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1. Inleiding
Het College van Bestuur zet in op het beleidsrijker maken van de planning & controlcyclus van de
UT, zowel voor wat betreft de sturings- (planning) als de beheersingskant (control). Met ingang
van begrotingsjaar 2008 betekent een en ander, dat deze nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting is opgesteld door de toekomstige concerndirecties, waarin zowel de financiële als de
inhoudelijke kaders voor het begrotingsjaar 2008 worden beschreven. Daarnaast zal nadrukkelijker aandacht besteed worden aan het concretiseren van de strategische doelstellingen aan de
hand van prestatie indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie en bedrijfsvoering en zullen streefdoelen ten aanzien van enkele centrale prestatie-indicatoren
geformuleerd dienen te worden.
Het algemene kader van het Instellingsplan, waarin de strategie van de UT voor de middellange
termijn is verwoord, wordt jaarlijks uitgewerkt in een Bestuurlijke Agenda van het College van Bestuur voor het komende begrotingsjaar. Deze Bestuurlijke agenda vormt een belangrijk onderdeel
van de voorliggende nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting. De Bestuurlijke Agenda richt zich
op een beperkt aantal prioriteiten uit het Instellingsplan die in het komende begrotingsjaar zullen
worden uitgewerkt. In financiële zin zijn deze inhoudelijke prioriteiten vervolgens in de nota verwerkt in het verdeelmodel en de invulling van het budget Universitaire Stimulering. Aangegeven
wordt hoeveel eerste-geldstroommiddelen een faculteit onderzoekinstituut of dienst in beginsel
krijgt toegewezen in 2008. Naast de Bestuurlijke Agenda treft u geïntegreerd aan de begrotingsrichtlijnen en het begrotingsbod. Het begrotingsbod is uitgerekend op basis van het bestaande UTverdeelmodel en daarna verwerkt in het Herzien UT-verdeelmodel.
De eenheden kunnen op basis van de inhoudelijke prioriteiten en het budgettaire kader in de nota
Kaderstelling voor het komende begrotingsjaar hun jaarplan met onderliggende deelbegroting voor
begrotingsjaar 2008 opstellen. De faculteiten en instituten wordt tevens verzocht een meerjarenexploitatieraming in te dienen over de periode 2008 t/m 2011.
Besloten is de nota Kaderstelling vóór de zomer vast te stellen om met name de faculteiten en
instituten meer tijd te geven voor het maken van meerjarige afspraken ten aanzien van de onderzoekinzet van faculteiten in de instituten, het vervolgens opstellen van hun jaarplannen inclusief
onderliggende deelbegrotingen en de plannen in de eigen eenheid uitvoeriger te bespreken voorafgaand aan de indiening in september en het najaarsoverleg.
De besluitvorming en nadere uitwerking van Moderne en Efficiënte Bedrijfsvoering is nog niet zover afgerond dat nieuwe diensten, lastenverschuivingen en bezuinigingen in het verlengde van
deze operatie in de Nota Kaderstelling kunnen worden verwerkt. In de nota wordt daarom uitgegaan van de huidige organisatieopzet en lastenverdeling. In oktober/november 2007 zal de
omzetting van de huidige diensten naar de nieuwe diensten, verschuiving van personeel in de faculteiten en instituten naar de nieuwe diensten/servicecentra en de toerekening van de M€ 5
bezuinigingen naar de faculteiten worden verwerkt in een aanpassing van de begrote baten en
lasten 2008. Hierbij zullen de in september ingediende deelbegrotingen op basis van de huidige
situatie als vertrekpunt dienen. In de in januari uit te brengen UT-begroting 2008 zullen dus de effecten van MEB en de verdeling van de bezuinigingen zijn verwerkt.
De opbouw van deze nota is als volgt. De Bestuurlijke agenda is opgenomen in § 2. In § 3 wordt
een korte toelichting gegeven op de inschatting van de beschikbare middelen voor 2008. In de
volgende §§ 4 t/m 7 worden respectievelijk toelichtingen gegeven bij de aanpassingen die zijn
verwerkt in het UT-verdeelmodel 2008 en de normatieve uitkomsten van dit verdeelmodel, het beleidskader van de strategische budgetten in Universitaire Stimulering, de veranderingen in de CO’s
en de TCO’s en de veranderingen in de interne doorberekeningen. In § 8 tenslotte wordt de verdere procesgang weergegeven voor de opstelling van de jaarplannen en de deelbegroting 2008 van
de faculteiten, onderzoekinstituten en de diensten.
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2. Bestuurlijke Agenda
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van nieuw beleid op verschillende terreinen. In 2008 moeten hiervan de vruchten worden geplukt. Rode lijn door alle
voornemens en plannen is groei in omvang en kwaliteit van de kerntaken: onderwijs, onderzoek
en valorisatie. Het College, de Decanen en de Wetenschappelijk Directeuren streven er naar de
ambities die ze op deze terreinen hebben te realiseren in een sfeer van onderling vertrouwen en
samenwerkingsbereidheid. De eerdergenoemde planning & controlsystematiek sluit daarbij aan
door concrete doelen te formuleren, maar financieel en beleidsmatig meer ruimte te geven in de
organisatie om die doelen te realiseren. Het is ook de inzet van de lopende reorganisatie (Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering), die moet resulteren in betere en meer efficiënte ondersteuning van
het primaire proces.
Samenwerking en vertrouwen stoppen echter niet bij de grenzen van de organisatie. Meer dan ooit
zal de UT in 2008 inzetten op samenwerking met haar partners, zowel in de wereld van onderwijs
en onderzoek (ITC, 3TU en ECIU) als met het bedrijfsleven en overheden.

2.1 Onderwijs
Het onderwijs van de UT is in vrijwel alle programma’s van
- Kwaliteitszorg en
bijzonder hoge kwaliteit. Maar het kan beter. Bij sommige opstudentenvolgsysteem
leidingen zijn uitval en gemiddelde studieduur te hoog. Het
- Basiskwalificatie onderwijs
effectief aanpakken van deze problemen, bijvoorbeeld met
- Nieuw onderwijsaanbod
begeleiding op maat voor studenten, maar ook gerichte trai- Verdere ICT integratie
ning voor docenten, vooronderstelt betrouwbare informatie
- Competenties
over het onderwijsproces. Nu ontbreekt die informatie vaak.
- Studentbetrokkenheid
Daarom wil de UT in 2008 een instellingsbreed studentenvolgsysteem hebben gerealiseerd dat het mogelijk maakt
problemen bij individuele studenten vroegtijdig te signaleren en de student te hulp te komen, maar
dat het ook mogelijk maakt knelpunten in de opleidingen duidelijk zichtbaar te maken. Een secundaire reden hierop in te zetten is de toegenomen druk om over opleidingsprestaties en faciliteiten
te rapporteren, bijvoorbeeld in accreditatieprocedures. Goed informatiemanagement in een instellingsbreed kwaliteitszorgsysteem moet dergelijke procedures vergemakkelijken (bijvoorbeeld ook
door in de toekomst eventuele gedeeltelijke instellingsaccreditatie mogelijk te maken) en het aantal successen vergroten.
Een belangrijke factor in de kwaliteit van onderwijs is de kwaliteit van de docent. Met de 3TU partners zal de UT koploper zijn in het invoeren en wederzijds erkennen van een Basiskwalificatie
Onderwijs (BKO); een hoogwaardige training en toets van basis onderwijscompetenties voor
nieuwe staf. De BKO zal in 2008 de huidige training vervangen.
In 2008 moeten ook een tweetal nieuwe onderwijsinitiatieven in de bachelorfase van de grond komen. Doel is expliciet om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daartoe wordt gekeken naar een
Engelstalige bacheloropleiding in de techniek en een brede bacheloropleiding in de faculteit EWI
die de werktitel Creative Technology draagt. Minstens een van beide initiatieven moet in 2008 de
eerste studenten verwelkomen.
Een derde ambitie op onderwijsgebied is een significante volgende stap te zetten in de integratie
van ICT in het onderwijs. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de realisatie van een ook internationaal toonaangevende infrastructuur. De volgende uitdaging is deze zo te operationaliseren
dat ze integraal deel kan worden voor het onderwijs voor meer dan de administratieve ondersteuning en de beschikbaarheid van literatuur. In daadwerkelijk online afstandsonderwijs wordt
voorlopig alleen geïnvesteerd met het oog op deficiëntietrainingen en –tests voor instromers (in
het bijzonder m.b.t. wiskunde). Voor de reguliere opleidingen wordt gezocht naar vormen van
Blended Learning, oftewel het integreren van online onderwijservaringen met de niet te onderschatten waarde van het op geregelde basis fysiek deel uitmaken van een campusgemeenschap
met docenten en collega-studenten. Een substantieel aantal deficiëntietrainingen en –tests en een
omgeving voor blended learning-vormen moet in 2008 gerealiseerd worden om voldoende ervaring op te doen voor de opschaling naar UT-niveau in 2009.
Het aanbieden van online deficiëntietrainingen en –tests is niet voldoende om effectief om te kunnen gaan met de stijgende internationale mobiliteit van studenten. Een voorwaarde voor het
effectief vaststellen van de toelaatbaarheid van de steeds grotere en meer diverse groepen stuOntwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
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denten voor met name de masteropleidingen vooronderstelt ook een gestandaardiseerde manier
van uitdrukken van toelatingsvereisten. Daarvoor is in het kader van de Europese harmonisatie
van het Hoger Onderwijs een systematiek van competenties in ontwikkeling. De UT wil daar nadrukkelijk aansluiting bij zoeken. Een pilot die nu loopt bij de faculteit MB moet in 2008 resultaten
opleveren die het mogelijk maken UT-breed te starten met het vertalen van vooropleidingvereisten
en eindtermen van de masteropleidingen.
Competentieontwikkeling is niet alleen onderdeel van het curriculum in enge zin, maar van de hele
studie-ervaring die de UT haar studenten biedt. Het lidmaatschap van een academische campusgemeenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Het activisme in die gemeenschap is van oudsher
een trots van de UT en ook een belangrijk deel van de leerervaring van de student. De UT ziet dan
ook met lede ogen aan dat studenten in de afweging van de besteding van hun vrije tijd meer en
meer kiezen voor baantjes in bijvoorbeeld de horeca en minder voor het activisme. Met begrip
voor de economische motivering voor die keuze, is de UT voornemens samen met de Student
Union in 2008 werk te maken van het formeel erkennen van de competenties die met activisme
worden opgedaan. Daarnaast zal substantieel meer ruimte worden gecreëerd voor het aanstellen
van studentmedewerkers in uitdagende functies, in zowel het onderwijs als in onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering.

2.2 Onderzoek
Een continue ambitie van de UT is de integratie van het onderzoek in de technische, maatschappij- en gedragswetenschappen. In 2008 moet die ambitie een nieuwe impuls
krijgen, vooral door het thema ‘gezondheid’ verder te ontwikkelen als pijler onder het UT-onderzoek.

versterking thema gezondheid
- verlichting administratieve
druk
- meer doorstroom van MSc
naar PhD

Verder is het beleid er op gericht dat onderzoekers een optimale werkomgeving wordt geboden en
te dat onderzoekers zich met onderzoek bezig kunnen houden en zo min mogelijk met de administratie eromheen. Om onderzoekers te ontlasten worden de interne administratiesystemen voor
publicaties vereenvoudigd en beter geïntegreerd. Ook wordt de administratieve ondersteuning bij
het beheer van externe fondsen verder verbeterd.
Een belangrijke uitdaging is het voor studenten aantrekkelijker maken van de doorstroom naar de
PhD-fase. Experimenten met overlappende MSc-PhD programma’s en gefinancierde brugjaren
worden in 2008 geëvalueerd, en bij gebleken succes opgeschaald naar UT-niveau.

2.3 Groei
De UT heeft zich ten doel gesteld in 2010 een instroom te hebben bereikt die in de stabiele fase moet leiden tot een populatie
van 10.000 BSc, MSc en PhD-studenten. Om dat doel te bereiken zal met name worden ingezet op het vergroten van de
instroom in de bacheloropleidingen uit Nederland en Duitsland,
en voor de masteropleidingen op HBO-instroom in Nederland
en instroom uit de doellanden zoals die zijn vastgesteld (Binnen
de EEA: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Griekenland Verder in (Zuid)Oost-Europa: Rusland, Bulgarije, Turkije - In
Azie: China, Taiwan, Vietnam, Indonesië, India). In 2008 moet
aldus een instroom van 1550 bachelorstudenten worden gerealiseerd.

- naar 10.000 studenten
- intensievere werving
- minder belemmeringen bij
instroom
- ook MSc werving in Duitsland
- sterkere internationale relaties
- meer beurzen
- 5% meer promoties en
publicaties

Om deze ambitieuze doelen te bereiken zal de werving van bachelorstudenten sterk geïntensiveerd worden. Daarbij wordt in Nederland vooral ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid
van de UT in het algemeen en in het bijzonder op plekken waar ze nu ondervertegenwoordigd is.
Daarnaast wordt in samenwerking met de 3TU partners meer geïnvesteerd in het imago van de
techniek, met name onder vrouwelijke scholieren.
Een andere manier om het onderwijs van de UT te vergroten, is het wegnemen of verlagen van
administratieve drempels. De eerder genoemde standaardisering van toelatingsvereisten helpt
daarbij, evenals de online deficiëntietests en – trainingen. Maar er is meer nodig. Zo zullen met
meer HBO-instellingen instroom-minoren worden opgezet en zal voor een aantal opleidingen (zowel bachelor als master) opnieuw worden gekeken naar de hoogte van de toelatingseisen (met
name voor de talen bij buitenlandse studenten en voor wiskunde in het algemeen) en de mogelijkOntwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
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heden om die te verlagen voor specifieke groepen potentiële studenten. Deze studenten zullen
dan eventueel een aangepast programma volgen, en extra gemonitord en begeleid worden.
Op het snijvlak van aansluiting en werving wordt in 2008 de grote hoeveelheid aansluitingsactiviteiten, trainingen en andere inhoudelijke activiteiten voor middelbare scholieren, die voor een
belangrijk deel ook online worden aangeboden, beter zichtbaar gemaakt. Door dit omvangrijke
geheel beter op elkaar af te stemmen en op een professionele manier onder één vlag naar buiten
te brengen, verwacht de UT meer belangstelling voor de activiteiten en indirect voor de UT als totaal te genereren.
Voor de masterwerving wordt ook met name ingezet op de professionalisering van de informatievoorziening aan potentiële studenten. Enerzijds door het verbeteren van het materiaal (web en
brochures), anderzijds door het verhogen van het serviceniveau in de directe informatievoorziening en de mogelijkheden voor studenten om direct in contact te komen met de verantwoordelijken
voor de betreffende opleiding. De werving zal daarnaast ook in Duitsland sterk geïntensiveerd
worden. Hierbij wordt samengewerkt met de collega-instellingen in de UNON (Universiteiten
Noord-Oost Nederland).1
Met het oog op het vergroten van de verdere internationale instroom zal de nadruk in 2008 liggen
op het uitbreiden van het netwerk van partnerinstellingen waarmee afspraken worden gemaakt
over toelaatbaarheid van studenten en gezamenlijke programma’s. Verder zal fors worden geïnvesteerd in de uitbreiding van het beurzenaanbod, zowel met eigen derde geldstroommiddelen als
met giften van derden. Het fonds moet met M€ 0,5 groeien in 2008.
Ook voor de groei van het onderzoek heeft de UT zich een doel gesteld. Investeringen op dit gebied betalen zich minder snel uit vanwege de lange doorlooptijden van promotietrajecten en
publicaties in toonaangevende tijdschriften. Eerdere investeringen moeten in 2008 niettemin
vruchten afwerpen. De UT verwacht 5% meer instroom van promovendi, 5% meer daadwerkelijk
dissertaties (ondermeer door het verhogen van het rendement van lopende promotietrajecten), en
5% meer refereed publicaties over de linie.

