisch ziekenhuis. Daarnaast ontvangt het AMC ook een deel van
het reguliere onderwijsdeel en het onderzoeksdeel van de Rijksbijdrage.
Prestatiebekostiging
Een deel van de Rijksbijdrage is een prestatiebekostiging. Voor de periode
2013-2016 zijn door OCW met universiteiten prestatieafspraken gemaakt
op het gebied van onderwijs, onderzoek, profilering en valorisatie. Meer
informatie is te vinden in het Besluit Experiment Prestatiebekostiging en de
website van de Review Commissie Hoger Onderwijs (http://www.rcho.nl/)
die periodiek rapport uitbrengt over de prestatieafspraken.

Deze infographic geeft toelichting op de bedragen en aantallen uit de begroting 2016. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samensteld, kan de UvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.
In het uitvoeringssluilt WHW 2008 staan alle definities exact beschreven.

