
 

 

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het 

studievoorschot 

1 juli 2015 

Universiteiten investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in 2015. 

Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim €80 mln. Dit is conform de toezegging die 

de universiteiten vorig jaar aan de minister hebben gedaan, om in de periode 

2015-2017 in totaal €200 mln. in drie jaar te investeren vanwege de invoering 

van het studievoorschot.  

Universiteiten maken dit budget vrij door onttrekking aan hun reserves, een herschikking 

binnen hun begroting of een combinatie van beide. Voor een deel gaat het om nieuwe 

plannen. Daarnaast worden ook reeds voorgenomen investeringen opgehoogd met extra 

budget of in de tijd naar voren gehaald, zodat de studenten en docenten hier eerder van 

profiteren. 

Universiteiten doen wat ze hebben toegezegd  

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de extra investeringen die in 2015 effect hebben. 

In de media is het beeld ontstaan dat studenten per 1 september 2015 nog niets zouden 

merken van de extra investeringen. Universiteiten hebben echter verschillende plannen 

in uitvoering. Het deel van de plannen dat vanaf 2016 tot realisatie komt, is in 

onderstaand overzicht niet meegenomen.    

 

De medezeggenschap is betrokken bij de plannen voor 2015: men is geïnformeerd of om  

advies gevraagd. In 2015, na goedkeuring van het wetsvoorstel Studievoorschot door het 

parlement, is die betrokkenheid uitgebreid door invoering van het instemmingsrecht op 

de begroting (dus vanaf de begrotingsvoorbereiding 2016). 

 

Universiteit Bedrag 

2015 

(afgerond) 

Investeringen Betrokkenheid 

medezeggenschap bij 

investeringen 2015  

Erasmus 

universiteit 

Rotterdam 

 

€5 mln Hier loopt al een omvangrijk 

investeringsprogramma (> €50 

mln) op het gebied van 

intensivering kleinschaligheid 

onderwijs en uitbreiding van 

studieplekken.  

Voor de jaren 2015 t/m 2017 wordt 

jaarlijks ongeveer €5 mln 

additioneel geïnvesteerd in de 

onderwijsagenda. 

 

Invulling 

investeringsprogramma gaat 

in nauw overleg met de 

medezeggenschap. 

  

Open 

Universiteit 

 

€ 1,5 mln Inzet voor kwaliteit 

onderwijs/onderzoek: 

 Nieuw onderwijsmodel master 

(2014 gestart, zichtbaar in 

studiejaar 2015-2016); 

 Onderwijsmodel bachelor volgt 

In 2014 verwerkt in de 

meerjarenbegroting en 

gedeeld met de 

medezeggenschap. 

 

Binnenkort opnieuw overleg 

http://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/14181_U_OCW-Brief_leenstelsel_hoger_onderwijs_20140527.pdf


 

Universiteit Bedrag 

2015 

(afgerond) 

Investeringen Betrokkenheid 

medezeggenschap bij 

investeringen 2015  

daarop; 

 Nieuwe digitale leer- en 

werkomgeving is gestart en 

wordt in studiejaar 2015-2016 

voltooid. 

 

Middelen gevonden door 

herschikking vanuit de exploitatie. 

 

met de medezeggenschap 

om plannen door te nemen. 

Radboud 

Universiteit  

 

€7,8 mln Investeringen in: 

ICT in onderwijs (€1 mln), 

continuering van de 

excellentietrajecten (€3 mln) en 

verruiming openingstijden 

universiteitsbibliotheek. Vanaf 

2016 is structureel  €3,5 mln extra 

beschikbaar. 

Lijst investeringsimpuls is 

reeds begin 2015 met de 

medezeggenschap 

besproken. 

Rijks-

universiteit 

Groningen 

€5 mln Investeringen in onderwijskwaliteit 

zijn vanwege de invoering van het 

studievoorschot verhoogd van  

€30 naar €35 mln.   

Tezamen met de reeds 

voorgenomen investeringen in 

bibliotheek/studieplekken komen 

de investeringen uit op meer dan  

€10 mln.  

 

De medezeggenschap is 

geïnformeerd over de 

begroting 2015.  

 

De medezeggenschap heeft 

ingestemd met 

huisvestingsplannen 2016.  

Tilburg 

University 

 

 

€3 mln Verbeteren onderwijskwaliteit, 

studiesucces, ICT-infrastructuur in 

onderwijsruimte. Daarnaast 

plannen voor Data Science en 

uitbreiding toetsexpertise. 