2.4 Internationalisering
Zoals gesteld in de vorige paragraaf, wordt voor het realiseren
van de groeidoelstelling veel naar het buitenland gekeken.
Groei is echter niet de enige reden om dat te doen. De UT is
het verplicht aan haar studenten om ze zo goed mogelijk voor
te bereiden op de globaliserende wereld en in het onderzoek
is het een sine qua non.

- 25 nieuwe samenwerkingsverbanden
- 30 EC Engelstalig in iedere
bachelor
- 100% docenten en 50% OBP
getest op Engels
- 500 studenten in vrijwillige
taaltraining

In 2008 ligt de nadruk zoals gezegd op het intensiveren van
de samenwerking met partners, voor de doorstroom maar ook
voor uitwisseling van studenten en staf en om nieuw onderwijs te ontwikkelen. De ECIU partners
zijn daarbij de eerst aangewezenen. Het ambitieuze doel is om 25 nieuwe samenwerkingsrelaties
te bereiken in 2008. Dat kunnen beginnende uitwisselingsrelaties zijn, maar met name ook intensievere
vormen
van
samenwerking
in
twin-programmes.
Een
select
aantal
samenwerkingsverbanden moet in 2008 leiden tot minstens twee joint masters die in aanmerking
kunnen komen voor Erasmus Mundus of AsiaLink erkenning.
De basis voor veel relaties is de samenwerking in onderzoek maar ook steeds vaker de uitwisselen van studenten. Om die utwisseling te stimuleren is het ondermeer nodig het aanbod van
Engelstalig onderwijs in de bachelorfase te vergroten. Het streven is in 2008 in alle opleidingen 30
EC in het Engels beschikbaar te hebben, zodat iedere opleiding in staat is een volwaardige uitwisselingsrelatie aan te gaan. In veel gevallen betekent dat niet alleen vertalen van onderwijs maar
vooral ook internationaliseren van de casuïstiek.
Goed Engelstalig onderwijs vooronderstelt goede taalvaardigheid bij zowel docenten als studenten. Alle docenten die betrokken zijn bij Engelstalig onderwijs moeten in 2008 getest zijn op hun
vaardigheid en zijn begonnen aan een training als hun vaardigheid bij die test onder de maat
bleek. Ook met het testen van het OBP dat geregeld contact heeft met buitenlandse studenten
moet een begin zijn gemaakt. Streven is 50% in 2008 getest te hebben.
1

Het is niet mogelijk hier duidelijke prestatie-indicatoren te geven, omdat door het ontbeken van de ‘harde knip’ niet gemeten kan worden wat de actuele prestaties zijn.

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

pagina 4

Studenten worden bij toelating (impliciet) getest op hun vaardigheid in het Engels. Niettemin moet
hun verdere ontwikkeling in die taal worden gestimuleerd. Daarvoor zal het volgen van cursussen
aantrekkelijker worden gemaakt, ondermeer door de prijs verder te laten zakken. In 2008 moeten
500 studenten een taaltraining in Engels volgen.

2.5 Samenwerken en ondernemen
Met de Provincie Overijssel en de Netwerkstad Twente
heeft de UT zich tot doel gesteld in 2020 10.000 arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd. Kennispark Twente wordt
het kristallisatiepunt voor de valorisatieactiviteiten die deze
arbeidsplaatsen moeten voortbrengen.

- 10 nieuwe spin-offs
- 20 nieuwe TOP-regelingen
- 70 koppelingen via
Kennisportal
- 15 patenten

Met beproefde en nieuwe projecten wordt het ondernemerschap op de UT verder gestimuleerd. Daarbij ligt de nadruk meer dan in het verleden ook op
het stimuleren van het doorgroeien van bestaande spin-offs. Dat moet worden bereikt door betere
ondersteuning en training. De activiteiten zullen met ingang van 2008 jaarlijks in plaats van vijfjaarlijks worden gemonitord. Daarnaast moeten in 2008 30 nieuwe spin-offs het licht zien, inclusief 20
nieuwe TOP-ers.
In samenwerking met de Studentunion wordt het gebruik van de Kennisportal gestimuleerd onder
studenten en bij ondernemers in de regio. Dit moet leiden tot minimaal 70 koppelingen tussen studenten en ondernemers in 2008.
Het opbouwen van expertise en ondersteuning bij het licenseren van nieuwe technologie in samenwerking met de 3TU partners moet leiden tot 15 gehonoreerde patenten en nieuwe
samenwerkingsverbanden.

2.6 Bedrijfsvoering
Het lopende project Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering moet
leiden tot een effectievere interne serviceorganisatie. De implementatie van de organisatieveranderingen die daarvoor
gepland zijn zal ook in 2008 nog een stempel drukken op de
bedrijfsvoering. Tegelijk zal in 2008 het managementinformatiesysteem verder worden geïmplementeerd, waarmee het
mogelijk wordt via duidelijke prestatie-indicatoren het functioneren van de organisatie en haar verschillende onderdelen
beter beheersbaar te houden.

- afronding Efficiënte Moderne
Bedrijfsvoering
- implementatie systeem van
prestatie-indicatoren
- nieuw Onderwijs- en
Studenteninformatiesysteem
- intensivering Arbo &
Milieuzorg
- HRM agenda: stimuleren jong
talent, doorstroom vrouwen in
hoge posities en professioneel
leiderschap

Een ander vlak waarop het informatiebeheer vernieuwing zal
zien, is de onderwijs-, examen- en studentenadministratie. In
2008 moet een begin zijn gemaakt met het uitrollen van een nieuw systeem dat deze taken op een
geïntegreerde manier en met een zo gering mogelijke administratieve druk mogelijk maakt. De
noodzaak voor de forse investeringen die daarvoor nodig zullen zijn komt niet alleen voort uit de
interne behoefte aan kwaliteit, maar ook omdat buiten de instelling nieuwe systemen (zoals studielink) en nieuwe compliancy-eisen hun intrede doen.
Nieuwe eisen worden ook gesteld op het gebied van Arbo en met name milieuzorg. De UT is het
aan haar status als hoogwaardig kennisinstituut verplicht om hierin een voortrekkersol te spelen
en is dus ook voornemens dat in 2008 te doen met een ambitieus milieuplan.
Sluitstuk van de voornemens voor 2008 is het HRM, niet vanwege de prioriteit, maar omdat het
verschillende ambities overkoepelt. Wil de UT haar positie versterken, dan zal ze aantrekkelijk
moeten zijn voor talent, van elke leeftijd, geslacht of herkomst. In 2008 ligt de prioriteit bij het stimuleren van jong talent. In onderzoek, zoals hierboven gezegd, maar ook in onderwijs en
ondersteuning. Ook daar moeten functies uitdagend zijn en perspectief bieden, en moet de UT
een stimulerende werkgever kunnen zijn. Een verdere prioriteit is het stimuleren van de doorstroom van vrouwen in hoge posities. Binnen de al erbarmelijke prestaties van Nederlandse
kennisinstellingen op dat gebied zit de UT ook nog eens in de staartgroep. Dat moet in 2008 veranderen.
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Voorwaarde voor deze beleidsvoornemens is dat het leidinggevende kader goed toegerust is voor
haar functie. Daartoe wil de UT een visie op zowel academisch als professioneel leiderschap ontwikkelen die als referentie kan dienen voor zowel trainingen als de werving van nieuw personeel.

2.7 Prestatie-indicatoren
Een drietal duidelijk meetbare indicatoren moeten zichtbaar maken of de hierboven genoemde
voornemens resultaat hebben. Dat zijn achtereenvolgens:
• De instroom van bachelors
• Het aantal promoties
• De doorstroom van vrouwen naar hoge posities
De UT wil duidelijke streefwaarden op deze gebieden, gedifferentieerd naar de faculteiten, onderzoeksinstituten en diensten (waar relevant; zie bijlage’s 1, 2 en 3 voor jaarplanstramien).
De instroom van bachelors (zonder pre-masters) lag in 2005 op 1300, in 2006 op 1317 en zal in
2007 in dezelfde omgeving uitkomen. In 2008 moet zoals gezegd ca 1550 worden gehaald. Dat
betekent een groeiambitie van gemiddeld 12% ten opzichte van het gerealiseerde gemiddelde
over de afgelopen periode. Kijkend naar de verschillende situaties per faculteit, zowel intern als
extern op de markt, komt de UT op de volgende streefcijfers per faculteit.
Streefcijfers bachelorinstroom
CTW 310
EWI
180
GW
320
MB
390
TNW 350

2

En steeds groter deel van deze studenten en natuurlijk voor de masterstudenten zal uit het buitenland komen. Bij voortzetting van de trend zal dat aantal in 2010 rond de 20% liggen, en daarmee
fors hoger zijn dan de aanvankelijke ambitie van de UT, zoals verwoord in het Instellingsplan. Op
het verder stijgen van de buitenlandse instroom wordt versterkt ingezet. De verwachte prestaties
op dat gebied zullen door de aard van de opleidingen sterk variëren per faculteit. Gedifferentieerde
ambities zullen nog vastgesteld worden.
Een ander onderwerp waarvoor de UT per faculteit duidelijke ambities wil stellen is het onderwijsrendement. Dat wordt bemoeilijkt door de recente introductie van de BaMa-structuur. Door de
veranderde opleidingsduur en de nog zeer jonge masteropleidingen is het volgen van cohorten
studenten over een langere termijn, en het vaststellen van trends in hun rendement, niet evident.
Hiervoor wil de UT niettemin op korte termijn een systematiek uitwerken, om ook hier tot duidelijke
ambities te komen.
Het aantal promoties is de laatste jaren fors toegenomen. De UT zit goed op lijn om de ambitie
van 200 promoties in 2010 te bereiken. De verschillen in de ontwikkeling bij de verschillende instituten zijn echter groot en de som van de verschillende ambities blijft achter bij de ambitie van de
UT als totaal. In het besef dat groei in instroom niet eerder dan binnen vier jaar tot groei in promoties zal leiden wil de UT toch streefwaarden voor 2008 stelllen.
Streefcijfers promoties
MESA+
44
IMPACT
40
IGS
20
IBR
18
CTIT
42
BMTI
22
Voor de doorstroom van vrouwen naar hogere functies ontbreekt het aan een beeld van de huidige
stand van zaken en de recentelijk ontwikkeling. Deze getallen worden op korte termijn vastgesteld.
2

Het college wil naar aanleiding van dit eerste concept in discussie treden met faculteiten en instituten, en
in de najaarsoverleggen komen tot definitieve gedeelde ambities voor bachelorinstroom, buitenlandse studenten, promoties en doorstroom van vrouwen in 2008.
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Het streven is om de verhouding mannen en vrouwen in iedere functieschaal in balans te brengen.
Faculteiten en diensten zullen in 2008 de verschillen tussen het aantal mannen en vrouwen in wetenschappelijk functies op HGL en UHD-niveau significant hebben verbeterd, evenals in OBPfuncties schaal 13 en hoger. Faculteiten MB en GW zitten goed op lijn om boven het streefniveau
van 20% gemiddeld in 2010 uit te komen, en zullen die trend verstrekt doorzetten. De faculteiten
EWI, CTW en TNW zitten in een moeilijker pakket, maar zullen ook in de buurt van de 20% komen in 2010. Dat betekent de volgende streefcijfers in 2008:
Streefcijfers vrouwen in hoge posities (hoogleraar, UHD of OBP schaal 13+)
MB
25%
GW
20%
EWI
10%
CTW 8%
TNW 8%

3. Beschikbare middelen
3.1 Ontwikkelingen rijksbekostiging
Bij de Begroting 2007 kon nog gemeld worden dat de onderwijsbekostiging in het BaMa-model op
basis van de invoering van het systeem van leerrechten per 1 september 2008 volop in ontwikkeling was. In het vroege voorjaar 2007 werd echter duidelijk dat het wetsontwerp Financiering
Hoger Onderwijs (FHO), waarin o.a. de invoering van de leerrechten per 1 september 2008 was
voorzien, controversieel is verklaard en door de minister is teruggenomen. Daarmee is een eind
gekomen aan een jarenlange discussie tussen ministerie en de universiteiten over de invoering
van de leerrechten. Door de universiteiten zijn in deze discussie vooral de te verwachten beheersingsrisico ’s en de administratieve lastenverzwaring betrokken.
Inmiddels (mei 2007) heeft de Minister de HBO-raad en de VSNU gevraagd om gezamenlijk met
een voorstel voor een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs te komen. Duidelijk is
echter dat voor de (rijks)Begroting 2008 geen rekening gehouden hoeft te worden met een gewijzigde bekostigingssystematiek voor het wetenschappelijk onderwijs.

