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1 Hoofdlijn 

1.1 Inleiding 

Met een begroot operationeel overschot van 0,3 M€ zet de UvA de in 2011 
ingezette lijn van positieve operationele resultaten in 2013 door. Wel worden 
de gevolgen van de crisis dit jaar in de begroting zichtbaar. De UvA heeft te 
maken met kostenstijgingen (inflatie en bijvoorbeeld BTW verhoging), 
waarvoor geen compensatie wordt ontvangen van de Rijksoverheid. 
Tegelijkertijd worden van de universiteit grotere inspanningen verwacht om 
prestaties te realiseren en zich te profileren. De ontwikkeling van de 
controlfunctie in de afgelopen jaren heeft de UvA de instrumenten in handen 
gegeven om deze uitdaging aan te gaan. 

De baten voor de Universiteit als geheel nemen in 2013 ten opzichte van 2012 
toe. Aan de onderwijskant stijgen de rijksbijdrage OCW en dalen de college-, 
cursus-, les- en examengelden en baten werk iov derden. Vanaf 2014 dalen de 
Rijksbijdragen als gevolg de lagere instroom van studenten en het beleid van 
de Rijksoverheid. De college-, cursus-, les- en examengelden en de onder 
baten werk iov derden opgenomen opbrengsten contractonderwijs tonen 
meerjarig een stabiel beeld. De onderzoeksbaten (onderdeel baten werk iov 
derden) tonen in 2013 een afname ten opzichte van voorgaand jaar. Ook in 
2014 wordt een daling voorzien, waarna deze opbrengsten zich in 2015 
stabiliseren op het niveau van 2013.  

Voor de jaren na 2013 blijft door het nog niet in concrete maatregelen 
uitgewerkte Regeerakkoord onzekerheid bestaan over de beschikbare 
financiële middelen. De sector hoger onderwijs is relatief ontzien, maar ook 
daar is sprake van kortingen. Het in 2012 ingezette identificeren van 
besparingen om bezuinigingen op te vangen is onverminderd actueel en zal 
zijn beslag krijgen in 2013 teneinde de  strategische doelstellingen zoals 
verwoord  in het UvA-Instellingsplan 2011-2014 te bereiken.   

 

 

 

Tabel 1.1 Begrotingsresultaat UvA Onderwijs & Onderzoek 

 

UvA 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Rijksbijdrage OCW 367.453   378.482  367.171  364.945   362.950    
College-, cursus-. Les- en examengeld 62.917     61.504    62.048    62.392     62.523      
Baten werk iov derden 74.108     71.433    72.586    73.461     75.066      
Overige baten 60.390     63.858    57.356    54.229     54.904      

TOTAAL BATEN 564.869   575.277  559.162  555.027   555.444    

LASTEN
Personele lasten 362.079   370.997  368.291  367.924   367.069    
Afschrijvingen 10.701     9.284      9.198      9.288       9.418        
Huisvestingslasten 39.350     39.451    36.333    34.608     31.217      
Overige lasten 148.243   155.250  148.361  146.649   150.110    

TOTAAL LASTEN 560.373   574.982  562.183  558.468   557.814    

Saldo Baten en Lasten 4.496       295         3.022-      3.441-       2.370-        

Financiele baten en lasten -              -             -              -              -                

Resultaat 4.496       295         3.022-      3.441-       2.370-        

Belastingen -              -             -              -              -                
Resultaat deelnemingen -              -             -              -              -                

Resultaat na belastingen 4.496       295         3.022-      3.441-       2.370-        

Aandeel derden -              -             -              -              -                
Netto Resultaat 4.496       295         3.022-      3.441-       2.370-        
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Aan de kostenkant is te zien dat de extra inkomsten in 2013 met name ten 
goede komen aan een hogere personele inzet. De personele lasten nemen toe, 
de afschrijvingen, huisvestings- en overige lasten blijven vrijwel gelijk. 
Binnen de personele lasten is met name een toename van de lasten bij 
faculteiten zichtbaar. Waar middelen beschikbaar komen, worden deze met 
name geïnvesteerd in het primaire proces. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek 
naar de indirecte kosten in VSNU verband kwam naar voren dat de UvA wat 
betreft de indirecte kosten in totaal in lijn is met de andere universiteiten. De 
UvA bouwt hier de komende jaren op voort en streeft er naar de indirecte 
kosten elk jaar verder terug de dringen.  

Sinds het begin van deze eeuw heeft de UvA vrijwel elk jaar te maken gehad 
met een stijgende instroom. In september 2011 lag de instroom echter voor het 
eerst onder het niveau van het jaar daarvoor. De daling zet zich in 2012 door. 
Hiermee is een omslag bereikt in de groei van de universiteit. Omdat de deels 
wettelijke administratieve procedures nog niet geheel zijn afgerond is een 
definitief beeld van de ontwikkeling van de instroom en bijbehorende analyses 
nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk geworden dat de langstudeersmaatregel, 
welke afgeschaft is na het inschrijfmoment van 1 oktober 2012, geleid heeft 
tot een lager aantal inschrijvingen. Daarnaast heeft het in 2008 ingezette beleid 
van de UvA tot terugdringing van het schakelonderwijs tussen de bachelor en 
de master het bedoelde effect heeft gehad dat meer studenten zich voor 
contractonderwijs  hebben ingeschreven en dus niet meer meetellen in de 
reguliere instroom.  

Het resultaat van het vastgoedbedrijf ontwikkelt zich conform (zie bijlage) het 
jaarlijks vast te stellen, voortschrijdend Meerjaren Huisvestingsplan. Het  
tekort in 2013 van 12,5 M€ is overeenkomstig de eerder afgegeven plannen. 
Het resultaat in het treasurybedrijf is 3,3 M€ positief. Inclusief het vastgoed- 
en treasurybedrijf heeft de UvA een  begroting voor 2013 met een negatief 
resultaat van 8,9  M€. Ook meerjarig is de ontwikkeling als gevolg van de 
uitvoering van het huisvestingsplan zichtbaar. De huisvestingsplanreserve 
wordt in de komende vier jaar volledig ingezet.  

Tabel 1.2 Begrotingsresultaat UvA enkelvoudig1  

 

                                                        

1 De kolom ‘prognose 2012’ geeft de prognose voor het jaar 2012 weer, zoals 
afgegeven in het halfjaarverslag 2012. Voor een nadere toelichting op deze 
prognose verwijzen wij naar halfjaarverslag. 

UvA 2012 Prognose 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Rijksbijdrage OCW 367.453     365.952          378.482  367.171  364.945  362.950  
College-, cursus-. Les- en examengelde 62.917       62.900            61.504    62.048    62.392    62.523    
Baten werk iov derden 74.108       75.300            71.433    72.586    73.461    75.066    
Overige baten 45.911       39.900            44.376    34.453    47.664    49.438    

TOTAAL BATEN 550.390     544.052          555.795  536.259  548.463  549.978  

LASTEN
Personele lasten 361.003     352.698          370.116  367.410  367.042  366.188  
Afschrijvingen 40.126       40.900            37.882    41.078    49.542    46.254    
Huisvestingslasten 39.350       39.400            39.451    36.333    34.608    31.217    
Overige lasten 109.352     108.754          113.900  108.619  108.828  108.685  

TOTAAL LASTEN 549.831     541.752          561.349   553.441   560.020  552.343  

Saldo Baten en Lasten 558            2.300              5.554-      17.182-     11.558-     2.366-      

Financiele baten en lasten 4.799-         1.607              3.863-      6.639-      10.931-    11.785-    

Resultaat 4.241-         1.607              9.417-       23.821-     22.489-    14.151-     

Belastingen -                -                     -              -              -              -              
Resultaat deelnemingen 800            293                 500         500         500         500         

Resultaat na belastingen 3.441-         293                 8.917-       23.321-     21.989-     13.651-     

Aandeel derden -                -                     -              -              -              -              
Netto Resultaat 3.441-         4.200              8.917-       23.321-     21.989-     13.651-     
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In 2013 onttrekt de UvA, overeenkomstig de planning in het Huisvestingsplan, 
een bedrag van 9,3 M€ uit de Huisvestings-planreserve. Deze reserve, die eind 
2013 naar verwachting 38,7 M€ omvat, is de afgelopen jaren gevormd als 
egalisatiereserve voor de uitvoering van het Huisvestingsplan (zie bijlage). In 
2013 wordt naar verwachting 3,2 M€ onttrokken aan de asbestreserve. Ook in 
de komende jaren zullen onttrekkingen uit de vastgoedreserves volgen. 
Resultaten door verkoop van gebouwen worden hier weer aan toe gevoegd. In 
de bijlage wordt uitgebreider op het HvP ingegaan. 

De cijfers 2013 bepalen het mandaat van de faculteiten en diensten, 
overeenkomstig de Regeling standaardmandaat bedrijfsvoering en de Regeling 
financieel beheer; aan de cijfers 2014 en verder kunnen geen rechten worden 
ontleend totdat de begroting voor die jaren is vastgesteld. 

1.2 Cashflow en balansontwikkeling  

In de volgende twee tabellen wordt de verwachte ontwikkeling van de 
kasstromen en de balansposities getoond. De operationele kasstroom en  
balansprognose 2012 zijn gelijk aan de prognose 2012, zoals opgenomen in 
het halfjaarverslag 2012. De operationele kasstroom van de UvA is in 2013 
lager dan in 2012 als gevolg van het lagere operationele resultaat. Meerjarig is 
een oploop zichtbaar in de kasstroom die te maken heeft met de hogere 
afschrijvingen voor de vastgoedportfolio. De investeringskasstroom bereikt de 
komende jaren een hoogtepunt als gevolg van de investeringen in het 
Roeterseilandcomplex. De uitvoering van het HvP is hier de belangrijkste 
verklaring van de ontwikkeling. De mutaties als gevolg van operationele en 
investeringskasstroom worden volledig opgevangen in de 
financieringskasstroom, door het aantrekken van nieuwe financiering. 

Tabel 1.3 Cashflowontwikkeling 

 

Kasstroomoverzicht prognose 2012 2013 2014 2015 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat (excl. verkoop activa) 2,3                    15,0-          17,2-         25,3-      17,7-        
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 40,9                  37,9          41,1         49,5      46,3        
- mutatie voorzieningen -                   3,2-            -           -        -          
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie kortlopende schulden 5,0-                    5,0-            5,0-           -        -          
Kasstroom uit bedrijf soperaties 38,2                  14,7          18,9         24,3      28,6        

Ontvangst financiele vaste activa 1,7                    1,6            1,6           1,6        1,6          
Ontvangst vanwege verkoop activa -                   9,4            -           13,7      15,3        
Betaalde rente 3,7-                    9,4-            11,9-         13,1-      13,3-        
Kasstroom uit operationele activiteiten 36,2                  16,3          8,6           26,5      32,2        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiele vaste activa 66,2-                  80,8-          57,7-         39,8-      44,2-        
Ontvangen dividend 2,0                    2,0            2,0           2,0        2,0          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 64,2-                  78,8-          55,7-         37,8-      42,2-        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 28,0                  62,5          47,2         11,3      10,0        
Kasstroom uit f inancieringsactiviteiten 28,0                  62,5          47,2         11,3      10,0        

Netto kasstroom -                   -           -           -        -          

Toename/afname liquide middelen -                   -           -           -        -          

DSCR 10,8                 1,7           1,7           2,0        2,3         
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Tabel 1.4 Balansprognose 

 

 
 

 

 

1.3 Risicoparagraaf 

De UvA heeft te maken met een aantal risico’s die het resultaat in belangrijke 
mate kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf worden deze beschreven en wordt 
aangegeven hoe de UvA hier mee omgaat.  

Regeerakkoord 

In het Regeerakkoord van 29 oktober jl. zijn de plannen van het nieuwe 
kabinet verwoord. De uitwerking van de kabinetsplannen en de gevolgen 
hiervan voor het Hoger Onderwijs in het algemeen en de UvA specifiek zal de 
komende periode duidelijk worden. De recent door de Universiteiten 
ondertekende prestatieafspraken blijven gehonoreerd. Deze zijn verwerkt in de 
begroting. Dit geldt ook voor het terugdraaien van de langstudeersmaatregel.  

Vooralsnog is niet duidelijk welk effect de andere kabinetsplannen op 
onderwijsgebied (onder andere invoer sociale leenstelsel, afschaffing OV-
kaart en extra investering van 150 M€ in  fundamenteel onderzoek) op de 
begroting van de UvA zullen hebben. Ook is niet bekend op welke wijze de 
verschillende taakstellingen ingevuld zullen worden. UvA zal in 2013, ook in 
VSNU-verband, de effecten op de komende jaren in kaart brengen. 

Stijgende loonkosten 

Met betrekking tot de loonkosten loopt de UvA het risico dat een nieuwe CAO 
tot hogere loonkosten gaat leiden. Daarnaast kunnen ook de pensioenpremies 
voor 2013 nog verhoogd worden. De UvA zet zich in VSNU verband in om 
deze risico’s te beheersen. Dit risico is voor een klein deel afgedekt via 
centrale maatregelen. Voor diensten geldt dat dit risico in de Kaderbrief verder 
is afgedekt door een taakstellende besparing. Faculteiten zijn verantwoordelijk 
voor het opvangen van risico’s in de eigen begroting. 

 
 
 
 
 
 

Balans prognose 2012 2013 2014 2015 2016

Immateriele vaste activa -                   -            -            -            -            
Materiele vaste activa 484,5               533,1         555,0         547,4         546,9         
Financiele vaste activa 79,9                 76,8           73,7           70,6           67,5           
Totaal vaste activa 564,4               609,9         628,7         618,0         614,4         

Voorraden 0,3                   0,3             0,3             0,3             0,3             
Vorderingen 67,0                 67,0           67,0           67,0           67,0           
Effecten -                   -            -            -            -            
Liquide middelen 1,8                   1,8             1,8             1,8             1,8             
Totaal vlottende activa 69,2                 69,2           69,2           69,2           69,2           
Totaal activa 633,6               679,1         697,9         687,2         683,6         

Totaal eigen vermogen 282,7               273,8         250,5         228,5         214,8         

Voorzieningen 22,8                 19,6           19,6           19,6           19,6           
Langlopende schulden 164,7               227,3         274,4         285,7         295,8         
Kortlopende schulden 163,4               158,4         153,4         153,4         153,4         
Totaal vreemd vermogen 350,9               405,3         447,4         458,8         468,8         
Totaal passiva 633,6               679,1         697,9         687,2         683,6         

Solvabil iteit 45% 40% 36% 33% 31%
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Kostenrisico’s 

Ook bij andere kostensoorten doen zich risico’s voor. Bij de realisatie van de 
vastgoedprojecten kunnen zich tegenvallers voordoen. Beheersmaatregelen 
hiervoor zijn onderdeel van het Huisvestingsplan. Door het meerjarig 
ontbreken van prijscompensatie zullen stijgende materiele lasten (inflatie, 
BTW en andere belastingverhogingen), door aanvullende besparingen moeten 
worden opgevangen. Dit risico wordt beheerd door zorgvuldige monitoring 
van de realisatie.  

1.4 Leeswijzer 

Omdat UvA full-cost begroot voor alle organisatieonderdelen kan het complex 
zijn om de financiële stromen door alle tabellen heen te volgen. Op hoofdlijn 
worden externe middelen ontvangen via het allocatiemodel en doorgegeven 
aan faculteiten en centraal. Faculteiten betalen daar de (volledige) kosten van 
de diensten van, centraal ook nog de themabudgetten. Opbrengsten van 
faculteiten zijn dus kosten bij het allocatiemodel en opbrengsten van de 
diensten zijn kosten van de faculteiten en andere diensten. Vrijwel alle 
organisatieonderdelen ontvangen ook nog externe baten en hebben in ieder 
geval eigen personele en materiële lasten.  

Uiteindelijk worden alle externe baten en lasten opgenomen in Tabel1.2 Door 
alle interne doorbelastingen bestaat het risico dat wat het ene 
organisatieonderdeel ziet als opbrengsten, door de ander niet als kosten wordt 
gezien (hiervoor vindt overigens interne afstemming plaats, zowel voor 2013 
als de jaren erna). Of dit ook echt optreedt kan gecontroleerd worden door te 
kijken of het resultaat van elk onderdeel bij elkaar even veel is als het resultaat 
in tabel 2. Via het resultaat kan dus een aansluiting worden gemaakt van de 
tabellen op elkaar. 

Na het inleidende hoofdstuk, dat wordt afgesloten met de Strategy map, dat de 
bedoeling heeft een beleidsrijk overzicht te bieden van de verwachte financiële 
ontwikkeling van de UvA, volgen verschillende hoofdstukken die nadere 
verdieping geven. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 
de Rijksbijdragen, de budgettering en de resultaten per organisatieonderdeel.  

In hoofdstuk drie worden de  ontwikkelingen bij de organisatieonderdelen 
behandeld. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de gelieerde ondernemingen 
en het sciencepark. In de bijlagen is tenslotte voor elke eenheid een begroting 
opgenomen, inclusief toelichting en waar van toepassing, KPI’s. Ook zijn hier 
verschillende tabellen te vinden met prijzen, budgetten en aantallen. Voor alle 
eenheden is in aanvulling hierop een technische begroting op gedetailleerd 
niveau opgesteld. 
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 De Universiteit van Amsterdam is een brede, onderzoeksintensieve universiteit, voortgekomen uit de geschiedenis van Amsterdam, en een internationaal georiënteerde 

academische gemeenschap die zich kan meten met de toonaangevende universiteiten in binnen- en buitenland. De UvA bidet academisch onderwijs aan op alle 
wetenschapsgebieden en staat open voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging – die met volle inzet van eigen talent werken aan de 

ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang. 
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Onderzoek 
Herkenbare, duidelijke set van onderzoekszwaartepunten, 
waarin tenminste 50% van de onderzoeksmiddelen in de eerste 
geldstroom (mensuren, faciliteiten, ondersteuning) is ondergebracht in 
2014.  
 
Groei en (i) publicaties in peer-reviewed A-journals en (ii) citaties; groei 
in publicaties in toptijdschriften. 
 
Groei in verwerving van aansprekende prijzen (KNAW-
hoogleraarschappen, Spinoza) en inkomsten t.b.v. onderzoek in GS2, 
NWO, ERC start/advanced; Veni Vidi Vici en GS3. 

Onderwijs 
In 2014 rondt 70% van de studenten de bachelor in 
vier jaar af. 
 
Elke faculteit beschikt over differentiatie in 
programma’s van zowel type (brede bachelors) als 
niveau (honours). 
 
In 2014 is de instroom van masterstudenten uit het 
buitenland zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin 
substantieel toegenomen. 

Maatschappelijk belang en innovatie 
 Groei t.o.v. 2010 in samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en 
overheid op de zeven sleutelgebieden van de Metropoolregio 
Amsterdam. 
 
Maatschappelijke impact is vergroot (aantal spin-offs, octrooien, 
licentieovereenkomsten, vakpublicaties) o.b.v. NWO-meetwijze (ERiC). 
 
Toename inkomsten uit contractonderzoek en contractonderwijs. Eén 
geïntegreerde organisatie voor ondersteuning van kennistransfer in 
Amsterdam. 
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Kwaliteit van mensen 
Stijging van in- en uitstroomcijfers personeel met 10% in 2014 en een 
flexschil van tenminste 25%, bij voorkeur verdeeld over verschillende 
rangen en posities. 
 
Stijging van BKO-certificaten naar 90% van zittend onderwijspersoneel 
in 2014. 
 
SKO-trajecten in elke faculteit aanwezig en twee groepen 
Onderwijskundig Leiderschap gerealiseerd; 50% van staf- en 
ondersteunend personeel heeft in 2014 deelgenomen aan een 
professionaliseringsprogramma. 

Een uitstekende reputatie 
Het aantal  medewerkers en studenten dat zegt zich 
meer dan gemiddeld betrokken te voelen bij de UvA is 
substantieel toegenomen. 
 
Relevante externe stakeholders in Nederland kennen 
de  doelstellingen van de UvA en onderschrijven deze. 
 
Alumni leveren een positieve bijdrage aan de 
beeldvorming van de UvA. 

Betrouwbare en duurzame dienstverlening 
Tevredenheid van medewerkers en studenten t.a.v. dienstverlening 
stijgt over het geheel gemeten naar tenminste 7 uit 10 (nu gemiddeld 
6,2 in de UvA-Monitor). 
 
De organisatiekwaliteit is aantoonbaar op orde. 
 
Stijging van tevredenheid van studenten over de onderwijs- en 
onderzoeks- organisatie en facilitaire dienstverlening door faculeiten en 
diensten naar tenminste 4 uit 5 (nu gemidddeld 3,4 in NSE). 

Doelgerichte campusstructuur 
 
Maximale inzet van de UvA om in planperiode te bereiken dat 9.000 
studentenwoningen gerealiseerd worden, waarvan 3.000 voor 
internationale studenten (gemeubileerde kamers) en 250 extra voor de 
PHD-studenten. 

Duurzaamheid 
Jaarlijkse reductie CO2-uitstoot van UvA-gebouwen 
met 3% per jaar (ijkjaar 2010). 
 
Jaarlijkse vergroting energy-efficiency van UvA-
gebouwen met 2% per jaar (ijkjaar 2005). 
 
50% duurzaam inkopen in 2012. 

Financieren 
Substantiële verhoging van UvA studiebeurzenprogramma bekostigd 
door derden.  
 
Sluitende exploitatiebegroting voor onderwijs en onderzoek met ingang 
van 2012. 
 
Verdubbeling van inkomsten voor het universiteitsfonds gerealiseerd in 
2014. 
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2 Eerste geldstroom en budgetallocatie 

Budgetten voor faculteiten worden bepaald op basis van het Allocatiemodel 
Onderwijs en het Allocatiemodel Onderzoek met de in de kaderbrief 2013 
weergegeven parameters. Uitzondering hierop is de daling van de 
studiepuntprijs met 2,7 € per jaar per punt, die is uitgesteld met 1 jaar, zoals 
toegelicht in paragraaf 2.1. Het uitstel van de daling is ook toegepast op de 
relevante beleidsbudgetten onderwijs. 

2.1 Onderwijs 

De bezuinigingsmaatregel binnen het onderwijs, zoals opgenomen in de 
kaderbrief 2013, waardoor de onderwijsprijzen zouden dalen is met één jaar 
uitgesteld tot 2014. Als onderdeel van het terugdraaien van de 
langstudeermaatregel heeft OCW de instellingen middelen gegeven om het 
reeds betaalde langstudeercollegegeld aan studenten te vergoeden. Hiermee 
verdween ook de korting die een gevolg was van deze maatregel waardoor 
meer financiële ruimte in het onderwijs ontstond. In lijn met het beleid van de 
UvA om zo veel mogelijk middelen direct aan faculteiten beschikbaar te 
stellen is, in overleg met de decanen, begin oktober besloten om de in de 
kaderbrief aangekondigde maatregel met 1 jaar uit te stellen.   

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, mag van uitstel geen afstel komen. Met de 
dalende prijzen, die in de kaderbrief zijn aangekondigd, ontwikkelt het 
resultaat in het allocatiemodel onderwijs zich binnen de gestelde parameters 
(meerjarig operationeel nulresultaat). Daarbij is ook zichtbaar dat de 
rijksbijdrage over een aantal jaar terug zal lopen als gevolg van een 
combinatie van (reeds in het Lenteakkoord aangekondigde) bezuinigingen en 
afnemende volumes als gevolg van de gedaalde instroom. Opvallend punt is 
dat door verschillende faculteiten wordt aangegeven dat aan het einde van het 
afgelopen studiejaar een piek zichtbaar was in de studiepunten en 
diplomaproductie als gevolg van de langstudeermaatregel. Dit zal er naar 
verwachting ook toe leiden dat de allocatie vanaf 2014 juist lager is.  

Tabel 2.1 Allocatiemodel Onderwijs 

 

Op basis van de plannen van de regering zou het studiejaar 2013/2014 het 
laatste jaar zijn waarbij met een beurs en ov-kaart kan worden gestudeerd. 
Hierdoor zou de instroom in dit jaar tijdelijk kunnen toenemen. Voor het 
studiejaar 2014/2015 zou dan juist een lagere instroom zichtbaar kunnen 
worden, waarbij reeds extra onzekerheid bestond als gevolg van de 1-mei 
inschrijving die vanaf 2014 gaat gelden.  

De daling in allocatie die in tabel 2.1 zichtbaar wordt, wordt met name 
veroorzaakt door verwachte daling in het volume. Volumedalingen leiden 
ceteris paribus ook tot minder gebruik van middelen. Voor wat betreft de 
prijsdaling kan dit ook effect hebben op de manier waarop onderwijs wordt 
gegeven. Voor de toekomst blijft daarmee wezenlijk dat gekeken wordt naar 
de manier hoe onderwijs tot stand komt, zoals aangegeven in de kaderbrief 
2013. 

Overigens zijn er voor wat betreft maatregelen ook besparingen op indirecte 
kosten geïdentificeerd, mede als gevolg van analyses naar aanleiding van het 
Berenschotonderzoek naar de indirecte kosten. Deze maatregelen zullen in het 
komende jaar al uitgevoerd worden.  

Allocatiemodel Onderwijs 2012 2013 2014 2015 2016

Inkomsten
Rijksbijdrage 177.872   189.235   177.144       173.448       171.442         
Collegegeld 62.917     61.504     62.048         62.392         62.523           
Totaal Inkomsten 240.789   250.739   239.192       235.840       233.966         

Allocatie
Variabel 194.137-   197.484-   186.128-       180.904-       178.085-         
Beleidsbudgetten 17.319-     26.682-     29.697-         31.200-         31.806-           
Additioneel 6.469-       5.932-       5.058-           3.974-           3.362-             
Aandeel centrale kosten 21.797-     20.501-     19.671-         19.436-         19.303-           
Totaal Allocatie 239.722-   250.599-   240.555-       235.513-        232.556-         

Resultaat Onderwijs 1.067        140          1.363-           327              1.409             
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De beleidsbudgetten onderwijs nemen in 2013 ten opzichte van 2012 toe als 
gevolg van het beleid van het Rijk. Onder deze post zit het aandeel van ACTA 
en AMC in de prestatiemiddelen verwerkt, alsmede de extra middelen die aan 
de UvA zijn toegekend voor profilering. Deze middelen zullen met name 
worden ingezet om de ambities voor de Amsterdam Academic Alliance te 
ondersteunen.  

2.2 Onderzoek  

Het allocatiemodel onderzoek kent voor het eerst in een aantal jaar een tekort. 
Dit tekort is vrijwel geheel te herleiden tot timingverschillen tussen de 
Rijksbekostiging en het interne allocatiemodel. Zoals bekend kent het 
Rijksbekostigingsmodel een vertragingsfactor van twee jaar voordat prestaties 
meetellen in de bekostiging. Het interne model reageert echter al direct na 
afloop van het studiejaar op prikkels. Het aantal promoties dat is behaald in 
het afgelopen academisch jaar is aanmerkelijk hoger dan het aantal promoties 
dat meetelt voor bekostiging in de Rijksbijdrage, dat gebaseerd is op het 
relatief lage aantal dat in het voorgaande jaar is behaald. Om het 
timingverschil voor een deel op te vangen is in 2013 vanuit het treasurybedrijf 
eenmalig een aanvullende dotatie ter grootte van 1,0 M€ aan het 
allocatiemodel onderzoek gedaan. Een nadere toelichting is opgenomen in 
paragraaf 3.5.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Allocatiemodel Onderzoek 

 

Zonder aanvullende maatregelen zou het timingeffect naar verwachting in de 
komende jaren niet meer ingelopen worden. Dit heeft te maken met 
verwachtingen rondom de (groei van) het aantal promoties, maar ook met de 
techniek van de Rijksbekostiging waar groei van prestaties niet geheel wordt 
beloond. In bovenstaande tabel is vanaf 2014 een taakstellende bezuiniging op 
de historische beleidsbudgetten verwerkt om het meerjarige resultaat aan te 
laten sluiten bij de doelstellingen van de UvA. In de voorbereiding van de 
kaderbrief 2014 zal nader besloten moeten worden op welke wijze deze 
bezuiniging definitief ingevuld zal moeten worden. Overigens leidt dit niet 
direct tot sterke daling van de budgetten aan faculteiten ten opzichte van het 
huidige niveau, zoals ook uit de tabel duidelijk wordt. 
 

 

Allocatiemodel Onderzoek 2012 2013 2014 2015 2016

Inkomsten
Rijksbijdrage 178.535   177.495   178.223       179.637       179.591         
Rendement Eigen Vermogen 10.400     11.400     10.400         10.400         10.400           
Totaal Inkomsten 188.935   188.895   188.623       190.037        189.991         

Allocatie
Regulier allocatiemodel 68.744-     76.947-     77.744-         77.575-         78.267-           
Beleids & kwaliteitsbudget 94.156-     92.798-     90.916-         90.554-         90.197-           
Zwaartepunten 2.746-       3.068-       4.031-           4.335-           4.639-             
Additioneel 7.839-       6.517-       4.638-           3.738-           3.281-             
Aandeel centrale kosten 16.150-     12.278-     12.306-         12.401-         12.395-           
Totaal Allocatie 189.635-   191.609-   189.635-       188.603-        188.779-         

Resultaat Onderzoek 700-          2.715-       1.012-           1.434            1.212             
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3 Resultaat O&O naar organisatieonderdeel  

In onderstaande tabel is een uitsplitsing opgenomen van het operationele 
resultaat van de UvA voor de komende jaren.  

Tabel 3.1 Resultaat Onderwijs en Onderzoek 

 

Uit de tabel wordt duidelijk dat het tekort dat voor 2013 wordt verwacht in de 
allocatiemodellen geheel wordt opgevangen door de positieve resultaten die 
door de faculteiten worden verwacht. De stijging van middelen die het gevolg 
is van het uitstel van de studiepuntprijsdaling en de toegenomen prestaties 
(onderwijs en onderzoek) leiden niet direct en volledig voor 2013 tot uitgaven. 
Een zorgvuldige inzet van de middelen en het werven van hooggekwalificeerd 
personeel kosten tijd. Daarbij is ook van belang dat er sprake is van hoge 
externe onzekerheid en zoals gezegd ook een potentiele doorzet van de 
dalende studenteninstroom. Faculteiten zijn daardoor voorzichtig met de 
structurele inzet van middelen in de komende periode. Meerjarig is zichtbaar 
dat een aantal faculteiten de in de afgelopen jaren opgebouwde reserves inzet.  

Tabel 3.2 Inzet reserves faculteiten 

 

Voor diensten geldt dat op een aantal plaatsen de ombuigingen die het gevolg 
zijn van de combinatie van Rijksbeleid en stijgende kosten niet in 1 keer zijn 
te realiseren. De prijzen voor interne dienstverlening zijn stabiel gehouden ten 
opzichte van 2012. Dit brengt met zich mee dat alle diensten, waar vaak een 
groot deel van het inkoopvolume terecht komt, binnen de eigen begroting 
ruimte moeten zien te vinden voor prijsstijgingen en BTW verhoging. 
Impliciet vindt hierdoor een prestatieverbetering plaats en wordt ook gewerkt 
aan het terugdringen van de overhead. Dit beleid wordt in de komende jaren 
doorgezet.  

Voor bestuur en beleid is voor 2013 een tekort zichtbaar dat twee belangrijke 
oorzaken kent. Door de langer durende verplichtingen en subsidierelaties is het 
niet in 1 jaar mogelijk om de in de kaderbrief aangekondigde besparingen in 
dit deel van het bedrijf te realiseren. Het percentage centrale kosten neemt in 
2013 weliswaar af ten opzichte van 2012, maar is daarmee nog niet op het in 
het kaderbrief gewenste niveau. Ten tweede is sprake van nieuwe 
beleidsinitiatieven, mede ten diensten van het realiseren van de 
prestatieafspraken en AAA ambities, die leiden tot nieuwe beleidsuitgaven. Op 
termijn is het de bedoeling om deze te dekken door middel van herschikking 
van de bestaande inzet, maar deze operatie is in 2013 nog niet afgerond.  

  

UvA Onderwijs en Onderzoek 2012 2013 2014 2015 2016

Allocatie
Allocatie Onderwijs 1.067 140 -1.363 327 1.409
Allocatie Onderzoek -700 -2.715 -1.012 1.434 1.212
Allocatie 368 -2.575 -2.375 1.761 2.621

Organisatie
Faculteiten 4.693 5.937 -728 -5.278 -5.059
Diensten 1.017 -962 82 75 69
Bestuur en Staf 0 -2.110 0 0 0
Organisatie 5.710 2.865 -647 -5.202 -4.990

Totaal 6.077 290 -3.022 -3.441 -2.369

Inzet reserves faculteiten 2012 2013 2014 2015 2016
FdR -              0 0 0 0
FEB -              0 0 0 0
FGW -              0 2.841 4.242 2.384
FNWI -              2.147 2.378 2.322 1.929
FMG -              0 0 0 0
AMC -              0 0 0 0
ACTA -              0 0 0 0
AUC -              0 0 0 0
Overige -              70 72 92 111
TOTAAL -              2.217 5.291 6.656 4.424
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3.2 Faculteiten 

Onder faculteiten worden de begrotingsposten weergegeven voor de 
faculteiten als geheel en het resultaat van elke faculteit afzonderlijk. De 
begroting van elk van de faculteiten is opgenomen als bijlage. Onder 
faculteiten worden ook verstaan eenheden als CEDLA (opgenomen onder 
overige). Onder overige zijn ook de nog niet ingezette of toegekende middelen 
opgenomen.  