 

Plannen zijn gedeeld met de 

medezeggenschap.  

TU Delft 

 

 €6 mln 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen in onderwijs via 

extra docenten, onderwijskwaliteit, 

onderwijsfaciliteiten en online 

education: 

  

 Extra docenten: in 2015 is er 

€1,4 mln extra voor 

wetenschappelijk personeel.  

 Ondersteuning nieuwe 

onderwijs-vormen voor online 

en activerend onderwijs.  

 Digitale toetszaal (€1,7 mln) 

 Huur extra ruimte vanwege 

studentengroei en deze 

geschikt maken voor 

onderwijsdoeleinden (€1 mln) 

 

Medezeggenschap positief 

over begroting 2015.  

Veel geïnvesteerd na vraag 

StudentenRaad m.b.t. 

onderwijszalen en 

werkplekken. 

 

TU 

Eindhoven 

 

€8,2 mln De voorinvesteringen 2015 bij de 

TU/e betreffen: 

onderwijskwaliteit en -vernieuwing; 

voorzieningen i.v.m. groei en ICT-

Investeringsprogramma is 

afgestemd met 

medezeggenschap. Op 

voorinvesteringen 2015 – 



 

Universiteit Bedrag 

2015 

(afgerond) 

Investeringen Betrokkenheid 

medezeggenschap bij 

investeringen 2015  

investeringen onderwijs.  

 

 

die zijn opgenomen in de 

begroting 2015 – heeft 

Universiteitsraad positief 

advies gegeven.  

 

Universiteit 

Leiden 

 

€5,4 mln 

 

 

Investeringen 2015-2017 bestemd 

voor onderwijs-kwaliteitszorg en 

uitbreiding leeromgeving/ 

infrastructuur voor studenten.  

Extra investeringen in 2015 hebben 

o.a. geresulteerd in: verruimde 

openingstijden bibliotheken en 

extra onderwijscapaciteit voor 

sterk groeiende opleidingen, zoals 

international studies. 

De extra investeringen komen 

bovenop het bestaande 

investeringsprogramma dat 

voorziet in ICT&onderwijs, nieuwe 

onderwijsvoorzieningen campus 

Den Haag en 

onderwijsintensivering.   

  

Extra investeringen in het 

kader van studievoorschot 

worden volledig voorgelegd 

aan de medezeggenschap.  

Universiteit 

Maastricht 

  

 

€7,7 mln 

 

 

De UM zet vanaf 2014 structureel  

€4,5 miljoen in voor de versterking 

van de onderwijskwaliteit, met 

name voor uitbreiding van de staf.  

Er wordt jaarlijks €1 mln 

geïnvesteerd in onderwijskwaliteit, 

waaronder de vernieuwing van het 

Probleem Gestuurd Onderwijs. 

Daarnaast wordt door de 

faculteiten gemiddeld €1,2 mln per 

jaar geïnvesteerd in 

vernieuwingsprogramma’s.  

In de periode 2015-2017 gaat 

jaarlijks nog eens €1 mln naar 

onderwijsaanbodvernieuwing.  

Op verzoek van de studenten wordt 

het aantal ‘learning spaces’ 

substantieel uitgebreid. 

 

De medezeggenschap is 

vanaf het begin bij de 

planvorming betrokken en 

wordt periodiek 

geïnformeerd over de 

voortgang via de 

kwartaalrapportages.  

Universiteit 

Twente 

 

€2 mln Investeringen in verbetering van 

de onderwijskwaliteit, voornamelijk 

voor de invoering van het TOM-

onderwijsmodel in de bachelorfase 

en de opstart van het University 

College ATLAS. Daarnaast zijn 

enkele nieuwe initiatieven gestart 

die ook kwaliteitsverbetering tot 

doel hebben: Het UT-Designlab 

(€1,1 mln) en “Classroom of the 

future” (€ 0,3 mln). 

 

Medezeggenschap is 

nadrukkelijk betrokken bij 

het nieuwe onderwijsmodel 

en ATLAS en de 

investeringen daarin. Na 

soms uitgebreide discussies 

heeft de UR ingestemd met 

de plannen en uitgaven 

hiervoor. 