3.2 Prognose Rijksbijdrage 2008
In onderstaande prognose van de ontwikkeling van de rijksbijdrage 2006/2007 en de structurele
doorwerking daarvan naar 2008 zijn de autonome ontwikkelingen van het macro-kader voor de UT
doorgerekend conform het huidige relatieve aandeel van de UT in het macro-kader (5,38%). Ten
opzichte van de rijksbijdrage Begroting 2007 is deze geactualiseerd op basis van de laatste stand
van zaken van de bekende autonome ontwikkelingen zoals gegeven in de Cfi-brieven d.d. 19 september 2006 (km. BVH/BHO-2006/152777M (Begroting 2007) en d.d. 12 december 2006 (km.
BVH/BHO-2006/210472M (Begroting 2006). In 2007 is, ten tijde van opstelling van deze nota, van
OC&W/CFI-zijde geen nadere informatie over de begrotingsjaren 2007 e.v. verstrekt.
In navolgend overzicht wordt de prognose van de rijksbijdrage gegeven op basis van het loon- en
prijsniveau 2006. Voor de prognose van de loon- en prijscompensaties 2007/2008 heeft de UT
een vordering op de Minister opgenomen onder de post interne toevoegingen.
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Specificatie normatieve Rijksbijdrage (BaMa) 2008 versus 2007 voor de UT

M€

totaal
Bod 2007 BaMa 2007 excl. NF technische geneeskunde
NF Technische geneeskunde
BaMa 2007 incl. NF technische geneeskunde

OW

OZ

135,0

45,5

6,6

6,6

141,6

52,1

89,5
89,5

Mutaties rijksbegroting 2007 na UT-Bod 2007 met struct. doorwerking 2007 e.v.
NF Technische geneeskunde

2,3

Afwijking prognose Prinsjesdag

0,4

2,3
0,1

0,3

54,5

89,8

2,7
144,3
Autonome ontwikkelingen 2006 en eerder met struct. doorwerking naar 2008 (e.v.)
ILC 2008 (minus taakstelling)

0

Diverse loonbijstellingen

0

Studenten aantallen (tranche 2003)

0,2

0,2

Studenten aantallen (tranche 2005)

1,2

1,2

diversen

0,2

0,1

0,1

56

89,9

1,6
145,9
Autonome ontwikkelingen 2007 met struct. doorwerking naar 2008 (e.v.)
Bezuiniging leerlingenvolume/studentenaantallen

-0,2

-0,2

Extra investeringen HO

0,4

0,4

Loonbijstelling 2007

wordt interne toevoeging

prijsbijstelling 2006

0,1

prijsbijstelling 2007

0,1

wordt interne toevoeging

Promotievouchers HBO-docenten

0,2

0,2
0,5
146,4

Verwachte autonome ontwikkeling rijksbijdrage UT 2008
B2008

56,2

90,2

Prestaties (t.o.v B2007)
onderwijs:
onderzoek:

eerstejaars

pm

diploma 's

pm

promoties

0,5-

0,5-

ontwerpers

1,2

1,2

smartmix

pm
0,7

BaMa 2008 incl. NF technische geneeskunde

147,1

56,2

90,9

NF Technische geneeskunde
BaMa 2008 excl. NF technische geneeskunde

8,9
138,2

8,9
47,3

90,9

Autonome ontwikkelingen:
De belangrijkste autonome ontwikkelingen in 2006 en 2007 met de structurele doorwerking daarvan naar 2008 en verder, alsmede de te verwachten prestatie-effecten op het UT-aandeel in de
rijksbegroting 2008 worden hieronder nader toegelicht.
• NF technische geneeskunde:
De jaarlijkse tranches van de numerus fixus middelen voor de opleiding technische geneeskunde,
oplopend tot M€ 12,0 in 2010, verloopt volgens schema en kan als volgt worden weergegeven:
• Het numerus fixus bedrag voor technische geneeskunde < 50 studenten is in 2008 gestegen met M€ 1,3 (van M€ 3,8 in 2007 tot M€ 5,1 in 2008).
• Het numerus fixus bedrag voor 50-100 studenten is in 2008 gestegen met M€ 1,0 ( van
M€ 2,8 in 2007 tot M€ 3,8 in 2008).
Daarmee komt de totale bijdrage van het rijk voor de opleiding Technische geneeskunde op een
bedrag van M€ 8,9 in 2008.
• Gestegen studentenaantallen:
Op basis van referentieramingen worden extra middelen voor gestegen studenten-aantallen aan
het wetenschappelijk onderwijs toegekend. Deze bijstellingen hebben zowel in 2003 als in 2005
(Paasakkoord) plaatsgevonden met een structurele doorwerking naar 2008 voor een totaal bedrag
van M€ 1,4. Op dit bedrag wordt in 2008 een bedrag van M€ 0,2 in mindering gebracht als gevolg
van een in 2006 opgelegde bezuiniging in verband met een geconstateerde lagere raming van de
studentenaantallen in het wetenschappelijk onderwijs.
• Extra investeringen Hoger Onderwijs:
Gelet op het belang dat door het Kabinet wordt gehecht aan de verdere versterking van de kenniseconomie en van het innovatief vermogen is in 2006 besloten tot een extra investering in het
Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

pagina 8

hoger onderwijs. Voor 2008 bedraagt de totale investering M€ 12,4. Het UT-aandeel hierin bedraagt M€ 0,7 en is daarmee met M€ 0,4 gestegen ten opzichte van de Begroting 2007.
• Loon-, Prijsbijstelling 2006:
De geprognosticeerde rijksbijdrage is gegeven op het loon- en prijsniveau 2006 conform de laatste
CFI-begrotingsbrieven. Voor de prognose van de loon- en prijscompensaties 2007/2008 heeft de
UT een vordering op de Minister opgenomen onder de post interne toevoegingen (zie betreffende
paragraaf hieronder).
• Promotievouchers HBO-docenten:
De Minister streeft er naar om het aantal promoties van HBO-docenten te verhogen door HBOdocenten te stimuleren te gaan promoveren. Voor de universiteiten zijn hiervoor middelen beschikbaar: M€ 1,0 in 2006, M€ 3,0 in 2007, oplopend tot M€ 5,0 per jaar vanaf 2008. Deze
middelen zijn, uitzonderlijk genoeg, toegevoegd aan het macrokader. De universiteiten worden
echter verzocht deze middelen voor het beoogde doel beschikbaar te houden. Het aandeel van de
UT in het bedrag over 2008 bedraagt M€ 0,2 en wordt centraal geparkeerd binnen de CBE in afwachting van opstellen/uitvoering van plannen.
• Diverse loonmaatregelen en overige bijstellingen:
Een aantal loonmaatregelen en overige relatief kleine (prestatie-) bijstellingen leveren de UT in
2008 per saldo een extra bedrag op van M€ 0,7.
Prestatie-effecten in rijksbegroting 2008:
Naar aanleiding van het vervroegd uitbrengen van het Begrotingsbod (geïntegreerd in deze nota
Kaderstelling) zijn de prestaties zoals die zullen gelden in de rijksbekostiging 2008 van de andere
universiteiten nog onbekend (formeel en informeel). Een prognose van de relatieve prestatie effecten kan dan ook slechts indicatief zijn.
Onderwijs: diploma-component
Naar aanleiding van de invoering van het Bachelor- en Mastersysteem, terwijl de doctoraal opleidingen nog doorlopen (t/m 2008), is in het rijksmodel een overgangstermijn afgesproken voor het
afbufferen van budgettaire consequenties t.a.v. de diplomabekostiging. Gedurende deze overgangstermijn is het moeilijk gebleken een goede inschatting te geven van de resultaten ten
aanzien van de te bekostigen diploma ‘s. Een redelijke indicatie van de diplomacomponent kan
echter gegeven worden op basis van de historische reeks van de eerstejaarsstudenten. Globaal
kan gesteld worden dat de instroom van eerstejaars in het studiejaar 2000/2001 van invloed is op
de rijksbekostiging van het aantal diploma ’s in het begrotingsjaar 2008.
Uit navolgende tabel blijkt dat landelijk een stijging van het aantal diploma ’s te verwachten is ten
opzichte van het voorgaande jaar (+0,5%) terwijl de UT relatief beter scoort (+5,9%).
Ontwikkelingen aantallen diploma 's op basis van historische reeks eerstejaars:
Bron: CBS
studiejaar

1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003

landelijk

32.880
31.920
28.710
28.130
29.260
30.610
32.310
32.460
34.430
35.810

index

100,0
97,1
87,3
85,6
89,0
93,1
98,3
98,7
104,7
108,9

%
jr. -1

-2,9%
-10,1%
-2,0%
4,0%
4,6%
5,6%
0,5%
6,1%
4,0%

UT

index

1390
1500
1233
1014
1050
1117
1170
1239
1232
1426

100
107,9
88,7
72,9
75,5
80,4
84,2
89,1
88,6
102,6

%
jr. -1

7,9%
-17,8%
-17,8%
3,6%
6,4%
4,7%
5,9%
-0,6%
15,7%

gevolgen
UT-Begr.
diplomacomponent

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Een voorwaarde voor een positief resultaat op de component diploma’s is dat de UT relatief beter
scoort dan de rest van de universiteiten. Dit is hier het geval, echter gezien het wisselende beeld in
het voorafgaande en het volgende jaar is er voor gekozen geen prestatie-effect voor de diplomacomponent op te nemen.
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Onderwijs: eerstejaars-component
Eveneens op grond van de hierboven gegeven argumentatie om in de prognose van de rijksbijdrage 2008 geen rekening te houden met prestatie-effecten in de diplomacomponent (onzekerheid
relatief aandeel UT) wordt ook geen rekening gehouden met een prestatie-effect in de component
eerstejaars.
Onderzoek:
De ervaring leert dat de hierboven aangegeven onzekerheden ten aanzien van de onderwijsprestatie-effecten zich in mindere mate binnen de onderzoeksprestaties voordoen. Hoewel ook hier het
relatief aandeel van de UT in de prestaties van belang is, kan geconstateerd worden dat de universiteiten meer “gelijk op” gaan waardoor de in het rijksmodel gebruikte prijzen voor promoties en
ontwerpers minder fluctueren. Om deze reden wordt het verantwoord geacht om met onderzoekprestatie-effecten ten aanzien van promoties en ontwerpers in de prognose 2008 rekening te
houden.
In onderstaande tabel zijn de onderzoekprestaties “promoties” en “ontwerpers” (gerealiseerd in
2006) die voor de UT worden meegenomen in het rijksmodel 2008 weergegeven. In 2008 worden
ten opzichte van de Begroting 2007 in totaal 2 promoties minder bekostigd wat een te verwachten
nadeel oplevert van M€ 0,5.
Om organisatorische redenen zijn bij de betreffende ontwerpersopleiding in 2005 (t.b.v. Begroting
2007) geen diploma ’s uitgereikt. De ontwerpersdiploma ‘s zijn inmiddels uitgereikt en ten behoeve
van de rijksbekostiging in 2008 opgegeven. Het voordelige prestatie-effect hiervan ten opzichte
van de Begroting 2007 bedraagt M€ 1,2.
Ook is bij de prognose van de rijksbijdrage geen rekening gehouden met de dynamisering van de
onderzoekscomponent in het Rijksbekostigingsmodel (Smartmix). Zoals ook bij de overige prestaties is op dit moment geen zicht op het relatieve aandeel van de UT in de prestaties die van
invloed zijn op de verdeling van de Smartmix (omzet 2e geldstroom en delen van de 3e geldstroom).
Prognose onderzoekprestaties in rijksbekostiging 2008 UT
Bron: initiële opgave UT-prestaties aan OC&W

prijs 2007 laag:

36,4 aantallen:

prijs 2007 hoog:

72,7

B2007

B2008

verschil

M€

Promoties
laag bekostigd

22

31

9

hoog bekostigd

144

133

-11

0,8-

totaal

166

164

-2

0,5-

1

20

19

1,2

Ontwerpers

63

totaal onderzoekprestaties

0,3

0,7

3.3 Collegegeld 2008
• Collegegelden
De collegegeldopbrengsten stijgen naar verwachting met M€ 1,3 ten opzichte van de Begroting
2007 ten gevolge van het stijgende aantal ingeschreven UT-studenten en de jaarlijkse indexering .
Voor wat betreft de wettelijke collegegelden wordt uitgegaan van een verwachte opbrengst van
M€ 13,0 terwijl voor wat betreft de instellingscollegegelden wordt uitgegaan van een verwachte
opbrengst van M€ 0,4.

3.4 Interne toevoegingen 2008
• Interne toevoeging i.v.m. opleiding tg
Ook in 2008 vindt een interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel plaats in verband met de beslissing van de minister om extra middelen ter beschikking te stellen voor de opleiding technische
geneeskunde. De UT ontvangt in 2008 naar verwachting een bedrag van M€ 8,9 voor de opleiding. Daarnaast ontvangt de UT in 2007 naar verwachting een bedrag van M€ 0,6 aan
collegegelden in het kader van de opleiding. Van dit totale bedrag van M€ 9,5 wordt, conform de
de gemaakte afspraken, een bedrag van M€ 2,4 als interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel
toegevoegd in 2008. Voor de bepaling van de genoemde bedragen wordt verwezen naar § 5.2.6.
Het restant van het bedrag (M€ 7,1) daalt niet in het UT-verdeelmodel in, maar wordt als externe
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doorsluizing doorgesluisd naar de faculteit TNW (zie bijlage 20). De bekostiging van tg wordt pas
volledig geïntegreerd in het UT-verdeelmodel nadat de opleiding een volledige BaMa-cyclus heeft
doorlopen.
• Interne toevoeging i.v.m. loon-, prijsontwikkelingen 2007 en 2008
De in § 3.1.2 gegeven prognose van de rijksbijdrage is op het loon- en prijsniveau 2006. Na jaren
van slechts marginale loon- en prijsbijstellingen werd in 2006 de loon- en prijsstijging in redelijke
mate door het ministerie gecompenseerd. Deze laatste compensatie rechtvaardigt de verwachting
dat ook voor 2007 en 2008 realistische compensaties te verwachten zijn. Opgemerkt dient te worden dat de bijstellingen door het ministerie niet plaatsvinden op basis van de werkelijke
kostenontwikkelingen binnen de universiteiten maar op basis van zgn. referentieramingen.
Voor 2008 wordt rekening gehouden met een volledige compensatie van de loonstijging als gevolg
van de lopende en verwachte CAO-ontwikkelingen (1,2% per april 2007 en 2% over 2008) ad.
M€ 4,2. De compensatie voor prijsstijgingen worden op basis van ervaringen ingeschat op M€ 0,7
in 2008.
Loon- en prijsbijstelling 2007 en 2008 (vordering minister)
in M€

2008
Totale Bruto loonsom
loonstijging
Sociale lasten
totaal % SL
af: intern beleid
Wett.lst
vordering
Totale vordering

2007
100,0

99,7

2%

2,0

1,20%

1,2

39%
-6%
33%

0,7

30%

0,3

loon
Prijs

2,7
0,5
3,2

1,5
0,2
1,7

4,9

• Interne toevoeging i.v.m. overdekking rente in doorberekende huisvestingslasten
Voor 2008 wordt nog een overdekking van de (externe) rentelasten voorzien in de doorberekende
huisvestingslasten ad. M€ 2,0.
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bruto te verdelen middelen
(rijksbijdrage UT inclusief prestatie-effect en collegegelden) voor 2008 M€ 151,6 bedragen. De
bruto te verdelen middelen worden vermeerderd met de interne toevoeging (M€ 9,3) en vervolgens
verminderd met de middelen samenhangend met de CO’s en TCO’s voor 2008 (M€ 43,4). Per
saldo resteert een netto te verdelen normatief budget van M€ 117,5 (zie bijlage 9).
In bijlage 6 is een op basis van bovenstaande ontwikkelingen geactualiseerde meerjarige doorrekening opgenomen van de Rijksbijdrage tot en met 2011. Deze meerjarige doorrekening geeft de
autonome ontwikkelingen weer van de rijksbijdrage, zoals die op dit moment bekend zijn. Daarnaast is met redelijkerwijs te prognosticeren prestatie-effecten rekening gehouden.