Tabel 3.3 Begroot resultaat per faculteit 

 

De faculteiten gezamenlijk begroten een overschot in 2013, gevolgd door een 
beperkt aantal onttrekkingen in latere jaren. Onttrekkingen aan bestemde 
reserves zullen in de komende jaren ingezet worden ter ondersteuning van het 
O&O beleid van faculteiten en voor de betreffende faculteiten voor de 
inrichting van de REC. Voor FEB geldt dat met het resultaat dat over 2012 
wordt verwacht, het positieve resultaat in 2013 tot een aanmerkelijke 
verbetering van de reservepositie zal leiden zodat deze faculteit stappen maakt 
om aan de interne norm van 10% te voldoen.  

 

Tabel 3.4 Resultaat Faculteiten UvA 

 

Faculteiten 2012 2013 2014 2015 2016
FdR 45            1.189 0 0 0
FEB 782          2.620 1.743 0 -1
FGW 560          10 -2.841 -4.242 -2.384
FNWI 1.954       217 -1.100 -1.382 -1.776
FMG 1.308       4.296 2.692 464 -1.088
AMC -              0 0 0 0
ACTA 0              -530 0 0 0
AUC 96            -1.231 -624 353 902
Overige 54-            -633 -598 -471 -712
TOTAAL 4.692       5.937 -728 -5.278 -5.059

Faculteiten 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 194.137 197.484 186.128 180.904 178.085
Contractonderwijs 13.390 12.395 12.252 12.377 12.582
Beleidsbudget onderwijs 17.319 26.682 29.697 31.200 31.806
Additioneel budget onderwijs 1.551 1.492 1.237 1.243 1.248
TOTAAL onderwijs 226.398 238.054 229.313 225.723 223.720

Onderzoek
Onderzoeksforfait 92.895 76.947 77.744 77.575 78.267
Beleidsbudget onderzoek 70.005 92.798 90.916 90.554 90.197
Zwaartepunten onderzoek 2.746 3.068 4.031 4.335 4.639
Contractonderzoek 60.718 59.038 60.334 61.084 62.484
Additioneel budget onderzoek 4.196 3.378 1.794 1.660 1.660
Totaal onderzoek 230.560 235.230 234.819 235.209 237.247

Overige
Excedent huisvesting 6.172 6.391 5.590 3.728 2.589
Overige baten intern 3.039 2.910 2.910 2.910 2.924
Overige baten extern 17.934 16.780 16.670 16.665 16.972
Totaal overige baten 27.145 26.081 25.170 23.304 22.486

TOTALE BATEN 484.102 499.365 489.302 484.235 483.454

LASTEN
Personeel in dienst 286.293 288.767 289.036 288.682 287.890
Ingehuurd personeel 13.667 18.971 18.738 19.030 19.030
TOTAAL personeel 299.960 307.738 307.774 307.712 306.919
Overige lasten extern
Afschrijvingen 3.951 4.309 4.236 4.086 4.086
Overige materiele lasten 59.952 60.669 59.761 60.181 60.244
Subsidies / overdrachten 7.403 10.053 7.497 7.397 7.347
TOTAAL overige lasten extern 71.306 75.031 71.494 71.664 71.676
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 25.091 25.781 26.056 25.500 25.321
Kosten Administratief Centrum 9.841 9.725 9.666 9.657 9.673
Kosten Studenten Services 9.466 7.803 7.695 7.703 7.753
Kosten Facility Services 19.412 22.415 22.295 22.120 21.851
Kosten Informatiseringscentrum 11.518 11.357 11.307 11.296 11.291
Kosten UB 21.515 21.647 21.702 21.799 21.925
Kosten Communicatie 5.161 4.871 4.807 4.811 4.839
Kosten ARBO 855 915 913 911 908
Variabele dienstverlening 5.285 6.145 6.322 6.342 6.357
TOTAAL kosten dienstverlening 108.144 110.660 110.763 110.137 109.918
TOTALE LASTEN 479.410 493.429 490.031 489.513 488.513

Operationeel RESULTAAT 4.693 5.937 -728 -5.278 -5.059
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3.3 Diensten  

De diensten betreffen alle interne diensten van de UvA.  

Resultaat per onderdeel 

 

Voor de diensten geldt dat een aantal diensten een nulresultaat verwacht, maar ook 
een aantal diensten een negatief resultaat. Voor de UB geldt dat de kostenstructuur 
veel minder variabel (m2) is dan de opbrengstenkant (studenten). De dalende 
instroom leidt tot een lagere dekking, terwijl de stijgende huur leidt tot hogere 
kosten. Als onderdeel van de kaderbrief 2014 zullen voorstellen worden gedaan 
hoe deze structuur verbeterd kan worden. Voor 2013 wordt gewerkt om het 
ontstane tekort zo beperkt mogelijk te houden. Ook FS heeft nog tijd nodig om de 
kosten in lijn te brengen met de opbrengsten, ook na de veranderingen in de 
tariefstructuur van afgelopen jaar. Het resultaat van het energiebedrijf is 
afhankelijk van de prijsontwikkeling op de energiemarkt en het verbruik en kan 
van jaar tot jaar schommelen.  

Tabel 3.5 Begrotingen van diensten gezamenlijk 

 

 

Diensten 2012 2013 2014 2015 2016
Universiteitsbibliotheek 138             467-          0               0               0             
Informatiseringscentrum 0                 0              0-               0               0-             
Facility Services 0                 590-          0-               0-               0-             
Energiebedrijf 452             0              0               0               0             
Administratief Centrum 527-             7              0               -            0             
Bureau Communicatie 100-             0              -            -            0             
StudentenServices 233-             -          0               -            -         
Bureau Aluminirelaties -              0              0               -            -         
Overige 161-             87            81             74             68           
TOTAAL 431-             962-          82             75             69           

Diensten 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 111.427 110.490 109.851 109.582 109.403
Dienstverlening variabel 7.471 6.478 6.543 6.543 6.543
TOTAAL dienstverlening intern 118.898 116.968 116.394 116.125 115.946
(Beleids-)budget CvB 14.928 11.752 11.805 11.860 11.917
Themabudget CvB 2.756 3.864 3.864 3.864 3.864
TOTAAL inkomsten binnen UvA 136.582 132.584 132.063 131.849 131.727
Overige baten extern 13.030 15.179 15.136 15.105 15.224
Excedent 0 0 0 0 0
Additioneel budget 1.001 0 0 0 0
TOTALE BATEN 150.613 147.763 147.198 146.954 146.951

LASTEN
Personeel in dienst 45.145 46.052 45.389 45.288 45.364
Ingehuurd personeel 5.029 5.101 4.812 4.703 4.605
TOTAAL personeel 50.174 51.153 50.201 49.991 49.969
Overige lasten extern
Afschrijvingen 6.713 4.975 4.962 5.202 5.332
Overige materiele lasten 44.138 43.996 42.802 41.843 41.007
Overdrachten 7.616 6.496 6.771 6.846 6.921
TOTAAL overige lasten extern 58.467 55.467 54.535 53.891 53.260
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 20.068 20.564 21.177 21.812 22.469
Kosten Administratief Centrum 1.701 1.733 1.727 1.727 1.727
Kosten Facility Services 6.131 6.906 6.892 6.892 6.892
Kosten Informatiseringscentrum 10.264 9.038 8.836 8.836 8.836
Kosten Communicatie 65 64 64 64 64
Kosten ARBO 174 172 172 172 172
Overige dienstverlening GDS / variabel 2.551 3.628 3.513 3.494 3.494
TOTAAL kosten diensverlening intern 40.955 42.105 42.381 42.996 43.653
TOTALE LASTEN 149.596 148.724 147.117 146.878 146.882

Operationeel resultaat 1.017 -962 82 75 69
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3.4 Centraal  

Het centrale resultaat van de UvA valt uiteen in de kosten van het bestuur en 
de staf en beleidsuitgaven. Deze wijze van uitsplitsing is in de begroting 2013 
meer expliciet gemaakt dan in 2012.  

3.4.1 Bestuur en staf 

De begroting 2013 voor de Staf is op basis van bestaand beleid voorbereid. 
Een belangrijk project waaraan de staf in 2013 een bijdrage levert betreft de 
instellingstoets voor het verkrijgen van de instellingsaccreditatie. Doel is om 
in 2013 dit traject  succesvol af te ronden. Ook zullen in 2013 de  
samenwerkingsverbanden UvA-VU en UvA-HvA onverkort veel inzet en 
aandacht vragen. De samenwerking UvA en HvA richt zich voor B&B ook in 
2013 met name  op  de shared services en de ondersteunende processen. Voor 
de intensieve samenwerking  UvA en VU is een programmateam ingericht 
onder directe aansturing van de CvB’s van VU en UvA. Dit impliceert dat  
steeds meer onderdelen van de Bestuursstaf hier direct of indirect bij 
betrokken raken.  De ambitie is om deze samenwerkingsprocessen optimaal te 
faciliteren en te bedienen. De projectkosten van de samenwerking UvA-VU 
zitten in de nieuwe opstelling nu in de begroting van Beleid.  

De prioriteitenmatrix waarin het Bestuur maandelijks volgt hoe de uitvoering 
van het instellingsplan vorm krijgt zal worden gebruikt bij de ontwikkeling in 
de control binnen de bestuursstaf, van financial naar management control. In 
de prioriteitenmatrix is een overzicht van de belangrijkste acties en 
beleidsinitiatieven opgenomen.  Om verhoging van het kwaliteitsniveau in de 
planning en control cyclus te borgen  en te blijven voldoen aan de in de 
instellingsaudit gezette standaard is in de begroting een toename opgenomen 
voor 2 fte ten behoeve van de invulling van de auditfunctie voor het onderwijs 
en onderzoekproces  bij de afdeling Strategie en Informatie. 

De afdeling Huisvestingsontwikkeling neemt voor een nader te bepalen 
periode in omvang toe om de ambitieuze planning van de ontwikkeling van 
REC en van de binnenstadscampus te kunnen realiseren. De toename van deze 
kosten wordt  ten laste van het Huisvestingsplan gebracht.   

Tenslotte is in de begroting van de Bestuursstaf een post opgenomen om het 
Project  Verbetering Archief- en informatiebeheer door digitaal werken uit te 
voeren.  Naast de door de archiefwet gestelde eisen maken  de komende grote 
verhuisbewegingen beter informatiebeheer broodnodig.  De uitvoering van dit 
project wordt voorzien in de periode 2013-2015 en zal gedurende die jaren op 
de begroting van de bestuursstaf drukken. 

Tabel 3.6 Bestuursstaf 

 

Bestuursstaf 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 0 0 0 0
Dienstverlening variabel 1.396 2.213 2.213 2.213 2.213
Totaal dienstverlening intern 1.396 2.213 2.213 2.213 2.213
(Beleids-)budget 17.645 17.379     16.954    16.880    16.806    
Themabudget CvB
Totaal inkomsten binnen UvA 19.041 19.592 19.167 19.093 19.020
Overige baten extern 647 334 10 10 10
Excedent
Additioneel budget
TOTALE BATEN 19.688 19.926 19.178 19.103 19.030

LASTEN
Personeel in dienst 10.675 10.193 10.193 10.193 10.193
Ingehuurd personeel 1.270 469 469 469 469
TOTAAL personeel 11.945 10.662 10.662 10.662 10.661
Overige lasten extern
Afschrijvingen 37 0 0 0 0
Overige materiele lasten 4.470 4.721 3.925 3.802 3.679
Subsidies/overdrachten 0 215 215 215 215
TOTAAL overige lasten extern 4.507 4.936 4.139 4.016 3.893
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 1.661 1.575 1.622 1.671 1.721
Kosten Administratief Centrum 262 343 343 343 343
Kosten Facility Services 508 512 512 512 512
Kosten Informatiseringscentrum 380 407 407 407 407
Kosten UB 23 30 30 30 30
Kosten Communicatie 9 1.030 1.030 1.030 1.030
Kosten ARBO 24 27 27 27 27
Overige dienstverlening GDS/Variabel 369 406 406 406 406
TOTAAL kosten dienstverlening intern 3.236 4.330 4.377 4.425 4.476

TOTALE LASTEN 19.688 19.927 19.177 19.103 19.030

Operationeel resultaat -0 -0 0 0 0
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3.4.2 Beleid 

De begroting 2013 voor Beleid is op basis van bestaand beleid voorbereid, 
waaraan effecten van eerdere collegebesluiten zijn toegevoegd.  

Tabel 3.7 Beleid 

 
De posten die Beleid betreffen zijn de themabudgetten en de doorbelastingen 
voor Strategische Communicatie, en IC. Ook het budget voor compensatie 

huisvestingslasten gelieerden en de projectkosten van de samenwerking UvA-
VU zijn in de begroting van Beleid opgenomen. De begrote posten zijn 
allemaal op basis van besluitvorming opgenomen. Een ander belangrijk 
onderdeel van Beleid betreft de UvA-brede stelpost die binnen Beleid wordt 
gereserveerd. Ten slotte is aan dit onderdeel van de begroting toegevoegd het 
budget voor de Universiteitshoogleraren. Doelstelling van het op deze wijze 
presenteren van de budgetten is om het College de mogelijkheid te geven 
accenten te leggen bij het maken van keuzes op het gebied van 
internationalisering, strategische communicatie, HR, IC en nieuw beleid.  

3.4.3 ICT projectenportfolio 

Vanaf 2012 stelt de UvA jaarlijks een ICT projectenportfolio op waarin alle 
ICT projecten in geraamd worden. Met behulp van deze portfolio kan de UvA 
betere keuzes maken over de inzet van middelen voor ICT. In onderstaande 
tabel is een samenvatting van de inzet opgenomen. Daarbij is door de ICT 
regieorganisatie een uitgebreide toelichting opgesteld over de achtergronden 
en motivering voor de keuzes in de  portfolio. Deze is gebaseerd op het advies 
van de ICT regieorganisatie. Binnen de categorieën leidt dat tot toekenning 
van middelen aan specifieke projecten. Op het laagste detailniveau moeten nog 
een nadere keuze worden gemaakt welke projecten in 2013 uitgevoerd zullen 
worden. Deze keuze wordt gemaakt door vaststelling van de definitieve 
projectenlijst binnen het hierna volgende overzicht. 

 

In totaal verwacht de UvA in  2013 9,9 M€ uit te geven aan ICT projecten. Dit 
uitgavenniveau is vergelijkbaar met de totale inzet in 2012, al zijn er binnen de 
portfolio verschuivingen. De investeringen ten behoeve van het 
studenteninformatiesysteem en het vernieuwde UvA-web nemen af en de 
(vervangings)investeringen in de basisdiensten neemt juist toe.  

Themabudgetten 2012 2013 2014 2015 2016

Beschikbaar 20.455         15.399 15.023 14.957 14.892

Internationalisering 1.800           1.925 1.925 1.925 1.925

Personeel & Medezeggenschap 2.200           2.040 2.040 2.040 2.040

Beschikbaarheid informatie 826              908 908 908 908

Strategische communicatie 2.190           2.031 2.031 2.031 2.031

ICT 5.206           4.781 4.781 4.781 4.781

Universitaire faciliteiten 1.745           1.534 1.534 1.534 1.534

Valorisatie 900              900 900 900 900

UvA VU -               681 681 681 -           

Overige 4.645           1.765 1.765 1.765 1.765

Onvoorzien 943              943 943 943 943

Nog te specificeren maatregelen -               -           -2.485 -2.551 -1.935

Totaal 20.455        17.508     15.023     14.957     14.892     

Resultaat -                   2.109-       0              0              0-              

ICT projectkosten 2013 Beleid IC UB Staf/Dienst Faculteiten TOTAAL
1. Onderwijsuitvoering 466 123 251 840
2. Onderzoek 358 825 1.183
3. Onderwijslogistiek 785 198 2 985
4. UvA Data 280 280
5. Optimalisatie Bedrijfsvoering 1.532 400 430 351 2.713
6. Basisdiensten 3.364 120 3.484
7. Architectuur & integratie 132 314 446
TOTAAL 3.553 4.078 1.378 669 253 9.931
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3.5 Vastgoed & Treasury 

Het Vastgoedbedrijf omvat de uitvoering van het Huisvestingsplan (HVP), de 
eigenaarslasten van de panden die bij de UvA in gebruik zijn en de verhuur 
van ruimten, zowel intern als aan gelieerden en derden. Het jaarresultaat 
bedraagt 12,5 M€ negatief. Dat is positiever dan de prognose van de realisatie  
2012, als gevolg van het incidentele verkoopresultaat dat naar verwachting 
doorschuift naar 2013. De lasten worden tegen een uniforme huurprijs per m² 
verhuurbaar vloeroppervlak (m² vvo) verrekend met alle gebruikers. Volgens 
het HVP stijgt deze prijs jaarlijks met 3,5% plus inflatie (tot 2022) omdat de 
kosten over een geleidelijk dalend aantal m2 worden verdeeld. De huidige 
huurprijs van € 172,81 is nog steeds lager ten opzichte van € 235 waarmee het 
HVP sluitend zou zijn.   

Ten behoeve van begroting 2013 is de doorrekening van het HVP 
geactualiseerd. De majeure wijziging aan de kostenkant betreft de wijze 
waarop de kosten van de programmaorganisatie REC en BS is verwerkt. Het 
betreft kosten ten behoeve van de programmaorganisatie, communicatie en 
omgevingsmanagement  die niet toewijsbaar zijn aan de realisatie van een 
specifiek bouwproject, maar eerder organisatiekosten zijn van de 
campusontwikkeling. Deze kosten worden als niet activeerbaar beschouwd. 
Uit oogpunt van sturing  worden deze kosten met ingang van 2013 begroot bij 
de afdeling HuisvestingsOntwikkeling in de Bestuurstaf en middels actieve 
tijdverantwoording doorbelast aan het HVP.  De projecten zijn aangepast wat 
betreft de planning en de nieuwste kostengegevens, voor zover neerkomend op 
verschuiving in de tijd of goedgekeurde besluiten van het College. Aan de 
batenkant is opgenomen de geplande verkoop van een aantal panden 
(doorschuif van begroting 2012). 

 

Tabel 3.8 Resultaat Vastgoed 

 

VG 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 54.451       56.358       52.336       49.551       50.452       
Dienstverlening variabel 703            741            741            741            741            
TOTAAL dienstverlening intern 55.154       57.099       53.077       50.292       51.193        
(Beleids-)budget CvB -                 -                 -                 -                 
Themabudget CvB
TOTAAL inkomsten binnen UvA 55.154       57.099       53.077       50.292       51.193        
Excedent 2.389         1.188         1.076         1.081         1.147         
Additioneel budget
Overige baten extern 14.300       12.083       2.637         15.884       17.231       
TOTALE BATEN 71.843       70.370       56.791        67.257       69.571        

LASTEN
Personeel in dienst
Ingehuurd personeel
Correctie PL ivm activering 1.076-         881-            881-            881-            881-            
TOTAAL personeel 1.076-         881-             881-             881-             881-             
Overige lasten extern
Afschrijvingen 29.425       28.598       31.880       40.254       36.836       
Overige materiele lasten 19.036       18.065       15.540       14.680       12.043       
Subsidies / overdrachten 384            -                 -                 -                 -                 
Correctie OL ivm activering 5.567-         5.567-         5.291-         2.149-         1.545-         
TOTAAL overige lasten extern 43.278       41.096        42.129        52.785       47.334       
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 15.068       15.612       10.587       7.495         7.744         
Kosten Administratief Centrum 350            323            323            323            323            
Kosten Facility Services 822            1.151         1.151         1.151         1.151         
Kosten Informatiseringscentrum -                 -                 -                 -                 
Kosten Communicatie -                 -                 -                 -                 
Kosten ARBO -                 -                 -                 -                 
Overige dienstverlening GDS / variabe 2.139         3.079         3.079         3.079         3.079         
Doorbelaste rentekosten 22.343       22.482       24.254       24.706       24.640       
TOTAAL kosten dienstverlening in 40.722       42.648       39.394       36.754       36.937       
Opdrachten CvB
TOTALE LASTEN 82.924       82.863       80.642       88.658       83.390       

Operationeel resultaat 11.082-       12.493-        23.852-       21.401-        13.819-        
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Het treasurybedrijf kent als baten de toerekening van rentekosten aan 
(vastgoed)investeringen alsmede de resultaten van de gelieerden. Voor de 
begroting is de waardeontwikkeling op nihil geraamd, behalve bij de UvA 
Holding BV en de Sportexploitatiemaatschappij, waarvan het verwachte 
resultaat is ingecalculeerd. Aan de lastenkant van treasury staan de betaalde 
rente en kosten van bankleningen en renterisico-afdekking. Het verschil 
representeert het rendement op eigen vermogen. Conform besluitvorming uit 
2008 wordt jaarlijks M€ 10,4 via het allocatiemodel onderzoek aan de 
eenheden  uitgekeerd. In 2013 wordt eenmalig 1,0 M€ extra gedoteerd om het 
timingseffect op te vangen. Het rendement dat overblijft, is het gevolg van 
verbetering van het werkkapitaal van de UvA en van de lage rentestanden en 
wordt toegevoegd aan de HVP-reserve. 

Tabel 3.9 Treasury 

 

  

Treasury 2012 2013 2014 2015 2016

Interne budgetten
Vastgoed 22.343  22.482     24.254   24.706  24.640  
StS 1.128       1.128     1.128    1.128    
Overige
Totaal geïnvesteerd vermogen 22.343  23.610     25.382   25.834  25.768  

Resultaat deelnemingen
UvA-Holding 1.300    3.500       3.500     3.500    3.500    
USC 500-       3.000-       3.000-     3.000-    3.000-    
Overige
Totaal resultaat deelnemingen 800       500          500        500       500       

Dotaties
Onderwijs
Onderzoek 10.400-  11.400-     10.400-   10.400-  10.400-  
TOTAAL 10.400-  11.400-     10.400-    10.400-  10.400-  

Rente
Renteontvangsten 70         320          320        320       320       
Vreemd vermogen 8.684-    9.750-       12.250-   13.400-  13.650-  
Totaal Rente 8.614-    9.430-       11.930-    13.080-  13.330-  

Resultaat 4.129    3.280       3.552     2.854    2.538    
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4 De gelieerde ondernemingen en het Sciencepark 

De begroting betreft UvA in enkelvoudige zin, dus zonder gelieerde 
ondernemingen. Eén gelieerde onderneming dient wel bij de begroting te 
worden vermeld, teneinde te voorzien in de autorisatie van de uitgaven. Het 
betreft de samenwerking met de gemeente Amsterdam tot ontwikkeling van 
het Sciencepark Amsterdam, die in februari 2006 met een overeenkomst is 
bekrachtigd. De ‘joint venture’ bestaat in de volgende verhouding: 65% UvA, 
35% gemeente. Het project beoogt de gronden die universiteit en gemeente in 
de Watergraafsmeer hebben te ontwikkelen voor wetenschapsgelieerde (met 
name life sciences) bedrijvigheid, en is verdeeld in twee fasen.  

Het contract is zo opgesteld dat de gemeente Amsterdam de grondexploitatie 
uitvoert en (voor)financiert, en deze met de UvA tussentijds afrekent aan het 
eind van fase 1, en vervolgens steeds indien beide partijen dat willen.  
Sommige kosten worden meteen verrekend, waaronder die van de 
woningbouwontwikkeling en de uitgaven die worden gedaan in gezamenlijk 
opdrachtgeverschap met NWO (-gemeente-UvA). 

De grondexploitatie ziet er als volgt uit (prijspeil 2005):  

Totale investeringen (UvA en gemeente) M€ 67 

Netto Contant gemaakt saldo (positief) M€ 52 

Waarvan UvA aandeel (65%) M€ 34 

 

De actualisatie van de grondexploitatie wordt eind 2012 afgerond. Hierin is  
dan verwerkt: 

- beoordeling van de kostenraming in geld en tijd aan de hand van genomen 
besluiten in de afgelopen periode; 

- beoordeling van  opbrengstenraming in geld en tijd aan de hand van 
marktanalyse; 

- beoordeling en bijstelling van de planning. 
Verwacht wordt dat op korte termijn een nieuwe grondexploitatie door UvA 
en gemeente kan worden vastgesteld.  

De verslechterde economische ontwikkeling heeft effect op de 
gebiedsontwikkeling. Op grond hiervan wordt rekening gehouden met een  
verslechtering van het positieve resultaat van de grondexploitatie. Daarom 
wordt met de gemeente een aantal scenario’s uitgewerkt teneinde te sturen op 
verdere optimalisatie van het resultaat. Het totale commitment van de UvA via 
stuurgroepbeslissingen bedraagt tot en met begroting 2012 M€ 11,4. De 
Scienceparkontwikkeling wordt buiten de UvA-exploitatie in de onderhanden-
werksfeer uitgevoerd. Vanuit autorisatie-oogpunt echter is het wenselijk dat 
door opname in de universitaire begroting goedkeuring voor de te plegen 
uitgaven wordt verkregen. Het Sciencepark maakt immers geen deel uit van 
het Huisvestingsplan of een ander goedgekeurd plan (om die reden was het 
plan ook reeds in de Voorjaarsnota 2006 opgenomen). De raming voor 2013 
luidt als volgt:  

 

De renovatie Anna Hoeve zal gedekt worden via de inkomsten uit de 
toekomstige exploitatie. 

De investeringen in de hotel- en congresvoorziening worden ingebracht bij de 
overdracht aan de externe exploitant. 

 

Begroting 2013 Science Park (UvA deel) Totale 
uitgaven in K€ 

Science Park Oost en Algemeen UvA deel 379
Renovatie Anna Hoeve pm
Hotel- en Congresvoorziening pm
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Faculteit Economie en Bedrijfskunde  

 

 

 

 

  

  

FEB 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 19.440 20.711 18.741 18.298 17.855
Contractonderwijs 7.125 6.913 6.900 6.900 6.900
Beleidsbudget onderwijs 0 0 0 0
Additioneel budget onderwijs 140 227 227 227 227
TOTAAL onderwijs 26.705 27.851 25.868 25.425 24.982

Onderzoek
Onderzoeksforfait 7.400 6.993 6.649 5.652 5.652
Beleidsbudget onderzoek 4.468 7.545 7.113 6.684 6.253
Zwaartepunten onderzoek 0 0 0 0 0
Contractonderzoek 2.958 2.213 3.000 3.000 3.000
Additioneel budget onderzoek 0 0 0 0 0
Totaal onderzoek 14.826 16.750 16.763 15.336 14.905

Overige
Excedent huisvesting 950 975 997 0 0
Overige baten intern 309 185 185 185 185
Overige baten extern 1.014 1.007 1.000 1.000 1.000
Totaal overige baten 2.273 2.167 2.182 1.185 1.185

TOTALE BATEN 43.803 46.768 44.814 41.946 41.073

LASTEN
Personeel in dienst 24.212 23.800 23.250 22.980 22.287
Ingehuurd personeel 2.242 2.757 2.500 2.500 2.500
TOTAAL personeel 26.453 26.557 25.750 25.480 24.787
Overige lasten extern
Afschrijvingen 113 81 81 81 81
Overige materiele lasten 4.483 4.740 4.400 4.310 4.079
Subsidies / overdrachten 533 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTAAL overige lasten extern 5.129 5.821 5.481 5.391 5.160
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 2.333 2.303 2.372 1.693 1.744
Kosten Administratief Centrum 1.076 1.104 1.104 1.104 1.104
Kosten Studenten Services 1.211 1.031 1.031 1.031 1.031
Kosten Facility Services 2.367 2.842 2.842 2.757 2.757
Kosten Informatiseringscentrum 1.245 1.218 1.218 1.218 1.218
Kosten UB 2.085 2.113 2.113 2.113 2.113
Kosten Communicatie 650 631 631 631 631
Kosten ARBO 82 87 87 87 87
Overige dienstverlening GDS 390 442 442 442 442
TOTAAL kosten dienstverlening intern 11.439 11.771 11.839 11.075 11.126
TOTALE LASTEN 43.021 44.149 43.070 41.946 41.073

Operationeel RESULTAAT 782 2.620 1.743 0 0

KPI Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Onderzoeksturing

1 % 1e gs middelen voor zwaartepunten 25% 30% 35% 45%
2 Groei publicaties/fte in peer-reviewed toptijdschriften t.o.v. 2010 10% 15% 20% 40%
3 Promotierendement: % van de promoties dat in 4 jaar is gerealiseerd 35% 40% 45% 50%
4 Aantal promoties per faculteit 15 20 20 20
5 Verhouding 2e : 1e geldstroom 20% 23% 26% 30%
6 Maatschappelijke producten (ERiC)

Onderwijsresultaat
11 % herinschrijvers van cohort T-4 Ba graad haalt 50% 55% 62% 70%
12 Reductie uitval herinschrijvers in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010 10% 20% 35% 50%
13 % docenten dat minimaal BKO heeft 20% 40% 60% 90%
14 Deelname honoursprogramma's 8% 10% 15% 15%
15 Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 5% 10% 25% 40%

Beheersing
21 Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig Ja Ja Ja
22 Jaarplan per college/school aanwezig Ja Ja
23 Verantwoording per school/college Ja Ja
24 Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig Ja Ja Ja
25 Status management control bereikt Ja

Satisfactie
31 % teveredenheid over studie-inhoud 70% 73% 76% 80%
32 % tevredenheid over studiefaciliteiten 70% 73% 76% 80%
33 gemiddelde tevredenheid medewerkers per categorie in UvA monitor 6,7 6,8 6,9 7,0
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De begroting 2013 laat een toename van de 1e geldstroominkomsten voor 
onderzoek en onderwijs van bijna 12% ten opzichte van 2012 zien. De 
belangrijkste verklaring daarvoor is een eenmalige piek in het aantal promoties 
en masterdiploma’s in het afgelopen jaar. De masterinstroom was in 2010 
eenmalig zeer hoog (1200 studenten), maar is inmiddels weer terug op het 
niveau van 800. Door de inkomstenpiek zal het financiële resultaat 2013 naar 
verwachting op hetzelfde hoge niveau uitkomen als in 2012, namelijk op ca. 3 
M. Het eigen vermogen zal daardoor eind 2013 weer licht positief zijn. 

De 2e en 3e geldstroominkomsten zijn in 2012 fors gestegen, en naar 
verwachting zal in 2013 dat hogere niveau zich doorzetten. Bij het 
contractonderwijs stabiliseert de omzet zich, al zijn er wel enkele onderdelen 
(bijv. bedrijfskunde in deeltijd) die fors groeien. Op die succesvolle 
onderdelen zal de FEB zich de komende jaren focussen. 

De reorganisatie die vanaf 2010 heeft plaats gevonden, is zo goed als 
afgerond. Vanaf medio 2012 stijgt het aantal fte’s weer licht, om de hoge 
onderwijslast per fte te verminderen. Gezien de aangekondigde afschaffing 
van de opslag op het contractonderwijs m.i.v. 2013 (effect t/m 2016 oplopend 
tot 2,5 M per jaar) kan de FEB – ondanks ruim beschikbare financiële 
middelen in 2013 - echter niet anders dan zeer behoedzaam opereren m.b.t. het 
vervullen van vacatures. Stijgende studierendementen en 2e en 3e 
geldstroominkomsten, kunnen weliswaar voor enige compensatie zorgen, maar 
kunnen niet voorkomen dat de FEB de komende jaren weer in snel tempo in 
de rode cijfers duikt. Op basis van de huidige inzichten zou dan een krimp van 
10% nodig zijn in de komende jaren. Dat is geen wenselijk scenario voor de 
FEB nu de weg omhoog juist weer goed is ingeslagen. De nog relatief 
gunstige jaren 2013 en 2014 zullen benut moeten worden om tijdig de balans 
in baten en lasten te hervinden voor 2015 en 2016.  
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 

 

 

FdR 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 17.499 18.431 16.961 15.949 15.121
Contractonderwijs 1.375 1.547 1.597 1.597 1.597
Beleidsbudget onderwijs 0 0 0 0 0
Additioneel budget onderwijs -24 4 4 4 4
TOTAAL onderwijs 18.850 19.981 18.561 17.549 16.721

Onderzoek
Onderzoeksforfait 7.236 4.394 4.713 4.725 4.837
Beleidsbudget onderzoek 7.006 9.136 8.787 8.438 8.090
Zwaartepunten onderzoek 333 333 333 333 334
Contractonderzoek 4.365 4.450 4.400 4.100 3.900
Additioneel budget onderzoek 0 0 0 0 0
Totaal onderzoek 18.939 18.313 18.233 17.596 17.161

Overige
Excedent huisvesting 1.115 1.145 1.171 1.199 0
Overige baten intern 201 141 141 141 141
Overige baten extern 1.550 1700 1.650 1.600 1.600
Totaal overige baten 2.866 2.986 2.962 2.940 1.741

TOTALE BATEN 40.655 41.280 39.756 38.085 35.623

LASTEN
Personeel in dienst 22.894 21.803 21.887 21.000 20.155
Ingehuurd personeel 784 700         450         400              
TOTAAL personeel 22.894      22.587 22.587 21.450 20.555
Overige lasten extern
Afschrijvingen 60 60 60 60 60
Overige materiele lasten 3.888 3.792 3.650 3.313 3.050
Subsidies/Overdrachten 3.069 2.858 2.800 2.700 2.650
TOTAAL overige lasten extern 7.017 6.710 6.510 6.073 5.760
Kosten dienstverlening intern
Kosten vastgoed en energie 2.422 2.550 2.626 2.705 1.839
Kosten administratief centrum 1.182 1.123 1.100 1.073 1.056
Kosten studenten services 1.163 909 884 858 845
Kosten facility services 2.329 2.762 2.741 2.713 2.435
Kosten informatiseringscentrum 1.336 1.262 1.244 1.223 1.200
Kosten UB 1.288 1.192 1.168 1.138 1.117
Kosten communicatie 629 564 549 533 524
Kosten ARBO 90 99 96 93 90
Overige dienstverlening GDS 262 332 250 225 200
TOTAAL kosten dienstverlening in 10.699 10.794 10.659 10.562 9.308

TOTALE LASTEN 40.610 40.091 39.756 38.085 35.623

Operationeel RESULTAAT 45 1.189 0 0 0

KPI Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Onderzoeksturing

1 % 1e gs middelen voor zwaartepunten 30% 35% 40% 50%
2 Groei publicaties/fte in peer-reviewed toptijdschriften t.o.v. 2010 -        100        110       120       
3 Promotierendement: % van de promoties dat in 4 jaar is gerealiseerd 3/8 4/10 4/10 4/10
4 Aantal promoties per faculteit 14 15 16 17
5 Verhouding 2e : 1e geldstroom(bedragen 2e; 1e geldstr. Oz-budg is k€8.288) 2.155     2.404      2.652    2.901    
6 Maatschappelijke producten (ERiC) 380        370        360       350       

Onderwijsresultaat
11 % herinschrijvers van cohort T-4 Ba graad haalt

- bachelor Rechtsgeleerdheid 61% 63% 67% 70%
- bachelor Notarieel recht 61% 63% 67% 70%
- bachelor Fiscaal recht 70% 70% 70% 70%

12 Reductie uitval herinschrijvers in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010 7,5% 15% 30% 45,0%
13 % docenten dat minimaal BKO heeft 60% 75% 85% 95%
14 Deelname honoursprogramma's 40         70          100       150       
15 Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 15% 20% 25% 30%

Beheersing
21 Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig Nee Ja Ja Ja
22 Jaarplan per college/school aanwezig Ja Ja Ja Ja
23 Verantwoording per school/college - Ja Ja Ja
24 Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig Nee Ja Ja Ja
25 Status management control bereikt Ja Ja Ja

Satisfactie
31 % teveredenheid over studie-inhoud 80% 80% 80% 80%
32 % tevredenheid over studiefaciliteiten 57% 62% 67% 70%
33 gemiddelde tevredenheid medewerkers per categorie in UvA monitor 6,7 6,8 6,9 7,0

Faculteitsspecifiek
34 Stijging aantal internationale publicaties in % (peiljaar 2011) 100        110        120       125       
35 Aantal buitenlandse studenten in Engelstalige masters 50% 55% 60% 65%
36 Aantal uitgaande bachelorstudenten uitwisseling 60 75 90 105
37 % uitgaande honours bachelorstudenten in uitwisseling/ totaal honoursstudenten 3e jaar 44% 50% 55% 60%
38 Waardering relevantie onderzoek voor samenleving - - - 5
39 Waardering relevantie onderzoek voor rechtspraktijk - - - 4/5
40 Inkomsten PAO-onderwijs k€ 1.050 k€ 1.100 k€ 1.100 k€ 1.100

Inkomsten contractonderwijs k€ 300 k€ 300 k€ 300 k€ 300
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De begroting 2013 zal met een verwacht positief resultaat van 1.189k  euro 
sluiten. Ten opzichte van 2012 zijn de belangrijkste verschillen de navolgende: 
 
- Dankzij verbeterde studie-parameters en het uitstel van de 

studiepuntprijsdaling met een jaar (ten opzichte van de conceptbegroting) 
neemt het onderwijsbudget toe met 956k  euro. 

