
Factsheet	  Financiën	  	  
	  
Verdeelsleutel	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  geldstroom	  
	  
Om	  de	  budgeten	  van	  de	  faculteiten	  
te	  bepalen,	  gebruikt	  de	  UvA	  een	  
allocatiemodel	  ‘onderwijs’	  en	  een	  
allocatiemodel	  ‘onderzoek’.	  De	  
tweede	  en	  derde	  geldstroom	  gaan	  
rechtstreeks	  naar	  de	  faculteiten.	  
Ook	  de	  eerste	  geldstroom	  gaat	  
voor	  ongeveer	  90	  procent	  
rechtstreeks	  naar	  de	  faculteiten.	  
Bijvoorbeeld	  gaan	  alleen	  de	  
centrale	  budgeten	  voor	  het	  
bestuur	  en	  beleid	  en	  de	  UB	  	  vooraf	  
van	  de	  eerste	  geldstroom	  
afgehaald.	  Alhoewel	  de	  
rijksbijdrage	  dus	  opgesplitst	  wordt	  
in	  een	  budget	  voor	  onderwijs	  en	  
een	  budget	  voor	  onderzoek,	  zijn	  universiteiten	  niet	  verplicht	  om	  de	  budgeten	  in	  dezelfde	  verhouding	  door	  te	  
geven	  aan	  de	  faculteiten.	  De	  UvA	  heeft	  ervoor	  gekozen	  dit	  wel	  te	  doen.	  	  
	  
De	  faculteiten	  mogen	  op	  hun	  beurt	  weer	  zelf	  bepalen	  of	  zij	  deze	  verdeling	  van	  de	  middelen	  over	  onderwijs	  en	  
onderzoek	  volgen.	  Het	  allocatiemodel	  onderwijs	  is	  erop	  gericht	  om	  geld	  te	  geven	  daar	  waar	  kosten	  gemaakt	  
worden.	  Niet	  alle	  vakken	  en	  opleidingen	  zijn	  even	  duur.	  In	  het	  allocatiemodel	  van	  de	  UvA	  is	  daarom	  een	  
bekostigingsniveau	  per	  faculteit	  opgenomen	  dat	  hiermee	  rekening	  houdt.	  Deze	  bekostigingsniveaus	  bedragen:	  
FdR	  (1,0),	  FEB	  (1,06),	  FGw	  (1,15),	  FMG	  (1,22)	  en	  FNWI	  (1,55).	  De	  bekostiging	  per	  studiepunt,	  diploma	  en	  
eerstejaarsbachelorstudent	  wordt	  met	  deze	  factoren	  vermenigvuldigd.	  Daarnaast	  ontvangen	  faculteiten	  
doorgegeven	  budgeten	  uit	  de	  rijksbijdrage,	  budgeten	  uit	  het	  beleid	  of	  additioneel.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  
beleidsbudget	  onderwijs	  is	  het	  budget	  van	  €	  3	  miljoen	  dat	  de	  Faculteit	  der	  Geesteswetenschappen	  ontvangt	  
voor	  de	  kleine	  letteren.	  Door	  de	  beperkte	  omvang	  van	  deze	  opleidingen	  zullen	  de	  studentpunten	  veelal	  niet	  
alle	  kosten	  dekken,	  vandaar	  dit	  budget	  dat	  bekostigd	  wordt	  uit	  het	  vaste	  deel	  van	  de	  rijksbijdrage	  onderwijs.	  
	  
Bovenstaande	  allocatiemodellen	  leiden	  tot	  de	  volgende	  budgeten	  uit	  de	  eerste	  geldstroom	  per	  faculteit	  in	  2014	  

	  Geesteswetenschappen	  (FGw)	   	  €	  74,5	  miljoen	  

	  Rechtsgeleerdheid	  (FdR)	   	  €	  30,7	  miljoen	  

	  Geneeskunde	  (FdG)	   	  €	  61,4	  miljoen	  

	  Tandheelkunde	  (ACTA)	   	  €	  17,4	  miljoen	  

	  Natuurwetenschappen,	  Wiskunde	  en	  Informatica	  (FNWI)	   	  €	  94,3	  miljoen	  

	  Economie	  en	  Bedrijfskunde	  (FEB)	   	  €	  35,9	  miljoen	  

	  Maatschappij-‐	  en	  Gedragswetenschappen	  (FMG)	   	  €	  87,9	  miljoen	  

	  Amsterdam	  University	  College	  (AUC)	  (inclusief	  VU-‐deel)	   	  €	  7,8	  miljoen	  
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Factsheet	  Huisvesting	  

Huisvesting	  

De	  UvA	  is	  bezig	  de	  huisvesting	  van	  onderwijs	  en	  onderzoek	  terug	  te	  brengen	  van	  zo’n	  85	  verspreide	  panden	  
naar	  vier	  samenhangende	  campussen	  in	  de	  stad.	  De	  UvA	  is	  hier	  ongeveer	  vijftien	  jaar	  geleden	  mee	  begonnen.	  
Aanleiding	  voor	  deze	  plannen	  zijn	  de	  toenemende	  ongeschiktheid	  van	  sommige	  panden	  voor	  onderwijs	  en	  
onderzoek,	  de	  slechte	  staat	  van	  veel	  van	  de	  panden,	  de	  lastige	  beheersbaarheid	  door	  de	  zeer	  verspreide	  ligging	  
van	  al	  die	  panden,	  en	  het	  gebrek	  aan	  ruimte	  hierdoor	  voor	  samenwerking	  tussen	  de	  verschillende	  disciplines.	  	  

Prognose	  bouwprojecten:	  
Zoals	  in	  het	  Huisvestingsplan	  2015	  gepresenteerd.	  	  

	  

Investeringen	  	  

Renovatie	  en	  nieuwbouw	  vragen	  om	  aanzienlijke	  investeringen.	  Er	  is	  een	  harde	  afspraak:	  huisvestingslasten	  
(huur,	  rente,	  afschrijving	  en	  groot	  onderhoud)	  mogen	  nooit	  meer	  bedragen	  dan	  12%	  van	  alle	  uitgaven.	  Er	  zijn	  
leningen	  afgesloten,	  waarbij	  gezorgd	  is	  voor	  langlopende	  vaste	  rentes,	  zodat	  de	  UvA	  geen	  last	  heeft	  van	  
(risicovolle)	  schommelingen.	  Faculteiten	  die	  hun	  intrek	  nemen	  op	  een	  van	  de	  nieuwe	  campussen,	  laten	  in	  een	  
aantal	  gevallen	  hun	  oude	  panden	  leeg	  achter.	  Daar	  waar	  deze	  panden	  niet	  meer	  door	  de	  UvA	  zelf	  worden	  
gebruikt,	  wordt	  gekeken	  naar	  herbestemming,	  bijvoorbeeld	  verhuur	  aan	  een	  partnerorganisatie	  of	  verkoop.	  Bij	  
eventuele	  verkoop	  van	  panden	  kijkt	  de	  UvA	  zorgvuldig	  naar	  het	  bestemmingsplan	  en	  er	  is	  steeds	  intensief	  
overleg	  met	  de	  gemeente	  en	  bewoners.	  	  

	  


