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Het afgelopen jaar heeft de Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) adviezen opgesteld over de uitgangspunten 
bij herziening van het allocatiemodel (brief aan het CvB, 5 oktober 2015) en over het onderzoeksprofileringsbeleid 
(brief aan het CvB, 10 februari 2016; antwoord van CvB, 16 maart 2016). 
 
In aansluiting op deze brieven volgt hieronder, ten behoeve van de Werkgroep Allocatiemodel, een korte weergave 
van de UOC-adviezen, in het format “Voorstel voor het allocatiemodel van de UvA.” 
 
 

Voorstel voor het allocatiemodel van de UvA  
 

 
Verdeelprincipe 
  
 
De verdeling van onderzoeksgelden moet passen bij het Instellingsplan UvA 2015-2020: 
- de UvA is een brede universiteit met onderwijs en onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines, 
- al het onderwijs is met onderzoek verbonden (en onderwijs is zoveel mogelijk onderzoeksintensief), 
- de UvA wil zich profileren met onderzoek waarin de UvA excelleert. 
 
Hieruit volgt dat de onderzoeksfinanciering twee doelen moet dienen, (1) breedte en (2) profilering. 
 
Doel 1: de academische kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Idealiter wordt al het onderwijs verzorgd door 
wetenschappelijk personeel dat onderwijs (OW) met onderzoek (OZ) combineert. Het onderwijsgebonden 
onderzoek is daardoor breed en disciplinedekkend. 
 
Doel 2: stimuleren van excellent onderzoek waarmee de UvA zich profileert. Goed onderzoek kan gestimuleerd 
worden door via competitie verkregen onderzoekssubsidies te matchen en door financiering van 
zwaartepuntonderzoek. 
 
De UOC heeft stabiliteit van beleid en middelen geadviseerd. Om grote fluctuaties te voorkomen zou de 
onderzoeksfinanciering (OZfinanciering) uit een vaste voet en een variabel deel moeten bestaan. Het variabele deel 
is mede afhankelijk van de onderwijsfinanciering (OWfinanciering): 
 
OWfinanciering = OWvast + OWbkf x OWvariabel, 
 
OZfinanciering = OZvast + OZfactor x OWvariabel + OZvariabel + Matching + Zwaartepuntenbudget. 
 
OWvast zou kunnen bestaan uit vaste lasten van onderwijsinstituten, zoals een meerjarige basisbekostiging voor 
onderwijsbureaus. 
 
OWvariabel kan gebaseerd worden op aantallen studenten, diploma’s en studiepunten. OWvariabel zou 
vereenvoudigd kunnen worden door het uitsluitend op studiepunten te baseren. Dat zou snel en eerlijk zijn, en de 
volatiliteit kan gedempt worden met OWvast. 
 
OWbkf is de bekostigingsfactor. Omdat onderwijskosten variëren tussen disciplines moet elke faculteit zijn eigen 
OWbkf krijgen. De huidige bekostigingsfactoren kunnen wel herzien worden en hoeven niet meer zo uiteen te 
lopen indien verschillen in opleidingskosten voor een deel in OWvast en OZvast opgevangen worden. 
 



 

 

OZvast moet de werkelijke kosten voor de onderzoeksinfrastructuur dekken. Waar de onderzoeksinfrastructuur 
ook voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt geeft dat aanleiding tot verdere herziening van de OWbkf. OZvast 
moet gebaseerd worden op objectief vastgestelde werkelijke kosten (het ‘historisch beleidsbudget’ kan vervallen). 
 
OWvariabel komt zowel in de OZfinanciering als in de OWfinanciering voor, als waarborg voor de koppeling tussen 
onderwijs en onderzoek. Op deze manier is een deel van de OZfinanciering onderwijsgebonden (en 
disciplinedekkend). OWvariabel zou de personeelskosten van het wetenschappelijk personeel geheel moeten 
dekken. 
 