-  
- Het onderzoeksbudget daarentegen neemt met 696k  euro af in verband met 

de afname van het aantal bekostigde bachelor- en masterdiploma’s in het 
jaar 2010/11, en vanwege de wijziging in de matchingsregeling, waarbij de 
financiering van derde geldstroomonderzoek en –onderwijs in 4 jaar 
afgebouwd wordt. 

-  
- De personele lasten zullen t.o.v. 2012 met 564k toenemen als gevolg van 

schaal en trede-stijgingen, tezamen met een geraamde 1% kostenstijging. 
Wat betreft het aantal medewerkers in dienst wordt verwacht dat dit t.o.v. 
2012 niet zal wijzigen (ca. 311 fte) ; wel zal een verschuiving plaatsvinden 
van ca. 2fte van WP naar OBP, vanwege resp. het verminderen van het 
aantal nieuw aan te stellen promovendi van 10 naar 5 fte per jaar en de 
instelling van een separate ondersteuning voor de examencie., ter 
versterking van de positie van deze commissie.  

-  
- De opstartkosten van het interfacultaire Gamma-College zullen voor de 

faculteit ca. 1mio euro bedragen gedurende de komende 6 jaar. 
 
Ramingen 2014-2016: 
- Door de studiepuntprijsverlagingen en de verwachte verdere afname van 

het aantal studenten (o.a. vanwege het overheidsbeleid en een in 2013 voor 
het eerst in te stellen numerus fixus) staat de ontwikkeling van het 
onderwijsbudget flink onder druk; deze daalt van 18.431 in 2013 naar 
15.121, een afname van 3.310k  euro. De afgelopen jaren heeft nl. een 
inhaal/rendementsslag plaatsgevonden – met name in 2011/2012 vanwege 
de dreiging van de langstudeerboete. Het aantal ingeschreven studenten is 
weliswaar gedaald van 4.335 in 2010/11 via 3.942 in 2011/12 naar 3.495 in 
2012/13, maar de faculteit telt nog steeds een relatief omvangrijke 
categorie langdurig ingeschrevenen. Door het instellen van een bindend 

studieadvies, het beperken van het aantal tentamenkansen en het toepassen 
van de BA/MA-knip is het gemiddelde studierendement gestegen. De extra 
resultaten die langjarig ingeschreven studenten gedurende de afgelopen 
jaren gegenereerd  hebben, zullen naar verwachting de komende jaren 
verdwijnen.  

-  
- Het onderzoeksbudget zal in deze jaren met ca. 350k per jaar afnemen vnl. 

i.v.m. de herziening matchingsregeling, waarbij derde geldstroomonderwijs 
en -onderzoek geen universitaire bijdrage meer ontvangen. Verwachting is 
dat het derde geldstroomonderzoek in omzet zal dalen als gevolg hiervan; 
de faculteit zal nieuw derde geldstroom-contractonderzoek alleen nog 
steunen als dit volledig kostendekkend is.   

-  
- De personeelslasten zullen vanaf 2015 dalen vanwege een licht gestadige 

afname van het personeelsbestand, zowel WP als OBP. Zoals gezegd wordt 
voor de derde geldstroom-onderzoeksprojecten verwacht dat een aantal 
nieuwe projecten geen doorgang zal vinden doordat niet bij alle 
opdrachtgevers de integrale tarieven in rekening gebracht zullen kunnen 
worden. 

-  
De faculteit beraadt zich dit najaar op verdere maatregelen om de kosten en 
baten voor 2015 en 2016 in evenwicht te krijgen. 
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Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 

 

 

 

 

FNWI 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 24.784       29.302              28.248           28.055           27.839           
Contractonderwijs 76              156                   118                118                118                
Beleidsbudget onderwijs 981            981                   961                942                924                
Additioneel budget onderwijs 93              32                     32                  32                  32                  
TOTAAL onderwijs 25.934       30.471 29.360 29.148 28.913

Onderzoek
Onderzoeksforfait 22.219       11.483 13.043 14.278 14.467
Beleidsbudget onderzoek 34.148       42.024 41.045 41.582 42.124
Zwaartepunten onderzoek 660            660 659 659 662
Contractonderzoek 27.887       30.552 30.000 30.250 30.500
Additioneel budget onderzoek 2.960 2.410 960                960                960                
Totaal onderzoek 87.873       87.128 85.707 87.729 88.712

Overige
Excedent huisvesting -                 -                        -                     -                     -                     
Overige baten intern 604            368                   368                368                382                
Overige baten extern 1.730         3.188                3.250             3.250             3.250             
Totaal overige baten 2.334         3.556                3.618              3.618              3.632             

TOTALE BATEN 116.141       121.155 118.684          120.495          121.257          

LASTEN
Personeel in dienst 64.509       66.307              67.000           67.750           68.500           
Ingehuurd personeel 3.420         4.682                4.500             4.850             4.900             
TOTAAL personeel 67.928 70.989 71.500 72.600 73.400
Overige lasten extern
Afschrijvingen 3.076         2.739                2550 2.400             2.300             
Overige materiele lasten 13.197       13.526              14.000           14.400           14.500           
Subsidies/Overdrachten 1.958         4.072                1500 1.500             1.500             
TOTAAL overige lasten extern 18.231 20.337 18.050 18.300 18.300
Kosten dienstverlening intern
Kosten vastgoed en energie 10.156       10.414              10.725           11.046           11.379           
Kosten administratief centrum 2.093         2.239                2.251             2.262             2.274             
Kosten studenten services 1.116         1.083                1.104             1.126             1.149             
Kosten facility services 4.628         4.668                4.671             4.675             4.678             
Kosten informatiseringscentrum 2.748         2.772                2.778             2.784             2.791             
Kosten UB 4.260         4.546                4.702             4.817             4.933             
Kosten communicatie 660            727                   739                752                765                
Kosten ARBO 238            265                   265                265                265                
Overige dienstverlening GDS 2.128         2.900                3.000             3.250             3.100             
TOTAAL kosten dienstverlening intern 28.027 29.613 30.235 30.977 31.333

TOTALE LASTEN 114.186      120.939 119.785 121.877 123.033

Operationeel RESULTAAT 1.954          217 1.100-              1.382-              1.776-              

KPI Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Onderzoeksturing

1 % 1e gs middelen voor zwaartepunten 30% 35% 40% 50%
2 Aantal toppublicaties 80          87          95               100        
3 Promotierendement: % van de promoties dat in 4 jaar is gerealiseerd 25% 30% 35% 40%
4 Aantal promoties per faculteit 100 100 100 100
5 Verhouding 2e : 1e geldstroom 26% 29% 32% 35%
6 Maatschappelijke producten (ERiC) -        -        -             -         

Onderwijsresultaat
11 % herinschrijvers van cohort T-4 Ba graad haalt 60% 62% 65% 70%
12 Reductie uitval herinschrijvers in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010 14% 12% 10% 7,5%
13 % docenten dat minimaal BKO heeft 30% 50% 70% 90%
14 % bachelor'diploma's met honeurscertificaat 8,5% 10% 10% 10%
15 Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 300        270        240             200        

Beheersing
21 Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig Ja Ja Ja
22 Jaarplan per college/school aanwezig Ja Ja Ja
23 Verantwoording per school/college Ja Ja Ja
24 Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig Ja Ja Ja
25 Status management control bereikt Ja Ja Ja

Satisfactie
31 % teveredenheid over studie-inhoud 77% 78% 79% 80%
32 % tevredenheid over studiefaciliteiten 71% 80% 80% 80%
33 gemiddelde tevredenheid medewerkers per categorie in UvA monitor 6,7 6,8 6,9 7,0

Faculteitsspecifiek
41 Instroom masterstudenten 550        600        650             650        
42 Rendement masterstudenten, % 60% 63% 66% 70%
43 Realisatie publiek-privaat instituut met omzet >5m/jaar 0 0 1 1
44 Samenwerking met VU uitgekristalliseerd visie strategie uitvoering afgerond
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De FNWI heeft een periode van flinke tekorten en bezuinigingen achter de 
rug. In 2011 en 2012 is en wordt een groot positief resultaat gerealiseerd.  In 
2013 komt de faculteit weer in balans en wordt nog een klein overschot 
geraamd. 

In de lopende convenantsperiode 2011-2014 gaat de bestuurlijke aandacht nu 
uit naar de samenwerking en/of clustering met de VU en onderwijs en 
onderzoek. De mogelijke oprichting van de AFS (Amsterdam Faculty of 
Science) heeft voor de begroting 2013 nog geen grote betekenis.  

In het onderwijs wordt met vereende kracht gewerkt aan de verdere 
verbetering van studiesucces en het accommoderen van de forse groei van 
studenten. Verder wordt, mede in het kader van de zogeheten 
instellingsaccreditatie, veel energie gestopt in de versterking van het 
kwaliteitsbeleid en de ondersteunende onderwijsorganisatie. In het onderzoek 
staat de uitvoering van het zwaartepuntenbeleid centraal. 

Het financieel herstel van de faculteit is mede te danken aan de groei in het 
onderwijs. Het afgelopen jaar is, evenals in voorgaande jaren, het aantal 
gerealiseerde studiepunten toegenomen (17% groei). De groei zit, bij de 
eerstejaarsinstroom met 10% stijging, weer op het niveau van voor de 
invoering van een numerus fixus voor biomedische wetenschappen. Ook de 
masteropleidingen laten een flinke groei zien (van 1.224 naar 1.368 is +12%). 
Dit is vooral te danken aan de verbeterde doorstroom in de 
levenswetenschappen, van eigen bachelorstudenten naar nieuwe 
masteropleidingen (van 327 naar 404, is +24%). 

Op het gebied van onderzoek blijft de faculteit onverminderd goed presteren. 
Het aantal promoties loopt, conform doelstelling, op van gemiddeld 80 naar 
90. Het einddoel van 100 promoties per jaar lijkt gehaald te gaan worden. 
Vanaf 2013 komt er ook een aanzienlijk NWO zwaartekracht subsidie (M€ 
18,3) beschikbaar voor natuurkundig onderzoek (ioP).  In de overige 
geldstromen liggen uitdagingen (Horizon 2020 en Topsectoren) waarbij de 
faculteit streeft naar een steeds groter aandeel in de onderzoeksmiddelen. 
Verheugend is de recente toekenning van drie ERC Advanced Grants aan 
IBED. 

Het jaar 2013 zal ook in het teken staan van de verdere invulling van de 
onderzoekzwaartepunten. De beschikbare eerstegeldstroommiddelen zullen 
verder geleidelijk verlegd worden naar de acht onderzoekzwaartepunten van 
de faculteit, zoals beschreven in de brochure Research Priorities FNWI. 
Daarnaast blijft excellent onderzoek dat niet in een zwaartepunt valt ook 
bestaan. 

De totale baten van de faculteit worden voor 2013 begroot op € 121 miljoen. 
Per saldo een budgetgroei van  € 5 miljoen ten opzichte van de begroting 
2012. De groei komt vooral voort uit een stijging van de bekostigde 
onderwijsprestaties (studiepunten en diploma’s). De lasten, in totaal ook 
begroot op € 121 miljoen, ontwikkelen zich vrijwel in lijn met de uitkomsten 
2012. Een uitzondering betreft een verlaging van de personeelskosten 
vanwege de overgang ZMA-personeel. Tegenover deze besparing staat een 
hogere afdracht van circa € 3,2 miljoen aan Naturalis Biodiversity Center 
(vanaf 2014 deels via de Rijksbijdrage). 

Bij het verwachte resultaat 2013 van € 0,2 miljoen dienen twee kanttekeningen 
geplaatst te worden. Ten eerste zijn er binnen de faculteit nog instituten met 
een zorgelijke financiële positie. Verdere bezuinigingsmaatregelen zijn daar 
vereist. Ten tweede loopt de bekostiging op basis van gerealiseerde prestaties 
in de facultaire allocatie niet synchroon met die van het CvB. Hierdoor 
ontstaat een negatief resultaat van circa €1 miljoen in 2014 en vervolgens nog 
verder licht oplopende tekorten. Het gecumuleerde resultaat van de 
meerjarenbegroting 2013-2016 is circa € 4 miljoen negatief. De vooruitzichten 
voor de daarna volgende jaren zijn weer in balans. 

Het vermogen van de faculteit bedraagt per ultimo 2012 naar verwachting 
circa € 31 miljoen. Dat is bijna 26% van de totale jaaromzet. De faculteit is 
voornemens om de komende jaren een deel van haar bestemde reserves in te 
zetten (in het jaar 2013 € 2,6 miljoen), met name voor dakpanconstructies en 
zwaartepuntenbeleid. 
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Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMG 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 54.675         56.910     54.697    52.817    51.332    
Contractonderwijs 2.040           2.071       1.987      2.087      2.167      
Beleidsbudget onderwijs 885              885          860         837         814         
Additioneel budget onderwijs 6                  273          113         113         113         
TOTAAL onderwijs 57.605         60.139 57.658 55.854 54.426

Onderzoek
Onderzoeksforfait 20.945         18.078     17.822    17.718    17.718    
Beleidsbudget onderzoek 5.617           12.081     12.202    12.322    12.440    
Zwaartepunten onderzoek 771              771          771         771         772         
Contractonderzoek 17.976         14.792     16.000    16.500    17.000    
Additioneel budget onderzoek -              -             -             -             
Totaal onderzoek 45.309         45.722 46.795 47.312 47.931

Overige
Excedent huisvesting 1.921           2.028       1.126      180         185         
Overige baten intern 992              1.421       1.421      1.421      1.421      
Overige baten extern 3.561           3.287       3.000      3.250      3.500      
Totaal overige baten 6.474           6.736 5.547 4.851 5.106

TOTALE BATEN 109.388        112.597 109.999  108.017  107.463  

LASTEN
Personeel in dienst 63.708         65.509     66.000    66.500    67.000    
Ingehuurd personeel 5.317           3.775       4.000      4.000      4.000      
TOTAAL personeel 69.025 69.284 70.000 70.500 71.000
Overige lasten extern
Afschrijvingen 407              334          450         450         450         
Overige materiele lasten 10.847         10.968     9.500      9.750      10.000    
Subsidies/Overdrachten 716              926          950         950         950         
TOTAAL overige lasten extern 11.970 12.228 10.900 11.150 11.400
Kosten dienstverlening intern
Kosten vastgoed en energie 5.309           5.367       5.034      4.596      4.735      
Kosten administratief centrum 2.754           2.638       2.643      2.643      2.661      
Kosten studenten services 2.744           2.176       2.176      2.176      2.210      
Kosten facility services 5.370           6.182       6.127      6.060      6.065      
Kosten informatiseringscentrum 3.213           3.127       3.130      3.130      3.139      
Kosten UB 5.255           5.156       5.155      5.155      5.179      
Kosten communicatie 1.488           1.349       1.349      1.349      1.369      
Kosten ARBO 226              229          230         230         230         
Overige dienstverlening GDS 727              564          564         564         564         
TOTAAL kosten dienstverlening in 27.084 26.789 26.407 25.903 26.151    

TOTALE LASTEN 108.080 108.301 107.307 107.553 108.551

Operationeel RESULTAAT 1.308            4.296 2.692      464         1.088-      

KPI Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Onderzoeksturing

1 % 1e geldstroom middelen voor zwaartepunten 30% 35% 40% 50%
2 Aantal publicaties/fte in peer-reviewed toptijdschriften WP onderzoek 2,2 2,3 2,4 2,5
4 Aantal promoties 60 65 70 75
5 Verhouding 2e:1e geldstroom 26% 29% 32% 35%

Onderwijsresultaat
11 % herinschrijvers van cohort T-4 dat Ba-graad haalt 57% 60% 65% 70%
12 Reductie uitval herinschrijvers in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010 10% 9% 7% 6%

(-10%) (-20%) (-35%) (-50%)
13 % docenten dat minimaal BKO heeft 60% 70% 80% 90%
14 Deelname (bachelors) honours- en excellentieprogramma’s - - - -
15 Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 13% 12% 11% 10%

(-5%) (-10%) (-15%) (-15%)
Beheersing

21 Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig ja ja ja
22 Jaarplan per college/school aanwezig ja ja ja ja
23 Verantwoording per college/school aanwezig ja ja ja ja
24 Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig ja ja ja ja
25 Status management control bereikt ja ja

Satisfactie
31 % tevredenheid over studie‐inhoud 80% 80% 81% 82%
32 % tevredenheid ovder studiefaciliteiten
33 Gemiddelde werknemerstevredenheid, zoals gemeten in UvA Monitor
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In het Facultair Plan 2011-2014 zijn de strategische doelstellingen en kritische 
prestatie-indicatoren (KPI’s) van de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen (FMG) benoemd.  In lijn met dit plan zijn voor het 
onderwijs in 2013 de voornaamste speerpunten het verhogen en bewaken van 
de kwaliteit van de opleidingen en het verhogen van het studierendement. Met 
zowel de bachelor- als de masteropleidingen neemt de FMG binnen het 
domein van de maatschappij- en gedragswetenschappen een dominante positie 
in op de Nederlandse onderwijsmarkt. Dit blijkt onder meer uit de 
onderwijsvisitaties, die alle een positieve evaluatie van de opleidingen kennen. 
De faculteit streeft naar stabilisering en in sommige gevallen een 
capaciteitsbeperking van de bachelorinstroom. Bij de Graduate Schools, en 
dan vooral bij de (tweejarige research) masters en de PhD-programma’s, 
streeft de faculteit naar een verhoging van de instroom.  
De FMG ziet de instellingsaccreditatie van de UvA, die medio maart 2013 
plaatsvindt, met vertrouwen  tegemoet.  
Voor de opstartkosten van het GAMMA-College, waarvan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid penvoerder is, begroot de FMG, overeenkomstig gemaakte 
afspraken met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde en het College van Bestuur,  maximaal M€ 1 als bijdrage in de 
aanloopkosten van dit College. Met betrekking tot onderzoek initieert en 
faciliteert de FMG excellente internationaal georiënteerde 
onderzoeksprogramma’s in vier onderzoeksinstituten. Daarnaast heeft de FMG 
voor de verdere stimulering van het onderzoek een stimuleringsfonds ingesteld 
voor onderzoekszwaartepunten. In 2013 wordt voor een zestal zwaartepunten 
een bedrag van K€ 300 per zwaartepunt op jaarbasis vrijgemaakt voor een 
periode van vier jaar. De onderzoeksinstituten van de FMG zijn succesvol. Dit 
blijkt niet alleen uit bijzondere subsidies (twee jaar in successie een 
Spinozapremie, meerdere ERC Advanced Grants), maar ook uit de omvang 
van de verkregen subsidies. Ook in vergelijking met andere universiteiten 
onderscheiden we ons. Uit de onderzoeksvisitatie Psychologie blijkt dat waar 
Nederland mondiaal in de top meedraait, de UvA als beste scoort van het land. 
Het beleid om zowel voor onderwijs als onderzoek medewerkers aan ons te 
binden die tot de top op hun vakgebied mogen worden gerekend, wordt ook in 
2013 voortgezet. Daarbij ziet de FMG een belangrijke maatschappelijke taak 
in valorisatie van sociaalwetenschappelijke kennis en kunde.  

Het onderwijs- en het onderzoeksbudget van de FMG zijn gebaseerd op het 
UvA-allocatiemodel. Het reguliere onderwijsbudget van de FMG is in 2013 
M€ 2,2 hoger dan in 2012. Ondanks de lichte daling van het aantal eerstejaars, 
zien we vooral een  toename van het aantal studiepunten en een toename van 
het aantal masterdiploma`s. Het onderzoeksbudget uit eerste geldstroom in 
2013 laat ten opzichte van 2012 een stijging zien van  ca. M€ 3,2. Deze  
toename komt mede door de toename van het aantal bekostigde bachelor- en  
masterdiploma’s en het aantal promoties. Het matchingsbudget is met ingang 
van 2013 vooral gebaseerd op het succes in de tweede geldstroom. Het budget 
voor de FMG is hierdoor toegenomen met K€ 180 (oplopend tot K€ 715 in 
2016 bij een zelfde verhouding contractinkomsten tussen de faculteiten). De 
M€ 14,8 voor contractonderzoek is gebaseerd op de projectplanningen van de 
lopende en gehonoreerde projecten (in 2012 bedroeg het contractonderzoek 
M€ 17,9). Absoluut is het aantal projecten toegenomen (2012: 179, 2013: 
206). Daarbij is voor de projecten die zich in de acquisitiefase bevinden, op 
basis van projectplanningen en ervaringscijfers uit het verleden, rekening 
gehouden met een slagingspercentage van 25%. 
De personele lasten bij de FMG blijven in lijn met begroting 2012 en bedragen 
in 2013 M€ 69,3. De daling in de overige lasten zit onder meer in het 
contractonderzoek. De doorbelaste kosten van de centrale diensten zijn t.o.v. 
2012 licht gedaald (K€ 300). 
De effecten van het overheidsbeleid voor de komende jaren laten zich nog 
moeilijk inschatten. We zien een wisselend beeld in mogelijke maatregelen bij 
het hoger onderwijs. Het betekent dat er veel onzekerheid bestaat over de 
baten in de komende jaren. Dit resulteert in een terughoudend financieel beleid 
met incidentele baten die in de komende jaren aangewend zullen worden voor 
incidentele projecten. Bijvoorbeeld voor kwaliteitsimpulsen, opstartkosten 
GAMMA-college en herhuisvesting. Naar het zich laat aanzien, moeten we in 
de komende jaren rekening houden met enige overheidsbezuinigingen. Dit 
betekent waarschijnlijk dat zowel het onderwijs- als het onderzoeksbudget 
getroffen worden. Over de kosten voor de FMG van de herhuisvesting op het 
Roeterseiland in 2014, is al geruime tijd overleg gaande met het College van 
Bestuur. De FMG houdt in de begroting rekening met een facultaire bijdrage 
van M€ 2. 
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Faculteit der Geesteswetenschappen 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FGW 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 38.634          40.348     36.578           34.816           34.904           
Contractonderwijs 900               1.007       900                900                1.000             
Beleidsbudget onderwijs 7.265            7.265       7.125             6.988             6.837             
Additioneel budget onderwijs 10                 37            37                  37                  37                  
TOTAAL onderwijs 46.809          48.658     44.640           42.741            42.779           

Onderzoek
Onderzoeksforfait 13.723          12.982     12.540           12.224           12.615           
Beleidsbudget onderzoek 10.424          13.880     13.706           13.533           13.361           
Zwaartepunten onderzoek -                   -              -                     -                     -                     
Contractonderzoek 6.600            5.197       5.000             5.200             6.000             
Additioneel budget onderzoek -                   -              -                     -                     -                     
Totaal onderzoek 30.747          32.059     31.245            30.957           31.977            

Overige
Excedent huisvesting 2.186            2.244       2.295             2.349             2.405             
Overige baten intern 933               795          795                795                795                
Overige baten extern 1.210            1.157       1.157             1.157             1.157             
Totaal overige baten 4.329            4.196       4.247             4.301              4.358             

TOTALE BATEN 81.885          84.912     80.132            77.999           79.113            

LASTEN
Personeel in dienst 51.183          48.926 47.322           46.467           45.497           
Ingehuurd personeel 4.362 4.100             4.100             4.100             
TOTAAL personeel 51.183 53.288 51.422 50.567 49.597
Overige lasten extern
Afschrijvingen 100               100 100                100                200                
Overige materiele lasten 4.970            5.899 5.899             5.899             5.899             
Subsidies/Overdrachten 770               770 770                770                770                
TOTAAL overige lasten extern 5.840            6.769 6.769 6.769 6.869
Kosten dienstverlening intern
Kosten vastgoed en energie 3.889 3.963 4.081 4.203 4.330
Kosten administratief centrum 2.191 2.123 2.064 2.064 2.064
Kosten studenten services 2.280 1.807 1.690 1.690 1.690
Kosten facility services 4.303            5.483 5.465 5.465 5.465
Kosten informatiseringscentrum 2.603            2.563 2.530 2.530 2.530
Kosten UB 6.922            6.944 6.862 6.862 6.862
Kosten communicatie 1.245 1.133 1.065 1.065 1.065
Kosten ARBO 209 225 225 225 225
Overige dienstverlening GDS 660               604 800                800                800                
TOTAAL kosten dienstverlening intern 24.302 24.845 24.783 24.905 25.032

TOTALE LASTEN 81.325 84.903 82.974 82.241 81.497

Operationeel RESULTAAT 560               10 2.841-              4.242-             2.384-             

KPI Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Onderzoeksturing

1 % 1e gs middelen voor zwaartepunten n.t.b. n.t.b. n.t.b. 35%
2 Groei publicaties/fte in peer-reviewed toptijdschriften t.o.v. 2010 n.t.b. 10         20      30       
3 Promotierendement: % van de promoties dat in 4 jaar is gerealiseerd 33% 40% 45% 50%
4 Aantal promoties per faculteit 45 45 45 50
5 Verhouding 2e : 1e geldstroom n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
6 Maatschappelijke producten (ERiC) n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Onderwijsresultaat
11 % herinschrijvers van cohort T-4 Ba graad haalt 55% 60% 65% 70%
12 Reductie uitval herinschrijvers in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010 14% 12% 10% 7,0%
13 % docenten dat minimaal BKO heeft 13,9% 25% 50% 70%
14 Deelname honoursprogramma's n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
15 Reductie langstudeerders t.o.v. 2010 1.345 1.200     1.100  1.000  

Beheersing
21 Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig Ja Ja Ja Ja
22 Jaarplan per college/school aanwezig Ja Ja Ja
23 Verantwoording per school/college Ja Ja Ja
24 Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig Ja Ja Ja Ja
25 Status management control bereikt Ja Ja

Satisfactie
31 % teveredenheid over studie-inhoud 76% 76% 76% 80%
32 % tevredenheid over studiefaciliteiten 62% 64% 67% 70%
33 gemiddelde tevredenheid medewerkers per categorie in UvA monitor 6,7 6,8 6,9 7,0
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Voor 2013 raamt de faculteit een sluitend exploitatieresultaat. Hierin is 
rekening gehouden met de uitvoering van een reeks van nieuwe activiteiten 
(2013: M€ 1,7) gericht op onderwijsprofilering en prestatieafspraken, 
kwaliteitszorg en internationalisering. Tevens houdt de faculteit rekening met 
extra uitgaven in het kader van de ontwikkeling van de Binnenstadcampus. 
Mede als gevolg van de gunstige ontwikkeling in het regulier budget worden 
verschillende activiteiten nog gedekt uit de lopende rekening. 
 
Het reguliere budget neemt in 2013 ten opzichte van 2012 toe met ruim M€ 
4,5 tot M€ 76,8 (+6,2%). De terugval in de eerstejaarsinstroom vanaf 2010 
(2012: -13,9%) leidt in 2013 nog niet tot dalende inkomsten. De dreiging van 
de langstudeerdersboete  en de invoering van het nieuwe onderwijscurriculum 
(884) heeft studenten afgelopen jaar versneld doen afstuderen met als gevolg 
een sterke (incidentele) stijging in bachelor- en masterdiploma’s en bekostigde 
studiepunten (+3,6%). Ook de sterke stijging in het aantal promoties (54) en 
ontwerpcertificaten (13) dragen substantieel bij aan de bestedingsruimte van 
de faculteit in 2013. 
 
De omvang van het contractonderzoek neemt in 2013 verder af (-k€ 560). Dit 
wordt vooral bepaald door het afstoten  van het Instituut voor Taalonderzoek 
en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA), waarvan de activiteiten zijn 
ondergebracht bij de UvA Holding BV. Maar ook tweede geldstroom 
subsidies blijven achter bij voorgaande jaren. De faculteit zal komend jaar in 
overleg met bureau kennistransfer gericht investeren in kennis over de 
belangrijkste subsidiegevers (NWO, Europese Commissie) en de 
gunningprocedures en de begeleiding van medewerkers bij aanvragen.  
 
De formatie voor 2013 wordt geraamd op 706 fte personeel in dienst, een 
toename van 28,2 fte ten opzichte van 2012. Daarbij is rekening gehouden met 
een terugval in tweede en derde geldstroomformatie (-9,3 fte) en de 
uitbreiding in het kader van nieuwe activiteiten (+11,2 fte). De recente 
ophoging van de kaderstelling (18 fte) wordt met het oog op de ontwikkeling 
in de baten naar verwachting per september 2013 teruggedraaid. 
 
De kosten van centrale diensten stijgen in 2013 met k€ 389 tot M€ 24,8. Dit 
betreft vooral de kosten van Facility Services die toenemen door een 

inhaalslag in de doorbelasting van kosten en niet gerealiseerde bezuinigingen. 
De vierkante meterprijs stijgt in 2013 met 5,6% (financieringskosten 
nieuwbouw en inflatiecorrectie).  Met het afstoten van 658 vierkante meter 
(AACprojectenbureau en ITTA) houdt de faculteit de kosten huisvesting op 
het niveau van 2012.     
 
De faculteit heeft in het kader van studiesucces maatregelen genomen om het 
studierendement van studenten te verbeteren. De instelling van een tutoraat 
moet ook de uitval in het tweede studiejaar terugdringen. Een geschil met de 
facultaire studentenraad over een aantal specifieke ‘doorstroommaatregelen’ 
(w.o. een compensatieregeling, beperkte geldigheid van resultaten) bemoeilijkt 
het bereiken van deze doelstellingen. Het wegvallen van de landelijke 
maatregelen gericht het tegengaan van langstuderen4 draagt hier eveneens niet 
aan bij. De faculteit investeert in de basiskwalificatie onderwijs door nieuwe 
docenten een traject aan te bieden en zittende medewerkers te begeleiden in 
het behalen van het certificaat. De faculteit verwacht dit in 2014 af te ronden. 
 
De faculteit is in gesprek met het college over een nieuw interfacultair 
zwaartepunt Europa, waaraan veel facultair onderzoek vanuit Europese 
studies, geschiedenis, taalkunde, kunst en culturele studies van de faculteit kan 
bijdragen. Daarmee zou de faculteit een belangrijke stap voorwaarts maken in 
de profileringsagenda van de universiteit voor het onderzoek. 
 