3.5 Ontwikkelingen federatie 3 Technische Universiteiten:
De samenwerking van de Universiteit Twente met de TUDelft en de TU/e binnen 3.TU is reeds
enkele jaren aan de gang. Op 22 januari 2007 is dit ook op juridische wijze bekrachtigd, door middel van de oprichting van de Stichting Federatie 3 Technische Universiteiten.
3.TU Graduate School
In 2005 is de ontwikkeling gestart van o.m. de landelijke masters binnen 3.TU Graduate School.
Hiertoe is vanuit het Ministerie van OCW een bedrag van M€ 6 beschikbaar gesteld. Dit project is
op dit moment nog in volle gang en de eerste studenten zijn reeds gestart met deze landelijke
masters. De financiële afrekening van de 3.TU Graduate School zou formeel reeds eind 2006 gereed moeten zijn. Vanwege enige vertraging bij de start van de ontwikkeling is besloten verlenging
van de subsidietermijn aan te vragen tot en met 31 december 2007. Dit verzoek loopt nog. In 2007
zal nader worden uitgewerkt hoe de onderlinge verrekening tussen de 3 TU’s zal gaan plaatsvinden van lasten/baten samenhangend met de ontwikkelde landelijke masters.
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3.TU Centres of Excellence
Op 21 december 2006 is de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Ministerie van
OCW inzake een bedrag van M€ 50 voor de uitvoering van de activiteitenplannen van de Centres
of Excellence (CoE). De subsidie wordt beschikbaar gesteld over de periode van 2007 tot en met
2011. De doelstelling van de Centres of Excellence is om in de subsidieperiode 29 nieuwe hoogleraren aan te stellen in een vijftal CoE’s. Deze nieuw aan te stellen hoogleraren moeten na afloop
van de subsidieperiode ‘ingegroeid’ zijn in de reguliere begroting van de betreffende universiteit. Er
moet dus feitelijk een ‘verdringingseffect’ op gang komen.
Er zijn de volgende 5 CoE’s:
1. Intelligent Mechatronic Systems (IMS)
2. Dependable ICT Systems (CeDICT)
3. Sustainable energy Technologies (SUNNET)
4. Multiscale Phenomena (MP)
5. Bio-Nano Applications (BNA)
De Universiteit Twente participeert in alle 5 CoE’s en is feitelijk de penvoerder bij CeDICT. Op basis van de activiteitenplannen van de 5 CoE’s zijn de volgende baten en lasten per jaar voor de
Universiteit Twente te verwachten:

Totaal CoE

CoE

Baten en lasten

2007
UT

2008
UT

2009
UT

2010
UT

2011
UT

Totaal
UT

Baten:
Personeel 1e GS
Apparatuur 1e GS

2.834
1.354

2.890
1.392

2.998
0

3.057
0

2.935
0

14.713
2.746

Totaal baten

4.187

4.281

2.998

3.057

2.935

17.459

Lasten:
Personeel 1e GS
Apparatuur 1e GS
Additionele overige lasten 1e GS

1.691
235
275

1.725
492
292

1.815
560
292

1.852
645
292

1.793
815
292

8.876
2.746
1.442

Totaal lasten
Saldo

2.201
1.987

2.509
1.773

2.667
331

2.788
269

2.899
36

13.063
4.395

Tot slot is er nog een zesde Centre of Excellence. Dit is Ethics and Technology. De kosten van dit
Centre zullen door de 3 TU’s zelf worden gefinancierd. Hiervoor wordt jaarlijks k€ 100 per TU per
jaar uit eigen middelen beschikbaar gesteld (zie bijlage 19).
Eind 2006 en in 2007 zijn alle CoE’s van start gegaan met de werving van hoogleraren. Op dit
moment is dit proces in volle gang. Op basis van de gerealiseerde aanstellingen en kosten, dienen
de betreffende faculteiten de verwachte subsidiebaten in de begroting 2008 op te nemen als
e
3 geldstroombaten.

4. Herzien UT-verdeelmodel
4.1 Algemeen
4.1.1 Uitgangspunten
In dit hoofdstuk Herzien UT-verdeelmodel Begroting 2008 worden binnen de budgettaire kaders
een aantal herzieningen beschreven die (i) recht doen aan de gevoelde behoefte van transparantie, (ii) financiële stabiliteit en voorspelbaarheid aanbrengen ten aanzien van met name het
onderzoeksdeel van het UT-verdeelmodel en (iii) invulling geven aan de verantwoordelijkheden
van de wetenschappelijke directeuren van de instituten.
De herzieningen hebben ondermeer tot doel dat alle onderzoekmiddelen onder de sturing van de
wetenschappelijk directeuren van de instituten worden gebracht. Onverlet de verantwoordelijkheden van de faculteitsdecaan ten aanzien van het onderwijs is de WD verantwoordelijk voor de
programmering, kwaliteitsbewaking en volumebeheersing (financieel en inhoudelijk) van het onderzoek in het instituut. De WD bepaalt de prioritering binnen het onderzoek en maakt keuzes, die
vertaald worden in de (meerjarige) onderzoekbudgetten die worden toegedeeld aan de faculteiten
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Het verdeelmodel alloceert middelen aan faculteiten en instituten; de doorvertaling naar leerstoelen is, rekening houdend met kaders die het College van Bestuur heeft bepaald, een zaak van
decanen en wetenschappelijk directeuren.
Het UT-verdeelmodel dient het onderwijs- en onderzoeksbeleid te ondersteunen en kent daartoe
naast een normatieve verdeling van de financiële middelen op basis van past performance eveneens een strategische component die het College van Bestuur gericht zal inzetten om de realisatie
van beleidsdoelen, zoals geformuleerd in ondermeer het Instellings-plan 2005-2010, te faciliteren.
Dit hoofdstuk Herzien UT-verdeelmodel Begroting 2008 handelt uitsluitend over de normatieve
verdeling van de eerste geldstroommiddelen.
De afgelopen periode zijn de argumenten en de denkrichtingen van het CvB omtrent de herzieningen in het UT-verdeelmodel besproken in de Stuurgroep Financiën en Informatie-voorziening en
het UMT. De op- en aanmerkingen tijdens deze besprekingen zijn waar mogelijk geïntegreerd in
het nu voorliggende Herziene UT-verdeelmodel. Verder is in de uitwerking van het Herziene UTverdeelmodel recht gedaan aan het geformuleerde onderwijs- en onderzoeksbeleid in de onderwijs- en onderzoeksnota, de uitwerking van de zogenaamde “kanteling” en de bestuurlijke
verhoudingen en relaties binnen de universiteit zoals vastgelegd in ondermeer de volgende documenten:
• Nota onderzoeksbeleid 2006 - 2010 d.d. 21.sept. 2006;
• Nota onderwijsbeleid 2006 – 2010 d.d. augustus 2006;
• Uitgangspunten herijking UT-verdeelmodel t.b.v. strategisch CvB d.d. 11 oktober 2006;
• Brief college-(UMT)voorzitter aan leerstoelhouders en andere hoogleraren binnen de UT
waarin vooral wordt ingegaan op de verhouding tussen decanen en wetenschap-pelijk directeuren en de aansturing van onderzoek teneinde de structuren en werk-wijzen van de
UT te verbeteren en te versterken;
• Notitie “Facultaire Organisatie” (de organisatie van onderwijs en onderzoek en de inrichting van overlegstructuren) d.d. 23.01.2007.
Het normatieve deel van het Herziene UT-verdeelmodel kent voor wat betreft het compartiment
onderzoek naast vaste componenten (convenantsbijdragen, vaste voet technische onderzoeksinfrastructuur en CvB-stimuleringsmiddelen) prestatieafhankelijke componenten (promoties
/ontwerpers en onderzoeksplaatsen) en een onderwijsprestatie gerelateerde component (O&O).
Ten aanzien van het compartiment onderwijs is er voor gekozen om, met uitzondering van de
CvB-stimuleringsmiddelen, het totaal van de beschikbare financiële OW-middelen aan de faculteiten toe te wijzen op basis van de ECTS-onderwijsprestaties.
4.1.2 Overgang Bestaand model naar Herzien model
De herzieningen binnen het UT-verdeelmodel worden in 2008 budgettair-neutraal ingevoerd. Ten
behoeve van de Begroting 2008 zijn zowel het bestaande als het Herziene UT-verdeelmodel naast
elkaar doorgerekend. Budgetverschillen per eenheid naar aanleiding van de verschillende modelwerkingen worden afgeregeld op de componenten Convenantbijdragen (instituten) en afbuffering
budget model 2008 (faculteiten). In 2008 wordt de component Convenantbijdragen herijkt op basis
van de performances van de instituten, en voor een nieuwe periode van vijf jaar (zonder indexering) vastgelegd, rekening houdend met een adequate overgangstermijn. Criteria voor deze
herijking worden in overleg tussen College van Bestuur en wetenschappelijk directeuren in 2007
ontwikkeld. De afbuffering van de budgetten van de faculteiten wordt in een periode van 3 jaar (tot
en met 2010) afgebouwd.
In onderstaande paragrafen worden de herzieningen binnen het onderwijs- en onderzoekcompartiment van het UT-verdeelmodel beschreven waarbij steeds de uitkomsten van het herziene model
worden afgezet tegen het ongewijzigde model zoals toegelicht in § 5.2 en 5.3 en de daar onderliggende bijlagen 8 t/m 21). Net als in voorgaande jaren wordt de opleiding Technische Geneeskunde buiten het UT-verdeelmodel gehouden.
Specificaties van de hieronder toegelichte uitkomsten van het Herziene UT-verdeelmodel zijn opgenomen in bijlage 7, 7a en 7b.
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Benadrukt wordt dat de uitkomsten van het Herziene UT-verdeelmodel leidend zijn ten aanzien
van de sturing van het Onderwijs en Onderzoek en het opstellen van de uiteindelijke deelbegrotingen.
4.2 Onderwijsmodel
In tabel 1 worden de verschillende componenten binnen het onderwijscompartiment weergegeven.
Tabel 1: modelwijziging onderwijscompartiment (k€)
A. Ow-compartiment

Normering

1. Decentrale Stimulering Ow

Over naar: variabel ECTS-deel

0

0%

In %
totaal
0%

2. Variabel: ECTS-deel
Premiëring: Opslag per opl.

Output: ECTS
Over naar: variabel ECTS-deel

42.354
0

90%
0%

3. Stimulering: CvB

4.706

Subtotaal ow

47.060

Totaal 2008

In % ow

4.706

In %
totaal
4%

35%
0%

24.471
13.177

21%
11%

10%

4%

4.706

4%

100%

39%

47.060

40%

Herzien model

B 2008
primair

Decentrale Stimulering onderwijs:
De Decentrale Stimulering onderwijs (DSow) werd ook in het ongewijzigde model al toegerekend
op basis van aantallen ECTS. In het herziene model wordt de component geheel opgeheven en
het totale budget overgeheveld naar de component “Variabel: ECTS-deel”.
Premiëring: opslag per opleiding:
Evenals de DSow is ook de component “Premiëring: opslag per opleiding” opgeheven en wordt het
budget overgeheveld naar het variabele ECTS-deel.
Ten opzichte van het ongewijzigde model stijgt de ECTS-prijs naar aanleiding van deze maatregelen van € 99 naar € 162.
Het college is van mening dat deze maatregelen de transparantie van de onderwijscompo-nent
bevorderen en het meest recht doen aan de bekostiging van de onderwijsprestaties van de toeleverende opleidingen/faculteiten.
Stimulering CvB (voorheen USow)
De component “Stimulering: CvB” blijft gehandhaafd op 10% van het beschikbare onderwijsbudget
en zal in het primaire proces worden ingezet op basis van de prioritering van de Bestuurlijke
Agenda.
Ten aanzien van de omvang van de aanloopbekostiging van de nieuwe opleiding die gedekt worden uit de stimuleringsmiddelen wordt opgemerkt dat deze blijvend worden bepaald op basis van
de (lagere) ECTS-prijs (primair 2008: € 99) en de afgelopen jaren gehanteerde berekeningswijze.
In tabel 2 wordt een overzicht van de budgettaire consequenties voor de eenheden weergegeven
naar aanleiding van de maatregelen in het Herziene UT-verdeelmodel binnen het onderwijscompartiment.
Tabel 2: consequenties OW normatieve budgettoewijzing (k€)
Normatief OW:
aantal ECTS
Primair 2008
herzien model verschil
GW
56.089
8.559
9.064
CTW
48.181
8.368
7.786
MB
70.673
10.704
11.421
TNW
24.850
5.506
4.016
EWI
62.284
9.217
10.066
Stim. CvB
4.706
4.706
262.078
47.060
47.060

505
582717
1.490849
00-

4.3 Onderzoekmodel
Met de volgende uitgangspunten wordt in het onderzoekscompartiment in het Herziene UTverdeelmodel rekening gehouden:
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1. Onderzoeksmiddelen worden in totaliteit toegewezen aan de WD ‘s.
2. Het UT-verdeelmodel dient in een meer stabiele en voorspelbare bekostiging te voorzien.
3. Budgettair neutrale invoering van het nieuwe UT-verdeelmodel m.i.v. de Begroting
2008.
ad.1 Ten behoeve van de Begroting 2008 is door de faculteiten en instituten aangegeven welke
onderzoekprestaties binnen welke instituten worden gerealiseerd.
ad. 2 De stabiliteit in het doorgerekende scenario is tot stand gekomen door verlaging van de variabele (premiërings-) delen en vervolgens toevoeging van de vrijgekomen middelen aan de nieuwe
component, met het karakter van een vaste voet, de “Convenantbijdragen”.
ad. 3 Ten behoeve van de Begroting 2008 worden zowel het oude als het nieuwe verdeelmodel
naast elkaar doorgerekend. Budgetverschillen per eenheid naar aanleiding van de verschillende
modelwerkingen worden afgeregeld op de component Convenantbijdragen. Deze toewijzingen
hebben meerjarig het karakter van een vaste voet. Na het begrotingsjaar 2008, het ijkmoment
voor het nieuwe UT-verdeelmodel, gaat enerzijds de modeldynamiek via de past performance
werken en anderzijds is buiten het UT-verdeelmodel om de bestuurlijke discussie over de inzet
van het strategische onderzoekbudget gekwantificeerd.
In onderstaande tabel 3 wordt het totaal van de wijzigingen in het onderzoekcompartiment van het
herziene model t.o.v. het ongewijzigde model 2008 weergegeven. Daarna worden de verschillende
onderzoekscomponenten beschreven en de budgettaire consequenties per component in beeld
gebracht.
Tabel 3: Modelwijzigingen onderzoekcompartiment (k€)
B. Oz-compartiment
Normering

Totaal 2008

In % oz

Herzien model

1. totaal beschikbaar OZ-compartiment

74.873

120%

11.072
1.212
62.589
0

18%
2%
100%
0%

2. Af: Variabel: Promoties
3. Af: Variabel: Ontwerpers

Promoties (gelijkschakeling laag-hoog, gebaseerd op PBM-prijs)
Ontwerpers (gebaseerd op PBM-prijs)

4. Decentrale Stimulering Oz

Vrijval t.g.v. componentsbijdragen

5. Variabel: Onderzoekplaatsen

2e gs, 3e gs-(publiek) en EU-kaderplaatsen ( 6 prijzen:niettechnisch, technisch, zwaar technisch)

18.277

29%

6. Variabel: OO-component

Output: (Budget Bachelor-Master: 30%-70%; prijsverhouding 1:1,4)

18.777

7. Stimulering: CvB

10% totaal beschikbaar oz -/- promoties/ontw.