OZfactor is een factor die de verhouding tussen onderwijstijd en onderzoekstijd van het wetenschappelijk 
personeel bepaalt. Aangezien de personele lasten niet verschillen tussen faculteiten zou de OZfactor voor alle 
faculteiten hetzelfde moeten zijn. Echter, het CvB kan de OZfactor ook laten variëren tussen faculteiten indien het 
van mening is dat onderzoek in sommige disciplines belangrijker is dan in andere. De OZfactor is een transparante 
manier om een dergelijk verschil in waardering in het allocatiemodel te verwerken. 
 
OZvariabel hoeft eigenlijk alleen gebaseerd te worden op aantallen promoties. In het huidige model is de 
OZfinanciering ook gebaseerd op aantallen diploma’s, maar dat deel van de onderzoeksfinanciering kan in het hier 
voorgestelde model verwerkt worden in OZfactor x OWvariabel. 
 
Matching is een manier om het beste onderzoek te stimuleren. In het huidige model is een ‘kwaliteitsbudget’ 
verwerkt. Idealiter zouden alle via competitie verkregen onderzoekssubsidies gematcht moeten worden (bijv. 
NWO, ERC), in zoverre de onderzoekssubsidie niet voorziet in de overhead van de personele lasten. Dit principe zou 
de omvang en de verdeling van het centrale matchingsbudget kunnen bepalen (maar het CvB zou vervolgens nog 
kunnen beslissen de decanen al of niet vrij te laten in de besteding van deze matchingsgelden). 
 
Zwaartepuntenbudget stimuleert excellent onderzoek, vergroot de kansen op externe onderzoeksgelden en dient 
de profilering van de universiteit. Het bestaat uit een vast bedrag waaruit de universitaire zwaartepunten 
gefinancierd worden. Voor nu zou het zwaartepuntenbudget moeten bestaan uit (ten minste) het totaal van alle 
structurele en niet-structurele (additionele) financiering van zwaartepunten (sinds 2007). De verdeling van het 
zwaartepuntbudget is afhankelijk van de nog lopende discussie over de doorontwikkeling van zwaartepunten (zie 
brieven UOC en CvB en Instellingsplan). 
 
 
Koppeling met strategie van de UvA 
 
 
De brede onderzoeksuniversiteit, de koppeling van onderwijs en onderzoek, onderzoeksintensief onderwijs en de 
doorontwikkeling van zwaartepunten zijn allemaal zaken die prominent in het Instellingsplan UvA van 2015 aan de 
orde komen. 
 
We onderscheiden onderwijsgebonden onderzoek en kwaliteitsgebonden onderzoek. Onderwijsgebonden 
onderzoek (voornamelijk gefinancierd via OZfactor x OWvariabel) dient de breedte en kwaliteitsgebonden 
onderzoek (voornamelijk gefinancierd via Matching + Zwaartepuntbudget) dient de profilering. 
 
 
Relatie onderwijs en onderzoek 
 
Wij merken nog eens op dat zowel het onderwijsgebonden onderzoek als het kwaliteitsgebonden onderzoek nauw 
verbonden is met de opleidingen van de universiteit. 
 
De onderwijsgebonden onderzoeksprogramma’s zijn (min of meer) disciplinedekkend, de onderzoeksthema’s zijn 
afhankelijk van de disciplinedekkende onderwijscurricula van de bachelor- en (aansluit)master-opleidingen. 
 



 

 

De kwaliteitsgebonden onderzoeksprogramma’s worden bepaald door extern verkregen onderzoekssubsidies en 
zwaartepuntbudgetten. Voor een groot deel zullen de onderwijsgebonden onderzoeksprogramma’s en de 
kwaliteitsgebonden onderzoeksprogramma’s samenvallen of ten minste overlappen. Echter, ook waar dat niet 
helemaal of helemaal niet het geval is, is er dankzij de research masteropleiding toch een stevige relatie met het 
onderwijs. 
 