De faculteit voorziet vanaf 2014 een sterke teruggang in reguliere middelen. 
De faculteit houdt er rekening mee dat vanaf 2014 jaarlijks de studiepuntprijs 
met 2,70 euro daalt, een budgetkorting van k€ 968 op jaarbasis. Daarnaast zal 
de ingezette daling van de instroom vanaf 2014 leiden tot minder 
bachelordiploma’s. De verwachting is dat dit in 2014 nog wordt 
gecompenseerd door de diplomacomponent in de onderzoekbekostiging die 
met een jaar vertraging reageert. Uiteindelijk zal de diplomabekostiging vanaf 
2015 tot minder inkomsten leiden, wanneer de ‘diplomabult’ van 2011/’12 
(langstudeerders, 884) is uitgewerkt en de extra daling in 2012/’13 in de 
bekostiging effectueert. De faculteit bereidt zich hierop voor door de reguliere 
kaderstelling voor 2013/’14 naar beneden bij te stellen en tijdelijke activiteiten 
(op tijdelijk geld) te laten aflopen. 
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Amsterdam University College 
 

 

 
De begroting geeft AUC volledig weer, het VU-aandeel is via de Rijksbijdragen in 
de UvA begroting gecorrigeerd.  
Belangrijke wijzigingen in de overheidsfinanciering zullen naar verwachting 
leiden tot een daling in de rijksbekostiging van 9%. Om de geplande break-even 
positie in 2018 te realiseren en deze vanaf 2019 te kunnen stabiliseren, is een 
jaarlijkse tariefstijging van 2% voorzien in het collegegeld voor alle studenten 
(d.w.z. 2% stijging van het verschil tussen het huidige wettelijke collegegeld voor 
het AUC programma en het huidige wettelijke collegegeld voor reguliere 
onderwijsprogramma’s).  Het doorvoeren van de aanpassingen in de 
begrotingsparameters en een aantal algemene bijstellingen leiden tot een daling 
van 1% in de totale lasten in de begroting 2013 ten opzichte van het plan 2013 in 
de meerjarenbegroting 2012-2019. Deze besparing wordt geherinvesteerd in 
gebieden waarvoor extra middelen benodigd zijn. De personele lasten voor 
docenten over de afgelopen jaren bleken consistent en significant lager te zijn dan 
begroot. Tegelijkertijd bevestigen de kwaliteitsrapporten dat AUC er steeds in is 
geslaagd haar doelstellingen te realiseren. De begroting 2013 voor docenten en 
tutors is daarom verminderd met € 400K in vergelijking met het plan 2013 in de 
begroting 2012-2019, conform de in juni 2012 goedgekeurde aanpassing van de 
begrotingsparameters. Het budget voor management en OBP is verhoogd met € 
140K. Deze verhoging is bestemd voor de versterking van het managementteam 
zoals voorgesteld door de AUC Board, salarisstijgingen, uitbreiding van 
contracten, promoties en UFO-gerelateerde upgrades, en het vervroegd aanstellen 
van een medewerker voor de reeds geplande versterking van het administratieve 
team. Omdat het profiel van de docenten steeds duidelijker begint te worden moet 
AUC meer middelen besteden aan Faculty Development. Hiervoor is een budget 
vrijgemaakt van € 100K. AUC dient ook substantieel meer te investeren in 
Institutional Development (relaties met belanghebbenden, profilering, 
alumnivereniging, fondsenwerving, internationale netwerken, ondersteuning van 
International Advisory Board, enz.) en in Institutional Research, dat tot en met 
2012 werd gefinancierd vanuit de Sirius subsidie. Hiervoor is een budget 
vrijgemaakt van € 150K.  

AUC 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 3.344        -              -             -             -             
Contractonderwijs 1.277        
Beleidsbudget onderwijs -                5.730       7.329      8.948      9.651      
Additioneel budget onderwijs 922           919          824         830         835         
TOTAAL onderwijs 5.543        6.649 8.153 9.778 10.486

Onderzoek
Totaal onderzoek -                0 0 0 0

Overige
Excedent huisvesting -                -              -             -             -             
Overige baten intern -              -             -             -             
Overige baten extern 3.326        1.433       1.281 1037 899
Totaal overige baten 3.326        1.433 1.281 1.037 899

TOTALE BATEN 8.869        8.082 9.434 10.815 11.385

LASTEN
Personeel in dienst 2.120        2.815       3.172      3.380      3.380      
Ingehuurd personeel 2.689        2.586       2.913      3.105      3.105      
TOTAAL personeel 4.809 5.401 6.085 6.485 6.485
Overige lasten extern
Afschrijvingen 195           195          195         195         195         
Overige materiele lasten 790           700          674         667         667         
Subsidies/Overdrachten 290           375          425         425         425         
TOTAAL overige lasten extern 1.275 1.270 1.294 1.287 1.287
Kosten dienstverlening intern
Kosten vastgoed en energie 772           961          990         1.020      1.050      
Kosten administratief centrum 95             106          112         118         122         
Kosten studenten services 84             87            99           111         118         
Kosten facility services 351           421          393         395         396         
Kosten informatiseringscentrum 135           151          154         158         160         
Kosten UB 98             120          128         137         142         
Kosten communicatie 45             54            60           68           72           
Kosten ARBO 6               8              8             8             8             
Overige dienstverlening GDS 1.102        734          734         676         644         
TOTAAL kosten dienstverlening in 2.689 2.642 2.679 2.690 2.711

TOTALE LASTEN 8.773        9.313       10.058    10.462    10.483    

Operationeel RESULTAAT 96             -1.231 624-         353         902         
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Faculteit der Tandheelkunde 
 

 

 

 
ACTA begroot een negatief resultaat als gevolg van een groot aantal factoren. 
De rijksbijdrage neemt af door overheidsmaatregelen, waarbij ACTA 
nauwelijks mogelijkheden heeft deze te compenseren. Het vergroten van de 
studentenaantallen is niet mogelijk door de numerus fixus. Het aantal 
diploma’s is procentueel al aan de zeer hoge kant. 
De overgang van een 5-jarige naar een 6-jarige opleiding met een lagere 
instroom leidt structureel tot een lagere bekostiging van jaarlijks M€1,5. Voor 
de jaren 2014-2016 wordt bovendien een diplomadip voorzien, door deze 
overgang met een effect van rond de M€ 3. In 2013 zijn deze effecten al goed 
voelbaar. 
Het experiment van de vrije prijsvorming heeft nadelig uitgewerkt op de 
patiëntenomzet. Naast omzetverlies zijn er ook extra kosten gemaakt voor het 
invoeren van de nieuwe tarieven en de communicatie er omheen. Voor de 
begroting van 2013 is het niet aannemelijk dat het omzetniveau snel herstelt, 
mede omdat patiënten terughoudender zijn door de economische crisis en 
minder vergoedingen ontvangen bij verzekeraars. Een krachtenveld waar 
ACTA weinig invloed op heeft. 
ACTA blijft kritisch op de inzet van personeel, meer dan de helft van de 
kosten. Het aantal FTE’s is min of meer stabiel, waarbij uitbreidingen alleen 
mogelijk zijn bij extra bekostiging. Dit geldt voor enkele omvangrijke 
projecten. Voor 2013 wordt in ieder geval een daling van de externe inhuur 
verwacht. Overige kosten, zoals huur en IT-dienstverlening stijgen alleen al 
door indexatie, terwijl deze voor een groot deel vast zijn. In 2012 zijn 
besparingen gerealiseerd op de inkoop van diensten en goederen die ook in 
2013 doorwerken. Het jaar 2013 zal duidelijkheid moeten geven hoe de 
kernactiviteiten van ACTA, onderwijs, onderzoek en zorg, omgevormd gaan 
worden om een structureel evenwichtige exploitatie te bereiken in de 
toekomst. 
  

ACTA 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 5.897 5.114 4.966 4.976 4.985
Contractonderwijs 597 677 725 750 775
Beleidsbudget onderwijs 5.032 5.095 5.122 5.139 5.164
Additioneel budget onderwijs 0 0 0 0 0
TOTAAL onderwijs 11.526 10.887 10.813 10.864 10.924

Onderzoek
Onderzoeksforfait 2.424 2.047 2.039 2.039 2.039
Beleidsbudget onderzoek 2.620 2.574 2.548 2.523 2.498
Zwaartepunten onderzoek 655 655 655 327 0
Contractonderzoek 932 1.500 1.600 1.700 1.750
Additioneel budget onderzoek 536 268 134 0 0
Totaal onderzoek 7.167 7.044 6.976 6.589 6.286

Overige
Overige baten intern 0 0 0 0 0
Overige baten extern 5.174 4.950 5.274 5.313 5.508
Totaal overige baten 5.174 4.950 5.274 5.313 5.508

TOTALE BATEN 23.867 22.880 23.063 22.766 22.719

LASTEN
Personeel in dienst 12.798 13.000 12.650 12.350 12.300
Ingehuurd personeel
TOTAAL personeel 12.798 13.000 12.650 12.350 12.300
Overige lasten extern
Afschrijvingen 800 800 800 800
Overige materiele lasten 10.471 9.040 9.040 9.040 9.040
Subsidies/Overdrachten 0 12 12 12 12
TOTAAL overige lasten extern 10.471 9.852 9.852 9.852 9.852
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 0 0 0 0
Kosten Administratief Centrum 93 61 61 61 61
Kosten Studenten Services 131 113 113 113 113
Kosten Facility Services 0 0 0 0
Kosten Informatiseringscentrum 32 32 32 32
Kosten UB 306 286 289 291 294
Kosten Communicatie 67 66 66 66 66
Kosten ARBO 0 0 0 0
Overige dienstverlening GDS
TOTAAL kosten dienstverlening in 597 559 561 564 566

TOTALE LASTEN 23.866 23.411 23.063 22.766 22.718

Operationeel RESULTAAT 0 -530 0 0 0
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Faculteit der Geneeskunde 
 

 

 
 
De afspraken met het AMC zijn anders dan met andere faculteiten, voor het 
AMC wordt het rijksbekostigingsmodel gevolgd. UvA en AMC maken in het 
kader van het Convenant UvA-AMC 2011-2014 o.a. nog aanvullende 
afspraken over huisvestingslasten en voor de door het Ministerie van OCW ter 
beschikking gestelde middelen voor “onderwijsintensiveringen” en 
“profileringsmiddelen”. De Rijksbijdrage Onderwijs en Onderzoek is integraal 
onderdeel van de begroting van het AMC. De AMC begroting 2013 heeft als 
thema: “Koersen op kwaliteit binnen kaders”. Uit de AMC begroting 2013 zijn 
de onderwerpen AMC en de UvA, het management op de processen onderwijs 
en onderzoek navolgend op hoofdlijnen toegelicht. 
De missie van het AMC is het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van 
zorg ((basis, topreferent en topklinisch), onderwijs, opleiding en onderzoek en 
dient hiermee het maatschappelijk belang op stedelijk, regionaal en nationaal 
niveau. In de AMC visie is voor wat betreft het onderwijs en onderzoek 
aangegeven dat: 
- Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op (inter)nationaal 

topniveau en wordt zichtbaar in hoogstaande publicaties, bijzondere 
beurzen en aansprekende partnerships. 

- Het AMC speelt een leidende en coördinerende regionale rol in 
zorgopleidingen en studenten krijgen state- of- the art onderwijs. 

 
AMC en de UvA  
De UvA heeft in 2012 een universitair profiel opgesteld met thema’s en 
zwaartepunten voor onderwijs en onderzoek. Een aantal UvA zwaartepunten 
in onderzoek ontvangen extra middelen binnen de faculteit met daarnaast 
additionele financiering uit de 1%-regeling van het College van Bestuur (CvB) 
van de UvA. AMC participeert in de volgende drie UvA Zwaartepunten: 
1. Brain and Cognition. Dit zwaartepunt is een samenwerking tussen het 

AMC en de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de 
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.  

2. Systems Biology, waarin het AMC samenwerkt met de Faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.  

3. Global Health. Dit is een samenwerkingsverband tussen het AMC, de 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA en de VU Amsterdam.  

FdG 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

Onderwijs
Regulier onderwijs 29.864    26.668     25.937      25.992    26.048    
Contractonderwijs -             
Beleidsbudget onderwijs 3.156      5.088       5.162        5.208      5.278      
Additioneel budget onderwijs -             -              -                -             -             
TOTAAL onderwijs 33.020    31.756 31.099 31.201 31.326

Onderzoek
Onderzoeksforfait 18.949    20.971     20.939      20.939    20.939    
Beleidsbudget onderzoek 4.404      4.269       4.239        4.210      4.181      
Zwaartepunten onderzoek 328         328          328           328         329         
Contractonderzoek -             
Mutatie OHW
Additioneel budget onderzoek 700         700          700           700         700         
Totaal onderzoek 24.381    26.268 26.206 26.177 26.148

TOTALE BATEN 57.400    58.024 57.304 57.377 57.475

LASTEN
Personeel in dienst 43.589    44.272     43.696      43.754    43.832    
Ingehuurd personeel
TOTAAL personeel 43.589    44.272 43.696 43.754 43.832
Overige lasten extern
Afschrijvingen -             
Overige materiele lasten 10.885    11.056     10.912      10.926    10.946    
Subsidies/Overdrachten -             
TOTAAL overige lasten extern 11.056 10.912 10.926 10.946
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie -             0 0 0 0
Kosten Administratief Centrum 342         314 314 314 314
Kosten Studenten Services 737         597 597 597 597
Kosten Facility Services 0 0 0 0
Kosten Informatiseringscentrum 185         170 170 170 170
Kosten UB 1.285      1.269 1.269 1.269 1.269
Kosten Communicatie 377         347 347 347 347
Kosten ARBO 0 0 0 0
Overige dienstverlening GDS -             
TOTAAL kosten dienstverlening intern 2.926 2.697 2.697 2.697 2.697

TOTALE LASTEN 57.400    58.024 57.304 57.377 57.475

Operationeel RESULTAAT 0-             0 0 0 0
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De additionele financiering voor de UvA Zwaartepunten zal voorlopig tien 
jaar duren, met iedere vijf jaar een evaluatie op basis waarvan besloten wordt 
over de continuering van het zwaartepunt. In de komende periode zullen drie 
speerpunten in onderzoek van het AMC worden voorgedragen als UvA 
zwaartepunt:  Infection and Immunity, Cardiovascular Diseases en Metabolic 
Disorders. Het AMC participeert in de oprichting van het Amsterdam Center 
for Forensic Science and Medicine. In dit virtuele centrum wordt gestalte 
gegeven aan het samenwerkingsverband in forensisch onderzoek en onderwijs 
tussen het Nederlands Forensisch Instituut, het AMC en de FNWI (ACFS). 
Het ACFSM gaat in 2013 van start en zal ook nauw samenwerken met de HvA 
en de Politieacademie. 
 
Onderwijs 
Voor het management van het Onderwijsproces speelt dat de 
onderwijsplannen voor 2013 in grote lijnen gericht zijn op de voorbereidingen 
voor een verbetering/herziening van de bachelor opleiding geneeskunde en op 
het verdere ontwerp en de implementatie van de master opleiding 
geneeskunde. De plannen rond de bachelor en master opleidingen medische 
informatiekunde zijn er vooral op gericht dat een belangrijke structurele stap 
wordt gezet naar groeiende bekendheid van de beoogde doelgroepen met de 
opleidingen en op imagovorming rond de opleidingen. Om deze doelstellingen 
te realiseren wordt een aantal projecten in samenhang uitgevoerd.  
Docentprofessionalisering staat ook hoog op de agenda in 2013. Projecten 
zullen zijn: het optimaliseren van de BKO en toewerken naar een hoog 
percentage docenten die de BKO hebben behaald (doel is 80% in 2014), het 
aanbieden van een palet aan didactische scholing, het opzetten van structurele 
docentevaluaties en de start van het eerste cohort Principal Educators. 
 
Onderzoek 
Voor het management van het Onderzoeksproces speelt het volgende: 
Ook in 2013 vormen de AMC Strategie 2011-2015 en de aanbevelingen van 
de Internationale Evaluatie Commissie die in maart 2011 het AMC onderzoek 
heeft geëvalueerd het kader voor het onderzoeksbeleid. Belangrijke 
ontwikkeling is de nieuwe interne budgetteringsystematiek voor onderzoek, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat gerichter te sturen op kwaliteit en een 
verdere flexibilisering van researchbudgetten. Tevens staat daarbij het 

versterken van de core faciliteiten voor research centraal. Daarnaast vraagt de 
versterkte landelijke aandacht voor wetenschappelijk integriteitbeleid de 
komende periode aandacht. Ook de voorgenomen alliantie met het VUmc is 
een belangrijke factor in het onderzoeksbeleid, zowel voor wat betreft de 
samenwerking rond investeringen in en gebruik van onderzoeksinfrastructuur 
als de gevolgen voor onderzoek van het mogelijk verplaatsen van 
patiëntenzorg. 
 
Met het vooruitzicht van de planvorming voor een pan-Amsterdamse 
Technology Transfer Office  en gezien het belang van gedegen juridische 
ondersteuning voor Europese en andere complexe (consortium)-aanvragen zal 
in 2013 een aparte entiteit Legal Research Support worden gevormd. 
  
Sturen op kwaliteit 
Het Principal Investigator (PI)-beleid zal worden voortgezet. In de nieuwe 
interne budgetteringssystematiek zal naar verwachting de PI-score als maat 
voor wetenschappelijke kwaliteit een rol spelen. In dat kader wordt het aantal 
PI’s gemaximeerd op 220, door gekoppeld aan de driejaarlijkse 
onderzoeksevaluaties de minst goed presterende PI’s hun PI-schap te 
ontnemen. De facto zal de lat daardoor hoger komen te liggen.  
 
Talentbeleid 
In het kader van de Strategische Doelstellingen van het AMC 2011-2015 
wordt het in 2012 ontwikkelde tenure track voor jong talent voortgezet. Dit 
beleid biedt goed presterende excellente onderzoekers meer zekerheid op de 
langere termijn. Er is samenwerking met de UvA voor deelname van de VENI 
en VIDI laureaten in het Management Development programma en daarnaast 
worden in het AMC jaarlijks bijeenkomsten voor genodigde ‘mid career-
laureaten’ georganiseerd om het onderlinge contact en de uitwisseling over 
carrièregerelateerde onderwerpen te bevorderen.  
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Facility Services 

 

 

 

FS heeft, in overleg met haar klanten en F&C haar cost drivers en tarieven 
aangepast. Dit om een betere prikkel neer te leggen bij de klant en om beter te 
kunnen inspelen op schommelingen in de bekostigingscijfers. De verwachting is 
dat de effecten hiervan zich in 2013 manifesteren en in de begroting 2014 
zichtbaar worden. Bij de genoemde aanpassing heeft FS bewust ervoor gekozen 
om het tarief niet verder te laten toenemen dan het oude tarief, plus de bijdrage 
vanuit centraal en de lasten van nieuwe activiteiten (voornamelijk catering). 
Daarnaast wil FS voldoen aan de efficiëntiedoelstelling uit het bestuursconvenant 
(k€600). Dit betekent dat de in de cost driver discussie bekende lasten- 
verzwaringen vanuit Vastgoed en de inflatie (k€400), zijn opgevangen in het 
tarief. Dit kon door de verwachte daling in het onderhoud, afschrijvingen en post 
& transport. De efficiëntieprikkel uit het bestuursconvenant is meegenomen in de 
tarieven, maar waren ten tijde van de discussie over de kostendrijvers nog niet 
ingevuld. 
 
Om de besparing en de daling van de bekostiging - voornamelijk door afname van 
de m2’s - op te vangen, zijn een aantal maatregelen geïdentificeerd. Deze 
maatregelen worden op dit moment afgestemd met onze klanten (k€190). 
Daarnaast dalen de schoonmaaklasten (k€240) en daalt de onderhoudsbegroting 
door inzet van eigen medewerkers als eerstelijns opvang bij storingen in plaats van 
een externe contractpartij (k€90). Bij BOL worden extra externe baten verwacht 
voor zaalhuur door betere samenwerking met de HvA en dalen de externe zaalhuur 
lasten door betere afstemming met Vastgoed.  
Daarnaast hebben zich in de afgelopen periode nog een aantal lastenverzwaringen 
en nieuwe activiteiten voortgedaan. Deze zijn door bovenstaande maatregelen 
slechts gedeeltelijk opgevangen binnen de begroting. Dit heeft een totaal effect op 
het resultaat van FS van m€1,35. FS wil graag met F&C bespreken hoe om te gaan 
met de gesignaleerde knelpunten. 
 
Voor 2013 leidt dit op dit moment tot een negatief resultaat van euro k€590. 
Bovendien is er een risico ten aanzien van KMS. Het project KMS leidt tot een 
investering van k€660 voor de UvA. Dit leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten van 
k€130, dit is nog niet meegenomen in de begroting. Daarnaast leidt dit project tot 
exploitatielasten; hiervan is maar een gedeelte meegenomen in de begroting 
(k€140 via het IC en k€50 in de personele lasten). Naast extra lasten leidt dit 
binnen andere delen van de organisatie ook tot besparingen, hier is een 
verrekening mee afgesproken. Voor de bepaling van de precieze exploitatielasten 
is de business case op dit moment nog onderwerp van gesprek binnen FS. 

FS 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 26.873 30.984 30.850 30.675 30.407
Dienstverlening variabel 1.883 3.075 3.075 3.075 3.075
Totaal dienstverlening intern 28.756 34.059 33.925 33.750 33.482
(Beleids-)budget CvB 2.755 0 0 0 0
Themabudget CvB 0 0 0 0 0
Totaal inkomsten binnen UvA 31.511 34.059 33.925 33.750 33.482
Overige baten extern 2.766 3.122 3.122 3.122 3.122
Additioneel budget 180 0 0 0 0
Totaal Baten 34.457 37.181 37.047 36.872 36.604

LASTEN
Personeel in dienst 6.600 6.703 6.413 6.403 6.345
Ingehuurd personeel 142 913 728 728 728
TOTAAL personeel 6.742 7.616 7.141 7.131 7.073
Overige lasten extern
Afschrijvingen 1.399 1.176 1.181 1.421 1.551
Overige materiele lasten 13.293 13.911 13.387 12.702 12.072
Overdrachten/Subsidies
TOTAAL overige lasten extern 14.692 15.087 14.568 14.123 13.623
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en energie 8.021 9.061 9.331 9.611 9.900
Kosten Administratief Centrum 378 385 385 385 385
Kosten Facility services 2.451 3.050 3.050 3.050 3.050
Kosten Informatiseringscenturm 1.403 1.418 1.418 1.418 1.418
Kosten Communicatie 9 10 10 10 10
Kosten ARBO 24 27 27 27 27
Faciliteiten UvA 0 0 0 0 0
Bibliotheek 0 0 0 0 0
Overige dienstverlenening GDS/variabel 738 1.117 1.117 1.117 1.117
TOTAAL kosten dienstverlening intern 13.023 15.069 15.339 15.618 15.908
TOTALE LASTEN 34.457 37.771 37.048 36.872 36.604

Operationeel resultaat 0 -590 -0 -0 -0 
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Energiebedrijf 
 

 

 

In het kader van de MJA3 (Meerjaren Afspraak Energie Efficiency) heeft de UvA 
ten aanzien van het energieverbruik de volgende doelstellingen: 

- 30 % energie-efficiency verbetering in 2020 t.o.v. 2005, ofwel 2% per jaar 
- 40 % CO2 reductie in 2025; 
- Het opstellen van een strategische visie (routekaart) voor 2030 die inzichtelijk 

maakt op welke wijze 50 % energie-efficiëntieverbetering in 2030 ten opzichte 
van 2005 kan worden gehaald. 

In 2012 is een nieuw Energie Efficiency Plan opgesteld met te treffen 
maatregelen. Het gaat veelal om beheersmaatregelen.  Voor 2013 wordt een 
jaarplan opgesteld, afgestemd op de ontwikkeling van het HVP en het meerjaren 
onderhoudsplan. In 2012 zijn de maatregelen getroffen om het verbruik per 
gebruiker (faculteit of dienst) inzichtelijk te maken. In 2013 zal ten behoeve van 
de gebruiker periodiek een verbruiksrapportage worden opgesteld als 
voorbereiding op de invoering van het afrekenen op basis van werkelijk verbruik. 
Het streven is om dit met ingang van begroting 2014 te implementeren. 
In 2012 is besloten tot uitvoering van de WKO voor het Roeterseilandcomplex, 
waarbij nader uitgewerkt zal worden op welke wijze deze extern kan worden 
beheerd.  Met de ingebruikname van de nieuwbouw van het AUC in het Science 
Park is ook de WKO, die in gezamenlijke opdracht van Nikhef, Duwo en UvA is 
gerealiseerd, in gebruik genomen.  
De capaciteit van de WKO die ten behoeve van de FNWI is gerealiseerd maakt het 
mogelijk de WKO in te zetten ten behoeve van nieuwe vestigingskandidaten: in 
2013 wordt het gebouw Matrix 6, gerealiseerd door Matrix IC, aangesloten. 
Aansluiting door derden draagt bij aan een efficiëntere exploitatie van de WKO 
hetgeen goed aansluit bij het duurzaamheidsprofiel van het Science Park. In 2013 
zal voor de Binnenstad eveneens een energievisie worden ontwikkeld. 
 
De begroting van het Energiebedrijf is gebaseerd op de exploitatie van de 
afgelopen jaren en  de prognose 2012. Daarnaast is voor 2013 een inschatting van 
het verbruik gemaakt, rekening houdend met de uitvoering van het HVP en de 
reeds bekende tariefstijgingen voor elektriciteit en gas, alsmede de wijziging in het 
BTW tarief. De exploitatielasten voor de WKO van het AUC zijn indicatief 
aangezien op het moment van het opstellen van de begroting de 
leveringsovereenkomst nog niet is gesloten. 

EB 2012 2013 2014 2015 2016

Omzet
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 7.437 7.175 7.106 6.926 6.803
Dienstverlening variabel 235 59 59 59 59
TOTAAL dienstverlening intern 7.672 7.234 7.165 6.985 6.862
(Beleids-)budget CvB 0 0 0 0 0
Themabudget CvB
TOTAAL inkomsten binnen UvA 7.672 7.234 7.165 6.985 6.862
Overige baten extern 130 522 522 522 522
TOTALE BATEN 7.802 7.756 7.688 7.508 7.384

LASTEN
Personeel in dienst
Ingehuurd personeel
TOTAAL personeel 0 0 0 0 0
Overige lasten extern
Afschrijvingen 30 30 30 30 30
Overige materiele lasten 7.021 7.475 7.406 7.226 7.102
Subsidies / overdrachten
TOTAAL overige lasten extern 7.051 7.505 7.436 7.256 7.132
Kosten dienstverlening intern
Kosten Vastgoed en Energie 0 0 0 0 0
Kosten Administratief Centrum 70 81 81 81 81
Kosten Facility Services 0 0 0 0 0
Kosten Informatiseringscentrum 0 0 0 0 0
Kosten Communicatie 0 0 0 0 0
Kosten ARBO 0 0 0 0 0
Overige dienstverlening GDS / variabel 229 170 170 170 170
TOTAAL kosten dienstverlening intern 299 251 251 251 251

TOTALE LASTEN 7.350 7.756 7.687 7.507 7.383

Operationeel resultaat 452 0 0 0 0
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Administratief Centrum 

 

 

 

Het AC zet de opgebouwde kwaliteit steeds dieper in bij de UvA organisatie en 
biedt die tevens aan bij de HvA organisatie. In overleg met de gebruikersgroep AC 
is een nieuwe kostprijssystematiek voor 2012 doorgevoerd en op basis hiervan is 
begroot voor 2013. Gedurende 2013 zal in verband met de samenwerking met de 
HvA en de uitontwikkeling van SIS opnieuw gekeken worden naar de 
hoofdproducten van het AC ten behoeve van de begroting 2014. Deze begroting 
zal gelden voor het totale AC ten behoeve van beide instellingen.  

De begroting van 2013 en opvolgende jaren laat een sluitend resultaat zien. Ten 
opzichte van de begroting 2012 is dit een positieve verbetering van ruim 500k€. 
Dit komt doordat de doorbelasting van het reguliere werk van SANS EC 250k€ 
lager is. Daarnaast zijn de overige baten met 250k€ gestegen, daar het AC steeds 
vaker ingeschakeld wordt door eenheden binnen de consolidatie kring en daar 
buiten om hun administratief te ondersteunen. De bijdrage inning collegegelden 
van 400k€ maken nu onderdeel uit van de overige baten extern en niet meer van 
de variabele dienstverlening.  

De omzet van de vaste pakketten van 2013 is exact gelijk aan het voorgaande jaar. 
Echter hierin zitten grote verschuivingen. Meer baten op basis van verwerken van 
personeel en salaris administratie en financiële administratie maar een grote daling 
van het aantal te verwerken studenten (2.000 studenten). 

De personele lasten van het AC dalen minimaal ten opzichte van de begroting van 
2011. Het AC verwacht vanaf 2014 de huidige bezetting op het gebied van SIS 
geleidelijk te kunnen laten dalen. De overige materiële lasten stijgen met ongeveer 
500k€, Dit komt doordat de kosten SANS EC regulier voor rekening van het AC 
komen en niet meer door het IC worden betaald. De kosten van interne 
dienstverlening zijn met 1.000k€ gedaald. Dit komt doordat de bijdrage aan de 
concern informatie systemen zijn gedaald. Tijdens de herziening van de 
kostprijzen van het AC in 2011 was het AC van een lagere doorbelasting 
uitgegaan. Daardoor was in eerste instantie de kostprijs per student niet dekkend 
voor 2012. Dit is voor 2013 wel het geval. 

AC 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 12.123 12.123 12.058 12.049 12.065
Dienstverlening variabel 686 185 185 185 185
Totaal dienstverlening intern 12.809 12.308 12.243 12.234 12.250
(Beleids-)budget 0 0 0 0
Themabudget CvB
Totaal inkomsten binnen UvA 12.809 12.308 12.243 12.234 12.250
Overige baten extern 159 826 826 826 826
TOTALE BATEN 12.968 13.134 13.069 13.061 13.076

LASTEN
Personeel in dienst 7.264 7.231 7.206 7.200 7.200
Ingehuurd personeel 340 283 259 250 252
TOTAAL personeel 7.604 7.514 7.465 7.450 7.452
Overige lasten extern
Afschrijvingen
Overige materiele lasten 969 1.530 1.509 1.503 1.504
Subsidies/overdrachten 0
TOTAAL overige lasten extern 969 1.530 1.509 1.503 1.504
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 377 397 409 421 434
Kosten Administratief Centrum 148 158 158 158 158
Kosten Facility Services 115 173 173 173 173
Kosten Informatiseringscentrum 4.185 3.157 3.157 3.157 3.157
Kosten Communicatie 12 14 14 14 14
Kosten ARBO 33 37 37 37 37
Overige dienstverlening GDS/Variabel 52 147 147 147 147
TOTAAL kosten dienstverlening intern 4.922 4.083 4.095 4.108 4.120

TOTALE LASTEN 13.495 13.127 13.069 13.061 13.076

Operationeel resultaat -527 7 0 0 0
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Universiteitsbibliotheek  

 

 

 

De begroting is gebaseerd op de volgende inkomstenstromen: 

a. Erfgoed: centraal budget van K€ 6.470, aangevuld met inkomsten voor 
reorganisatie IWO K€ 4.917.  

b. Opbrengsten variabele dienstverlening: €K 263. 
c. Studieplaatsen: gemeenschappelijk budget van K€ 5.078, op basis van een 

tarief van € 183,20 per student (met uitzondering van Geneeskunde). 
d. Centrale Bibliotheekdiensten: een gemeenschappelijk budget van K€ 7.101 op 

basis van een tarief van € 2.320 per fte WP 
e. Faculteitsbibliotheken: budgetten per faculteit (FGW, FEB, FMG, FNWI) op 

basis van bilaterale overeenkomsten tussen de UB en de desbetreffende 
faculteiten, in totaal K€ 9.500 

Het onder a. genoemde budget is in aanvulling op hetgeen in de kaderbrief is 
vermeld. Voor de toekomst moet worden vastgesteld of deze compensatie een 
structureel karakter heeft, gelet op de aard van de betrokken takenpakketten. Het 
budget onder b. betreft de afname van variabele diensten door de UB. Het budget 
onder c. is berekend op basis van het nieuwe tarief voor studieplaatsen. In dit tarief 
zijn niet opgenomen de faculteitsbibliotheken van Rechten, Geneeskunde en 
Tandheelkunde (Hiervoor wordt onder e. apart budget beschikbaar gesteld). In het 
budget onder d. is opnieuw een korting op de prijs per fte WP verwerkt. Daardoor 
komt die prijs uit op € 2.320 wat een daling inhoudt van ongeveer € 29 ten 
opzichte van de begroting van 2012. In het budget onder e. zijn op basis van 
afspraken met faculteiten alle feitelijke kosten van huisvesting, beheer, 
collectievorming en personele inzet van de faculteitsbibliotheken verwerkt. Het 
grootste deel van de begroting van ongeveer M€ 37 gaat op aan de doorbelasting 
van vaste pakketten. In de loop van 2012 zijn de tarieven van het Facilitair 
Centrum gewijzigd. Deels is dit budgettair neutraal uitgevoerd maar er is ook 
sprake van een verhoging van het tarief van een aantal services. Dit effect is 
zichtbaar in het aandeel van de doorbelasting van vaste pakketten. Het aandeel van 
deze pakketten bedraagt M€ 15,1 wat overeenkomt met een percentage van 40,4%. 
Voor de Bewaarfunctie is sprake van een klein voordeel. De overschrijding bij 
Erfgoed en de onderschrijding bij Bewaarfunctie vallen min of meer tegen elkaar 
weg. Deze posten worden beide centraal bekostigd, de wijzigingen van de tarieven 
van vaste diensten hebben een minimaal effect. 