8. Technische infrastructuur Nanolab

Vaste voet (geen indexering)

9. Convenantsbijdragen instituten

O.b.v. managementafspraken

Subtotaal oz

In %
totaal

B 2008
primair

In %
totaal

70.473
9%
1%

0%

11.072
1.212
58.189
5.819

15%

29.094

25%

30%

15%

17.457

15%

6.259

10%

5%

5.819

5%

1.000

2%

1%

18.277

29%

15%

74.873

100%

61%

70.473

60%

9%
1%

5%

Totaal beschikbare onderzoeksmiddelen
Voor de periode 2004-2008 is een tijdelijke compensatieregeling voor gestegen huisvestingslasten per faculteit van kracht. In 2004 is berekend dat de compensatie vanaf 2008 een
structureel karakter heeft van M€ 4,4. Met ingang van de Begroting 2006 is dit bedrag specifiek
aan de betreffende faculteiten toegewezen door ophoging van het voor die faculteit geldende OZpremiëringsplafond. In het herziene model wordt deze M€ 4,4 niet meer specifiek toegewezen aan
de premiëringscomponent van de betreffende faculteiten maar generiek toegevoegd aan het OZcompartiment via het UT-verdeelmodel. Het totaal via het verdeelmodel te verdelen middelen stijgt
dan ook van M€ 117,5 in het ongewijzigde model 2008 naar M€ 121,9 in het herziene model. Het
bedrag van M€ 4,4 is en wordt onttrokken aan de Reserve Egalisatie Huisvesting (REH).
Promoties:
Vanaf de Begroting 2003 wordt de omvang van de promotiecomponent bepaald door het vierjaarsgemiddelde van het aantal promoties (gemiddelde van de jaren t-5 t/m t-2) te
vermenigvuldigen met de voor het jaar t geldende hoge externe BAMA-premie voor promo-ties.
Intern wordt het onderscheid “hoog” en “laag” niet gehanteerd.
Naar de mening van het CvB komt deze bekostigingswijze tegemoet aan de gewenste criteria voor
stabiliteit en voorspelbaarheid en zal dan ook niet worden gewijzigd.
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Ontwerpers:
De ontwerpersopleiding binnen de faculteit TNW is reeds met ingang van 2004-2005 beëindigd.
Om organisatorische redenen is het aantal diploma ´s in 2005 (t.b.v. de Begroting 2007) niet ter
bekostiging opgegeven bij het ministerie. Inmiddels zijn de betreffende diploma ´s voor de rijksbekostiging van 2008 opgegeven. Hoewel het in feite onderzoeksmiddelen betreft wordt deze
component aan de faculteit toegewezen om de negatieve (facultaire) reserve van de ontwerpersopleiding aan te zuiveren.
Decentrale Stimulering onderzoek (DSoz):
In het herziene model is de DSoz (toewijzing op basis van WP-inzet in instituten) vervallen en zijn
de middelen toegevoegd aan de nieuwe component “convenantsbijdragen”.
Variabel: Onderzoekplaatsen (voorheen premiëring onderzoekplaatsen)
Binnen deze component zijn in het herziene model een aantal wijzigingen doorgevoerd.
• De specifieke ophoging van de premie-budgetplafonds van de betreffende faculteiten met
in totaal M€ 4,4 is vervallen (zie hierboven “Totaal beschikbare onderzoeks-middelen”). De
middelen zijn generiek aan het onderzoekcompartiment in het UT-verdeelmodel toegevoegd.
• 3e geldstroom-promotieplaatsen worden beperkt bekostigd. Besloten is om de 3e geldstroomplaatsen te onderscheiden in een publiek- en privaatdeel. In navolging van de
gemaakte uitzondering voor de Bsik-regeling heeft het CvB besloten de promotieonderzoeksplaatsen die gesubsidieerd worden vanuit publieke middelen te blijven stimuleren als 2e geldstroomplaatsen. Daarbij worden echter een aantal criteria gesteld:
1. De subsidie vindt plaats op basis van een wetenschappelijke en programmatische inbedding en
2. de subsidie dient in competitie met andere onderzoeksinstellingen te worden verworven.
Naast de Bsik-regeling kan in dit verband gedacht worden aan IOP/TTI projecten en projecten in het kader van de SmartMix subsidieregeling (beiden van het ministerie van EZ
i.s.m. het ministerie OCW).
Hoewel in eerste instantie bericht werd dat de benodigde informatie ten aanzien van publieke- en private onderzoeksplaatsen snel kon worden gedistilleerd uit de ter beschikking
staande database van de te bekostigen onderzoekplaatsen, blijkt dit bij nader inzien op
problemen te stuiten. Het maken van de “knip” Publiek-Privaat zal enige tijd vergen en is
e
nog niet opgenomen in dit herziene model. Gerekend is met het totaal van de 3 geldstroom onderzoekplaatsen uit het ongewijzigde model (153 fte, M€ 2,4). Het niet
e
bekostigen van private 3 geldstroompromotieplaatsen heeft invloed op de omvang van de
convenantsbijdragen per instituut. Bij de beschreven herijking van de component convenantsbijdragen in 2008 kan de splitsing “publiek-privaat” dan ook een rol spelen. Ten
behoeve van de Begroting 2009 zal de basisregistratie van de onderzoeksplaatsen worden aangepast.
Om een meer stabiele bekostiging te bewerkstelligen is als uitgangspunt in het Herziene UTverdeelmodel ervoor gekozen de component “Variabel: Onderzoek-plaatsen” qua budget-omvang
(M€ 18,3) gelijk te laten zijn aan de nieuwe component “convenantsbijdragen”.
Bij doorrekening van de 2e geldstroomplaatsen (incl. daartoe aangewezen specifieke regelingen
als bijv. Bsik) en de 3e geldstroompromotieplaatsen tegen 47% van het prijsniveau van het ongewijzigde model van de niet technische, technische en zwaar technische onderzoekplaatsen
kunnen alle premieplaatsen bekostigd worden. Resteert een bedrag van -k€ 70 dat als een (herintroductie van) mesocorrectie aan de instituten wordt toegewezen naar rato van omvang van de
primaire toewijzing van deze component.
Tabel 4 geeft een overzicht van de in de berekeningen opgenomen prijzen per categorie onderzoeksplaats. In tabel 5 zijn de uiteindelijke budgettoewijzingen en de relatieve aandelen van de
eenheden weergegeven.
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Tabel 4: premie-prijzen naar categorie
prijzen k€:
2e gs
B 2006
niet technisch
32,78
technisch
45,9
zwaartechnisch
77,5

3e gs
16,39
22,95
38,75

2e gs
3e gs
2e gs
3e gs
B2007 index 1,03
B2008 index 1,03
33,76
16,88
16,34
8,17
47,28
23,64
22,89
11,44
79,83
39,91
38,64
19,32

Tabel 5: Toewijzing variabel onderzoekplaatsen (k€)
T o e w ijz in g o n d e r z o e k s p la a ts e n
P rim a ir 2 0 0 8
GW
CTW
MB
TN W
EW I

% aan deel

-

h e r z ie n m o d e l

% aandeel

v e r s c h il

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M ESA+
C T IT
BMTI
IM P A C T
IG S
IB R

1 1 .7 9 7

3 5 ,2 %

7 .3 5 3

4 0 ,2 %

4 .4 4 4 -

5 .2 5 4

1 5 ,7 %

3 .5 7 6

1 9 ,6 %

1 .6 7 8 -

3 .4 2 4

1 0 ,2 %

2 .0 8 3

1 1 ,4 %

1 .3 4 1 -

7 .1 5 0

2 1 ,3 %

4 .3 0 4

2 3 ,6 %

2 .8 4 6 -

1 .1 5 7

3 ,5 %

589

3 ,2 %

568-

564

1 ,7 %

371

2 ,0 %

193-

P ro j. U T

4 .1 4 8

-

0 ,0 %

4 .1 4 8 -

3 3 .4 9 4

1 2 ,4 %
1 0 0 ,0 %

1 8 .2 7 7

1 0 0 ,0 %

1 5 .2 1 7 -

In dit Herziene UT-verdeelmodel zijn de premieprijzen eenmalig aangepast (47%) aan de aantallen onderzoeksplaatsen en het beschikbare budget. Het college gaat er echter vanuit dat ook
vanaf de Begroting 2008 e.v. het geformuleerde volumebeleid, vorm te geven door WD ’s in samenspraak met decanen, ten aanzien van de aantallen te bekostigen onderzoeksplaatsen
onveranderd van kracht blijft. Eén en ander houdt in dat vanaf de Begroting 2009 vaste prijzen per
categorie zullen gelden waardoor het aantal onderzoeksplaatsen wordt gelimiteerd door het gegeven budget.
Component onderwijsgebonden onderzoek (O&O):
Ten opzichte van het ongewijzigde model is de wijze van toewijzing van de O&O-component in het
herziene model onveranderd. De omvang van de O&O-component blijft 30% van de beschikbare
middelen voor onderzoek (na aftrek promoties en ontwerpers). Opgemerkt dient te worden dat het
totale O&O-budget in het herziene model is toegenomen met M€ 1,3 (generieke toevoeging onderzoeksmiddelen ad. M€ 4,4 uit de REH * 30%). WD’s dienen de O&O-middelen te besteden in
die groepen die het betreffende onderwijs verzorgd hebben.
Bij het uitbrengen van de Begroting 2007 is aangekondigd dat in het Herziene UT-verdeelmodel
het bekostigingsniveau van de pre-master-ECTS zal worden teruggebracht van het master- naar
het bachelorniveau. Deze maatregel blijkt echter bij nader inzien op dit moment niet doorgevoerd
te kunnen worden. De basisregistratie van de pre-master ECTS blijkt “vervuild” met een aantal
master-ECTS die niet tot de pre-masters gerekend kunnen worden. Het blijkt niet mogelijk de aantallen pre-master ECTS over de gegeven periode vast te stellen.
De toewijzing aan faculteiten/instituten wordt bepaald naar rato van het aantal gerealiseerde ECTS
in de periode 1 januari t-2 t/m 31 december t-1 behaald in de bachelorfase (30% van de OOcomponent) en masterfase (70% van de OO-component). In de OO-component is, door het aantal
ECTS te hanteren, de onderwijstoelevering verwerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een verdeling
volgens vier prijzen, te weten (i) een lage prijs per ECTS in de bachelorfase; (ii) een hoge prijs per
ECTS in de bachelorfase; (iii) een lage prijs per ECTS in de masterfase en (iv) een hoge prijs per
ECTS in de masterfase. De prijsverhouding laag/hoog is 1:1,4 binnen zowel het bachelor- (30%
van de OO-component) als het masterbudget (70% van de OO-component). De lage prijs per
ECTS bachelor dan wel master binnen de OO-component geldt voor de faculteiten GW en BBT.
De hoge prijs per ECTS bachelor dan wel master binnen de OO-component geldt voor de faculteiten EWI, CTW en TNW.
In onderstaande tabellen is een overzicht van de in de berekeningen opgenomen prijzen per categorie ECTS (tabel 6) alsmede de consequenties ten aanzien van de toegerekende budgetten naar
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instituten (tabel 8). In de laatste kolom zijn de ECTS-prijzen opgenomen zoals die geldend in het
ongewijzigde model. Bij een vergelijking van de ECTS-prijzen en de budgetten per instituut tussen
het herziene- en ongewijzigde model dient opgemerkt te worden dat het totale O&O-budget in het
herziene model is toegenomen met M€ 1,3 (generieke toevoeging onderzoeksmiddelen ad. M€ 4,4
uit de REH * 30%).
Tabel 6: ECTS-prijzen
Berekening ECTS-prijs O&O : budget 30% Ba, 70% Ma; prijsverhouding laag:hoog 1:1,4
1

2

differentiatie

3

4

5

(€)

(€)

verhouding

aantal ECTS

gewogen

budget (k€)

per ECTS

per ECTS

(5/3)

ongew. Model

1
1,4
30%
1
1,4
70%

74.610,1
75.093,0
149.703,1
52.151,7
60.222,7
112.374,4
262.077,5

(2*3)

Bachelor-ECTS laag
Bachelor-ECTS hoog
bachelorbudget 30%
Master-ECTS laag
Master-ECTS hoog
masterbudget 70%
totaal generaal