De relatie tussen onderwijs en onderzoek is stevig, maar de directionaliteit verschilt. Bij onderwijsgebonden 
onderzoek zijn de onderwerpen van de bachelor- en master-opleidingen bepalend voor de inhoud van de 
onderzoeksprogramma’s, terwijl bij kwaliteitsgebonden onderzoek de onderzoeksprogramma’s bepalend zijn voor 
het opleidingsprogramma van de research masters. 
 
Het blijft daarom wenselijk dat alle zwaartepunten geassocieerd zijn met een of meer research masteropleidingen. 
 
 
Onderzoekszwaartepunten- en profileringsbeleid 
 
Het zwaartepuntenbudget stimuleert excellent onderzoek, vergroot de kansen op externe onderzoeksgelden en 
dient de profilering van de universiteit. Het onderzoekszwaartepunten- en profileringsbeleid van de UvA zal 
weliswaar worden herzien (zie brieven UOC en CvB), maar zeker worden voortgezet (zie Instellingsplan).  
 
Zoals gezegd zou de omvang van het zwaartepuntenbudget moeten bestaan uit ten minste het totaal van alle 
financiering sinds de instelling van zwaartepunten. De verdeling van het zwaartepuntbudget is afhankelijk van de 
nog lopende discussie over dynamisering, interdisciplinariteit, governance en evaluatie van zwaartepunten.  
 
Het zwaartepuntbudget moet onderzoeksgroepen die daarvoor in aanmerking komen in staat stellen hun positie in 
de internationale top van hun discipline te behouden en te versterken. 
 
 

Parameter 
  
 
Variabelen en parameters zijn hierboven beschreven. Wij zijn ons ervan bewust dat er met een nieuw 
allocatiemodel niet meer geld te verdelen is. De waarde van de variabelen en parameters van het model moeten 
op elkaar afgestemd worden. 
 

Voordelen 
  
 
Het voorgestelde model voor onderwijs- en onderzoeksfinanciering lijkt eenvoudig, eerlijk en transparant, en het 
sluit goed aan bij de UvA-strategie zoals beschreven in het Instellingsplan. 
 
De onderzoeksfinanciering is een functie van twee doelen, (1) breedte en (2) profilering. Het profileringsbeleid zal 
worden herzien, maar dat kan binnen de ruimte die het voorgestelde allocatiemodel biedt. 
 
Het voorgestelde model voor onderwijs- en onderzoeksfinanciering maakt een einde aan het ‘historisch 
beleidsbudget’ waartegen zoveel bezwaar bestaat, maar biedt voldoende ruimte om de zaken die uit het historisch 
beleidsbudget bekostigd werden te blijven bekostigen. 
 
De waarde van parameters en variabelen en in het nieuw voorgestelde model kunnen zo gekozen worden dat de 
effecten bescheiden zijn. 



 

 

 
Nadelen 
 
 
De voorgestelde vaste voeten voor onderwijs en onderzoek moeten werkelijke kosten dekken. Het zal moeilijk zijn 
deze objectief te bepalen. De verantwoording kan per faculteit verschillen. In de UOC is voorgesteld eerst 
benchmark-onderzoek te doen naar de onderzoekskosten en gealloceerde middelen bij andere, vergelijkbare 
universiteiten. Dergelijk onderzoek is tijdrovend. In plaats daarvan zouden we kunnen uitgaan van de huidige 
situatie en daarmee gepaard gaande kosten. Als het nieuwe model wel grote effecten heeft zal er een meerjarige 
overgangsregeling moeten komen. 
 
Het voorgestelde variabele matchingsbudget vereist jaarlijkse nacalculatie en bij grote veranderingen ook (ad hoc) 
bijstelling van modelparameters (bijvoorbeeld van de OZfactor). 
 
Alle variabelen en factoren in het allocatiemodel moeten regelmatig bijgesteld worden, afhankelijk van fluctuaties 
in studentenaantallen en overheidsfinanciering.  
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