UB 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 21.539 21.677 21.732 21.829 21.955
Dienstverlening variabel 135 263 263 263 263
Totaal dienstverlening intern 21.674 21.940 21.995 22.092 22.218
(Beleids-)budget 11.173 11.752 11.805 11.860 11.917
Themabudget CvB 108 108 108 108
Totaal inkomsten binnen UvA 11.173 33.801 33.908 34.060 34.243
Overige baten extern 2.505 3.152 3.019 2.882 2.897
Omzet faculteiten 21.515
Additioneel budget 92
TOTALE BATEN 35.444 36.953 36.927 36.941 37.140

LASTEN
Personeel in dienst 11024 11.456 11.174 11.000 11.000
Ingehuurd personeel 1566 1.730 1.700 1.600 1.500
TOTAAL personeel 12.590 13.186 12.874 12.600 12.500
Overige lasten extern
Afschrijvingen 525 548 530 530 530
Overige materiele lasten 7.392 8.130 7.818 7.818 7.818
Subsidies/overdrachten 91 67 67 67 67
TOTAAL overige lasten extern 8.008 8.745 8.415 8.415 8.415
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 8.970 9.348 9.626 9.915 10.213
Kosten Administratief Centrum 349 361 361 361 361
Kosten Facility Services 2.741 3.136 3.122 3.122 3.122
Kosten Informatiseringscentrum 2.296 2.202 2.087 2.087 2.087
Kosten Communicatie 19 17 17 17 17
Kosten ARBO 51 47 47 47 47
Overige dienstverlening GDS/Variabel 282 377 377 377 377
TOTAAL kosten dienstverlening intern 14.708 15.488 15.637 15.926 16.225

TOTALE LASTEN 35.306 37.419 36.926 36.941 37.140

Operationeel resultaat 138 -467 0 0 0
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Informatiseringscentrum 

 

 
 
De begroting van het IC daalt voor 2013 met 4.341k€ ten opzichte van 2012. Deze 
daling wordt veroorzaakt door een paar grote verschuivingen en door daling van 
tarieven en afname van aantallen.. Zo zijn ingaande 2013 de “themabudgetten” 
verschoven naar het ICT investeringsbudget (1.650k€). Kosten, zoals die van het 
expertisecentrum voor SiS, worden nu direct bij het AC in rekening gebracht. Dit 
betekent een daling van 1.239k€. Voor de varianten van de UvAwerkplek  is het 
tarief verlaagd, ook hierdoor wordt een daling veroorzaakt (698k€). Het 
additionele budget voor vernieuwing UvAweb is in 2013 vervallen (426k€). 
Ingaande 2013 wordt als gevolg van de bezuinigingsdoelstellingen de 
dienstverlening van UvAdsl stopgezet (175k€). Door de daling van het 
studentenaantal dalen de inkomsten van het IC met 153k€. De BTW stijging en 
andere stijgingen die aan het IC worden doorberekend hebben niet geleidt tot een 
stijging van de tarieven, deze kosten stijgingen heeft het IC intern gecompenseerd. 

De daling van het UvAwerkplek tarief is 60€ hierdoor dalen de inkomsten van de 
vaste dienstverlening met 424k€. Daarnaast is de dienstverlening van alle 
varianten van de UvAwerkplek zelfsupport samen gevoegd met de dienstverlening 
van de O&O werkplek. Hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht van 43€, in 
dit tarief zit echter geen hardwarecomponent. Door deze samenvoeging verschuift 
er 359k€ inkomsten van variabele naar vaste dienstverlening. 

IC 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 26693 23.649 23.396 23.385 23.381
Dienstverlening variabel 2760 2.595 2.595 2.595 2.595
Totaal dienstverlening intern 29.453 26.244 25.991 25.980 25.976
(Beleids-)budget 0 0 0 0
Themabudget CvB
Totaal inkomsten binnen UvA 29.453 26.244 25.991 25.980 25.976
Overige baten extern 1.500 801 801 801 801
Omzet faculteiten
Omzet diensten
Omzet concern
Excedent
Additioneel budget 426
TOTALE BATEN 31.379 27.045 26.793 26.782 26.777

LASTEN
Personeel in dienst 11.405 11.719 11.719 11.719 11.719
Ingehuurd personeel 2.027 1.310 1.310 1.310 1.310
TOTAAL personeel 13.432 13.029 13.029 13.029 13.029
Overige lasten extern
Afschrijvingen 4.732 3.190 3.190 3.190 3.190
Overige materiele lasten 10.148 8.797 8.522 8.487 8.458
Subsidies/overdrachten 600 0 0 0 0
TOTAAL overige lasten extern 15.480 11.987 11.712 11.677 11.648
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 791 770 793 817 841
Kosten Administratief Centrum 438 425 425 425 425
Kosten Facility Services 242 242 242 242 242
Kosten Informatiseringscentrum 628 532 532 532 532
Kosten Communicatie 14 12 12 12 12
Kosten ARBO 37 31 31 31 31
Overige dienstverlening GDS/Variabel 318 16 16 16 16
TOTAAL kosten dienstverlening intern 2.468 2.029 2.052 2.076 2.100

TOTALE LASTEN 31.379 27.045 26.793 26.782 26.777

Operationeel resultaat 0 0 -0 0 -0 
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Studentenservices 

 

 
 
Een gevolg van de afspraken van het CvB met StS is dat het tarief, 
beschikbaar per student voor Studentenvoorzieningen, in de afgelopen jaren is 
verlaagd. Dit betekent dat zowel voor Studenten Services als voor alle overige 
voorzieningen in de lasten wordt bezuinigd. Dit wordt bereikt door een grotere 
eigen bijdrage van studenten te vragen en waar mogelijk subsidies en beurzen 
te verlagen. Ook wordt terughoudend omgegaan met de invulling van 
vacatures.  

Studenten Services voert een programma uit om de kwaliteit van de 
dienstverlening te behouden/optimaliseren door nóg gerichter en efficiënter 
middelen in te zetten en te prioriteren. Individuele begeleiding, maatwerk, 
wordt alleen geleverd wanneer dit voor de student noodzakelijk is. Meer 
studenten zullen door voorlichting of training geïnformeerd en ondersteund 
worden.  

Verder wordt onderzocht of een deel van dienstverlening ‘beprijsd’ kan 
worden (bijvoorbeeld vanaf het derde gesprek bij een loopbaanadviseur, 
digitale coaching, studiekeuzeondersteuning t.b.v. scholieren). 

Er is ruimte vrijgemaakt voor het inrichten van een digitaal loket, het 
ontwikkelen van zomercursussen en het inzetten van studenten als ‘peers’. 

StS 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 9.466 7803 7695 7703 7753
Dienstverlening variabel 45 48 48 48 48
Totaal dienstverlening intern 9.511 7.851 7.743 7.751 7.801
(Beleids-)budget 1.000 0 0 0 0
Themabudget CvB 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal inkomsten binnen UvA 10.511 8.851 8.743 8.751 8.801
Overige baten extern 4.079 4.149 4.149 4.149 4.149
TOTALE BATEN 14.590 13.000 12.892 12.900 12.950

LASTEN
Personeel in dienst 2.673 2.633 2.572 2.627 2.704
Ingehuurd personeel 350 300 300 300 300
TOTAAL personeel 3.023 2.933 2.872 2.927 3.004
Overige lasten extern
Afschrijvingen 24 24 24 24 24
Overige materiele lasten 2.139 1.423 1.476 1.435 1.394
Subsidies/overdrachten 6.629 5.909 5.909 5.909 5.909
TOTAAL overige lasten extern 8.792 7.356 7.409 7.368 7.327
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 1.430 439 452 465 479
Kosten Administratief Centrum 151 150 150 150 150
Kosten Facility Services 437 116 116 116 116
Kosten Informatiseringscentrum 256 252 252 252 252
Kosten Communicatie 4 4 4 4 4
Kosten ARBO 12 12 12 12 12
Overige dienstverlening GDS/Variabel 719 1.738 1.624 1.605 1.605
TOTAAL kosten dienstverlening intern 3.008 2.711 2.611 2.605 2.619

TOTALE LASTEN 14.823 13.000 12.892 12.900 12.950

Operationeel resultaat -233 0 0 0 0
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Bureau Communicatie 

 

 

 

Bureau Communicatie heeft in 2013 te maken met een korting op de begroting van 
ongeveer 300.000 euro. Dit heeft te maken met een daling van de 
studentenaantallen naar 30.000. Door goed te kijken naar de uitgaven en met name 
naar de kosten voor PNID, is de eerste helft van de korting gevonden. BC maakt 
een plan om de meerjarenbegroting 2014-2016 ook daadwerkelijk te halen en op 
de 0-lijn uit te komen. In 2013 is het streven om toch op de 0-lijn uit te komen, 
maar de garantie is niet te geven.  

De kosten voor de profilering en ontwikkeling van het UvA merk (branding) zijn 
niet in 2012 gemaakt maar deze zullen in 2013 wél aan de orde zijn.  

In 2013 start BC met de pilot “Flying Doctors” waar met een flexibele schil de 
extra vraag vanuit diensten, staf en faculteiten naar communicatiekracht kan 
worden opgevangen. Hierdoor kunnen nieuwe, niet geplande projecten (met een 
interne verrekening) toch voorzien worden van communicatie expertise. 

Voor BC is het aantal studenten (en de fluctuering daarvan) een risico voor de 
begroting. Of er nu naar 20.000 of 40.000 studenten gecommuniceerd moet 
worden, dat maakt voor de kosten niet of nauwelijks iets uit. De mogelijkheid om 
te reserveren om deze schommelingen op te vangen over de jaren heen, is een 
wens van BC. Hiervoor wordt in 2013 actie ondernomen. 

 

Bc 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 6.242 5.964 5.901 5.904 5.933
Dienstverlening variabel 153 60 125 125 125
Totaal dienstverlening intern 6.395 6.024 6.026 6.029 6.058
(Beleids-)budget 0 0 0 0
Themabudget CvB 0 0 0 0
Totaal inkomsten binnen UvA 0 6.024 6.026 6.029 6.058
Overige baten extern 76 194 150 150 150
Excedent
Additioneel budget 250
TOTALE BATEN 6.721 6.218 6.176 6.180 6.208

LASTEN
Personeel in dienst 2.689 2.672 2.650 2.650 2.675
Ingehuurd personeel 175 80 80 80 80
TOTAAL personeel 2.864 2.752 2.730 2.730 2.755
Overige lasten extern
Afschrijvingen 0
Overige materiele lasten 2.315 1.779 1.841 1.839 1.836
Subsidies/overdrachten 0
TOTAAL overige lasten extern 2.315 1.779 1.841 1.839 1.836
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 166 184 190 196 202
Kosten Administratief Centrum 85 81 81 81 81
Kosten Facility Services 51 81 81 81 81
Kosten Informatiseringscentrum 1.293 1.284 1.198 1.198 1.198
Kosten Communicatie 3 3 3 3 3
Kosten ARBO 7 7 7 7 7
Overige dienstverlening GDS/Variabel 37 47 46 46 46
TOTAAL kosten dienstverlening intern 1.642 1.687 1.605 1.611 1.616

TOTALE LASTEN 6.821 6.218 6.176 6.180 6.207

Operationeel resultaat -100 0 0 0 0
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Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds 

 

 

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds is verantwoordelijk voor alle 
universitaire taken op het gebied van alumnirelaties, fondsenbeheer en 
fondsenwerving. Samen met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), 
het algemene alumninetwerk van de UvA, worden activiteiten en voorzieningen 
ontwikkeld voor alumni en voor facultaire en opleidingsgerichte alumnikringen. 
Samen met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) worden fondsen 
geworven en beheerd.  

De medewerkers van het bureau vormen het primaire aanspreekpunt binnen de 
UvA voor alumni en donateurs. Zij maken beleid, leveren diensten en organiseren 
activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij de besturen van AUV en AUF. Ten 
aanzien van zowel het beleidsterrein alumnirelaties als het beheer en de werving 
van fondsen zijn belangrijke veranderingen gaande. De AUV, opgericht in 1889, 
maakt een metamorfose door van klassieke vereniging naar een open, modern 
netwerk. De vereniging wil zichtbaarder zijn en meer mensen actiever betrekken. 
In het nieuwe begrotingsjaar zal worden voortgeborduurd op de uitbreiding van 
activiteiten. Vanwege deze veranderingen zal aan de AUV vanaf 2013 een grotere 
bijdrage ten gunste van het budget van Bureau Alumnirelaties en 
Universiteitsfonds worden berekend, als vergoeding voor de geleverde 
ondersteuning.  

Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft zich lange tijd primair gericht op het 
beheer van in het verleden verkregen fondsen en het doen van uitkeringen daaruit, 
in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting. Vanaf 2012 is een 
aanvang gemaakt met het verwerven van grote giften, van zowel particulieren als 
bedrijven. Twee concrete projecten waarvoor wordt geworven zijn het 
beurzenfonds voor internationaal toptalent (Amsterdam Excellence Fund) en de 
Artis Bibliotheek. Extra inzet in het verkrijgen van giften voor de opbouw van een 
kapitaalfonds vormt naast de projecten een speerpunt voor 2013. 

In 2013 zal het AEF programma administratief bij BAU worden verwerkt. De 
ambitie om het programma kostendekkend uit te voeren is in de begroting 
verwerkt. Afhankelijk van de mate waarin de sponsorwerving succesvol is, kan in 
2013 een tekort ontstaan (garantie UvA). 

BAu 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 0 0 0 0 0
Dienstverlening variabel 31 48 48 48 48
Totaal dienstverlening intern 31 48 48 48 48
(Beleids-)budget 0 0 0 0
Themabudget CvB 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856
Totaal inkomsten binnen UvA 1.856 1.904 1.904 1.904 1.904
Overige baten extern 123 238 525 613 700
TOTALE BATEN 2.010 2.142 2.429 2.517 2.604

LASTEN
Personeel in dienst 975 1.022 1.032 1.043 1.053
Ingehuurd personeel 90 85 85 85 85
TOTAAL personeel 1.065 1.107 1.117 1.128 1.138
Overige lasten extern
Afschrijvingen 0
Overige materiele lasten 612 650 650 650 650
Subsidies/overdrachten 12 132 407 482 557
TOTAAL overige lasten extern 624 782 1.057 1.132 1.207
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 66 73 75 77 79
Kosten Administratief Centrum 22 24 24 24 24
Kosten Facility Services 20 29 29 29 29
Kosten Informatiseringscentrum 42 45 45 45 45
Kosten Communicatie 1 1 1 1 1
Kosten ARBO 3 3 3 3 3
Overige dienstverlening GDS/Variabel 167           77 77 77 77
TOTAAL kosten dienstverlening intern 321 253 255 257 259

TOTAAL LASTEN 2.010 2.141 2.429 2.517 2.604

Operationeel resultaat 0 0 0 0 0
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Arbo- en Milieudienst 

 

 

Bureau Kennistransfer 

 

AMD 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 1.053 1.114 1.112 1.109 1.107
Dienstverlening variabel
Totaal dienstverlening intern 1.053 1.114 1.112 1.109 1.107
(Beleids-)budget 0 0 0 0
Themabudget CvB 0
Totaal inkomsten binnen UvA 1.053 1.114 1.112 1.109 1.107
Overige baten extern
TOTALE BATEN 1.053 1.114 1.112 1.109 1.107

LASTEN
Personeel in dienst 513 488 489 490 491
Ingehuurd personeel 33
TOTAAL personeel 546 488 489 490 491
Overige lasten extern
Afschrijvingen
Overige materiele lasten
Subsidies/overdrachten 284 388 388 388 388
TOTAAL overige lasten extern 284 388 388 388 388
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 61 86 89 91 94
Kosten Administratief Centrum 15 15 15 15 15
Kosten Facility Services 19 23 23 23 23
Kosten Informatiseringscentrum 115 98 98 98 98
Kosten Communicatie 1 1 1 1 1
Kosten ARBO 3 2 2 2 2
Overige dienstverlening GDS/Variabel 9 -74 -74 -74 -74 
TOTAAL kosten dienstverlening intern 223 152 154 157 160

TOTAAL LASTEN 1.053 1.028 1.031 1.035 1.039

Operationeel resultaat 0 86 81 74 68

BKT 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN
Dienstverlening intern
Dienstverlening vaste pakketten 0 0 0 0 0
Dienstverlening variabel 0 0 0 0 0
Totaal dienstverlening intern 0 0 0 0 0
(Beleids-)budget 0 0 0 0 0
Themabudget CvB 900 900 900 900 900
Totaal inkomsten binnen UvA 900 900 900 900 900
Overige baten extern 450 690 550 550 550
TOTALE BATEN 1.350 1.590 1.450 1.450 1.450

LASTEN
Personeel in dienst 788 818 811 819 827
Ingehuurd personeel 216 340 320 320 320
TOTAAL personeel 1.004 1.158 1.131 1.139 1.147
Overige lasten extern
Afschrijvingen 3 7 7 7 7
Overige materiele lasten 199 258 150 140 130
Subsidies/overdrachten 0
TOTAAL overige lasten extern 202 265 157 147 137
Kosten dienstverlening intern
Vastgoed en Energie 66 71 73 76 78
Kosten Administratief Centrum 28 36 30 30 30
Kosten Facility Services 20 21 21 21 21
Kosten Informatiseringscentrum 28 25 25 25 25
Kosten Communicatie 1 1 1 1 1
Kosten ARBO 2 2 2 2 2
Overige dienstverlening GDS/Variabel 9 9 9 9
TOTAAL kosten dienstverlening intern 145 166 162 164 166

TOTAAL LASTEN 1.350 1.589 1.450 1.450 1.450

Operationeel resultaat 0 0 0 0 0
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Bijlage Tabellen 

Tabel 4.1 Beleidsbudget Onderwijs 

 

 

Tabel 4.2 Additioneel Budget Onderwijs 

 

Beleidsbudgetten Onderwijs Voor 2012 2013 2014 2015 2016

Kleine letteren FGW 3.060.190      3.060.190      2.976.035      2.894.194      2.814.603      
Restauratorenopleiding FGW 2.050.000      2.050.000      1.993.625      1.938.800      1.885.483      
ILO FMG -                     -                     -                     -                     
ILO FMG 884.790         884.790         860.458         836.796         813.784         
IIS IIS -                     -                     -                     -                     
IIS FNWI 711.000         711.000         691.448         672.433         653.941         
Beleidsbudget AUC -                     -                     -                     
Beleidsbudget FdG 3.156.000      3.474.345      3.474.345      3.474.345      3.474.345      
Profilering Zw 3.099.656      3.099.656      3.099.656      3.099.656      
Beleidsbudget ACTA 5.032.000      4.787.557      4.787.557      4.787.557      4.787.557      
Studiesucces ZW -                     -                     -                     -                     
TOTAAL 14.893.980    18.067.538    17.883.124    17.703.780    17.529.369    

Doorgegeven Rijksbijdrage
Niet westerse allochtonen ZW -                     -                     -                     -                     -                     
Sectorplan FNWI 270.000         270.000         270.000         270.000         270.001         
Joint Degrees ZW 38.037           38.037           38.037           38.037           
NIS ZW
Huisvesting Restauratorenopleiding FGW 578.007         578.007         578.007         578.007         559.000         
Archiefschool FGW 230.000         230.000         230.000         230.000         231.000         
Duurzame geesteswetenschappen FGW 1.347.000      1.347.000      1.347.000      1.347.000      1.347.000      
Gezondheidszorgooleidingen FdG 759.649         759.649         759.649         759.649         
Prestatieafspraak AMC fdg 854.347         927.648         974.115         1.044.222      
Prestatieafspraak ACTA ACTA 307.843         334.255         350.999         376.260         
Numerus Fixus FdG -                     -                     -                     -                     
Rijksbijdrage AUC 2.641.000      3.682.000      4.133.000      4.319.000      
Tuition Fees AUC 3.089.000      3.647.000      4.815.000      5.332.000      

TOTAAL 2.425.007      10.114.883    11.813.596    13.495.807    14.276.170    

Totaal beleidsbudget OW 17.318.987 28.182.421 29.696.719 31.199.587 31.805.539

Additionele budgetten Onderwijs Voor 2012 2013 2014 2015 2016
AUC startbijdrage AUC 750.000         750.000         750.000         750.000         750.000         
AUC tariefscompensatie AUC 172.000         169.000         74.000           80.000           85.000           
Afhandeling inhuur FNWI 226.000         
Schakelstudenten FgW 10.000           37.191           37.191           37.191           37.191           
Schakelstudenten FdR 24.000-           3.542             3.542             3.542             3.542             
Schakelstudenten FNWI 133.000-         31.878           31.878           31.878           31.878           
Schakelstudenten FEB 140.000         226.688         226.688         226.688         226.688         
Schakelstudenten FMG 6.000             113.344         113.344         113.344         113.344         
Internationaal onderzoek Zw 330.000         
Steunbudget FMG FMG 160.000         
Joint degrees zw 75.000           
Compesatie ILO FMG 99.000           
TOTAAL Ad.Bud. OW 1.651.000       1.491.643       1.236.643      1.242.643      1.247.643      
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Tabel 4.3 Beleidsbudget Onderzoek 

 

Tabel 4.4 Additioneel Budget Onderzoek 

 

Tabel 4.5 Zwaartepunten 

 

Tabel 4.6 Beleidsbudget Diensten 

 

 

Beleidsbudgetten onderzoek Voor 2012 2013 2014 2015 2016

Historisch
Beleidsbudget FdG 3.100 2.965 2.935 2.906 2.877
Beleidsbudget ACTA 2.620 2.574 2.548 2.523 2.498
Beleidsbudget FGW 9.526 9.909 9.810 9.712 9.615
Beleidsbudget FdR 7.006 6.990 6.920 6.851 6.782
Beleidsbudget FNWI 30.908 30.133 28.332 28.048 27.768
Beleidsbudget FEB 4.468 4.584 4.538 4.493 4.448
Beleidsbudget FMG 5.617 5.576 5.520 5.465 5.410
Beleidsbudget CEDLA 1.320 1.289 1.276 1.263 1.251
Asserinstituut FdR
TOTAAL historisch 64.564 64.020 61.880 61.261 60.648

Beleidsbudget kwaliteit
FGW FGW 712 1.424 2.136 2.848
FdR FdR 173 327 654 981 1.308
FNWI FNWI 3.091 6.181 9.272 12.362
FEB FEB 172,50 345 518 690
FMG FMG 1.736 3.472 5.207 6.943
FNWI - Spinoza FNWI 43 40 36 33
FMG - Spinoza FMG 99 96 93 87
Totaal Beleidsbudget kwaliteit 6.038 12.076 18.113 24.151

Doorgegeven Rijksbijdrage
Sectorplan natuur en scheikunde FNWI 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180
Duurzame Geesteswetenschappen FGW 898 898 898 898 898
Toponderzoeksschool NOVA FNWI 1.304
Toponderzoeksschool NRSC FNWI 764 781 781 781 781
CBG Toponderzoekschool FdG 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304
Totaal 5.450 4.163 4.163 4.163 4.163

TOTAAL Beleidsbudgetten OZ 70.013 74.221 78.118 83.537 88.962

Additionele budgetten onderzoek Voor 2012 2013 2014 2015 2016
SARA FNWI 960.000         960.000         960.000         960.000         960.001         
Bijzondere ondersteuning ACTA 536.000         268.000         134.000         -                     
Compesatie ILO FMG 15.000           
ICT expertcentrum FNWI 200.000         
Ondersteuning zwaartepuntvorming FdG 700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         
ZMA overdracht (herstelplan) FNWI 1.450.000      1.450.000      
Steunbudget FNWI FNWI 350.000         
Totaal ad. Bud. OZ 4.211.000       3.378.000      1.794.000      1.660.000      1.660.001       

Zwaartepunten Voor 2012 2013 2014 2015 2016
Cognitie FMG 771                771                771                771                772                
Systems biology FNWI 333                333                333                333                334                
Rechten FdR 333                333                333                333                334                
Astroparticle Physics FNWI 327                327                327                327                328                
Beschikbaar 2011 ACTA 327                327                327                327                328                
Tandheelkunde van de toekomst ACTA 328                328                328                328                329                
Health FdG 328                328                328                328                329                
Matching EU programma zw 323                323                323                323                
Beschikbaar 2014 zw 963                963                963                
Beschikbaar 2015 zw 632                632                
Beschikbaar 2016 zw 625                
TOTAAL 2.745 3.068 4.031 4.663 5.296

Beleidsbudgetten diensten Voor 2012 2013 2014 2015 2016

Beleidsbudget BAU BAU 1.855.715      
Beleidsbudget BKT BKT 900.000         
Erfgoed (tot.) UB 6.390.000      6.770.350      6.888.000      6.943.000      7.000.000      
Bewaar UB 4.783.000      4.917.000      4.917.000      4.917.000      4.917.000      
TOTAAL 13.928.715 11.687.350 11.805.000 11.860.000 11.917.000
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Tabel 4.7 Excedenten 

 

 

Tabel 4.8 Instellingscollegegeldtarieven 2013-2014 

 

Tabel 4.9 Prijzen Diensten 

 

 

 

Excedenten huisvesting 2012 2013 2014 2015 2016
FdR FdR 1.115 1.145 1.171 1.199
FEB FEB 950 975 997
FGW FGW 2.186 2.244 2.295 2.349 2.405
FNWI FNWI
FMG FMG 1.753 1.856 949
ILO FMG 172 176 180 185
ILO FMG 168
Vastgoed VG 2.389 1.188 1.076 1.081 1.147
IIS FNWI
IIS IIS
TOTAAL excedenten 8.561 7.579 6.666 4.809 3.736

Faculteit Opleiding Type Tarief 2013-2014
ACTA Tandheelkunde Bachelor € 25.000
ACTA Tandheelkunde Master € 25.000
AUC Liberal Arts and Sciences Bachelor € 11.534
Faculteit der Geesteswetenschappen Overige Bachelor € 9.000
Faculteit der Geesteswetenschappen Overige Master € 10.500
Faculteit der Geneeskunde (AMC) Overige Bachelor € 11.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC) Medische informatiekunde Bachelor € 11.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC) Medische informatiekunde Master € 12.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC) Geneeskunde Bachelor € 20.000
Faculteit der Geneeskunde (AMC) Geneeskunde Master € 20.000
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Overige Bachelor € 9.000
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Overige Master € 12.000
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Overige Bachelor € 11.000
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Overige Master € 12.000
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Overige Bachelor € 9.000
Faculteit der Rechtsgeleerdheid Overige Master € 12.000
Faculteit Economie en Bedrijfskunde Overige Bachelor € 9.000
Faculteit Economie en Bedrijfskunde Overige Master € 12.000
Tinbergen Graduate School Master of Philosophy in Economics Master € 12.000

Prijzen 2012 2013 2014 2015 2016
Vastgoed / m2 VG 163                173                179                185                191                
Energie EB 29                  29                  29                  29                  29                  
Standaard Desktop IC 986                926                926                926                926                
Standaard laptop IC 1.126             1.066             1.066             1.066             1.066             
Speciaal desktop IC 1.301             1.241             1.241             1.241             1.241             
Speciaal laptop IC 1.441             1.381             1.381             1.381             1.381             
Selfsupport windows desktop IC 414                
Zelfsupport windows laptop IC 554                
Zelfsupport linux desktop IC 414                
Zelfsupport linux laptop IC 554                
Zelfsupport Mac desktop IC 514                
Zelfsupport mac laptop IC 614                
Zelfsupport IC 43                  43                  43                  43                  
UvA printen IC 650                650                650                650                650                
UvA net IC 261                261                261                261                261                
Medewerker ICT basisdienst IC 361                371                371                371                371                
Telefonie IC 142                130                130                130                130                
CIS (totaal) IC 6.851.300      5.792.000      5.792.000      5.792.000      5.792.000      
Onderwijs en Onderzoeksdiensten IC 74                  74                  74                  74                  74                  
Faciliteiten / m2 FS 58                  24                  24                  24                  24                  
Schoonmaak FS 17                  17                  17                  17                  
Openingstijden beveiliging FS 48                  48                  48                  48                  
Facilities/IAR FS 312                312                312                312                
Catering /IAR + Stud. FS 40                  40                  40                  40                  
Zaalreserveringsuren FS 16                  16                  16                  16                  
Studiecentra / stud. UB 186                183                183                183                183                
UB / fte WP UB 2.349             2.320             2.320             2.320             2.320             
Faculteitsbibliotheek UB 1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             
Bedrijfsgezondheid / IAR AMD 135                135                135                135                135                
Arbeidshygiëne / m2 AMD -                     17                  -                     1                    2                    
Communicatie / stud. BC 151                151                151                151                151                
Studvoorz / Stud StS 295                260                260                260                260                
FA facturen AC 20                  20                  20                  20                  20                  
Basisdienst AC/k€ OL AC 3                    3                    3                    3                    3                    
# WBS (gewogen: 1,2,3,6) AC 63                  63                  63                  63                  63                  
# studenten AC 137                137                137                137                137                
# PID AC 477                477                477                477                477                
#PNID AC 237                237                237                237                237                
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Tabel 4.10 Prijzen Diensten (vervolg) 

 

Tabel 4.11 Aantallen Vaste Pakketten Faculteiten 

 

Prijzen 2012 2013 2014 2015 2016
Corporate communicatie BC 1.006.763      1.020.000      1.020.000      1.020.000      1.020.000      
IC programmaleiding IC 3.170.000      3.170.000      3.170.000      3.170.000      3.170.000      
IC multimediadiensten IC 320.000         320.000         320.000         320.000         320.000         
Werkplek niet-Windows IC
Notebook niet-Windows IC
Onderwijszalen / stud. FS 403                
IC beheer CIS IC -                     -                     -                     -                     -                     
Fin. Adm. / k€ OL AC
Proj. Adm. / k€ omzet AC
CSA / stud. AC 137                137                137                137                
Pers. & sal. adm. / IAR AC
Personeelsadvertenties / IAR BC 50                  50                  50                  50                  50                  
Vastgoedadm. / m2 AC
Alumni/student BAU 66                  66                  66                  66                  66                  
Kennistransfer BKT 14                  14                  14                  14                  14                  
# mw. PID+PNID(headcount) NVT
Programmaleiding (deel IC) IC 3.170.000      3.170.000      3.170.000      3.170.000      
Vrije regel
BHV, P&T, I&L 312                312                312                312                
Catering personeel FS 40                  40                  40                  40                  
Catering studenten FS 40                  40                  40                  40                  
Studiewerkplekken (tbv UB) UB 183                183                183                183                

Faculteiten 2012 2013 2014 2015 2016
Vastgoed / m2 VG 21.322             22.104     22.447       22.719          22.687       
Energie EB 3.769               3.677       3.609         3.530            3.406         
Standaard Desktop IC 3.568               3.308       3.293         3.288            3.284         
Standaard laptop IC 338                  342          343            349               349            
Speciaal desktop IC 446                  459          464            464               464            
Speciaal laptop IC 33                    -          -             -               -             
Zelfsupport linux desktop IC 78                    -          -             -               -             
Zelfsupport linux laptop IC 1                      -          -             -               -             
Zelfsupport Mac desktop IC 200                  -          -             -               -             
Zelfsupport mac laptop IC 62                    -          -             -               -             
Zelfsupport IC -                   83            83              83                 83              
UvA printen IC 219                  211          211            211               211            
UvA net IC 1.296               1.615       1.610         1.605            1.600         
Medewerker ICT basisdienst IC 2.285               2.515       2.510         2.502            2.495         
Telefonie IC 649                  603          602            601               599            
Onderwijs en OnderzoeksdiensteIC 2.374               2.221       2.190         2.192            2.207         
Faciliteiten / m2 FS 7.666               3.125       3.067         3.000            2.894         
Schoonmaak FS -                   1.832       1.832         1.832            1.764         
Openingstijden beveiliging FS -                   2.083       2.053         2.053            1.957         
Facilities/IAR FS -                   2.115       2.111         2.104            2.098         
Zaalreserveringsuren FS -                   11.897     11.887       11.871          11.871       
Studiecentra / stud. UB 5.504               -          -             -               -             
UB / fte WP UB 6.998               7.070       7.121         7.111            7.102         
Faculteitsbibliotheek UB 9.014               9.500       9.580         9.680            9.780         
Bedrijfsgezondheid / IAR AMD 855                  915          913            911               908            
Communicatie / stud. BC 4.845               4.532       4.469         4.474            4.503         
Studvoorz / Stud StS 9.466               7.803       7.695         7.703            7.753         
FA facturen AC 824                  882          881            879               877            
Basisdienst AC/k€ OL AC 1.157               1.221       1.223         1.222            1.221         
# WBS (gewogen: 1,2,3,6) AC 930                  875          875            872               872            
# studenten AC 4.396               4.112       4.055         4.059            4.085         
# PID AC 1.992               2.043       2.046         2.041            2.036         
#PNID AC 510                  592          587            584               582            
Onderwijszalen / stud. FS 11.745             -          -             -               -             
Personeelsadvertenties / IAR BC 317                  339          338            337               336            
Catering personeel FS -                   271          271            270               269            
Catering studenten FS -                   1.091       1.075         1.076            1.084         
Studiewerkplekken (tbv UB) UB -                   5.078       5.002         5.007            5.043         
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Tabel 4.12 Aantallen Vaste Pakketten Diensten 

 

 

 

 

Diensten
Vastgoed / m2 VG 31.888             32.904     28.492       26.035          26.941       
Energie EB 3.419               3.272       3.272         3.272            3.272         
Standaard Desktop IC 2.556               2.305       2.191         2.191            2.191         
Standaard laptop IC 217                  217          217            217               217            
Speciaal desktop IC 114                  230          230            230               230            
Speciaal laptop IC 26                    -          -             -               -             
Zelfsupport windows laptop IC 1                      -          -             -               -             
Zelfsupport linux desktop IC 5                      -          -             -               -             
Zelfsupport linux laptop IC 2                      -          -             -               -             
Zelfsupport Mac desktop IC 6                      -          -             -               -             
Zelfsupport mac laptop IC 6                      -          -             -               -             
Zelfsupport IC -                   8              8                8                   8                
UvA printen IC 71                    71            70              70                 70              
UvA net IC 767                  797          797            797               797            
Medewerker ICT basisdienst IC 466                  472          472            472               472            
Telefonie IC 184                  153          153            153               153            
CIS (totaal) IC 5.844               4.785       4.698         4.698            4.698         
Faciliteiten / m2 FS 6.954               2.781       2.781         2.781            2.781         
Schoonmaak FS -                   2.178       2.164         2.164            2.164         
Openingstijden beveiliging FS -                   2.651       2.651         2.651            2.651         
Facilities/IAR FS -                   397          397            397               397            
Bedrijfsgezondheid / IAR AMD 174                  172          172            172               172            
FA facturen AC 509                  509          509            509               509            
Basisdienst AC/k€ OL AC 683                  663          663            663               663            
# WBS (gewogen: 1,2,3,6) AC 360                  393          386            386               386            
# PID AC 384                  377          377            377               377            
#PNID AC 115                  114          114            114               114            
Personeelsadvertenties / IAR BC 64                    64            64              64                 64              
Catering personeel FS -                   51            51              51                 51              
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1. Inleiding 

 

1.1 Inleiding 
Aan het eind van de vorige eeuw heeft de rijksoverheid de 
universitaire gebouwen overgedragen aan de universiteiten. Daarmee 
heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) het eigendom gekregen 
van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De UvA heeft vervolgens 
een omvangrijk Huisvestingsplan (HVP) 2000-2015 – inmiddels 
verlengd tot 2020 – opgesteld waarin is gekozen voor de clustering 
van de UvA in campussen. De vastgoedstrategie is gebaseerd op deze 
clustering en is omschreven in het HVP.  Het HVP wordt ieder jaar 
door het College van Bestuur (CvB), als onderdeel van de 
(meerjaren)begroting, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.  
 