74.610,1
105.130,2
179.740,3
52.151,7
84.311,7
136.463,5
316.203,8

2.338
3.295
5.633
5.023
8.121
13.144
18.777

31,34
43,88

29,10
40,10

96,32
134,84

89,50
125,40
17.457

Tabel 7: O&O Budgettoewijzing ongewijzigd vs. Herzien model

Toewijzing O&O-component
Primair 2008

herzien model

verschil

GW

-

-

-

CTW

-

-

-

MB

-

-

-

TNW

-

-

-

EWI

-

-

-

MESA+

3.859

4.151

292

CTIT

3.585

3.856

271

BMTI

1.000

1.075

75

IMPACT

2.703

2.907

204

IGS

3.653

3.929

276

IBR

2.658

2.859

201

17.458

18.777

1.319

Stimulering CvB (voorheen Universitaire stimulering onderzoek):
Ten opzichte van het Bod2007 is de component “Stimulering CvB” gehandhaafd op 10% van het
beschikbare onderzoeksbudget (na aftrek van de promotie-premies). Het totale stimuleringsbudget
in het herziene model is toegenomen met k€ 440 (generieke toevoeging onderzoeksmiddelen ad.
M€ 4,4 uit de REH * 10%).
Vaste voet technische infrastructuur Nanolab:
Op basis van een meerjarig businessplan heeft het college besloten tot een centrale bekostiging
van het Nanolab van maximaal M€ 1,0 per jaar ten laste van de onderzoeksmiddelen. Besluitvorming over de bestuurlijke, financiële en administratieve inbedding van het (nieuwe) Nanolab heeft
eveneens plaatsgevonden.
Het college stelt dat deze centrale bekostiging ten goede dient te komen aan de gebruikers binnen
de UT van het Nanolab en daarmee indirect aan de huidige aandeelhouders van het Cleanroom/CMA-lab (1 leerstoel TNW en 5 leerstoelen EWI). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de
aan derden in rekening te brengen integrale kosten van het Nanolab te verlagen.
Het aandeel in het te verwachten voordeel ten opzichte van het ongewijzigde UT-verdeelmodel
(geen afwenteling van exploitatietekorten meer en/of lagere gebruikstarieven) voor de gebruikers/aandeelhouders van het Nanolab is in tabel 9 tot uitdrukking gebracht in een verlaging van de
component “afbuffering faculteiten” bij de betreffende faculteiten EWI en TNW op basis van de
verhouding aantal aandeelhouders (5:1). Het college biedt de facul-teiten / instituten echter de geOntwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
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legenheid tot een andere onderlinge verrekening van de aandelen over te gaan (bijv. op basis van
het aantal zwaar technische onderzoeksplaatsen in het Nanolab of op basis van de gebruiksuren
in de periode 1.1.2006-31.12.2006).
Afbuffering faculteiten / Convenantsbijdragen Instituten:
De middelen die uit alle tot dusver doorgevoerde wijzigingen vrijvallen worden samengevoegd in
de nieuwe component “convenantsbijdragen”.
In de Begroting 2008 zijn de toewijzingen uit deze component in eerste instantie bedoeld om aan
het vereiste van een budgettair neutrale invoering van het nieuwe UT-verdeelmodel te kunnen voldoen.
Ten behoeve van de Begroting 2008 worden zowel het oude als het nieuwe verdeelmodel naast
elkaar doorgerekend. Normatieve budgetverschillen per eenheid naar aanleiding van de verschillende modelwerkingen worden voor de instituten afgeregeld op de component Convenantbijdragen
en voor de faculteiten op de component afbuffering budget model 2007. Deze toewijzingen hebben
meerjarig het karakter van een vaste voet. Na het begrotingsjaar 2008, het ijkmoment voor het
nieuwe UT-verdeelmodel, gaat enerzijds de modeldynamiek via de past performance werken en
anderzijds is buiten het UT-verdeelmodel om de bestuurlijke discussie over de inzet van het strategische onderzoekbudget gekwantificeerd.
In onderstaande tabel worden de normatieve toewijzingen uit het ongewijzigde model 2008 en het
herziene model 2008 met elkaar vergeleken. Verschillen tussen beiden bepalen de omvang van
de convenantsbijdragen voor de instituten en de afbuffering budget 2008 voor de faculteiten. De
component Afbuffering faculteiten 2008 wordt in een periode van 3 jaar (tot 2011) afgebouwd.
Tabel 9: toewijzing convenantsbijdragen (k€)
Primair 2008
Herzien model

2008

fac. / inst.
Norm. toew.
GW
CTW
MB

8.559

Afbuffering

Convenants-

2008 fac.

bijdragen

Norm. toew.
9.064

Nanolab
505-

8.368

7.786

582

10.704

11.421

717-

TNW

6.718

5.228

EWI

9.217

10.066

MESA+

19.953

14.312

5.641

CTIT

12.909

9.877

3.032

BMTI

6.145

4.204

1.941

13.365

9.575

3.790

IGS

6.561

5.754

807

IBR

4.760

4.403

357

nanolab

-

1.000

Proj. UT

14.674

10.965

IMPACT

1.490
849-

167833-

Subtotaal
Totaal

103.656
121.933

3.709
0

18.277

121.933

Binnen “Projecten UT” resteert een bedrag van M€ 3,7. Dit bedrag bestaat per saldo uit een verhoging van de component Stimulering CvB ad. k€ 440 (10% van generieke toevoeging van M€ 4,4
aan de onderzoeksmiddelen uit de REH) en k€ 4.149 als het surplus van de component onderzoekpremiëring uit het ongewijzigde model dat in de voorliggende nota Kaderstelling Jaarplan en
Begroting 2008 is ingezet ter (gedeeltelijke) dekking van de tijdelijke compensatie matchingsverplichtingen. Het bedrag ad. k€ 3.709 is derhalve niet vrij besteedbaar.
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5. Bestaand UT-verdeelmodel
5.1 Algemeen
Zoals toegelicht in § 4.1.2 wordt het Herziene UT-verdeelmodel in 2008 budgettair-neutraal ingevoerd door bij de bepaling van de afbuffering t.b.v. de faculteiten en de convenatsbijdragen voor
de instituten uit te gaan van de budgettaire kaders op basisvan het bestaande UT-verdeelmodel.
In deze paragraaf worden de aanpassingen en belangrijkste uitgangspunten het bestaande UTverdeelmodel toegelicht, het onderwijsmodel in § 5.2 en het onderzoekmodel in § 5.3. Nadere
specificaties treft u aan in de bijlagen 8 t/m 21.

5.2 Onderwijsmodel 2008
In bijlage 11 is een specificatie gegeven van het onderwijscompartiment 2008. De hier opgenomen
onderwijsprestaties gelden voor de Begroting 2008 als definitief. Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de onderwijsprestaties van de opleiding tg niet zijn opgenomen in het UT-verdeelmodel
voor de Begroting 2008. De opleiding tg wordt vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel gehouden,
met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage.
De hier opgenomen prijzen zijn te definiëren als de resultante van de deling van de beschikbare
middelen door het totaal aantal prestaties. Door vermenigvuldiging van de prijzen met de corresponderende prestatiegegevens zijn de toewijzingen berekend. In bijlage 12 is de onderwijsvervlechtingsmatrix opgenomen. Vervolgens is in bijlage 13 de docentcorrectiematrix weergegeven
voor de faculteiten.
Hieronder worden de structuur en de actualisaties van het onderwijsmodel 2008 besproken.
5.2.1 Structuur van het onderwijsmodel
Het onderwijsmodel bestaat uit de volgende drie componenten:
(i)
een component premiëring onderwijs, bestaande uit een standaard ECTS-deel en een
gedifferentieerde opslag per opleiding (80% van de beschikbare onderwijsmiddelen);
(ii)
een component Decentrale Stimulering onderwijs (DSow), waarmee de decaan in staat
wordt gesteld het onderwijsbeleid in de faculteit vorm te geven (10% van de beschikbare
onderwijsmiddelen);
(iii)
een component Universitaire Stimulering onderwijs (USow), waarmee het College van
Bestuur in samenspraak met de decanen en WD’s in het UMT in staat wordt gesteld het
strategische beleid ten aanzien van onderwijs vorm te geven (10% van de beschikbare
onderwijsmiddelen).
Hieronder worden de aanpassingen in het onderwijsmodel toegelicht.
5.2.2 Wijziging telperiode aantal ECTS
Het vervroegd uitbrengen van het Begrotingsbod (geïntegreerd in deze nota Kaderstelling Jaarplan
en Begroting 2008) heeft tot gevolg dat de telperiode van de onderwijsprestaties (ECTS) in het
UT-verdeelmodel gewijzigd dient te worden.
Tot en met de Begroting 2007 geldt voor het vaststellen van de aantallen ECTS in het UT-verdeelmodel de periode 1 mei t-2 t/m 30 april t-1. Bij het handhaven van deze periode is het niet mogelijk
om de OnderwijsVervlechtingsMatrix (OVM) en DocentCorrectieMatrix (DCM) tijdig op te stellen
ten behoeve van de Begroting 2008.
Met ingang van de Begroting 2008 worden de aantallen ECTS bekostigd die gerealiseerd zijn in de
periode januari t-2 t/m/ december t-2. Dit houdt weliswaar in dat de telperioden voor de begrotingen 2007 en 2008 deels overlappen, maar dit hoeft geen bezwaar te zijn. De tellingen worden
immers gebruikt voor een verdeling van de middelen en niet voor een daadwerkelijke (bedrijfseconomisch bepaalde) vergoeding van de gerealiseerde ECTS.
5.2.3 Aanloopbekostiging nieuwe opleidingen
Vanaf 2005 wordt de aanloopbekostiging voor nieuwe opleidingen berekend op basis van werkelijke instroomaantallen. In bijlage 19 zijn de bedragen opgenomen voor de aanloopbekostiging 2008
voor de nieuwe opleidingen bmt, io, bw, psy en gw en daarnaast voor de bacheloropleiding Advanced Technology op basis van de instroom per 1 oktober 2006. De bedragen voor de
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aanloopbekostiging zijn in deze nota geactualiseerd aan de hand van de ECTS-prijs voor 2008 en
de wijziging van de telperiode van het aantal ECTS.
5.2.4 Indaling collegegelden niet-EER studenten in het UT-verdeelmodel
Naast het wettelijk tarief voor EER-studenten (k€ 1,5) heeft het college de instellingstarieven voor
bachelor- en masteropleidingen voor niet-EER studenten vastgesteld voor het collegejaar 20072008. De volgende instellingstarieven zijn vastgesteld:
• Instellingstarief I: inschrijving bachelor béta, niet-EER (k€ 5,0);
• Instellingstarief II: inschrijving bachelor alfa/gamma, niet-EER (k€ 3,8);
• Instellingstarief III: inschrijving master béta, niet-EER (k€ 8,3);
• Instellingstarief IV: inschrijving master alfa/gamma, niet EER (k€ 6,3):
• Instellingstarief V: inschrijving European Studies, niet EER (k€ 4,7).
Ten behoeve van niet-EER studenten die in het studiejaar 2004-2005 voor een masteropleiding
stonden ingeschreven is een overgangsregeling vastgesteld, waarin is bepaald dat de betreffende
studenten deze opleiding af kunnen ronden tegen het wettelijke collegegeldtarief binnen de termijn
van de nominale studieduur plus één jaar gerekend vanaf de eerste inschrijving voor deze opleiding. Deze overgangsregeling is nog tot het studiejaar 2006-2007 gehandhaafd.
Voor het begrotingsjaar 2008 wordt een bedrag van M€ 13,0 vanuit de wettelijke collegegelden
verwacht en een bedrag van M€ 0,4 vanuit de instellingscollegegelden. De schatting van de inkomsten vanuit de instellingscollegegelden is gebaseerd op de instroom van niet-EER studenten
in 2005, waarbij is uitgegaan van continuering van tenminste deze instroom in latere jaren. De wettelijke collegegelden en de instellingscollegegelden worden conform bestendige gedragslijn
toegevoegd aan het onderwijsdeel van het UT-verdeelmodel.
Overigens moet bij bovenstaande worden opgemerkt dat het ministerie voornemens is geweest de
bekostiging van de niet-EER-studenten via het BaMa-model met ingang van begrotingsjaar 2008
te laten vervallen. In plaats daarvan zouden de universiteiten in 2008 ten behoeve van deze studenten in totaal M€ 20 voor kennisbeurzen ontvangen (voor de UT is een hierin een aandeel
voorzien van k€ 239 (OC&W-brief d.d. 21.07.2006 kenm. HO/CBV/2006/22384). Het niet bekostigen van EER-studenten en de introductie van kennisbeurzen maakt echter onderdeel uit van het
wetsvoorstel “Financiering Hoger Onderwijs (FHO)” dat in het voorjaar 2007 als controversieel
(i.v.m. leerrechten) door de Minister is ingetrokken. Omdat op dit moment onbekend is hoe dit
overheidsbeleid zich verder ontwikkeld, wordt in deze nota de bestendige gedragslijn t.a.v. nietEER-studenten voortgezet.
5.2.5 Kosten poolruimten in relatie tot toegeleverd onderwijs
In het UT-verdeelmodel, zoals dat met ingang van 2003 geldt, is binnen de component premiëring
een gedifferentieerde opslag per opleiding opgenomen. Er is daarbij sprake van een hoge en een
lage opslag in de verhouding 2:1. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de relatieve kosten
van de infrastructurele voorzieningen benodigd voor de verschillende opleidingen. Voor de opleidingen wb, el, ct, tn, bmt en techn. wetensch. wordt een hoge opslag gehanteerd. Voor de overige
opleidingen wordt een lage opslag gehanteerd.
Voor de bepaling van de hoogte van de opslagen wordt als normatieve maat het aantal eerstejaars
per opleiding van de afgelopen vier jaar gehanteerd. Dit vanuit de veronderstelling dat de kosten
voor infrastructuur gedragen worden door de faculteit waar de betreffende opleiding is ondergebracht. Verondersteld wordt derhalve dat de toelevering van onderwijs geschiedt binnen de
infrastructuur van de onderwijsontvangende faculteit. Dit blijkt echter niet op te gaan voor de kosten van de poolruimten (in de Begroting 2008 M€ 1,5). De onderwijstoeleverende faculteiten
betalen tevens de huur van de poolzalen waarin het toegeleverd onderwijs plaatsvindt. Met name
die faculteiten die veel onderwijs toeleveren ervaren daardoor als gevolg van het verdeelmodel
budgettaire nadelen. Dit probleem wordt ondervangen door het totaalbedrag voor de kosten van
poolruimten (M€ 1,5 in 2008) toe te voegen aan het standaard ECTS-deel. Op deze manier worden de kosten van de poolruimten nog steeds betaald door de onderwijstoeleverende faculteiten,
maar krijgen ze hiervoor rechtstreeks via de ECTS een vergoeding.
5.2.6 Opleiding technische geneeskunde
De opleiding technische geneeskunde wordt vooralsnog buiten de aanloopbekostiging en buiten
het UT-verdeelmodel gehouden, met uitzondering van de bijdrage aan het forfaitaire percentage.
Dit houdt in dat de inkomsten voor de opleiding tg onder inhouding van het forfaitaire percentage
uiteindelijk rechtstreeks naar de faculteit TNW worden doorgesluisd ten behoeve van de opleiding.
Vanaf het begrotingsjaar 2007 wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat op het bedrag dat
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de faculteit rechtstreeks naar de academische en opleidingsziekenhuizen dient door te sluizen ten
behoeve van de klinische stages geen forfaitair percentage zal worden ingehouden. Naar verwachting gaat dit in 2008 om een bedrag van M€ 0,8, uitgaande van een vergoeding per klinische
stage van k€ 15 per student.
In 2008 zal naar verwachting in totaal een Rijksbijdrage van M€ 8,9 voor de opleiding tg worden
ontvangen van het ministerie van OCenW: M€ 5,1 voor de ophoging van 0 naar 50 Numerus Fixus
plaatsen en M€ 3,8 voor de ophoging van 50 naar 100 Numerus Fixus plaatsen. Uitgaande van
het forfaitaire percentage 2008 en een verwacht benodigd bedrag voor de klinische stages in 2008
van M€ 0,8, gaat het om een bedrag van M€ 2,2 dat als interne toevoeging aan het UTverdeelmodel zal worden toegevoegd en een restantbedrag van M€ 6,7 dat niet indaalt in het UTverdeelmodel maar als externe doorsluizing naar TNW zal worden doorgesluisd.
Daarnaast zal naar verwachting in 2008 een bedrag van ca. M€ 0,6 worden ontvangen aan collegegelden van de tg-studenten. Deze collegegelden zullen ook, onder inhouding van het forfaitair
percentage, rechtstreeks aan TNW worden toegewezen. De interne toevoeging aan het UTverdeelmodel ten aanzien van de collegegelden bedraagt M€ 0,2 op basis van het forfaitaire percentage 2007, waarmee een nettobedrag van M€ 0,4 resteert dat naar de faculteit zal worden
doorgesluisd.
In zijn totaliteit zal er een bedrag van M€ 2,4 als interne toevoeging aan het UT-verdeelmodel worden toegevoegd en een bedrag van M€ 7,1 als externe doorsluizing naar TNW worden doorgesluisd (zie respectievelijk bijlage 9 en bijlage 20).
Aangezien de opleiding tg vooralsnog buiten het UT-verdeelmodel wordt gehouden en daarmee
buiten de onderwijsvervlechtingsmatrix, dient onderwijstoelevering door andere faculteiten aan de
opleiding tg bilateraal verrekend te worden door de faculteit TNW.
De begroting voor de opleiding tg wordt separaat voorgelegd aan de UR en de RvT, naast de UTbegroting.