 



 

Universiteit Bedrag 

2015 

(afgerond) 

Investeringen Betrokkenheid 

medezeggenschap bij 

investeringen 2015  

De UT heeft de kwaliteitsimpulsen 

gefinancierd uit lopende middelen 

(voornamelijk uit de middelen in 

het kader van het Sectorplan 

Techniek en de tijdelijke 

Rijksbijdrage voor profilering en 

zwaartepuntvorming). De UT 

beschikt niet over de mogelijkheid 

reserves in te zetten vanwege de 

zeer beperkte financiële ruimte. 

 

Universiteit 

Utrecht  

 

€15 mln Investeringen in:  

 kleinschalig onderwijs, 

verbeteren student/staf ratio, 

aanpak werkdruk; 

 blended learning/bring your 

own device (resultaat komt in 

fases, nog niet alles precies op 

1 september gerealiseerd) 

 Uitbreiden studieplekken 

 

Middelen zijn gevonden door 

enerzijds herschikking (ten 

behoeve van onderwijskwaliteit, 

ten laste van de exploitatie) en 

anderzijds door vanuit de reserves 

3x €5 mln toe te voegen aan de 

impuls onderwijskwaliteit.  

 

De UU investeert daarnaast de 

aankomende jaren circa €5 mln om 

de audiovisuele middelen in alle 

onderwijsruimtes uniform op een 

hoger en robuust niveau te 

brengen.       

 

Alle investeringen zijn  

besproken met de 

medezeggenschap. 

 

 

Universiteit 

van 

Amsterdam 

 

- Prioriteit: in dienst houden van 

gekwalificeerde docenten/personeel 

(en niet in gebouwen), méér dan 

we eerder van plan waren, met 

name door Faculteiten Geestes-

wetenschappen en Rechten meer 

tijd te geven om effect daling 
studenten op te vangen. 

Daarnaast investeringen in 

vernieuwing van aanbod (zoals 

PPLE, European Studies), in 

vernieuwing ELO, in digitaal 

toetsen, en in maatregelen 

onderwijsvernieuwing waarvoor op 

dit moment een werkgroep 

voorstellen ontwikkelt. Voor 2016 

en 2017 wordt jaarlijks €4 mln 

Uitgebreid debat met de 

medezeggenschap over 

prioriteitstelling, breder dan 

investeringen 

studievoorschot. 

 

In Kaderbrief wordt relatie 

gelegd met wat vanuit 

studievoorschot/agenda 

OCW wordt verwacht en wat 

UvA meerjarig gaat doen.    



 

Universiteit Bedrag 

2015 

(afgerond) 

Investeringen Betrokkenheid 

medezeggenschap bij 

investeringen 2015  

extra ruimte gemaakt om de 

gevraagde voorinvestering uit te 

voeren. Tempo om te kunnen 

investeren in mensen wordt mede 

bepaald door (on)zekerheid over 

impuls vanuit de overheid op de 

langere termijn en de snelheid 

waarmee het bestaande tekort 
ingelopen kan worden. 

 

Vrije 

Universiteit 

 

€16,7 mln 

 

In de Onderwijsagenda, 

kleinschalig onderwijs en het 

verbeteren van de staf/student 

ratio wordt €10,2 mln 

geïnvesteerd. Voor de Tweejarige 

wetenschappelijk masters wordt 

€6,5 mln geïnvesteerd. 

 

Daarnaast wordt nog €14 mln 

geïnvesteerd in faciliteiten, gericht 

op onderwijs 

(campus/leeromgeving) & 

onderzoek.  

 

Geld wordt vrijgemaakt door 

enerzijds tijdelijk interen op het 

eigen vermogen en anderzijds via 

herschikken binnen de begroting 

(minder overhead/ondersteunend 

en beheerspersoneel) 

 

De medezeggenschap is 

betrokken: de 

investeringsprogramma’s 

zijn - als onderdeel van de 

begroting – de afgelopen 

jaren met de 

medezeggenschap 

besproken.  

 

Wageningen 

University 

 

€3 mln  

 

 

Totaal circa €3 mln aan extra 

investeringen in: distance learning 

opleidingen, honours programma, 

omzetten onderwijsbonussen naar 

innovatiemiddelen, thesis-

werkplekken, uitbreiding ICT-

systemen voor onderwijs en een  

upgrade/uitbreiding van  gebouwen 

vanwege groeiende 

studentaantallen. 

Daarnaast, op verzoek van 

studenten, een extra investering 

van €5 mln in nieuwe sporthal.  

 

De voorgenomen 

investeringen voor 2015 zijn 

uitgebreid besproken met 

de medezeggenschap.  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bastiaan Verweij,  woordvoerder VSNU: 06 - 43 26 97 55 
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