Het doel van het HVP is het scheppen van strategische kaders om de 
huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de UvA zowel 
kwantitatief als kwalitatief in te vullen, binnen de gestelde kaders. 
Vastgoed heeft de coördinerende rol om toe te zien dat de 
huisvestingsstrategie wordt uitgerold binnen de organisatie. 
 
Campusvisie  
De Universiteit van Amsterdam wil studenten en medewerkers een 
optimaal studie- en onderzoeksklimaat te bieden. De UvA creëert om 
die reden vier open stadscampussen waar de voorzieningen zijn 
geconcentreerd en waar straks alle activiteiten van de UvA 
plaatsvinden. De kwaliteit van de gebouwen moet recht doen aan het 
hoge niveau dat de UvA nastreeft in onderwijs en onderzoek (zie ook 
Instellingsplan 2011-2014).  
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De huisvestingsstrategie van de UvA heeft als doel de verbondenheid 
van studenten, docenten en onderzoekers met elkaar en met de stad te 
versterken. In de open stadscampussen kunnen zij elkaar op een 
natuurlijke en gemakkelijke manier ontmoeten. 
 

• Binnenstadscampus 
Gevestigd rondom het Binnengasthuisterrein en de 
Oudemanhuispoort. Hier worden de Faculteit der 
Geesteswetenschappen, de Universiteitsbibliotheek, de 
erfgoedcollecties en de aula ondergebracht. Met de KNAW 
vinden besprekingen plaats over de huisvesting van een aantal 
van haar instituten in de binnenstad. 

• Roeterseilandcampus (Binnenstad Oost) 
Gevestigd rondom het Roeterseiland. Deze campus biedt 
onderdak aan de Faculteiten Maatschappij en 
Gedragswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Economie & 
Bedrijfskunde. Op deze student rijkste campus is onder andere 
het cultureel (studenten)centrum van de UvA gehuisvest. In 
nauwe samenwerking met de HvA (die op de kop van de 
Wibautstraat de Amstelcampus ontwikkelt) en de gemeente 
maakt de UvA van het gebied rond het Weesperplein een 
aantrekkelijk ‘kenniskwartier’ in het hart van Amsterdam. 

• Science Park 
Dit gebied in Watergraafsmeer, waar ook diverse NWO-
instituten zijn gevestigd, biedt plaats aan de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, het 
Amsterdam University College, sport, laboratorium faciliteiten 
voor spin-off bedrijven en de supercomputer (SARA). 
 

• AMC (Academisch Medisch Centrum) 
Het AMC ontwikkelt met het Medical Business Park de vierde 
campus en is verantwoordelijk voor de huisvesting van onder 
meer de faculteit Geneeskunde.  
 

De faculteit Tandheelkunde vormt samen met de faculteit 
Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) het Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ACTA is in 2010 
verhuisd naar de door de VU gerealiseerde nieuwbouw op de campus 
aan de Zuid-as, die aan ACTA wordt verhuurd. 
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1.2 Betekenis en doel 
Door middel van het vaststellen van het plan, bepaalt het CvB de 
doelen van het meerjaren vastgoedbeleid voor de UvA. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de financiële consequenties. Het plan wordt 
jaarlijks geactualiseerd, zodat rekening kan worden gehouden met 
nieuwe inzichten op het gebied van ondermeer de kosten van kapitaal, 
de aantallen studenten en de ambitie van de universiteit. 
 
Eind vorige eeuw is begonnen met het plannen van een grootschalige 
renovatie en nieuwbouw voor de UvA. In totaal is tot 2020 voor bijna 
220.000 m² (b.v.o.) aan nieuwe gebouwen en renovaties gepland. Dat 
is circa de helft van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarnaast 
zullen er ook gebouwen worden afgestoten. Na afloop van deze 
plannen heeft de UvA minder maar wel functionelere ruimte. De 
plannen hebben in 2008 hun huidige vorm gekregen. In het HVP 2013 
wordt: 

• de ontwikkeling van studenten- en personeelsaantallen tussen 
2006 en 2012 geactualiseerd; 

• nagegaan of er nieuwe inzichten zijn voortkomend uit de 
projecten die nu in uitvoering respectievelijk in voorbereiding 
zijn; 

• de inpasbaarheid in de begroting van de UvA als geheel en de 
financiering van de bouwprojecten in het bijzonder opnieuw 
vastgesteld; 

• nagegaan of de krimp en groei voldoende opvang biedt voor 
de groei in stroom studenten en of de prognoses in dezelfde 
richting wijzen; 

 
Belangrijk is om jaarlijks in het kader van de begrotingsvoorbereiding 
vast te stellen dat het HVP is gebaseerd op een betrouwbare prognose 
voor de investeringen in vastgoed (gebouwen en terreinen) gedurende 
de periode van 2010 – 2020 en een gemiddeld sluitende meerjarige 
vastgoedexploitatie. De randvoorwaarden zijn: 

• de ruimtenormering zoals door het CvB vastgesteld op 29 
november 2007; 

• de financieringsmogelijkheden van de UvA (ontwikkeling van 
solvabiliteit en debt service coverage binnen de door de 
banken gestelde grenzen);  

• stabiel beslag van (“eigenaars”) huisvestingslasten op de totale 
UvA exploitatie dat zich beweegt in de range van 10-12% van 
de omzet; 

• de lange termijn prognose van het aantal studenten in 2020.  

1.3  Leeswijzer 
Het HVP 2013 is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de 
ambitie van de UvA beschreven, alsmede de daaropvolgende 
strategische huisvestingsdoelen. Hoofdstuk 3 bespreekt de 
ruimtebehoefte van nu tot en met 2020. De huidige portefeuille wordt 
in hoofdstuk 4 geanalyseerd en in hoofdstuk 5 wordt de eindsituatie 
van de vastgoedportefeuille in 2020 toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft de 
toekomstige vastgoedontwikkelingen om tot de gewenste eindsituatie 
te komen weer. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de financiën van het 
HVP. 
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1.4 Brongegevens 
Voor het HVP 2013 is gebruik gemaakt van de volgende documenten 
en bronnen: 

• Huisvestingsplan 2012 
• Ruimtenormering UvA, november 2007  
• Actuele gegevens per cluster van de programma’s in 

voorbereiding of uitvoering 
• Feiten en cijfers 2012, UvA data 
• Referentieraming 2011, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap 
• Aanzet Beleidsplan Duurzaamheid UvA, 2009, W. Hoogland 
• Notitie ruimtenormering en HVP 2012, voorjaar 2012 
• Kaderbrief 2013 
• Instellingsplan 2011-2014 
• Energie Efficiency Plan 2013-2016 
• Amsterdam in Cijfers 2012 (DRO/O+S)  
• Naar een duurzame campus,  Een duurzame toekomstvisie 

voor de sector Hoger Onderwijs (Faculteit Bouwkunde, 
Technische Universiteit Delft, 2010) 

• Planning en beschikbaarheid onderwijsruimtes UvA, Triode, 
oktober 2011 

• Managing the university campus, Den Heijer, 2011 
• Projectplan DurF -Duurzaam Facilitair, FS, 2011 
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2. Ambities  2.1 Instellingsplan  
De UvA wil, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) en het AMC, kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek 
bieden, met als ambities1: 
 
 Hoge kwaliteit van onderwijs: 

• Een gedifferentieerd onderwijsaanbod en niveaudifferentiatie, 
door een betere voorspelbaarheid van de onderwijsvraag en 
een efficiëntere organisatie van het onderwijsaanbod op een 
menselijke maat;  

• Vergroten van studenten- en medewerkerstevredenheid over 
de onderwijs- en onderzoeksorganisatie en faciliteiten; 

• Vergroten van studiesucces, ondermeer door invoering 
planmatig studeren en het bieden van een betrokken en 
ambitieuze studiecultuur; 

• Een intensieve samenwerking tussen UvA en HvA, met elke 
een eigen profiel en een eigen doel. Onderscheiden, maar 
duidelijk familie, gelet op hun kwaliteit, hun betrokkenheid en 
hun Amsterdamse profiel. 
 

Onderzoek en valorisatie:  
• Herkenbare, duidelijke set van onderzoeks-zwaartepunten 

waarin minimaal 50% van de onderzoeksmiddelen in de eerste 
geldstroom (mensuren, faciliteiten, ondersteuning) is 
ondergebracht in 2014; 

                                                 
1 Instellingsplan 2011-2014 
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• Nauwe samenwerking met relevante stedelijke en regionale 
partners in wetenschap (VU, NWO/KNAW instituten, NKI, 
Sanquin); 

• Groei in publicaties en citaties en in de verwerving van 
aansprekende prijzen en inkomsten t.b.v. onderzoek in de 
tweede en derde geldstroom.  

 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie: 

• Groei van het aantal samenwerkingsafspraken met  
bedrijfsleven en overheid op alle zeven sleutelgebieden (ICT, 
Creatieve Industrie, Financieel Zakelijke  Dienstverlening, 
Life Sciences, Handel & Logistiek, Flowers & Food en 
Toerisme & Congressen) van de Metropoolregio Amsterdam 
t.o.v. 2010;  

• Een actieve bijdrage te leveren aan de versterking van het 
innovatiepotentieel van het bedrijfsleven en het stimuleren van 
ondernemerschap bij onderzoekers; 

• Realiseren van open stadscampussen als intellectueel 
knooppunt van de wereld: een hotspot van ideeën, sport, 
cultuur en gedachte-uitwisseling. Versterking van de 
vervlechting met de kunst en cultuur in Amsterdam; 

• Het hebben van een robuuste en duurzame bedrijfsvoering: 
financieel, materieel en in de menselijke ondersteuning van 
onderwijs, onderzoek en valorisatie; 

• Het Science Park ontwikkelen tot het wetenschaps- en 
bedrijvenpark van Nederland dat in 2020 toonaangevend is op 
het gebied van ICT en Life Sciences; 

• Een duurzame instelling zijn door de uitstoot van CO2 van 
UvA gebouwen jaarlijks met 3% te reduceren en de energie-
efficiency van de gebouwen met 2% te vergroten; 

 
Amsterdam biedt te weinig woonruimte voor studenten en tijdelijke 
onderzoekers. Dat is een bedreiging voor de internationale en 
nationale concurrentiepositie van zowel de stad Amsterdam, als de 
UvA. Vanwege de noodzaak om de komende jaren meer 
internationale (master)studenten en PhD-studenten aan te trekken, is 
een voorwaarde voor het toekomstig succes van de UvA dat er 
geïnvesteerd wordt in studentenhuisvesting. De UvA zal zich 
maximaal inzetten voor meer studentenhuisvesting. Doel is om voor 
2015 te bereiken dat 9000 studentenwoningen gerealiseerd 
worden, waarvan 3000 voor internationale studenten (gemeubileerde 
kamers) en 250 extra voor PhD studenten. Deze investeringen zullen 
door woningcorporaties, vastgoedbeleggers en de gemeente moeten 
worden gedaan. 

2.2 Samenwerking VU 
Op 16 mei 2012 hebben de Colleges van Bestuur van de UvA en de 
VU een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking tussen 
de twee universiteiten moet bevorderen. UvA en VU zijn ervan 
overtuigd dat de verdere bundeling van krachten leidt tot een sterkere 
positie in de (inter)nationale onderzoekswereld en een 
kwaliteitsimpuls geeft aan onderwijs en onderzoek bij beide 
universiteiten. 
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De samenwerking richt zich op alle disciplines waar dat tot voordeel 
leidt en onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot:  
 
1) een gezamenlijke programmering van onderzoek op terreinen 
waarop de universiteiten elkaar kunnen aanvullen en versterken,  
2) de vorming van gezamenlijke Amsterdam Graduate Schools voor 
initieel en postinitieel masteronderwijs en  
3) de vorming van een geïntegreerde bètafaculteit. Onderzocht wordt 
of er één geïntegreerde bètafaculteit kan komen voor UvA en VU. Het 
gaat daarbij om de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de UvA en de twee VU-faculteiten met een 
bètasignatuur: de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de 
Faculteit der Exacte Wetenschappen. 
Met al deze initiatieven draagt de samenwerking bij aan het 
topsectorenbeleid van het Rijk en van de Amsterdam Economic 
Board. 
 
Amsterdam Academic Alliance 
De UvA en VU hebben de intentie om samen een aantal 
wetenschappelijke allianties te vormen, onder de naam Amsterdam 
Academic Alliance (AAA). De allianties zullen bestaan uit de 
krachtenbundeling tussen UvA en VU en zo mogelijk met andere 
Amsterdamse wetenschappelijke instituten in diverse disciplines. Met 
het vormen van de allianties willen UvA en VU een sterke 
uitgangspositie van Amsterdam creëren in (inter)nationale 
onderzoeksconsortia en bij de toedeling van onderzoeksgelden. 
Daarnaast willen de instellingen de aantrekkingskracht van 
Amsterdam op wetenschappelijk toptalent versterken, zowel onder 
studenten als onderzoekers. Inzet van de samenwerking is tevens 
vergroting van de kwaliteitscultuur van onderwijs en onderzoek in 

beide instellingen en behoud van de breedte in onderwijs en 
onderzoek die passend is voor de positie van Amsterdam als centrum 
van cultuur, creatieve industrie en zakelijke dienstverlening. Voor 
studenten betekent het een groter aanbod aan vakken, ook door de al 
bestaande samenwerking met het hoger beroepsonderwijs 
(Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland). 
 
De samenwerking met de VU kan grote gevolgen hebben niet zo zeer 
op de omvang maar wel op de invulling van de vastgoedportefeuille. 
De mogelijke effecten van de samenwerking op het HVP worden 
onderzocht.  
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2.3 Campusontwikkeling 
De UvA wil de onderlinge banden binnen de universitaire 
gemeenschap versterken en samenwerking stimuleren. Studenten, 
docenten en onderzoekers moeten op een natuurlijke en gemakkelijke 
manier met elkaar in contact komen, kennis kunnen nemen van 
elkaars inzichten en meningen, elkaar stimuleren en met elkaar 
samenwerken. De open stadscampussen die de UvA realiseert moeten 
dit mogelijk maken. Op de campus plukken studenten en 
medewerkers de vruchten van academische vorming in directe relatie 
met de hoge kwaliteit van kunst en cultuur die Amsterdam te bieden 
heeft. Zo kunnen zij optimaal gebruik maken van de vele culturele en 
maatschappelijke voorzieningen en initiatieven die de stad rijk is. 
Doordat studenten en medewerkers elkaar gemakkelijk en regelmatig 
ontmoeten, voelen ze zich meer betrokken bij elkaar en bij de 
universiteit.  
 
De HvA en de UvA benaderen de huisvestingsontwikkeling vanuit 
één dezelfde aanpak. De huisvesting van HvA en UvA weerspiegelt 
de inhoudelijke ambities van de hogeschool en universiteit. Het 
Science Park, het Roeterseiland, het Binnengasthuisterrein en het 
AMC bieden studenten en medewerkers uit binnen- en buitenland een 
aantrekkelijke plaats voor ontplooiing in een bijzondere omgeving en 
nauw betrokken bij elkaar en bij de stad. De concentratie op enkele 
plekken in de stad, waar alle faciliteiten voor studenten en 
medewerkers gebundeld worden, werkt stimulerend op de resultaten. 
Onderzoekers kunnen vanzelfsprekender samen werken, met elkaar in 
debat gaan en kennis delen. Studenten ontmoeten elkaar makkelijker 
en zien elkaar werken. En zien werken doet werken. Daarmee draagt 

de huisvesting waar HvA en UvA voor kiezen bij aan zowel de 
kwaliteit van het onderzoek als het studiesucces. 
 
Iedere open stadscampus is of zal worden voorzien van een centrale 
ontmoetingsplaats. Een plek waar studenten en medewerkers elkaar 
vanzelf tegenkomen; een natuurlijk startpunt voor allerlei activiteiten. 
Dat geldt ook voor de Colleges en Schools2.  
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe huisvesting is 
het versterken van de binding tussen studenten en medewerkers van 
de verschillende onderdelen van de UvA, met als beoogd effect een 
positieve bijdrage te leveren aan het studiesucces van onze studenten.  
Tegelijkertijd is er ruimte voor de faculteiten en de andere eenheden 
om binnen het eigen onderdeel op het universiteitsterrein een eigen 
sfeer te creëren. Zo ontstaat binnen de open stadscampus voor 
iedereen een vertrouwde omgeving waarin mensen elkaar kennen. Dit 
is één van de manieren om te zorgen dat minder studenten de 
universiteit verlaten voordat ze zijn afgestudeerd.  

2.4 Duurzaamheid  
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de UvA en de HvA. 
Met in totaal ca. 80.000 studenten hebben de onderwijsinstellingen 
een grote voorbeeldfunctie voor de studenten.  Daarom is het zijn en 
uitdragen van een duurzame universiteit van groot belang. Daarbij 
hoort een duurzame bedrijfsvoering, een duurzame vastgoed 
portefeuille, een duurzame exploitatie en duurzaam gebruik.  
De UvA wil duurzaamheid steviger verankeren in het 
huisvestingsbeleid en zich mede op basis hiervan meer profileren als 
                                                 
2 Faculteiten bundelen masteronderwijs en promotie-opleiding in Graduate Schools, 
bacheloronderwijs wordt aangeboden in Colleges. 
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een duurzame universiteit.3 Het is van cruciaal belang om de 
bewustwording bij medewerkers en studenten te vergroten als je 
duurzaamheid goed wilt inbedden in de instellingen. De UvA en de 
HvA hebben de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: 
• 30% energie-efficiency verbetering in 2020 t.o.v. 2005; 
• 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990; 
• 50% duurzaam inkopen in 2012, 100% duurzaam inkopen in 2020. 
 
MJA3 
Al sinds midden jaren negentig hebben het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs convenanten ondertekend op 
het gebied van energiebesparing. Deze zogenaamde 
meerjarenafspraken energie‐efficiency (MJA’s) werden afgesloten 
met het ministerie van Economische Zaken. In 2008 werd de derde 
MJA ondertekend. Deze MJA is uitgebreider dan de vorige twee en 
sluit onder andere aan op het overheidsprogramma 'Schoon en Zuinig'. 
De deelnemende partijen hebben binnen deze MJA3 afgesproken zich 
in te spannen om gemiddeld 30%  energie‐efficiencyverbetering te 
realiseren in de periode 2005‐2020 en 50% in 2030. Afgesproken is 
binnen de MJA3 dat een duurzame toekomstvisie wordt ontwikkeld 
die praktische  aanknopingspunten biedt voor het in praktijk brengen 
van energie‐efficiency verbeterende maatregelen.4 
 
Een belangrijke aanzet voor een gestructureerde aanpak van het 
verbeteren van de energie-efficiency en onderdeel van het MJA3 is 
het Energy Efficiency Plan (EEP).  
                                                 
3 Uit Hoogland, W (2009) Beleidsplan Duurzaamheid UvA  
4 Naar een duurzame campus,  Een duurzame toekomstvisie voor de sector Hoger 
Onderwijs (Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, 2010) 

Het doel van het EEP 2009-2012 is om 11,1% energie-
efficiencyverbetering (gemiddeld 2,78% per jaar) te bewerkstelligen. 
Door de maatregelen wordt eveneens over 4 jaar 14,6% CO2 uitstoot 
vermeden (gemiddeld 3,6 % per jaar).  
Alle maatregelen in het EEP 2009-2012 zijn inmiddels uitgevoerd. De 
resultaten hiervan worden gemonitord en zullen worden getoetst aan 
de doelstellingen. Komend jaar zal blijken of de maatregelen van het 
EEP 2009-2012 het gewenste effect hebben gehad. Met name door het 
vervangen van oude energie-efficiënte huisvesting voor moderne, is 
een goed resultaat bereikt. De UvA is vanuit de middenmoot 
geklommen naar de top drie van energiegebruik per m2, en per 
student onder de Nederlandse universiteiten. 

Energiegebruik per student per WO instelling 
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Energiegebruik per m² per WO instelling 
 
Het EEP 2013-2016 is in concept gereed en bouwt voort op het EEP 
2009-2012. De verwachting is, dat in de komende planperiode (2013-
2016) de doelstellingen ook gehaald zullen worden, met name omdat 
de oplevering van het nieuwe Roeterseiland Complex een impuls zal 
geven. 
 
Bouwen en energie 
In totaal is tot 2020 voor bijna 220.000 m2 (b.v.o.) aan nieuwe 
gebouwen en renovaties gepland. Dat is circa de helft van de 
bestaande gebouwenvoorraad. Daarnaast zullen gebouwen worden 
afgestoten. De nieuwbouw en renovatieprojecten bieden ruimte om 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de UvA bij te dragen.  
 
Het uitgangspunt bij de nieuwbouw en renovatie projecten is deze zo 
duurzaam mogelijk te realiseren en exploiteren. In dit plan verstaan 
wij onder duurzaam bouwen:  Het ontwikkelen en beheren van de 

gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee 
een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. 
Energiezuinig bouwen is een belangrijk onderdeel van duurzaam 
bouwen, maar het gaat ook om een gezond binnenmilieu, 
materiaalkeuze, het voorkomen van uitputting van grondstoffen, 
alsook om verantwoord watergebruik. Naast de  milieueffecten, zijn 
ook de gezondheid en het welbevinden van mensen in het interieur en 
exterieur van de gebouwde omgeving van belang. 5 
 
Concreet betekent bovenstaand dat met een lange termijn blik naar 
gebouwen wordt gekeken. Dat houdt in6: 
• Zo efficiënt mogelijk m² gebruik, en het realiseren van zo min 

mogelijk m² huisvesting en daarmee terugdringen van het CO2 
gebruik; 

• Voorkom belasting van het milieu. Bij de bouw, maar ook later als 
het gebouw niet meer voldoet;  

• Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie of 
herbestemming; 

• Bouw het gebouw zo, dat het in de toekomst makkelijk is aan te 
passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers;  

• Pas duurzame technieken toe om energie, materiaal en geld te 
besparen;  

• Zorg dat energiezuinig gebruik en beheer van het gebouw 
eenvoudig is voor gebruikers; 

• Duurzaam inkopen van materialen. 
 

                                                 
5 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=44098 d.d. 13-10-09 
6 http://www.vrom.nl/pagina.html?id=42869 d.d. 13-10-09 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=44098
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=42869
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In de projecten is het van belang duurzaamheid als integraal 
onderwerp mee te nemen in de plannen vanaf de definitiefase door per 
project een duurzaamheidsambitie op te stellen. Zodoende worden in 
een vroeg stadium de consequenties voor de investering en de 
exploitatiekosten inzichtelijk. Tijdens het gehele ontwerp en 
bouwtraject zal de duurzaamheidsambitie worden gevolgd. Per fase 
kan worden bijgestuurd.  
 
Voor nieuwbouwprojecten geldt dat minimaal uitgegaan worden van 
een 10 % verscherpte Energieprestatiecoëfficient (EPC) ten opzichte 
van het Bouwbesluit. De 10% verscherpte EPC is de minimale eis om 
de doelstelling, om in 2020 30% energie efficiënter te zijn dan in 2005 
(ofwel met 2 % per jaar te verbeteren), te halen.  
 
Gebruik en energie 
Ongeveer een derde van het energieverbruik van de UvA is 
gebruikersgebonden7. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen 
zal ook hierop een besparing plaats moeten vinden. FS heeft de 
ambitie om uit te groeien tot de koploper in het aanbieden van 
duurzame facilitaire en huisvestingsdiensten aan het hoger onderwijs 
in Nederland. Hun missie is door middel van een duurzame 
bedrijfsvoering  stakeholders en belanghebbende te inspireren in het 
afnemen van duurzame facilitaire en huisvestingsdienstverlening.  
Met als doel per jaar een toename 15% groei m.b.t. de duurzaamheid 
van het dienstenpakket van FS.8 
 
 
                                                 
7 Energie-efficiencyplan 2013-2016 
8 Projectplan DurF -Duurzaam Facilitair, FS, 2011 

Duurzaamheid meetbaar maken 
Naast het opnemen van de EPC norm, zullen ook andere aspecten van 
duurzaamheid, als bijvoorbeeld milieubelasting van materiaal, energie 
en waterverbruik, meegenomen te worden. De duurzaamheidsambitie 
kan inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt middels een instrument. 
Het instrument moet duurzaamheid in de meest brede zin kunnen 
beoordelen, dus ook thema’s als  gezondheid en comfort, flexibiliteit 
en beheer en exploitatie beslaan.  
De voormalige richtlijn voor nieuwbouw en renovatie was een 
minimale milieu-index van 184 (greencalc+). Het nadeel van 
greencalc+ is dat deze niet bovenstaande thema’s kan beoordelen.  
Er zal een eenduidige richtlijn moeten worden gekozen om de 
duurzaamheid van de gebouwen te kunnen beoordelen. Deze richtlijn 
moet aansluiten bij de duurzaamheidsambities van de HvA. Met de 
keuze voor een uniforme meetlat voor duurzaamheid, worden ook 
minimumeisen vastgesteld voor renovatie en nieuwbouw.  
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2.5 Strategische doelstellingen vastgoed 
De UvA heeft een zeer bijzondere vastgoedportefeuille met veel 
gebouwen in de historische binnenstad van Amsterdam. De 
huisvesting voor studenten en medewerkers kan bijdragen aan het 
bereiken van de eerder genoemde ambities. De vastgoedportefeuille 
zal om dit te bereiken tot 2020 onderhevig zijn aan verandering. De 
vastgoedontwikkeling van de UvA is een van de meest uitdagende 
vastgoed ontwikkelingsopgaven van het Nederlandse Hoger 
Onderwijs. 
 
De UvA wil optimale en duurzame faciliteiten die passen bij haar 
ambities voor een betaalbare prijs. Dat vraagt een samenspel van 
vastgoedontwikkeling en facilitair/IT beheer met een continue 
noodzaak tot investeringen die als doelstelling hebben: 

• Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten op een kwalitatief hoog 
gebruikersniveau te brengen welke passen bij de ambities van 
de UvA en de primaire processen van onderwijs en onderzoek 
zo optimaal mogelijk ondersteunen.  

• Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten die bijdragen aan de 
ambities van een duurzame universiteit; 

• Flexibiliseren van onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten, opdat 
beter kan worden ingespeeld op groei en krimp van de 
aantallen studenten bij verschillende opleidingen; 

• Creëren van learning centers waarbij de bibliotheekfunctie 
wordt geïntegreerd met onderwijs en studieplekken. 

• Zorgen voor herkenbare kernen bij de eenheden (“klein binnen 
groot”) met een eigen identiteit en voldoende ruimte voor 
studenten en staf om elkaar te ontmoeten; 

• Het bieden van omgevingen die samenwerken en ontmoeten 
stimuleren en inspireren om te innoveren. 

• Het vergroten van de tevredenheid van de gebruikers van de 
huisvesting; 

• Ondersteunen en versterken van het imago van de universiteit; 
 
Bovenstaande doelstellingen dienen te worden gerealiseerd met als 
randvoorwaarde de verdere optimalisatie van de 
vastgoedportefeuille. Het gaat daarbij om het behouden en 
vergroten van de waarde van het vastgoed en het verlagen van 
kosten door efficiënt gebruik van het vastgoed, het stimuleren van 
productiviteit en een laag ziekteverzuim (gezonde gebouwen en 
een hoge medewerkerstevredenheid). 

 
De concentratie van de stadscampussen in vier stedelijke gebieden 
draagt bij aan het bereiken van bovengenoemde doelstellingen.  
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3. Ruimtebehoefte 
 3.1 Inleiding  

Om de omvangrijke (ver)nieuwbouwplannen te kunnen betalen is 
vastgesteld dat het totale ruimtebeslag gereduceerd moet worden. De 
ruimtereductie wordt ondersteund door twee beleidsinstrumenten: 
• Het huur-verhuurmodel, ingevoerd in 2006, laat de eenheden 

betalen voor hun ruimtegebruik en geeft hen daarmee een eigen 
belang bij het vermijden van onnodig ruimtegebruik; 

• Het ruimtebehoeftemodel (RBM) ingevoerd en vastgesteld door 
het CvB in 2007, geeft een toets voor het beoordelen van 
ruimtelijke plannen en wensen.  
 

De belangrijkste ruimtecategorieën waarvoor in het RBM een 
normering is uitgewerkt zijn: 

• de onderwijsgerelateerde ruimten en; 
• de personeelsgerelateerde ruimten.  

 
De vraag naar vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als functioneel 
nuttig vloeroppervlakte (m² f.n.o.). Deze oppervlaktedefinitie is 
exclusief indelingsverliezen, verkeersoppervlak, ruimte voor sanitair 
en constructieoppervlak (dikte van muren e.d.), conform de NEN 
2580. 
 
Het RBM is een toetssteen voor ruimtelijke wensen en plannen van 
eisen. Op het moment dat een beslissing moet worden genomen, kan 
de omvang van een eenheid worden vertaald naar een redelijkerwijs 
daarbij passend ruimtegebruik. Dat laat onverlet dat een eenheid altijd 
het werkelijke ruimtegebruik betaalt. 
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Een aantal ruimtecategorieën is zo specifiek gebonden aan de taak van 
één enkele eenheid of faculteit dat hiervoor geen normering is 
vastgesteld. Dit betreft musea, representatieve ruimtes zoals de 
Agnietenkapel en Aula, en de onderzoekgebonden ruimtes (kassen, 
laboratoria, experimenteerruimtes).  
 
Toekomstige ruimtebehoefte: 2020 
Omdat vastgoed lange termijn investeringen behoeft zal er bij 
omvangrijke renovatie en nieuwbouwplannen niet alleen moeten 
worden gekeken naar de geldende ruimtebehoefte, maar ook naar de 
ruimtebehoefte van de toekomst.  
Het HVP gaat uit van de ruimtebehoefte van studenten en personeel in 
2020, de eindsituatie van de campusontwikkeling.  
 
Excedent huisvesting 
In 2006 kregen de eenheden geld voor hun feitelijk ruimtegebruik, 
ongeacht hoever dit uitging boven hetgeen zij op basis van de norm 
toen nodig zouden hebben gehad. Omdat een toen toevallig ruim 
gehuisveste eenheid daarvan geen eeuwig voordeel zou mogen hebben 
na reductie tot een genormeerde situatie, is het geld dat gemoeid was 
met het boven normatieve ruimtegebruik aangemerkt als Excedent 
huisvesting en aldus zichtbaar gehouden in de budgetallocatie. De 
betekenis is dat deze budgetcomponent vervalt nadat en voor zover de 
eenheid dankzij het HVP nieuwe of vernieuwde accommodatie heeft 
gekregen die past binnen de normering. De aldus vervallen 
Excedenten dragen bij aan de financiering van het HVP. 
 
Flexibele schil 
De kantoren van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden, 
niet direct gerelateerd aan onderwijs en onderzoek, zullen worden 

gehuisvest in beschikbare UvA-panden of in huurpanden in de stad of 
in de regio. De schil aan huurpanden die op korte termijn afgestoten 
kunnen worden, zorgt voor een grote mate van flexibiliteit om te 
kunnen krimpen in ruimtegebruik indien dat mogelijk is. In 
Amsterdam is voldoende kantoorruimte, zodat de UvA uit 
kostenoverwegingen eerder een krappe dan ruime eigen voorraad 
dient te hebben. 

3.2 Ontwikkeling studentenaantallen  
De ontwikkeling van studentenaantallen is een van de variabelen die 
invloed hebben op de benodigde omvang van de vastgoedportefeuille. 
Deze ontwikkeling wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden 
door minimaal jaarlijks een toetsing uit te voeren.  
Het hoger onderwijs is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid. Er zijn 
vele factoren van invloed op de ontwikkeling van het aantal studenten, 
zoals demografie, landelijk beleid, gemeentelijk beleid en UvA beleid. 
Onderstaande uiteenzetting geeft aan dat de geprognotiseerde groei tot 
2020 in lijn is met de werkelijke groei van het aantal studenten. Het 
HVP behoeft daarom geen aanpassing. Er is wel geconstateerd dat de 
onderlinge groei van de faculteiten zeer uiteen loopt. Dit zal in 2013 
nader worden onderzocht. 
 
Demografie 
Om te kunnen inventariseren hoeveel studenten er in de toekomst aan 
de UvA studeren, is er een globale prognose gemaakt.  
Het verleden wijst uit dat de ontwikkeling in studentenaantallen 
vooral beïnvloed wordt door de demografische ontwikkelingen. De 
demografische samenstelling van de bevolking laat zich met een 
redelijke zekerheid voorpellen. Daarom wordt de demografie als 
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hoofduitgangspunt genomen voor de prognose van het toekomstig 
aantal studenten.  
 