5.3 Onderzoekmodel 2008
Navolgend worden de structuur en de actualisaties van het onderzoekmodel 2008 besproken.
5.3.1 Structuur onderzoekmodel
Het onderzoekmodel bestaat, na aftrek van de premiëring op basis van de aantallen gerealiseerde
promoties en ontwerpers, uit de volgende vier componenten:
(i)
een bevroren component premiëring onderzoeksplaatsen: in het kader van de Begroting
2006 is besloten om de verdeling van de premies voor de onderzoekplaatsen (aantallen
EU-kaderplaatsen, tweede geldstroomplaatsen en derde geldstroompromotieplaatsen)
voor de periode 2006-2008 te bevriezen op het niveau van de Begroting 2005 voor de faculteiten. De op deze wijze bevroren compartimentering op het niveau van de faculteiten
wordt gedurende deze periode jaarlijks geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkelingen met
3% per jaar. Uitgaande van de beschikbare middelen voor de component premiëring onderzoekplaatsen (50% na aftrek van de premiëring van promoties en ontwerpers) en een
indexering van 3% per jaar, wordt een eventueel resterend tekort op de component premiëring onderzoekplaatsen centraal afgedekt en blijft een eventueel resterend overschot
op de component premiëring onderzoekplaatsen beschikbaar om strategisch te worden
ingezet door het college in samenspraak met het UMT. Zie § 5.3.2 en bijlage 16.
(ii)
een component Onderwijsgebonden Onderzoek (OO-component) bedoeld om recht te
doen aan de relatie onderwijs-onderzoek (30% van de beschikbare onderzoekmiddelen na
aftrek van de componenten promoties en ontwerpers). Zie § 5.3.2 en bijlage 15.
(iii)
een component Decentrale Stimulering onderzoek (DSoz), waarmee de WD in staat wordt
gesteld het onderzoekbeleid in het instituut vorm te geven (10% van de beschikbare onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers). De fte-inzet
vanuit de faculteiten in de instituten, de basis voor de verdeling van de component decentrale stimulering onderzoek (DSoz), is opgenomen als bijlage 17.
(iv)
een component Universitaire Stimulering onderzoek (USoz), waarmee het College van
Bestuur in samenspraak met de WD’s en decanen in het UMT in staat wordt gesteld het
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strategisch beleid ten aanzien van onderzoek vorm te geven (10% van de beschikbare
onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers). Zie § 6.
In bijlage 14 is een specificatie gegeven van de premiëring promoties en ontwerpers. De hier opgenomen prijzen voor promoties en ontwerpers zijn gelijk aan de meest actuele prijzen in het
externe BAMA-model (B2007).
Hieronder worden de aanpassingen in het onderzoekmodel toegelicht.
5.3.2 Premiëring onderzoekplaatsen
In het UT-verdeelmodel als zodanig zullen in eerste instantie geen systeemwijzigingen worden
aangebracht in 2008. Wel is voor wat betreft de sturing en de timing van het begrotingsproces
reeds met ingang van de Begroting 2007 voor een andere werkwijze worden gekozen. In dit kader
wordt als eerste stap in het proces het onderzoekdeel van de begroting opgesteld. Opstelling van
het onderzoekdeel van de begroting vindt plaats door de wetenschappelijk directeuren in overleg
met de decanen. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de afspraken die de technische faculteiten met de wetenschappelijk directeuren van de betrokken instituten hebben gemaakt in het kader
van de reorganisatie- en saneringsplannen. Op basis van deze onderzoeksbegrotingen kunnen de
decanen vervolgens de integrale facultaire begrotingen opstellen.
Over de inzet van de onderzoekmiddelen in de faculteit en daarmee de inzet van leerstoelen uit de
faculteit in het onderzoekprogramma van het instituut dienen meerjarige afspraken te worden gemaakt tussen de decaan en de wetenschappelijk directeur. Hierbij dient recht gedaan te worden
aan het feit dat de decaan integraal budget-verantwoordelijk is en daarmee verantwoordelijk is
voor de aanstelling van personeel en voor het uiteindelijke exploitatieresultaat. De inzet van de
onderzoekbudgetten wordt niet slechts gedicteerd door de gerealiseerde prestaties van de leerstoelen, maar is afhankelijk van de beleidskeuzen van wetenschappelijk directeur en decaan
gezamenlijk. De financiële ruimte voor beleidskeuzes is echter beperkt, aangezien decaan en wetenschappelijk directeur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een gezonde exploitatie van de
faculteiten: als er geen additionele middelen beschikbaar komen, kunnen slechts nieuwe verplichtingen worden aangegaan voor zover oude verplichtingen worden afgebouwd (oud voor nieuw).
Op deze manier wordt de inzet van het onderzoeksbudget een collectieve verantwoordelijkheid
van de decaan en de wetenschappelijk directeur en wordt stabiliteit en voorspelbaarheid in de verdeling van de onderzoeksmiddelen gerealiseerd.
De onderzoeksprestatie-eenheden en de bijbehorende budgetverdeling over de faculteiten zijn
opgenomen in bijlage 16. In deze bijlage worden ook de bevroren en de werkelijke aantallen onderzoeksprestaties met elkaar geconfronteerd, en, daarmee samenhangend, de bevroren en
werkelijk benodigde budgetten.
Bij de behandeling van de Begroting 2006 heeft het college zich bereid verklaard de aangegane
onderzoekverplichtingen in het kader van onderzoekprojecten, die niet langer gedekt kunnen worden vanuit de eerste geldstroommiddelen, te compenseren vanuit de tijdelijke overdekking op de
huisvestingslasten voor de periode 2006 t/m 2008 voor een totaalbedrag van M€ 17,0. Op deze
tijdelijke compensatie rust voor de eenheden een trekkingsrecht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat met ingang van de Begroting 2008 in beginsel sprake is van een sluitende
meerjarenbegroting, zowel op UT-niveau als op het individuele niveau van de betrokken faculteiten. Het college heeft inmiddels de met dat doel ingediende reorganisatie- en saneringsplannen
van de faculteiten EWI, TNW en CTW goedgekeurd. Op basis van het criterium dat de betreffende faculteiten een bewezen voortgang in het reorganisatie- en saneringsproces hebben
aangetoond zijn in 2006 en 2007 de trekkingsrechten uitgeoefend. Uit onderstaande tabel blijkt het
kasritme en, als resultante hiervan, het trekkingsrecht in verband met matchingverplichtingen over
2008. De uitgeoefende trekkingsrechten zijn en worden primair gedekt uit het budgetsurplus ad.
M€ 4,1 binnen de component “premiering onderzoeksplaatsen” (zie bijlage 16). Het restant ad.
M€ 0,4 wordt onttrokken aan de Reserve Egalisatie Huisvestingslasten (REH). De betreffende faculteiten kunnen het uit te oefenen trekkingsrecht in de Begroting 2008 opnemen onder
“verwachte strategische budgetten”. Na 2008 zijn de trekkingsrechten vervallen.
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Tijdelijke (t/m 2008) trekkingsrechten matchingsverplichtingen
t.l.v. REH
faculteit
totaal t/m uitgeoefend uitgeoefend uitoefenen
Begr. 2008
B2006
B2007
B2008
CTW
1.018
324
683
11
TNW
9.526
3.556
3.107
2.863
EWI
6.498
2.134
2.733
1.631
17.042
6.014
6.523
4.505

5.3.3 Bekostigingsniveau pre-master-ECTS
Binnen de OO-component van het onderzoekmodel worden de pre-master-ECTS op het niveau
van de master-ECTS bekostigd. De UT ontvangt echter van het Rijk geen bekostiging voor deze
pre-masterstudenten.
Bij het uitbrengen van de Begrotingsbod 2007 is aangekondigd dat in het Herziene UTverdeelmodel het bekostigingsniveau van de pre-master-ECTS zal worden teruggebracht van het
master- naar het bachelorniveau. Deze maatregel blijkt echter bij nader inzien op dit moment niet
doorgevoerd te kunnen worden. De basisregistratie van de pre-master ECTS blijkt “vervuild” met
een aantal master-ECTS die niet tot de pre-masters gerekend kunnen worden. Het blijkt niet mogelijk de aantallen pre-master ECTS over de gegeven periode vast te stellen.

5.4 Vergelijking normatieve toewijzingen onderwijs en onderzoek 2008 -2007
In bijlage 18 is voor de faculteiten een verschillenanalyse opgenomen van de normatieve modeluitkomsten 2008, conform het ongewijzigde model, (waarbij de normatieve middelen voor de
instituten zijn toegerekend aan de faculteiten) ten opzichte van de normatieve modeluitkomsten
conform de Begroting 2007.

6. Universitaire Stimulering
6.1 Algemeen
In het najaar 2006 en voorjaar 2007 zijn de nota’s Onderwijsbeleid 2006-2010, Onderzoeksbeleid
2007-2010, Gestage Groei, Diversiteit, Kwaliteit en Groei en de Nota Focus in HRM Beleid verschenen waarin diverse beleidsdoelstellingen voor de toekomst zijn gepresenteerd. Om de
verschillende doelstellingen uit de nota’s te realiseren is een integrale nota opgesteld waarin de
belangrijkste maatregelen voor de periode 2007/ 2008 worden benoemd; Implementatienota Strategische budgetten 2007/2008 (km ABZ/378/621, 10-4-‘07). De voor deze maatregelen
noodzakelijke budgetreserveringen zijn verwerkt in het totaal van de Universitaire Stimuleringreserveringen; bijlage 19 geeft de budgetten per eenheid in 2008, bijlage 21 is een meerjarig overzicht.
In de Implementatienota zijn tevens de volgende meer algemene afspraken rond Universitaire
Stimulering vastgelegd.
Toekenning en verantwoording
De inzet van de middelen dient een duidelijke bijdrage te leveren aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen in de nota’s onderwijs, onderzoek, internationalisering en HRM. Om in aanmerking
te komen voor de beschikbare middelen formuleren de betreffende eenheden een duidelijk en
concreet plan inclusief concreet te bereiken doelstellingen.
Het college kent gereserveerde middelen toe op basis van de ingediende plannen. Het betreft in
principe een definitieve toekenning, dus zonder afrekening achteraf. Uitsluitend indien aantoonbaar is dat een project niet of voor een belangrijk deel niet is uitgevoerd zal (een deel van) het
budget teruggeboekt worden.
De verantwoording van deze budgetten dient plaats te vinden in het kader van de planning & control cyclus: de betreffende eenheden nemen de implementatievoorstellen op in hun jaarplannen en
verantwoorden zich vervolgens in hun jaarverslag over de bereikte doelen in relatie tot de ingezetOntwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
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te middelen. Een en ander is onderwerp van gesprek tijdens voor- en najaarsoverleggen. Gedurende het jaar wordt ten aanzien van de voortgang de vinger aan de pols gehouden door de
accountmanagers van de betreffende concerndirecties, tijdens de regulier te voeren werkoverleggen met het management van de faculteiten en de instituten.
Universitaire Stimulering in 2009 en verder
Tot en met 2008 is de vrije ruimte in het budget Universitaire Stimulering beperkt als gevolg van
de bestaande commitments en de in de Implementatienota opgenomen projectvoorstellen, vanaf
2009 dienen universitaire stimuleringsmiddelen voor een belangrijk deel opnieuw ingevuld te worden.
Het college gaat na in hoeverre de beschikbare middelen binnen USow en USoz vanaf 2009 kunnen worden ingezet op basis van (i) modelstimulering (het verankeren van beleid) en (ii)
projectstimulering (het aanjagen van beleid). Vooralsnog wordt hierbij gedacht aan een budgetverdeling van 2/3 respectievelijk 1/3 van de beschikbare Universitaire Stimuleringsmiddelen. In beide
gevallen blijft het net als nu het geval is gaan om stimulering van beleidsmatige speerpunten,
waarbij uiteraard sprake is van een duidelijke relatie tussen aanjagen en verankeren. Verder dient
uitgewerkt te worden op welke wijze binnen Universitaire Stimulering de groep activiteiten wordt
gebudgetteerd die nu als een aparte categorie “Diversen” in de overzichten is opgenomen.
De beleidsvoorbereiding ten aanzien van de nadere verdeling van US in een deel “modelstimulering” en een deel “projectstimulering” zal in de loop van 2007 in samenspraak met de faculteiten
en instituten en de betreffende servicecentra vorm worden gegeven. Deze vormgeving dient als
voorbereiding op de Bestuurlijke Agenda 2009 en verder. Het college wenst al in juni 2008 in de
nota Kaderstelling 2009 de budgetten voor de “modelstimulering” en de “projectstimulering” concreet te maken, opdat de eenheden tijdig de mogelijkheid tot implementatie krijgen.
In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven bij de beschikbare US-budgetten, de belangrijkste verwachte US-reserveringen en -toekenningen worden aangeduid § 6.3.
In bijlage 22 zijn de geïndexeerde semi-integrale UT-tarieven 2008 vermeld die bij eventuele aanvragen in het kader van Universitaire Stimulering dienen te worden gehanteerd.

6.2 Beschikbaar budget 2008
In UT-verdeelmodel worden zowel in het compartiment onderwijs als in het compartiment onderzoek bedragen afgezonderd die gelden als dotatie voor de reserve Universitaire Stimulering. Voor
beide dotaties geldt dat ze 10% van de onderwijs- respectievelijk onderzoekmiddelen bedragen.
Met ingang van de Begroting 2005 bedraagt de dotatie aan de USoz 10% van de onderzoekmiddelen na aftrek van de componenten promoties en ontwerpers. In de Begroting 2007 bedroeg de
USow M€ 4,1 en de USoz M€ 5,3. Voor het begrotingsjaar 2008 bedraagt de USow-component
M€ 4,7 en de USoz-component M€ 5,8. De TCO Aanvulling USoz is vastgesteld op M€ 0,7 (deze
was in 2007 nog M€ 1,2) op basis van de bestaande verplichtingen binnen USoz, dus exclusief de
nieuwe reserveringen die voortvloeien uit de Implementatienota Strategische budgetten
2007/2008. De gedachte hierachter is dat deze nieuwe verplichtingen niet mochten leiden tot een
extra vermindering van de reguliere middelen in 2007 en 2008; eventuele overschrijdingen van de
budgetten Universitaire Stimulering en M€ 3,0 Beleidsreserve CvB (2007) dienen ten laste van de
centrale reserve te komen.
In het meerjarige overzicht Universitaire Stimulering (bijlage 21) is per jaar het beschikbare budget
gespecificeerd en wordt een overzicht gegeven van de nu bekende reserveringen en toekenningen. Na aftrek van deze reserveringen en toekenningen resteert in 2008 een nog nader in te vullen
vrije ruimte USow van M€ 0,2 en USoz van M€ 0,2.
In bijlage 20 zijn de reserveringen en toekenningen 2008 gespecificeerd per eenheid. In de volgende paragraaf worden deze kort aangeduid.

