Hoe is de Rijksbijdrage van de UvA samengesteld?

Onderzoeksdeel
€ 225,5 mln.
Geneeskundig O&O
€ 116,4 mln.

Totaal € 685,8 miljoen

Onderwijsdeel
€ 344,0 mln.

Studentgebonden deel

Onderwijs/Onderzoeksopslag

Aantal inschrijvingen
€4.211 per bekostigde*
inschrijving

Diploma’s
€4.211 per bekostigde*
graad

Onderwijsopslag
(11,0% van beschikbaar
OCW budget)

Onderwijsbudgetten
(Onderwijsopslag in bedragen)

€129,8 mln.

€48,6 mln.

€108,0 mln.

€37,0 mln.

Kwaliteitsbekostiging UvA
#

16.347
5.354
2.149

laag 1,0
hoog 1,5
top 3,0

x

Diploma’s
€2.069 per bekostigde* graad
(driejarig gemiddelde)
€36,7 mln.
# 2022
Ba x 1 Ma x 2
2.975 3.724 laag
926
925
hoog
275
top
421

1,0
1,5
3,0

Dipl. # gew.
2022 17.882
2021 18.122
2020 17.261
3j gem 17.760

Ondersteuning
geneeskundig O&O

#

6.699
1.850
687

x

laag 1,0
hoog 1,5
top 3,0

Promoties
€83.272 per promotie
€69.393 per certificaat
(driejarig gemiddelde)
€45,4 mln.
Pro.
2022
2021
2020
3j gem

#
540,5
522,5
533,5
532,5

€20,6 mln.

·
·
·
·
·
·

Duurzame Geesteswetenschappen
Neerlandistiek KNAW-advies
Versterken regionale samenwerkingsverbanden
Halvering collegegeld compensatie lerarenopleidingen
Nationaal Programma Onderwijs
Aflossing vorderingen OCW

Onderzoeksopslag
(vast percentage 9,49% van
totaal)

Onderzoeksbudgetten
(Onderzoeksopslag in bedragen)

€123,7 mln.

€19,7 mln.

Cert.
#
2022 13
2021 17
2020 15
3j gem 15

·
·
·
·
·
·
·

Zwaartekrachtprogramma Networks
Zwaartekrachtprogramma Harnessing the second genome
of plants
Sectorplan Bèta en Techniek
Sectorplan SSH
SEO middelen
Nationaal Programma Onderwijs

M€
M€
M€
M€
M€
M€

2,9
0,3
0,5
0,1
32,4
0,8

M€ 2,3
M€ 1,9
M€ 7,0
M€ 0,7
M€ 4,4
M€ 3,2

Rechtstreeks naar
Amsterdam UMC.

€116,4 mln.

* 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.

Om de Rijksbijdrage 2022 vast te stellen, zijn prestaties op een
bepaalde datum of binnen een periode geteld:

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.

- voor inschrijvingen is de peildatum 1 oktober 2020 gebruikt.
- voor graden de periode tussen 2 oktober 2019 en 1 oktober 2020.
1
82019/2020.
3
8
- voor driejarig gemiddelde graden 2017/2018, 2018/2019,
4
- voor driejarig gemiddelde promoties kalenderjaar 2018, 2019, 2020.

1

5 3 86

Deze infographic geeft toelichting op de bedragen en aantallen uit de begroting 2022. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld (bron is eerste definitieve EDOC 2022), kan de UvA niet instaan voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit ervan. In de begroting 2022 zijn naast deze begrote bedragen ook nog verwachte aanvullende toekenningen opgenomen, deze zijn niet verwerkt in deze opstelling.
In het uitvoeringsbesluilt WHW 2008 staan alle definities exact beschreven.

Hoe is de Rijksbijdrage van de UvA samengesteld?

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.

Rijksbijdrage in UvA begroting

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 Rijksbegroting 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 (driejarig gemiddelde) en per
promotie of ontwerpercertificaat (driejarig gemiddelde) 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-inopleiding traject afronden.
Voor diploma’s wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het
bekostigingsniveau en geldt dat Bachelordiploma’s eenmaal meetellen en
Masters twee maal.
Geneeskundig onderwijs en onderzoek*
Voor geneeskundig onderwijs en onderzoek is een apart deel dat de UvA
direct doorgeeft aan het Amsterdam UMC. Dit is een tegemoetkoming in de
kosten voor het Academisch ziekenhuis. Daarnaast ontvangt het
Amsterdam UMC ook een deel van de reguliere Rijksbijdrage via het
allocatiemodel.
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* De gelden die het Amsterdam UMC één-op-één van de UvA ontvangt zijn
niet meegenomen in het cirkeldiagram.
Deze infographic geeft toelichting op de bedragen en aantallen uit de begroting 2022. Hoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld (bron is eerste definitieve EDOC 2022), kan de UvA niet instaan voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit ervan. In de begroting 2022 zijn naast deze begrote bedragen ook nog verwachte aanvullende toekenningen opgenomen, deze zijn niet verwerkt in deze opstelling.
In het uitvoeringsbesluilt WHW 2008 staan alle definities exact beschreven.