Landelijk 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling en de prognose van het 
aantal 18 en 19 jarigen in Nederland weergegeven.  
De verwachting van OCW is dat de studentenaantallen nog tot 2020 
toenemen.9 De demografische groei laat zien dat de geboortepiek na 
2020 afneemt. De verwachting is dat de studentenaantallen tot 2030 
weer met 10% dalen. 
 

 
Grafiek: aantal 18 en 19 jarigen in Nederland van 2000-2030 (CBS, 2012) 
 
jaar 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
aantal studenten 233,7 241,1 247,7 253,2 257,7 262,3 267,2 272,9
% groei 3,2% 2,7% 2,2% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1%  
Tabel; Referentieraming 2011, Ministerie van Onderwijs 
 
 

                                                 
9 Referentieraming 2011, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

In de referentieraming 2011 verwacht OCW dat het aantal WO 
studenten ook na 2020 zal groeien. Gezien de huidige onzekerheid 
over de effecten van de kabinetsmaatregelen kan getwijfeld worden 
aan de houdbaarheid van deze prognose. In het HVP is vooralsnog 
gekozen om de demografische ontwikkeling aan te houden. 
 
Herkomst 
Uit de volgende tabel is af te lezen dat bijna de helft van de eerstejaars 
die zich inschrijven aan de UvA uit Noord-Holland komen. Daarnaast 
zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht goed vertegenwoordigd. 
De UvA heeft blijkbaar een grote regionale aantrekkingskracht.  
 

Totaal 
resultaat

FGw FdR GNK THK FNWI FEB FMG AUC

          Totaalresultaat 4.931 1.068 539 312 50 856 690 1.401 15
   vwo 4.931 1.068 539 312 50 856 690 1.401 15
     Drenthe 27 7 2 1 4 3 10
     Flevoland 158 34 18 13 2 37 23 31
     Friesland 65 14 2 2 17 5 24 1
     Gelderland 365 95 28 29 3 62 51 96 1
     Groningen 61 13 6 6 8 4 24
     Limburg 111 35 10 5 3 18 6 33 1
     Noord-Brabant 260 60 28 24 4 47 29 66 2
     Noord-Holland 2.347 463 269 132 16 415 363 683 6
     Overijssel 154 39 19 12 30 20 34
     Utrecht 477 95 53 41 6 62 81 137 2
     Zeeland 38 10 8 1 9 4 6
     Zuid-Holland 756 178 73 41 14 129 85 234 2
Onbekend 112 25 23 5 2 18 16 23  

Tabel: Instroom vanuit VWO per provincie (2011)10 
 
Amsterdam  
De demografische ontwikkeling van Amsterdam toont in de 
leeftijdscategorie 15 t/m 19 jaar een andere trend dan die van de 

                                                 
10 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, cijfers per 1-1-2011 
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landelijke ontwikkeling van de 18 en 19 jarigen. In Amsterdam neemt 
deze bevolkingsgroep ook na 2020 toe met 15%. Dit is deels te 
verklaren door een toename van het aantal westerse allochtonen. Ook 
de autochtone bevolking in deze leeftijdscategorie neemt toe.  
Deze toename in de regio Amsterdam kan leiden tot een minder sterke 
daling dan de 10% van het aantal studenten na 2020 die uit de 
landelijke demografie afleidbaar is, aangenomen dat een belangrijk 
deel van de aanmeldingen uit Noord-Holland jongeren uit de regio 
Amsterdam betreft.  
 

 
Grafiek: aantal 15 t/m 19 jarigen in regio Amsterdam van 2012-2030 (x1.000) (CBS) 
 
Toekomst 
Ondanks dat de demografie in de verdere toekomst niet kan worden 
voorspeld aan de hand van geboortecijfers, kan er wel een prognose 

worden gemaakt. Onderstaande grafiek geeft aan dat na 2030 het 
aantal 18- en 19-jarigen in Nederland licht zal toenemen om 
vervolgens na 2050 weer af te nemen. De stijging en daling verlopen 
meer geleidelijk dan de korte hoge pieken in 2010 en 2020. 
In de periode 2000-2060 is in 2020 een maximum, na dit jaar zal de 
leeftijdscategorie tot 2060 niet meer zo groot worden.  
 

 
Grafiek: aantal 18 en 19 jarigen in Nederland van 2000-2060 (CBS) 
 
Beleid 
Het aantal studenten is naast demografische ontwikkelingen ook 
afhankelijk van beleidsmaatregelen. Het is een nadeel dat deze 
beleidsmaatregelen niet goed voorspelbaar zijn. Wel is het zo dat 
eenmaal aangekondigde maatregelen veelal op zeer korte termijn 
worden geïmplementeerd. Dit bemoeilijkt strategische sturing op 
studentenaantallen. Onderstaande beleidsmaatregelen kunnen invloed 
hebben (gehad) op het aantal studenten aan de UvA. 
• Op 1 september 2012 is de langstudeerboete ingegaan. In dezelfde 

maand werd tijdens de kabinetsformatie duidelijk dat de 
langstudeerboete weer zal worden afgeschaft. Het is mogelijk dat 



HVP 2013 vastgesteld 19 december 2012 65/88 

de maatregel een tijdelijk effect heeft gehad op het aantal 
inschrijvingen voor het studiejaar 2012-2013. Dit effect kan 
mogelijk worden verminderd door het incidenteel verlengen van 
de inschrijvingstermijn, zodat studenten die hun studie vanwege 
de langstudeerboete hebben stopgezet, zich weer kunnen 
inschrijven. Begin 2013 kan op basis van de definitieve cijfers de 
werkelijke ontwikkeling beoordeeld. 

• Het rijksbeleid om in het algemeen nog slechts één bachelor- en 
één mastergraad per student te subsidiëren (effectief ingaande na 
2013) kan eveneens tot reductie van de gemiddelde inschrijvings-
duur van studenten leiden. 

• In het regeerakkoord “bruggen slaan” van najaar 2012 wordt 
geschreven over de afschaffing van de studiebeurs en de invoering 
van een sociaal leenstelsel. Dit kan tot gevolg hebben dat jongeren 
om financiële redenen afzien om te gaan studeren.  

• Door de invoering van de harde knip tussen de Bachelor en Master 
opleiding zullen studenten extra vertraging op kunnen lopen in de 
overgang naar de Master. Dit kan, in combinatie met de invoering 
van het sociaal leenstelsel, mogelijk tot gevolg hebben dat 
studenten afzien van het volgen van een Masteropleiding.  

• Het effect van het nieuwe beleid inzake schakelprogramma’s 
(ingegaan 2011) is een forse reductie van het aantal ingeschreven 
schakelstudenten. Omdat het collegegeld voor de 
schakelprogramma’s bij andere universiteiten aanzienlijk lager is, 
geven studenten de voorkeur aan het volgen van het 
schakelprogramma aan een andere universiteit. De beleidslijn ten 
aanzien van schakelstudenten van de UvA wordt breder 
ondersteund, ook vanuit het ministerie. Verwacht wordt dat het 
marktaandeel in schakelstudenten zich zal herstellen.  

• Het beleid van de UvA en de gemeente Amsterdam om 
buitenlandse studenten aan te trekken beïnvloedt het aandeel 
buitenlandse studenten. De UvA volgt deze ontwikkeling 
nauwgezet om te bezien of deze aanleiding geeft tot het bijstellen 
van de ruimtebehoefte. 

• De mate van de samenwerking van de UvA en de VU en de 
gevolgen die dit heeft op het aantal studenten per faculteit. 

 
 
Overige factoren van invloed 
• Het marktaandeel van de UvA wordt mede beïnvloed door de 

uitkomsten van de diverse rankings en enquêtes. Volgens 
internationale rankings scoort de UvA in 2012 erg goed en 
behoort zij tot de beste universiteiten van Nederland. Daarentegen 
scoort de UvA slecht in de Nationale Studenten Enquête. Het 
effect van de internationale rankings op het aantal inschrijvingen 
is (nog) niet te duiden.  

• De afgelopen jaren is er een sterke toename van de VWO 
participatie ontstaan, wat van invloed is op de instroom van 
studenten. Verwacht wordt dat deze groei zal stabiliseren. 
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Prognose ontwikkeling studentenaantallen 
Bij het opstellen van het HVP in 2008 is uitgegaan van een groei van 
het aantal studenten van 33% in 2020 ten opzichte van het aantal 
studenten in 2006/2007. Deze prognose is een samenstel van drie 
factoren: 
• 5% wegens demografische groei in de Amsterdamse regio van de 

groep 16-18 jarigen in de periode tot en met 2020; 
• 20% wegens toenemende participatie in het VWO en het effect 

richting universitaire studies;  
• 8% wegens toename buitenlandse masterstudenten tot 25% van 

het aantal Nederlandse masterstudenten (volgens de doelstelling 
uit het Instellingsplan 2007-2010).  

Op een wijziging van het marktaandeel van de UvA is in het HVP niet 
gerekend. 
 
Onderstaande tabel geeft aan wat de geprognotiseerde 
studentenaantallen in 2020 zijn, uitgaande van een trendmatige groei 
van het aantal studenten van 33% per faculteit.  
 

Opleiding 2020
FGw 8.700
FdR 5.000
FNWI 2.900
FEB 4.000
FMG 10.800
AMC p.m
ACTA p.m
AUC
Totaalresultaat 31.400  

Tabel: Prognose aantal studenten 2020 gebaseerd op groei van 33% ten opzichte van 2006 
 

Werkelijke ontwikkeling studentenaantallen 
De ontwikkeling van het aantal studenten is van vele factoren 
afhankelijk. Omdat met name de beleidsmatige invloed niet te 
voorspellen is, is het belangrijk om de groei richting de prognose van 
het aantal studenten in 2020 jaarlijks te toetsen.  
De werkelijke ontwikkeling van 2006-2007 tot het lopende studiejaar 
zag: 
• een toename van het landelijke aantal studenten (demografisch en 

participatiegraad) met 18%,  
• een toename van het UvA marktaandeel met 6,5% (van 12,4% 

naar 13,2%). Het marktaandeel is weer gedaald ten opzichte van 
2010 (13,6%). Prognose is dat het marktaandeel zich zal 
stabiliseren rond 13%. 

• een afname van het totaal aantal buitenlandse studenten met 2% 
ten opzichte van 2006 (van het totaal aantal studenten). In absolute 
aantallen is het aantal buitenlandse studenten toegenomen, maar 
omdat de gehele studentenpopulatie toegenomen is, is het 
procentueel gelijk gebleven. 

• de toename van de participatie in het VWO stagneert in 2012 en 
blijft een kleine 20%, een toename van 18,8% ten opzichte van 
2006. 

De invulling van de groei verloopt anders dan bij het opstellen van de 
2020 prognose werd verwacht. De verwachte groei van het aantal 
buitenlandse studenten valt in werkelijkheid tegen. Daartegenover 
staat een niet geprognotiseerde groei van het marktaandeel en een 
grotere toename vaan het landelijk aantal studenten.  
In tabelvorm ziet de trend voor het totale aantal studenten van de UvA 
er als volgt uit: 
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Opleiding 2006 2007 ∆% 2008 ∆% 2009 ∆% 2010 ∆% 2011 ∆% 2012* ∆%
∆% tov 

2006

FGw 6.227 6.425 3,2% 6.842 6,5% 7.363 7,6% 7.853 6,7% 7.781 -0,9% 6.949 -10,7% 12%
FdR 3.601 3.870 7,5% 4.013 3,7% 4.353 8,5% 4.281 -1,7% 3.909 -8,7% 3.495 -10,6% -3%
AMC 2.283 2.338 2,4% 2.405 2,9% 2.374 -1,3% 2.436 2,6% 2.513 3,2% 2.300 -8,5% 1%
ACTA 482 488 1,2% 477 -2,3% 470 -1,5% 449 -4,5% 442 -1,6% 433 -2,0% -10%
FNWI 2.396 2.420 1,0% 2.546 5,2% 3.059 20,1% 3.493 14,2% 3.789 8,5% 4.164 9,9% 74%
FEB 2.850 3.106 9,0% 3.486 12,2% 3.962 13,7% 4.406 11,2% 4.134 -6,2% 3.966 -4,1% 39%
FMG 7.852 8.417 7,2% 8.561 1,7% 9.183 7,3% 9.763 6,3% 9.302 -4,7% 8.370 -10,0% 7%
AUC 92 169 83,7% 295 74,6% 336 13,9%
Totaalresultaat 25.691 27.064 5,3% 28.330 4,7% 30.856 8,9% 32.850 6,5% 32.165 -2,1% 29.997 -6,7% 17%

* 2012 Voorlopige cijfers,  
Tabel: groei aantal ingeschreven studenten sinds ’06-’07 (’12-’13 voorlopig, meting 17-10-
2012). FNWI incl. IIS, FMG incl. ILO, FEB excl. contractonderwijs. Deze aantallen dienen 
tevens als basis voor de begroting 2013. 
 
Het groeipercentage van 33% is in beginsel uniform op de faculteiten 
toegepast, omdat niet voorspelbaar is of faculteiten verschillend 
groeien (en daar bovendien in gestuurd kan worden door het 
verhangen van opleidingen, het aanvragen van numerus fixus, enz.). 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er wel veel onderling verschil 
ontstaat in de groei van de faculteiten. De FNWI en de FEB groeien 
bovengemiddeld, terwijl er bij de FdR een afname van het aantal 
studenten ten opzichte van 2006 waarneembaar is.  
 
De gemiddelde groei van het aantal studenten is 17% ten opzichte van 
2006. Uitgaande van een lineaire groei naar +33% in 2020 ligt de 
groei tot op heden in de lijn de verwachting (+16.5%). Dit geeft geen 
reden om het HVP bij te stellen. Wel wordt gemonitord of de groei 
van de faculteiten kan worden opgevangen binnen de campussen.  
 
De gemiddelde groei van FdR, FEB en FMG die op de 
Roeterseilandcampus worden gehuisvest is 10,7% en ligt onder de 

gemiddelde groei van 16,5%. De geplande onderwijsruimte op het 
REC, uitgaande van de situatie in 2020 voldoet nog ruimschoots.  
 

REC 2006 2007 ∆% 2008 ∆% 2009 ∆% 2010 ∆% 2011 ∆% 2012* ∆% ∆% tov 
2006

FdR 3.601 3.870 7,5% 4.013 3,7% 4.353 8,5% 4.281 -1,7% 3.909 -8,7% 3.495 -10,6% -3%
FEB 2.850 3.106 9,0% 3.486 12,2% 3.962 13,7% 4.406 11,2% 4.134 -6,2% 3.966 -4,1% 39%
FMG 7.852 8.417 7,2% 8.561 1,7% 9.183 7,3% 9.763 6,3% 9.302 -4,7% 8.370 -10,0% 7%
Totaalresultaat 14.303 15.393 7,6% 16.060 4,3% 17.498 9,0% 18.450 5,4% 17.345 -6,0% 15.831 -8,7% 10,7%  

Tabel: groei aantal ingeschreven studenten FdR, FEB en FMG  
 
FGw zal worden gehuisvest in de binnenstadscampus. Ook de groei 
van FGw (11,6%) valt nog ruimschoots binnen de prognose 2020. 
 

Binnenstad 2006 2007 ∆% 2008 ∆% 2009 ∆% 2010 ∆% 2011 ∆% 2012* ∆% ∆% tov 
2006

FGw 6.227 6.425 3,2% 6.842 6,5% 7.363 7,6% 7.853 6,7% 7.781 -0,9% 6.949 -10,7% 11,6%  
Tabel: groei aantal ingeschreven studenten FGW  
 
De grote groei bij de FNWI heeft inmiddels geleid tot uitbreiding van 
de onderwijsruimten in het Science Park. 

3.3 Ruimtevraag onderwijs op basis van prognose 2020 
De ruimtebehoefte aan onderwijsaccommodaties is volgens het 
rekenmodel RBM berekend aan de hand van: 
• het aantal ingeschreven studenten per faculteit; 
• de curriculumopbouw van de faculteiten (lesuren per week); 
• een vraagfactor van 85%11.  

                                                 
11 Deze factor is het saldo van niet-ingeschreven studenten die wel onderwijs volgen 
(bijvakstudenten van andere universiteiten en hogescholen) en niet (meer) aan de 
lessen deelnemende studenten die wel staan ingeschreven. In het kader van de 
reductie van de studieduur die het rijk voorstaat dient onderzocht te worden of deze 
factor opwaartse bijstelling zou behoeven. 
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De berekende prognose voor de vraag naar onderwijsruimte en 
hoorcollegezalen (> 100 m²) is weergegeven in onderstaande tabel. In 
deze tabel is uitgegaan van een gelijkmatige groei van de faculteiten, 
iets waarvan de praktijk uitwijst dat niet waarschijnlijk is.  
 
Vraag o.b.v. studentenaantallen 2020 in m² fno
Faculteit onderwijs hoorcollege (>100m²)
FEB 4.968              m² 394                     m²
FGW 7.640              m² 456                     m²
FMG 7.085              m² 1.488                  m²
FdR 4.804              m² 844                     m²
FNWI 4.000              m² 250                     m²
ILO/IIS 400                 m² n.v.t.
ACTA/AMC n.v.t. n.v.t.  

Tabel: ruimtebehoefte onderwijs en hoorcollegezalen o.b.v. trendmatige groei in 2020 
 
Om onderwijsruimten zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken is 
een aantal jaren geleden centrale roostering ingevoerd. Bureau 
Onderwijs en Logistiek (BOL) van de dienst Facility Services beheert 
de centrale oneerwijsruimten en roostering. De kosten van de centrale 
onderwijsruimten worden naar rato van het aantal studenten 
doorbelast aan de faculteiten, onafhankelijk van het gebruik. Het doel 
van deze centrale roostering is om ruimten t.b.v. onderwijs efficiënter 
in te kunnen zetten, maar ook om de huurkosten per faculteit te 
kunnen beperken tot het daadwerkelijke gebruik van desbetreffende 
ruimte. Faculteiten die nog veel gebruik maken van eigen 
onderwijsruimten worden hierdoor dubbel belast, wat het gebruik van 
centrale onderwijsruimten moet stimuleren.  
 

Het type onderwijsruimte is afhankelijk van het curriculum van de 
opleidingen. De bezuinigingen in het onderwijs hebben als gevolg dat 
er op steeds grotere schaal onderwijs wordt gegeven. Dit is te zien aan 
de groeiende vraag naar grotere onderwijsruimtes. 
Daarnaast hebben ICT-ontwikkelingen invloed op het type en het 
aantal onderwijsruimten. In september 2012 is een pilot gestart van de 
onderwijsruimte van de toekomst. Er is een onderwijsruimte 
gerealiseerd, voorzien van moderne ICT hulpmiddelen en 
ondersteunende faciliteiten die aansluiten op de leermethoden van de 
toekomst.  
 
BOL heeft een werkgroep capaciteit onderwijszalen opgericht, waarin 
wordt uitgezocht wat de toekomstige vraag zal zijn naar 
onderwijsruimten. Hieruit zal blijken of de geprognotiseerde mix van 
onderwijszalen en collegezalen nog toereikend is, en welke mix van 
zaalgrootte in de toekomst nodig zal zijn.  
De mate van gebruik van de onderwijsruimten hangt mede af van de 
opbouw van het curriculum. Sinds dit jaar zijn alle faculteiten 
overgegaan op het 8-8-4 curriculum, zodat het voor studenten beter 
mogelijk wordt gemaakt om vakken aan een andere opleiding te 
volgen. Deze uniformiteit in roostering veroorzaakt gedurende de 
onderwijsweken intensievere vraag naar onderwijsruimten. De 
gevolgen van de invoering van het 8-8-4 curriculum op de 
ruimtebehoefte zullen worden onderzocht zodra er ervaringsgegevens 
beschikbaar zijn.  
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3.4 Ontwikkeling personeel 
 
Prognose ontwikkeling personeelsaantallen 
Een verandering in het aantal studenten heeft een verandering in de 
formatie van het personeel als gevolg. Bij de herberekening van het 
HVP in 2008 is op basis van de toenmalige budgetverhouding 
aangenomen dat 1% meer studenten tot 0,45% meer personeel leidt. 
De verwachte groei van 33% van het studentenaantal in 2020 ten 
opzichte van 2006, leidt tot een respectievelijke groei van het 
personeel van 15%. 
In de berekeningen was niet gerekend op groei van het onderzoek na 
2007, maar een constante aangehouden. In het HVP 2009 is de 
prognose daarom aangepast. In onderstaande tabel zijn de 
geprognotiseerde aantallen fte in 2020 weergegeven.  
 

Faculteit 2020

FGW 688
FdR 300
FNWI (incl. IIS) 1.030
FEB 394
FMG (incl. ILO) 841
AUC
subotaal 3.253
staf/diensten 900
totaal 4.153  
Tabel: Geprognotiseerd aantal fte PID in 2020 inclusief bijstelling 2009 

 
Werkelijke ontwikkeling personeelsaantallen 
Sinds 2006 is de personeelsformatie van de faculteiten (exclusief 
AMC en ACTA) met 13,5% gegroeid (van 2.827 tot 3.210 fte PID). 
De groei valt in totaal nog binnen de 15% die is geprognotiseerd. Het 
aantal studenten is echter sinds 2006 met 17% gegroeid, wat volgens 
bovenstaande formule zou moeten leiden tot een groei van 8% aan 
personeel. Het personeel groeit dus harder dan verwacht. Daarnaast 
verloopt de groei, evenals bij de studenten niet evenredig over de 
faculteiten, waardoor de ene faculteit de prognose overstijgt terwijl 
deze voor een andere faculteit niet toereikend is.  
Een kanttekening die moet worden geplaatst bij onderstaande tabel is 
dat het gemiddelde van 2012 in september hoger is dan aan het eind 
van het jaar.  

Faculteit 2006 2008 2009 2010 2011 2012

FGW 590 631 625 615 639 679
FdR 260 271 275 298 312 311
FNWI (incl. IIS) 990 939 936 908 931 971
FEB 310 342 344 335 293 283
FMG (incl. ILO) 677 756 809 886 925 933
AUC 8 16 25 33
subtotaal 2.827 3.009 3.065 3.123 3.125 3.210
staf/diensten 753 790 807 805 811
totaal 4.803 5.869 6.020 6.139 6.104 4.021

FTE gemiddeld (jaar)

 
Tabel: Gemiddeld aantal fte PID bij faculteiten per jaar 
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Ontwikkeling WP onderzoek 
Ten behoeve van het Definitief Ontwerp voor het REC en de 
inpassingsstudie FGW in het BG-terrein is in 2010 onderzocht welke 
aanpassing in de ruimtevraag voor onderzoeksstaf reëel zou zijn. Dit 
is gebeurd op basis van het deel van de formatieontwikkeling tussen 
2007 en 2009 dat aan onderzoek kan worden toegeschreven. Hiervoor 
is onderzocht hoe de onderzoeksbudgetten en de opbrengst 
contractonderzoek per faculteit zijn gegroeid of gekrompen tussen 
2007 en 2009 (met correctie voor de cao-stijging over deze jaren).  
Daarnaast zijn er met de faculteiten afspraken gemaakt over de toe- of 
afname van onderzoek in de resterende convenantperiode, waarvoor 
de Kaderbrief 2010 leidend was. Deze vermeldde de groei of krimp 
van de beleidsbudgetten ‘onderzoek’ die de faculteiten tot en met 
2012 mogen verwachten.  
De grootste invloed had het besluit van het College om gedurende 
2009-2012 circa 4 miljoen euro aan onderzoeksgeld van de FNWI 
naar de FMG over te hevelen.  
 
Faculteit OZ '07-

09
OZ '09-

'12
Totaal 

M€
Totaal in 

fte
FEB 3,1 -0,3 2,8 34
FGW 1,5 -0,8 0,7 8
FMG 0,1 2,2 2,3 28
FdR 0,2 -0,2 0 0
FNWI -3,7 -5,8 -9,5 -114
ACTA/AMC n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
Tabel: Extra formatieplaatsen op basis van Kaderbrief 2010 
 
In de Kaderbrieven 2011 en 2012 heeft het College geen nieuwe 
middelen toegekend of nadere wijziging in onderzoeksgelden 
doorgevoerd met een materieel effect op de prognose van het HVP. 

Ook de 2e en 3e geldstroom zijn na 2009 niet gegroeid. Derhalve is de 
formatieraming achter het HVP nu niet opnieuw bijgesteld.  
In de notie ruimtenormering en HVP 2012 is getoetst hoe de toe- of 
afname van onderzoeksmiddelen in relatie staat tot de ontwikkeling 
van het wetenschappelijk onderszoekspersoneel. Hieruit blijkt dat een 
toename van M€1 leidt tot een toename van het WP van 8 fte, in 
tegenstelling tot de in 2009 aangenomen groei van 12 fte per M€1. 
Het verschil wordt veroorzaakt doordat bij de aanstelling van relatief 
jonge onderzoekers, de loongevoeligheid geen 70% is maar beduidend 
lager, als gevolg van de relatief zwaarder drukkende overhead. 
Hiermee is vastgesteld dat de aanpassing aan het HVP voor 
onderzoeksformatie in 2009 toereikend is geweest. 
 
Ontwikkeling WP onderwijs 
In de notie ruimtenormering en HVP 2012 is een analyse gedaan van 
de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijspersoneel. 
Daarbij is over de periode 2008-2011 de studiepuntontwikkeling, 
omgerekend naar kalenderjaren, in relatie gebracht met de 
ontwikkeling van fte WP-onderwijs. Deze relatie is gelegd omdat 
studiepunten de onderwijsproductie en het daadwerkelijk genoten 
onderwijs representeren en ook omdat studiepunten het budget voor 
het onderwijs genereren. Uit de analyse blijkt dat bij iedere stijging in 
studiepunten met 1250 er gemiddeld 1 fte bij komt. Ofwel bij 10.000 
studiepunten, 8 fte.  
Studiepunten zijn een betere graadmeter voor de onderwijslast dan 
ingeschreven studenten. Uit de ontwikkeling van studiepunten in 
vergelijking tot de ontwikkeling van studentenaantallen blijkt dat 
tussen de faculteiten veel verschil is. 
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Ontwikkeling verhouding PID/PNID 
De in 2007 vastgestelde ruimtenorm voor de personeelsgebonden 
(kantoor)ruimten is afgeleid van de personeelsbezetting in fte, met 
genormeerde opslagen voor deeltijders, personeel niet in dienst 
(PNID), tarraruimte en enkele faciliteiten (zoals coffee corners en 
reproruimten). Voor dit doel zijn drie groepen personeelsleden die 
normaliter PNID zijn, tot het eigen personeel gerekend, namelijk de 
bijzondere hoogleraren, de beurspromovendi en de FOM/STW-
medewerkers. Van alle andere groepen PNID konden de controllers 
van de eenheden in 2007 niet instaan voor de betekenis en de juistheid 
van de daarbij geregistreerde aantallen fte; om die reden is toen 
besloten een algemene opslag van 20% voor PNID, waaronder gasten 
en uitzendkrachten, te hanteren12. 
Op dat moment stond in SAP-HR voor de faculteiten een PNID-
bezetting genoteerd tussen 9% (FdR) en 21% (FGW) van de PID-
bezetting, behalve FNWI 25%13.  
In 2008 is in het full cost model afgesproken dat aan de medewerkers 
PID én PNID waarvoor geldt dat zij ruimtegebruiker zijn (een 
werkplek hebben), een opslag voor werkplekgebruik wordt 
toegerekend. Middels passieve tijdverantwoording worden alle uren 
van de medewerkers doorbelast aan de taken. Dit heeft ertoe geleid 
dat de werkelijke ruimtegebruikers zichtbaar zijn geworden in de 
administratie, ook de PNID categorieën waarvan eerder niet kon 
worden vastgesteld in welke mate ruimtegebruik van toepassing was. 

                                                 
12 dit getal gold voor de faculteiten, voor de diensten werd 10% gerekend. 
13 Omdat FNWI een veel kleinere deeltijdfactor had dan de andere faculteiten, werd 
de combinatie van de PNID-norm 20% en de deeltijdnorm 15% voor alle eenheden 
passend geacht. 

Dit levert een betere input voor de bepaling van de werkelijke 
ruimtebehoefte.  
 
In onderstaande tabel is de kaderstelling HVP 2020 met correctie voor 
PNID en deeltijd, uitgedrukt in aantal werkplekken vergeleken met de 
feitelijke personeelsomvang van de faculteiten in 2011 en de feitelijke 
deeltijdfactor, uitgedrukt in aantal werkplekken. 
 

HVP 2020 2011
fte PID PID en PNID aantal werkplekken PID en PNID deeltijdfactor aantal werkplekken

FGW 688 824 927 688 19,4% 821
FDR 300 360 405 308 18,6% 365
FNWI 1006 1.230 1.381 1.066 6,0% 1.130
FEB 394 466 525 296 10,0% 326
FMG 818 976 1.099 940 14,0% 1.072

3.856 4.337 3.298 3.714  
Tabel: Toetsing personele omvang faculteiten aan kaderstelling HVP 
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3.5 Ruimtevraag personeel op basis van prognose 2020 
De ruimtevraag wordt ingevuld door middel van het 
ruimtebehoeftemodel (RBM). Het rekenmodel geeft een prognose van 
de genormeerde vraag naar kantoorruimte in 2020 voor de faculteiten 
en voor de staf/diensten. De uitgangspunten voor de ruimtenormering 
van de UvA (functie norm in m² f.n.o.) zijn terug te vinden in de 
bijlage RBM.  
Onderstaande tabel geeft de ruimtebehoefte weer van het personeel op 
basis van de prognose voor 2020. Omdat ook hier is uitgegaan van een 
gelijkmatige groei van de faculteiten, zal er nader overleg moeten 
plaatsvinden met de faculteiten in welke mate ze verwachten te 
voldoen aan de geprognotiseerde groei. Het kan zijn dat de 
uiteindelijke verdeling van de m² kantoorruimte anders zal verlopen 
dan onderstaande tabel aangeeft. In deze tabel is duidelijk te zien dat 
het huidige ruimtegebruik meer is dan volgens de ruimtenorm 
gebruikelijk is.  
 

2012 
huidig

2020

FGW 11.724 10.864
FdR 5.937 4.804
FNWI (incl. IIS) 13.692 16.243
FEB 6.910 6.187
FMG (incl. ILO) 15.492 13.222
AUC 1.390 1.390
subtotaal 55.144 52.710
staf/diensten 20.704 13.905
totaal 75.848 66.615

behoefte 
kantoorruimte

m² fno 

 
Tabel: Huidig en toekomstig gebruik van kantoorruimte 

 
Bezettingsgraad  
Veel personeel heeft een eigen, vaste werkplek ter beschikking. Uit 
onderzoek bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft (2009) blijkt 
dat de werkplekbezetting onder het personeel niet boven de 30% 
uitkomt. In het onderzoek van Den Heijer14 is navraag gedaan bij 
andere Nederlandse universiteiten, die deze cijfers bevestigd hebben. 
Ook binnen de UvA zijn onderzoeken naar werkplekbezetting gedaan 
met vergelijkbare resultaten. In financieel perspectief is de lage 
werkplekbezetting erg ongunstig, de kostbare huisvesting wordt niet 
optimaal benut. De UvA streeft een hogere werkplekbezetting na. Dit 
is opgenomen in de ruimtenormering waarbij ervan uitgegaan wordt 
dat personeel met een lage fte-factor een werkplek deelt. 
 
Kantoorconcept  
In de door de UvA gehanteerde ruimtenormering is bij de opbouw van 
vloeroppervlakte voor medewerkers uitgegaan van een vierkante 
meter norm per fte, gebaseerd op oppervlakte per werkplek.  
Behalve FNWI zijn de faculteiten nog niet geherhuisvest in een 
vernieuwde omgeving. De faculteiten gebruiken meer ruimte dan de 
ruimtenorm aangeeft, wat veel Excedent als gevolg heeft.  
Bij het verhuizen naar de toekomstige werkomgeving komen de 
Excedenten te vervallen, waardoor de faculteiten “het ruim in het jasje 
zitten” niet meer vergoed krijgen in het allocatiemodel. Dit geeft een 
financiële prikkel om compacter te huisvesten. 
 
Het compacter huisvesten nodigt uit tot een ander kantoorconcept. 
Met de vaststelling van de ruimtenormering is de UvA afgestapt van 
                                                 
14 Managing the university campus, Den Heijer, 2011 
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het uitgangspunt dat alle werknemers een eigen werkplek hebben. 
Daarnaast hebben ICT en maatschappelijke ontwikkelingen er toe 
geleid dat de invulling van de werkomgeving verandert.  
 
De HvA heeft voor de Amstelcampus gekozen voor een flexibel 
inrichtingsconcept, gebaseerd op “FLOW” (Flexibel Leren Ontmoeten 
Werken). Met dit concept wil de Hogeschool van Amsterdam 
flexibeler omgaan met werktijd en werkomgeving. Het moet 
eenvoudiger worden om kennis te delen en elkaar te ontmoeten.  
FLOW, of een nieuwe manier van werken en leren is 
activiteitgerelateerd, waarbij werkplekken worden ingericht 
toegespitst op een bepaald soort activiteit en niet op een bepaalde 
persoon. Om een diversiteit aan werkplekken te kunnen creëren, zijn 
alle werkplekken flexibel en dus gedeeld. Het wordt gefaciliteerd door 
een ICT die het mogelijk maakt om op meerdere plekken bij eigen 
data en applicaties te komen.  
Het personeel van de HvA is voornamelijk onderwijspersoneel. Voor 
de UvA, die daarnaast veel onderzoekspersoneel in dienst heeft, wordt 
onderzocht of en waar een flexibel werkplekconcept toepasbaar is.  
 
Eenheden worden uitgenodigd om de haalbaarheid van dit concept 
binnen verschillende locaties van de UvA uit te testen en bij 
voldoende positieve resultaten (op het werk maar ook op bijvoorbeeld 
de facilitaire en energiekosten) te implementeren bij diverse verbouw 
en nieuwbouwprojecten. 
In het kader van het opstellen van de programma’s van eisen voor 
FMG, FEB en FdR in het cluster Roeterseiland en FGW in het cluster 
Binnenstad worden trajecten gevolgd om samen met de faculteiten 
invulling te geven aan (verschillende) kantoorconcepten binnen de 
kaders van het gehanteerde beleid.   

 

3.6 Conclusie totale ruimtebehoefte 
Met de clustering van de faculteiten in het vooruitzicht is de totale 
ruimtebehoefte per faculteit in onderstaande tabel weergegeven.  
Onderstaande tabel geeft aan wat de ruimtebehoefte is van het 
onderwijs en onderzoek.  
 
Totale ruimtebehoefte faculteiten
Faculteit Totaal
FEB 11.549   m² fno
FGW 18.960   m² fno
FMG 21.945   m² fno
FdR 9.678     m² fno
FNWI 20.493   m² fno
ACTA/AMC n.v.t. m² fno
Totaal 82.625   m² fno  
Tabel: ruimtebehoefte van de faculteiten voor onderwijs en kantoorruimte (dus excl. overige 
functies zoals laboratoria en bibliotheken). FMG incl. ILO 
 
Naast de personeelsgebonden en onderwijsgebonden ruimten maakt 
de UvA gebruik van overige ruimten zoals onderzoekgebonden 
ruimten, bibliotheek, musea en representatieve ruimten.  
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4.  Vastgoedanalyse 4.1 Inleiding 
De UvA heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille. De panden lopen 
uiteen van rijksmonument tot nieuwbouw en zijn verspreid over de 
stad. De strategie van het HVP heeft als uitwerking dat het vastgoed 
wordt geclusterd in campussen.  
 

• Binnenstadcampus (BS) 
Gebouwencomplex rond Binnengasthuisterrein, Oude Turfmarkt, 
Nieuwe Doelenstraat en Oudemanhuispoort. Thans zijn de FdR, 
en delen van de FGW en de FMG hier gevestigd. Tot het huidige 
cluster Binnenstad behoren ook andere gebouwen (Oost-Indisch 
Huis, Spinhuis, Bushuis, Bungehuis, PC Hoofthuis, UB Singel, en 
diverse kleinere locaties aan de grachten). Het is de bedoeling de 
locaties buiten het universiteitskwartier (dat loopt van BG-terrein 
tot Oost-Indisch Huis) in het kader van de clustering te verlaten. 

 
• Roeterseilandcampus (REC) 
Open stadscampus  gelegen tussen de Roetersstraat, Sarphatistraat 
en Plantage Muidergracht, evenals de Artisbibliotheek aan de 
Plantage Middenlaan. Thans zijn de FEB en een deel van de FMG 
hier gevestigd. In januari 2012 is CREA (Culturele Organisatie 
van de UvA en de HvA) verhuisd naar het volledig gerenoveerde 
pand van de diamantslijperij (REC I). De FNWI is in 2010 
vertrokken en het AUC is in de zomer van 2012 verhuisd naar de 
nieuwbouw op het Science Park. Na de in het voorjaar 2011 
begonnen renovatie worden ook de FdR en de overige onderdelen 
van de FMG op het REC gehuisvest. De panden van het ZMA 
worden afgestoten, nu het ZMA is verhuisd naar Leiden. 
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• Science Park Amsterdam (SP) 
De nieuwbouw/renovatie ten behoeve van de FNWI is opgeleverd 
en eind 2010 volledig in gebruik genomen; ook IIS en BKT zijn 
erin getrokken. Daarnaast is hier het Sport Centrum Universum 
gevestigd en heeft het AUC zomer 2012 zijn nieuwbouw 
betrokken. Het omliggende gebied ontwikkelt de universiteit 
samen met de gemeente tot een bedrijfslocatie voor 
kennisbedrijven, met name gericht op de life sciences en op de 
ICT-sector. Met SARA en de NWO-instituten Amolf, Nikhef en 
CWI en in de toekomst mogelijk ook SRON als medebewoners 
ontwikkelt het Science Park tot een van de leidende Nederlandse 
locaties van fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk wordt het huidige gebruik van alle panden per cluster 
geanalyseerd en vervolgens per faculteit toegelicht.  
 
 
 

Binnenstad

AMC
Science Park

Roeterseiland Figuur: Locatie van de UvA clusters 
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4.2 Beschikbaarheid en gebruik van ruimten 
De totale vastgoedportefeuille van de UvA omvat ongeveer 250.000 
m² f.n.o., bijna 350.000 m² v.v.o. (verhuurbaar vloeroppervlak). Op 
een paar gehuurde panden in de flexibele schil na is al het vastgoed 
eigendom van de UvA.  
Onderstaande tabel geeft de verdeling van het vastgoed over de 
clusters aan. De vierkante meters vastgoed waarvan AMC zelf 
eigenaar is (ca. 200.000 m² f.n.o.) zijn niet in de tabel opgenomen. De 
vierkante meters in de kolom overig betreffen de ruimte die het IWO 
en de UB gebruiken voor de opslag van boeken en collecties en de 
huur van overige panden in de flexibele schil.  
 
Gebouw panden m² vvo m² fno vvo/fno
   Totaal 85 342.385 248.112 1,38
     Binnenstad 38 120.479 88.968 1,35
     Roeterseiland e.o. 31 127.052 87.853 1,45
     Science Park 11 69.535 50.261 1,38
     Overige panden 5 25.319 21.029 1,20  
Tabel: Gebruik vastgoed per cluster 15 

 
 
 
 

                                                 
15 Bron: UvA data oktober 2012 excl. AMC. 
 

In de cirkeldiagrammen is het totale ruimtegebruik van de UvA 
(gecorrigeerd voor leegstand) en van Nederlandse universiteiten 
gemiddeld16 weergegeven per ruimtecategorie. Hieruit blijkt dat de 
UvA een vergelijkbaar ruimtegebruik heeft. Opvallend is dat het 
aandeel kantoren bij de UvA (41%) hoger is dan gemiddeld onder 
Nederlandse universiteiten (33%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: boven: ruimtegebruik van de UvA,  onder: gemiddeld ruimtegebruik universiteiten 
(2007)16 

                                                 
16 Managing the university campus, Den Heijer, 2011 
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De vastgoedportefeuille van de UvA bestaat ook uit ruimten, welke 
primair niet bestemd zijn voor onderwijs en onderzoek of andere 
directe ondersteunende afdelingen. Deze panden dienen bij het maken 
van de match tussen vraag en aanbod buiten beschouwing gelaten te 
worden. De correctie betreft de volgende panden: 

• Aula (BS) 
• Bijzondere Collecties en Allard Pierson Museum (BS) 
• Agnietenkapel (BS) 
• Academische club (BS) 
• Woningen, winkels en kinderdagverblijven (BS/REC) 
• Overige sportvoorzieningen (SP) 
• Boerderij Anna’s Hoeve (SP) 
• IWO 

 
De ruimte verdeling per cluster ziet er na aftrek van deze objecten als 
volgt uit: 
 
Per cluster BS REC SP overig totaal
Totaal m² fno 110.497 127.052 69.215 7.527 314.291
Kantoor 56.693 56.963 25.844 7.063 146.563
Onderwijs 18.864 20.921 9.683 0 49.469
Onderzoek 4.510 22.928 24.581 170 52.190
Bibliotheek 13.695 3.911 1.052 0 18.658
Overig 16.735 22.328 8.054 294 47.411  
Tabel: Vastgoedanalyse gecorrigeerd  
 

Het ruimtegebruik van de faculteiten – zie navolgend diagram – 
weerspiegelt primair hun omvang (staf en studenten) maar wordt 
mede bepaald door de onderwijsintensiteit (practica) en de 
onderzoeksfaciliteiten. 

 
Cirkeldiagram: aandeel ruimtegebruik faculteiten UvA excl. centrale onderwijsruimten BOL 

 
Het ruimtegebruik per eenheid ziet er (dus exclusief 
gemeenschappelijke ruimten) als volgt uit: 
 
Eenheid

Totaal Kantoor Onderwijs Onderzoek Bibliotheek Musea Overig
FGW 13.904 11.724 300 672 54 0 1.153
FRD 8.971 5.937 572 0 987 0 1.475
FNWI 36.251 13.692 1.145 17.211 0 0 4.203
FEB 7.492 6.910 105 193 0 0 285
FMG 18.891 15.491 619 1.603 0 0 1.178
AUC 3.555 1.390 1.847 0 0 0 317
BOL 22.026 727 19.562 1.466 0 0 272
UB 37.439 5.073 6.464 834 11.066 1.903 12.099
staf/ diensten 24.177 14.905 542 124 0 22 8.584
overig 13.259 7.966 92 2.650 355 0 2.196
leegstand 62.148 22.554 6.173 12.174 4.584 3.406 13.258
Totaal 248.112 106.368 37.419 36.927 17.046 5.331 45.020

m² fno

Tabel: Vastgoedanalyse bestaande situatie per eenheid en ruimtegebruik 
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Bij de post ‘Overig’ gaat het voornamelijk om verhuur aan derden. De 
leegstand is zowel economische als bouwkundige leegstand. Hierin is 
ook een aantal panden meegenomen die op korte termijn worden 
afgestoten.  

4.3 Technische analyse vastgoedportefeuille 
 
Onderhoudsniveau/ MOP 
Om de technische staat van de portefeuille in kaart te brengen is een 
0-meting gehouden. Met de NEN 2767 is de technische kwaliteit van 
bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Hieruit 
is gebleken dat de portefeuille over het algemeen goed onderhouden 
is. Het streven is om de portefeuille op onderhoudsniveau 3 conform 
NEN 2767 in stand te houden. Nieuw opgeleverde panden hebben op 
zijn vroegst na 10 jaar groot onderhoud nodig.  
 
 
Energielabels gebouwen 
Om de duurzaamheid van de bestaande portefeuille te analyseren is 
FS een inventarisatie aan het maken van de energielabels van de 
panden. Omdat de portefeuille uit zowel duurzame nieuwbouw als uit 
oude (rijks)monumentale panden bestaat, loopt het energielabel 
uiteen. Het streven is om bij renovatie van de bestaande voorraad een 
grote sprong te maken in label stappen. 
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5.  Eindsituatie vastgoedportefeuille  
5.1 Inleiding 
De universiteit van Amsterdam streeft naar een vastgoedportefeuille, 
welke zich hoofdzakelijk op onderwijs en onderzoek richt. Het streven 
is om minder vastgoed in bezit te hebben, maar van hogere kwaliteit, 
zodat een hoge gebruiksintensiteit mogelijk wordt gemaakt. 
In dit hoofdstuk wordt de eindsituatie van de vastgoedportefeuille 
geschetst waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen panden in 
gebruik ten behoeve van onderwijs en onderzoek en overige panden. 
Ook wordt een aantal bijzondere gebouwen aangegeven die geen 
onderwijs of onderzoekfunctie huisvesten maar wel behouden blijven 
door de UvA. Ten slotte worden de objecten genoemd die op termijn 
beschikbaar komen voor een andere bestemming dan onderwijs en 
onderzoek. Over deze objecten zal het CvB later een besluit nemen 
wat er met deze gebouwen dient te gebeuren.  
Hierbij dient de lezer zich wel bewust te zijn dat, zoals alle 
toekomstvoorspellingen, deze ontwikkelingen jaarlijks kunnen 
veranderen. Daarom zal het HVP jaarlijks worden geactualiseerd en 
kunnen er dus geen rechten, van welke aard dan ook, aan worden 
ontleend. 

5.2 Match 
Voor de afstemming tussen vraag en aanbod ligt de focus, nu de 
nieuwbouw FNWI gereed is, in eerste instantie op het plaatsen van de 
FEB, FMG en FdR op de Roeterseilandcampus en het inpassen van de 
FGW en de UB in de Binnenstadcampus. 
 
De campusstrategie waarbij meerdere voorzieningen geclusterd 
worden biedt een efficiency slag, omdat bepaalde voorzieningen 
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gedeeld kunnen worden. In de toekomst zal de UvA minder, maar wel  
m² van hoge kwaliteit gebruiken.  
 
Ook zorgt de campus voor een grote mate van flexibiliteit. Een 
veranderende ruimtebehoefte door groei en krimp van faculteiten kan 
binnen de campus opgelost worden.   
Om uitwisselbaarheid van ruimten te kunnen bewerkstelligen is een 
grote mate van uniformiteit nodig.  Er worden daarom meer algemene 
kantoor en onderwijsvoorzieningen gerealiseerd. 
 
De campus zorgt tevens voor kennisdeling en  samenwerking tussen 
faculteiten. Daarnaast versterkt de open stadscampus de 
verbondenheid van onderzoekers en studenten met de stad.  
 
De campusvisie moet daarbij wel recht blijven doen aan eigen 
identiteit van de eenheden. ‘Klein binnen groot’ betekent voor FdR 
iets anders dan voor FGW. Zo wordt FdR gekenmerkt door relatief 
grote groepen studenten. FGW is een faculteit, waarbij naast enkele 
grote richtingen ook een veelheid aan kleine opleidingen bestaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Prioriteit in huisvesten en flexibele schil 
 
Diensten worden zoveel mogelijk geplaatst waar dat economisch de 
meest gunstige oplossing geeft (regio Amsterdam). Dat kan in 
huurpanden met redelijk flexibele contracten of door middel van het 
‘bewonen’ van de eigen voorraad. Daarnaast behoort ruimtegebruik 
bij de HvA ook tot de mogelijkheden 
 
Ditzelfde geldt ook voor de ruimte die bepleit wordt voor het 
faciliteren van de ontmoeting. Wanneer op termijn blijkt dat het 
plaatsen van buitenuniversitaire activiteiten in de plint succesvol is, 
zal daar navenant ruimte voor moeten worden gecreëerd. Bij een 
minder succesvol verloop zullen deze ruimten op termijn weer voor 
onderwijs en onderzoek worden bestemd. 

 

Overige instituten, 
ondersteunende 
faciliteiten, musea 

diensten, gelieerde 
partijen 

Flexibele schil 

faculteiten 
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5.3 Binnenstad 
De FGW wordt gehuisvest in de Binnenstadscampus en verlaat 
daarmee de panden die verspreid zijn over de binnenstad, zoals het 
Bungehuis en het PC Hoofthuis . Op de campus zal ook het 
studiecentrum van de UB gehuisvest worden. 
 
In de binnenstad zal de portefeuille ten behoeve van onderwijs en 
onderzoek uiteindelijk uit de volgende panden bestaan:  
 
Eindsituatie Binnenstad t.b.v onderwijs en onderzoek
Code Gebouw m² fno Gebruiker

110 Oudemanhuispoort 10.700              m² FGW*
245+248 Universiteitsbibliotheek BG 10500-10900** m² UB

231 BG 1 2.600                m² FGW
234 BG 2 2.400                m² FGW
211 BG 3 1.600                m² FGW
217 BG 5 5.300                m² FGW

Totaal (afgerond) 22.600              m²
* Studiecentrum ten behoeve van de gehele UvA beschikbaar.
** gegevens volgens structuurplan juni 2012 afhankelijk van keuze keldervariant  
Tabel: Panden BS ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie 
 
Naast bovengenoemde gebouwen zullen de volgende gebouwen 
behouden blijven vanwege hun representatieve of bijzondere functie: 

• Agnietenkapel/Purperhoedenveem  161/162  
• Aula/ Lutherse kerk (huur)   275   
• Maagdenhuis   279  
• Handboogstraat 1-9   284 
• BG4 (Academische club)   212  

• Allard Pierson Museum     233/256/261 
• Bijzondere Collecties   263 
• Aulacomplex                        275 huur 

 
Tot slot is er een aantal gebouwen, verspreid over de binnenstad, die 
worden ingezet als flexibele schil, worden verhuurd aan derden of 
waarvan nog niet besloten is wat de toekomstige functie zal zijn. Het 
gaat daarbij binnen het universiteitskwartier om de volgende panden: 

• Oost-Indisch Huis  180 
• Bushuis  181 
• Spinhuis  182 
• Panden aan de Oude Turfmarkt 264-269 
• Spui 23-27/Handboogstraat 2 276/278 huur 
• Universiteitstheater  271 
• UB-Singel  280 
• Bungehuis  908 
• PC Hoofthuis  910 
• CEDLA  949 
• Kunsthistorisch instituut  969 

 
Met de KNAW wordt gewerkt aan de mogelijkheid om een groot 
aantal KNAW instituten te gaan huisvesten in het Oost Indisch Huis 
en het Bushuis. 

5.4 Roeterseilandcampus 
Ten behoeve van de clustering zal de FdR samen met de faculteiten 
FMG en FEB op het REC gehuisvest worden. Op de 
Roeterseilandcampus zal de portefeuille ten behoeve van onderwijs en 
onderzoek uit de volgende panden bestaan: 
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Eindsituatie Roeterseiland campus 
Code Gebouw m² fno Gebruiker

310 Gebouw A 11.100     m² FdR
320+330 Gebouw B+C 18.300     m² FMG

354 Gebouw D 3.000       m² FMG
355 Gebouw G 4.500       m² FMG/FEB/FdR
331 Gebouw E 6.500       m² FEB/FMG
332 Gebouw H 4.700       m² UB & Staf/diensten
432 Gebouw M 4.500       m² FEB

Totaal (afgerond) 52.600     m²  
Tabel: Panden REC ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie 
 
Het HVP gaat er vooralsnog van uit dat REC E niet zal worden 
gerenoveerd. Dit geeft enig contrast met de overige panden op het 
REC die grootschalig gerenoveerd zijn. Daarbij is met name het 
huidige gebruik van REC E niet efficiënt. Momenteel wordt een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het toekomstig gebruik van 
REC E en de benodigde aanpassingen om het gebouw beter te 
benutten.  
Welke faculteiten worden gehuisvest in REC E hangt af van de 
onderlinge toekomstige groei van de faculteiten en het definitieve 
inpassingsplan.  
 
Naast bovengenoemde gebouwen bevat de vastgoedportefeuille op het 
REC het gerenoveerde en in 2012 opgeleverde pand:  

• Gebouw I (CREA-Stuc)    362  
 
Naast het huisvesten van onderwijs en onderzoek op de 
Roeterseilandcampus is er ook de wens om ruimte te bieden aan spin-
offs van de op het REC gehuisveste faculteiten.  

 
De panden waarover het CvB op termijn een besluit zal nemen over 
de bestemming zijn: 

• Gebouw J en K   341 
• Mauritskade 57 en 61 (Zoölogie) - verkoop  510, 512, 513, 530  
• Pl. Middenlaan (Artis bibliotheek)  423  
• Gebouw P (Euclides)   417 
• Gebouw N (voorheen AUC)   416 Huur17 

 

5.5 Science Park  
Het Science park biedt huisvesting aan de bètafaculteit FNWI en het 
AUC. Daarnaast zijn er diverse instituten en bedrijven gehuisvest.  
Op het Science Park zal de portefeuille t.b.v. onderwijs en onderzoek 
uit de volgende panden bestaan: 
 

 

Eindsituatie Science Park t.b.v onderwijs en onderzoek
Code Gebouw m² fno Gebruiker

651 Nieuwbouw FNWI 38.300 m² FNWI
630 Gebouw II 3.800   m² FNWI
631 Gebouw V 100      m² FNWI
640 Gebouw I 3.000   m² FNWI
642 Kassen 1.700   m² FNWI
650 Gebouw III 1.900   m² FNWI
697 AUC 3.600   m² AUC

Totaal (afgerond) 52.400 m²  
Tabel: Panden SP ten behoeve van onderwijs en onderzoek in eindsituatie 
 

                                                 
17 tot en met 2014 beschikbaar 
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In 2009 is de UvA een samenwerking gestart met de VU betreffende 
het Amsterdam University College (AUC). Ten behoeve van dit 
initiatief is in 2012 de nieuwbouw opgeleverd en door het AUC in 
gebruik genomen. 
 
Naast bovengenoemde gebouwen zal in de portefeuille blijven: 

• Boerderij Anna’s Hoeve 619   
Het casco van de boerderij Anna Hoeve is gerenoveerd. Dit pand blijft 
in bezit van de UvA, heeft een horecabestemming en wordt verpacht. 
 
Het pand Science Park 107 (699) 18 wordt tijdelijk verhuurd en is 
beschikbaar tot 2023, als het gebruiksrecht dat de UvA erop heeft 
afloopt.  
Het Universum (646, ca. 7.700 m²)19 is eigendom van de Sport 
Exploitatiemaatschappij CV, waarvan de UvA de stille vennoot is. 

                                                 
18 De UvA heeft een gebruiksrecht (om niet) voor dit gebouw tot 2023. Er kan derhalve geen 
opbrengst aan worden toegekend. 
19 M² Universum en Boerderij Anna’s Hoeve zijn toegevoegd t.o.v. HVP 2008 
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6. Vastgoedontwikkelingen 6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal per cluster worden aangegeven welke 
ontwikkelingen (zullen) plaatsvinden om de clustering te bereiken.  

6.2 Planning 
De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden in de 
verschillende clusters zal bepalend zijn voor de momenten waarop de 
investeringen moeten worden gedaan. Dit betekent naast belasting van 
de financiële middelen ook een druk op tijdelijke huisvesting (in het 
kader van verhuisbewegingen), die echter door de inrichting van het 
HVP als doorschuifoperatie zoveel mogelijk zal worden beperkt  
 
De volgende planning is logisch vanwege de capaciteit die de 
universiteit heeft om dergelijke grote projecten gelijktijdig uit te 
voeren. Ook de investeringsbehoefte is op deze wijze over de jaren 
gespreid, hetgeen zowel voor de uitvoering als de financiering van de 
plannen wenselijk is.  
 

2020

Science Park

Roeterseilandcampus

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Binnenstadcampus

  
Figuur: Planning uitvoering HVP 
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6.3 Recente ontwikkelingen 
De uitvoering van het HVP is begonnen met de nieuwbouw FNWI en 
wordt verder als een doorschuifoperatie over de universiteit uitgerold. 
In april 2011 is de majeure tweede fase ingegaan met de renovatie van 
de gebouwen REC B en C ten behoeve van de FMG. Direct is 
vanwege de grote overlast besloten REC A (thans in gebruik bij de 
FMG en straks bestemd voor de FdR) vervroegd te verlaten; daartoe is 
de Diamantbeurs aan het Weesperplein voor enkele jaren aangehuurd.  
 
Het actuele beeld is als volgt.  

• Het ontwerp voor de renovatie van BG2 (oude CREAgebouw) 
ten behoeve van de FGW wordt nader uitgewerkt. 

• Het plan voor herontwikkeling van BG 13a en BG 14 ten 
behoeve van het studiecentrum/annex UB/FGW kan worden 
uitgewerkt. 

• Er kan worden gestart met de visievorming van het 
Binnengasthuisterrein. 

• De panden REC N, P en J/K (Euclidesgebouw en Van der 
Waals Zeeman Instituut) worden ingezet als tijdelijke 
huisvesting tijdens de renovaties (REC). 

• Het labgebouw voor de FMG (REC D) is in januari 2012 
opgeleverd. 

• Vanwege de start van de renovatie van REC A zijn tijdelijk 
onderwijsruimten gehuurd in de James Wattstraat.  

• Het huurpand aan de Sarphatistraat is in september 2012 
verlaten. 

• De panden Mauritskade 57-61 zijn gereed voor verkoop. 

• In verband met de recente studentengroei zijn in het FNWI-
gebouw extra werkgroepruimten gerealiseerd evenals een 
grote collegezaal. 

• De nieuwbouw voor het AUC op het Science Park is 
opgeleverd. 

  

6.4  Binnenstadcampus  
De gebouwen binnen het huidige gebied Oudemanhuispoort, 
Binnengasthuisterrein zullen grotendeels t.b.v. onderwijs en 
onderzoek in de portefeuille blijven. Vanaf 2016 zullen de gebouwen 
op en rond het Binnengasthuisterrein voor een groot deel gerenoveerd 
worden om de beoogde Binnenstadscampus mogelijk te maken.  
 
Universiteitsbibliotheek 
Ten behoeve van de te realiseren Universiteitsbibliotheek op het 
Binnengasthuisterrein zullen de volgende panden gerenoveerd 
worden:  

• BG 13a  245 
• BG 14  248 

 
Tegen de plannen voor de sloop van de rijksmonumenten BG13a en 
BG14 en nieuwbouw van de UB is veel verzet geweest uit de 
omgeving, uit de politiek en ook binnen de UvA. In maart 2011 heeft 
de rechtbank de monumentenvergunning vernietigd die nodig was 
voor de sloop van de rijksmonumenten. De rechtbank vond dat de 
gemeente (stadsdeel Centrum) geen goede onderbouwing had gegeven 
van de afweging tussen het belang van de UvA bij sloop en het belang 
van behoud van de monumenten.  
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De UvA heeft vervolgens een aantal onderzoeken laten uitvoeren die 
moesten aantonen of renovatie van de panden haalbaar was.  
Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken heeft de UvA 
besloten om over te gaan tot renovatie in plaats van sloop en 
nieuwbouw. In het afgelopen kwartaal is met de gemeente 
overeenstemming bereikt over het structuurontwerp voor het 
studiecentrum annex bibliotheek. Met de overeenstemming over dit plan 
kan worden begonnen met de ontwikkeling van de Binnenstadcampus. 
 
Omdat er bij de renovatie van BG 13a en BG 14 ten behoeve van de 
UB 10.500 m² f.n.o. gerealiseerd kan worden in plaats van de 14.500 
m² die was voorzien in de nieuwbouw, zal er opnieuw naar het 
Programma van Eisen voor de UB moeten worden gekeken of het 
ruimtelijk programma in de UB verkleind kan worden. Een 
mogelijkheid is om een deel van de functies onder te brengen in een 
van de andere panden op de Binnenstadscampus.  
 
Anterieure overeenkomst 
De UvA heeft in oktober 2012 een anterieure overeenkomst met de 
gemeente afgesloten voor de bestemmingswijziging van het PC 
Hoofthuis, het Bungehuis, het Spinhuis en de panden aan de Singel 
(huidige UB). De bestemmingswijziging is nodig voor de eventuele 
herbestemming van de panden. De komende tijd zal de UvA samen 
met de gemeente middels een convenant de bestemming van de 
panden verder uitwerken.  
 
Duurzaamheid 
De projecten in het cluster Binnenstad betreffen voornamelijk 
binnenstedelijk renovaties van monumentale panden. In het kader van 
duurzaamheid is renovatie gunstig, immers de levensduur van de 
gebouwen wordt verlengd door hergebruik. De mogelijkheden voor 

het toepassen van andere bouwkundige maatregelen zijn echter 
beperkt.  
In de binnenstad zal een Warmte Koude Opslag (WKO) worden 
gerealiseerd, hierop zal de Universiteitsbibliotheek 
Geesteswetenschappen worden aangesloten. Op basis van een kosten 
baten analyse zal de afweging worden gemaakt of de andere panden 
van de UvA in de binnenstad eveneens op de WKO worden 
aangesloten. De haalbaarheid in verband met de beperkt beschikbare 
ruimte voor de leidingen van de WKO wordt hierin ook meegenomen.  
Juist omdat het in de binnenstad veelal monumentale panden betreft, 
zal - daar waar het wel mogelijk is - extra moeten worden ingezet op 
duurzaamheid om de doelstellingen te halen. Het is van belang om 
van deze plekken intensief gebruik te maken, gebruik van andere 
energiebesparende voorzieningen in installaties/verlichting en door 
middel van effectief (flexibel) ruimtegebruik. 
 

6.5 Roeterseilandcampus 
Om de gewenste clustering te bereiken moet een groot aantal van de 
gebouwen worden gerenoveerd. Op het moment is de verbouwing van 
REC B en C in volle gang. Het gebouw is tot op het casco gestript en 
er is een deel weggehaald voor de doorkijk over de Nieuwe 
Achtergracht. Het casco is voorzien van een nieuwe gevel. 
De planning is om het gebouw eind 2013 op te leveren en in de loop 
van 2014 FMG in te huizen.   
 
In verband met de voorziene geluidsoverlast voor de gebruikers van 
REC B en C  door de verbouwing van het naastgelegen REC A wordt 
met de aannemer afgesproken om eerder te beginnen met de sloop- en 
saneringswerkzaamheden. 
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Voor het Learning Centre (REC H) zijn in goede samenwerking met de 
direct betrokkenen goede stappen gezet om te komen tot een voorlopig 
ontwerp. Er dienen nog wel enkele maatregelen/aanpassingen genomen 
te worden om binnen het eerdere afgegeven budget te blijven. 
 
Buitenruimte  
Voor de buitenruimte van de Roeterseilandcampus is een definitief 
ontwerp gemaakt dat in het 4e kwartaal 2012 aangeboden zal worden aan 
de Stuurgroep REC. Tevens is een onderzoek gestart naar de kwaliteit 
van de ondergrond van Roeterseiland. De ondergrond van het 
binnenterrein van gebouw DG is gesaneerd. De werkzaamheden 
bestonden uit het saneren van vervuilde grond, vervanging van kabels- 
en leidingen en het verwijderen van overtollige kabels en leidingen.  
 
Duurzaamheid 
Tijdens de herontwikkeling van de gebouwen op het Roeterseiland, is 
de ambitie van de UvA op het gebied van duurzaamheid aanmerkelijk 
toegenomen. Binnen het project worden diverse 
duurzaamheidsmaatregelen getroffen met een realistische 
terugverdientijd (van 10 jaar), zoals het toepassen van 
aanwezigheidsdetectie, daglichtschakelingen, automatische regelingen 
van de ventilatie en hoogwaardige isolatie. Duurzaamheid zit echter 
niet alleen in het toepassen van ‘fancy’ high tech voorzieningen. De 
duurzaamheid wordt ook vergroot door te zorgen voor flexibiliteit in 
het te realiseren programma. De gebouwen kunnen zo in de tijd 
verschillende gebruikers onderdak bieden, in plaats van dat sprake is 
van een krap maatpak dat maar voor één specifieke functie geschikt is.  
Het hergebruik van de bestaande betonskeletten van REC ABC (en 
ook van de monumenten Diamantslijperij, REC D en REC G) draagt 

bij aan duurzaamheid. Bruikbare onderdelen worden hergebruikt, 
waardoor de afvalstroom vanwege sloop wordt verkleind en er ook 
minder nieuw materiaal nodig is. De genoemde maatregelen als 
aanwezigheidsdetectie, bijzondere schakelingen en regelingen en de 
betere isolatie, zijn sterk gericht op het beperken van energieverlies en 
het verminderen van het energieverbruik. Voorbeeld hiervan is de 
gebruikte zonwering die de vraag naar koeling beperkt. Dit draagt 
belangrijk bij aan de doelstellingen van de UvA ten aanzien van CO2-
reductie (onder meer op basis van de Meerjarenafspraken energie 
efficiency 3 – MJA3 – en het Energy Efficiency Plan – EEP).  
 
Naast het beperken van het energieverlies en de reductie van het 
energiegebruik wordt ook gestreefd naar het gebruik van duurzame 
energie c.q. duurzame opwekking van energie. Naast een eerste proef 
met zonnepanelen op REC M, wordt hiervoor bij de renovatie van de 
Energiecentrale ook een duurzame Warmte Koude Opslag (WKO) in 
de bodem gerealiseerd. Deze voorziet in een substantieel deel van de 
warmte- en koudevraag. De resterende warmte en koude wordt 
geleverd via een nieuwe Warmte Kracht Koppeling.  
Als laatste kunnen de mos-sedumdaken op de laagbouw worden 
genoemd als duurzaamheidsmaatregel. Ze zorgen voor isolatie, voor 
een betere waterhuishouding in het gebied en leveren bovendien een 
groen en aangenaam uitzicht op, voor de hoger gelegen 
kantoorverdiepingen. 
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6.6 Science Park 
De Science Park ontwikkeling is met het opleveren van het AUC in de 
zomer 2012 in een afrondende fase. 
 
In het derde kwartaal is met de gemeente voor de gezamenlijke 
gebiedsontwikkeling Science Park verder gewerkt aan de actualisatie 
van de grondexploitatie, en mogelijke optimalisaties. Dit is een zeer 
intensief traject.  
De UvA (en de VU) ondersteunt SRON in de uitwerking van de 
huisvestingsvraag ter voorbereiding van besluitvorming door SRON 
eind dit jaar over de toekomstige huisvesting in het Science Park. 
 
Duurzaamheid 
Het Science Park is een gebied in ontwikkeling. De nieuwbouw van 
de FNWI en het Sportcentrum voldoen aan de gestelde 
duurzaamheidsambities. Voorbeelden van toepassingen zijn de 
vegetatiedaken, betonkernactivering, aanwezigheidsdetectie en de 
aansluiting op de Warmte Koude Opslag (WKO).  
Het nieuwe gebouw voor  AUC is aangesloten op een WKO-
voorziening die is ontwikkeld voor UvA, Nikhef en Duwo 
(studentenwoningen). 
De WKO waarop het FNWI- gebouw en het Sportcentrum zijn 
aangesloten zal ook worden ingezet ten behoeve van derden die zich 
in het gebied vestigen. Het eerste contract hiertoe is gesloten met 
Matrix Innovation Center die een nieuw Matrix gebouw realiseert.  
Voor het gebied Science Park zijn er verder goede mogelijkheden 
voor het breed toepassen van diverse duurzame energietoepassingen 
(wind, zon, geowarmte). In samenwerking met de gemeente en NWO 
wordt een gezamenlijk duurzaamheidsplan opgesteld. 
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