6.3 Reserveringen en toekenningen US
De nu bekende reserveringen en toekenningen in 2008 betreffen onder andere:
USow
1. Aanloopbekostiging nieuwe opleidingen bmt, io, psy, bw en gw en de bacheloropleiding Advanced Technology;
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2. De UT-bijdrage in 3TU-verband aan het Centre of Ethics;
3. Onderwijsactiviteiten in het verlengde van de implementatienota, o.a. Internationalisering, implementatie Bachelor Master, flexibiliteit door inzet van ICT, verkenning Engelstalige brede
bachelors, verbetering mentoraat en studiebegeleiding (zie § 2).
USoz
1. Speerpunt- en potentialprogrammatoekenningen;
2. Universitaire leerstoelen;
3. Onderzoekactiviteiten in het verlengde van de implementatienota, o.a. belonen van excellente
onderzoekers, kwaliteitszorg onderzoek en onderzoek informatiesystemen, profilering van de
UT-kern gezondheid (zie § 2).
Daarnaast is net als in 2007 het surplus op de bevriezing van de onderzoekplaatsen van M€ 4,1
opgenomen, dat via de USoz zal worden ingezet ter tijdelijke compensatie van de aangegane
matchingverplichtingen (zie § 5.3.2).
USdiv
Diverse activiteiten in het verlengde van de implementatienota, o.a. branding, ontwikkeling van
talent, managementontwikkeling, doorstroom van vrouwen in hogere wp/obp-functies, vernieuwing
van ELAN, ontwikkeling van personeel m.n. via de opzet van een loopbaan/opleidingscentrum,
Twente innovatieroute (zie § 2).

7. CO’s en TCO’s
7.1 Aanpassingen Centrale Ondersteuning (CO)
Een specificatie van de CO’s is opgenomen in bijlage 25. Dit totaaloverzicht van CO’s is een aanpassing van het totaaloverzicht zoals opgenomen in de Begroting 2007 en kan als volgt worden
toegelicht. Het totaaloverzicht is opgesplitst in een deeloverzicht voor de faculteiten en een deeloverzicht voor de diensten. In kolom 1 wordt, indien van toepassing, aangegeven hoeveel fte door
middel van de CO bekostigd wordt. In kolom 2 wordt de prijs per fte aangegeven op basis van de
Begroting 2007. In kolom 3 wordt vervolgens de mate van loongevoeligheid van de CO weergegeven. In kolom 4 wordt aangeven wat het budget volgens de Begroting 2007 is. Dit budget
resulteert door de bedragen in de kolommen 1 en 2 te vermenigvuldigen. In kolom 5 worden in
principe bezuinigingen, zoals toegelicht in de inleiding § 1 zijn hier vooralsnog geen bedragen opgenomen in het kader van de EMB-reorganisatie. In kolom 6 staan de beleidsmatige
aanpassingen van de CO’s. In kolom 7 worden de verschuivingen van budgetten en tussen COen TCO-bekostiging opgesomd. De kolom 8 met mutaties in de Compensatiebedragen huisvestingslasten is gehandhaafd, ondanks de afspraak dat de compensatie voor de diensten v.a. 2008
is gefixeerd op het niveau begroting 2007. Dit om tezijnertijd eventuele aanpassingen in het verlengde van de EMB-reorganisatie te kunnen opnemen. In de kolommen 9 en 10 zijn de
arbeidskostencompensatie en de Prijscompensatie ingevuld. Uiteindelijk resulteert de som van de
kolommen 5 t/m 10 in het totaalbudget per regel (kolom 11) en het totaalbudget per beheerseenheid (kolom 12).
Hieronder worden per kolom de aanpassingen toegelicht ten opzichte van de Begroting 2007
a. Beleidsmatige aanpassingen (kolom 6)
• Arbo- en Milieu Budgetten 2007
Naar aanleiding van de notitie Arbo en Milieubudgetten 2007 van PAO (kenmerk 375.888/PA&O)
zijn er meerkosten en uitbreiding van de capaciteit opgenomen voor:
- Arbozorgsysteembeheer: k€ 18; hiervan is k€ 6 voor ITBE (aanpassing inzet 0,4 fte naar 0,5
fte) en k€ 12 voor DiSC (benodigde inzet SU-gebouwen en activiteiten buiten kantooruren).
- Bedrijfshulpverlening (BHV): k€ 51; deze betreffen de navolgende onderwerpen
. k€ 19 gratificaties EHBO-ers; in oorspronkelijke opzet was hierin nog niet voorzien
. k€ 15 mutaties in aantal BHV-ers
. k€ 9 t.b.v. Studenten BHV-pool (bij PA&O)
•

DiSC: Uitbreiding Bureau Studentenpsychologen
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Voor de uitbreiding van de vaste formatie (een psycholoog voor 24 uur per week) bij de productgroep Bureau Studentenpsychologen (BSP) is een CO van k€ 53 opgenomen.
b. Verschuiving budgetten (kolom 7)
• Structuurwijziging Bedrijfshulpverlening
De gehanteerde systematiek leidde tot veel onderlinge verrekeningen en een administratieve
rompslomp. Uit de notitie Arbo en Milieubudgetten 2007 van PAO (kenmerk 375.888/PA&O) blijkt
dat de aan de BHV-functie gerelateerde (persoonlijke) kosten beter centraal kunnen worden verantwoord. Het budget voor persoonsgebonden kosten (k€ 225) is daarom overgeheveld naar
PA&O en in mindering op de afzonderlijke deelbudgetten van de faculteiten en enkele diensten.
Voor de faculteiten en enkele diensten resteert nu alleen een materieel budget voor kosten van
externe trainingen, afschrijving/onderhoud materieel en vergadering- en documentatiekosten. Alle
overige kosten voor ondersteuning BHV liggen bij PA&O en FB (beperkt).
•
CTW, FB: AMC-aanstelling
Door uitbesteding van UTC (per 1-1-2008) kan de omvang van de AMC-ondersteunignbij FB met
0,2 fte verlaagd worden. Daarnaast is geconstateerd dat de omvang van de aanstelling bij CTW te
laag is (er is in onvoldoende mate rekening gehouden met de diversiteit van de laboratoria en
werkplaatsen binnen CTW. Derhalve wordt de omvang van de AMC-aanstelling bij CTW verhoogd
met 0,2 fte. Met deze verschuiving is een bedrag gemoeid van k€ 13 (0,2 fte ad k€ 65)
• SU, DiSC: Pre Introductiepracticum voor meisjes (PIP)
De organisatie van het PIP viel budgettair onder de SU. Er is besloten deze post bij DiSC onder te
brengen. Het PIP budget ad k€ 5 verschuift daarom van de SU naar DiSC.
• SU: Zeilloods
In 2005 is besloten tot de bouw van een zeilloods ter vervanging van de bestaande zeilloods. De
exploitatielasten werden ingeschat op k€ 40 per jaar. Vanaf begrotingsjaar 2008 wordt dit budget
toegevoegd aan de CO van de SU.
• DiSC: Bijstelling bezuinigingstaakstelling Interne dienst
Voor DiSC was in 2007 nog een tijdelijk extra toewijzing voorzien voor kosten Interne dienstverlening vanuit FB. Uit eerdere bezuinigingsoperatie (2002) gold nog een totale bezuinigingstaakstelling (i.s.m. FB) van k€ 100 (gebouwgebonden diensten). Voorlopig wordt het benodigde
budget 2007 gehandhaafd voor B2008. Vanaf 2008 worden in het kader van de EMB-reorganisatie
forse organisatieveranderingen voorzien bij FB. De bekostiging zal hierdoor ook wijzigen. Op dit
moment zijn deze wijzigingen nog niet bekend. Naar verwachting zullen in het najaar 2007 de personele en budgettaire consequenties nader in beeld gebracht kunnen worden.
• PAO: Aanvulling salarislasten i.v.m. UFO
De dienst PAO heeft voor 2007 een TCO van k€ 79 ontvangen voor de aanvulling van salarislasten i.v.m. de UFO indeling. Vanaf 2008 wordt dit een structurele aanpassing.
• BC: Alumnibeleid en fondsenwerving
In de begroting 2007 is er voor BC één TCO voor Alumnibeleid en Fondsenwerving opgenomen
van k€ 315. Dit betreft de oude TCO’s voor Alumnibeleid en Alumnimedewerker van respectievelijk k€ 190 en k€ 75 en een nieuwe TCO van k€ 50 voor fondsenwerving (Universiteitsfonds).
Vanaf 2008 wordt deze TCO opgenomen als structureel budget voor BC.
Het totaalbedrag van budgetverschuivingen komt uit op k€ 478 . Zie ook § 7.2.
c. Compensatie huisvesting (kolom 8)
Vorig jaar is aangegeven dat de compensatiebedragen vanaf 2008 gefixeerd zullen worden op het
niveau van Begroting 2007. Derhalve worden er op dit moment geen mutaties voorzien. In de loop
van het najaar zijn mogelijke effecten bekend van de EMB-operatie. De eventuele mutaties in
compensatiebedragen kunnen alsdan worden opgenomen in deze kolom. Zie de toelichting in
§ 7.4.
d. Arbeidskostencompensatie (kolom 9)
De arbeidskostencompensatie over het salarisgevoelige deel van de CO’s en TCO’s bedraagt in
2008 2,4%. Dit percentage wordt toegelicht in § 7.5.
e. Prijscompensatie (kolom 10)
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De prijscompensatie over de CO’s bedraagt in 2008 0,5%. Dit percentage wordt toegelicht in § 7.6.

7.2 Aanpassingen Tijdelijke Centrale Ondersteuning (TCO)
Een specificatie van de TCO’s is opgenomen in bijlage 26. Hieronder worden de wijzigingen toegelicht ten opzichte van de Begroting 2007.
- Arbeidskostencompensatie: de salarisgevoelige TCO’s van de faculteiten en de diensten zijn gecompenseerd voor de gestegen arbeidskosten.
- Bekostiging decentrale voorlichting en werving
In het Reorganisatieplan UT (juni 2002) is voor het taakveld communicatie bepaald dat dit binnen
het primaire proces wordt georganiseerd. Om e.e.a. te bewerkstelligen zijn hiervoor met ingang
van 2003 geoormerkte TCO-budgetten opgenomen voor de faculteiten. Vooralsnog werd uitgegaan van een periode van drie jaar (2003-2005). Uit een tussenevaluatie van BC is o.a. gebleken
dat deze insteek vruchten begint af te werpen. In het kader van de EMB-operatie is besloten de
huidige opzet voorlopig handhaven. Na twee jaar wordt de situatie opnieuw bezien. De huidige
budgetten worden derhalve voorlopig gehandhaafd.
- Facultaire bijdrage ELAN
Als gevolg van nadere besluitvorming over ELAN komt normatieve verrekening (via negatieve
TCO’s ) met ingang van 2008 te vervallen (in dit kader is eventueel personeel ook decentraal geplaatst). Eventuele verrekening van lasten kan geschieden via reguliere doorberekening. TCO’s
komen te vervallen.
- TCO faculteit TNW personeelslasten NCLR
In verband met de overname van een drietal NCLR-medewerkers door TNW is voor TNW een
TCO opgenomen van k€ 169. Bij de beoordeling van de deelbegroting TNW 2008 zal worden bezien in hoeverre dit totaalbedrag nog noodzakelijk is.
- ITBE, de in de begroting 2007 opgenomen TCO-budgetten worden voorlopig gehandhaafd voor
2008. Verwacht wordt dat in het najaar de personele en budgettaire consequenties voorvloeiende
uit de EMB-operatie bekend zullen zijn.
- FB UTC-afdekking exploitatietekort en schoonmaakkosten UTC
In het kader van besluitvorming UTC (uitbesteding vanaf 2008) komen deze budgetten te vervallen.
- FB-Projectmanager beveiliging
Hiervoor is k€ 50 opgenomen in B2007. In het kader van de behandeling van de marktconformiteitstoets van de afdeling Beveiliging is een aflopende reeks overeengekomen. Voor 2008 wordt
voor tijdelijke meerkosten nog k€ 25 gereserveerd (in 2009 nog k€ 8).
- DiSC: Uitbreiding IO
In de begroting van 2007 was een budget voor uitbreiding van IO van k€ 25 opgenomen. Deze
TCO komt voor 2008 te vervallen.
- DiSC: Uitstel bezuiniging Sport
In het kader van de EMB-operatie wordt geacht genoemde bezuiniging met ingang van 2008 te
realiseren. Budget komt dus te vervallen.
- DiSC: Invoering Studielink en Mobiliteit studenten (beurzen)
In de begroting voor 2007 was, met name door problemen bij IBG, de TCO van k€ 46 vooralsnog
aangehouden. Tevens ontving DiSC in 2007 een TCO van k€ 25 voor de studenten die gebruik
maken van de beurzenregelingen voor studeren in het buitenland. Beide TCO’s komen in de begroting 2008 te vervallen.
- PAO: Tijdelijke meerkosten reorganisatietrajecten
Het tijdelijke budget komt met ingang van 2008 te vervallen
- BC: Bijdrage project “Branding-UT”
In 2007 is eenmalig een TCO van k€ 50 opgenomen i.v.m. een bijdrage in het project “BrandingUT”. In 2008 komt deze TCO te vervallen.
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- DUB: Extra kosten externe accountant
De TCO van k€ 100 uit 2005 in verband met extra kosten voor een externe accountant is in de
Begroting 2007 nog aangehouden maar komen met ingang van Begroting 2008 te vervallen. De
externe accountantskosten (i.v.m. projectverklaringen) worden centraal verantwoord. Derhalve is
het aanvullende budget niet langer noodzakelijk.
- DUB: IR-budget
De TCO van k€ 50 voor het verder vormgeven van de IR-functie binnen de universiteit is in de Begroting 2007 nog aangehouden maar komt in de Begroting 2008 te vervallen.
- CvB-P: Algemene beleidsreserve CvB
In Begroting 2007 werd nog uitgegaan van een projectbudget voor het college van M€ 3,0. De bestedingen worden gevolgd in het kader van de Implementatienota strategische budgetten
2007/2008. Met ingang van 2008 komt het budget weer uit op het reguliere bedrag van M€ 0,5.
- CvB-P Lidmaatschappen en bijdragen
Voor 2008 opgehoogd met een bedrag van k€ 8 (afronding) waardoor totaalbedrag uitkomt op
k€ 450.
- CBE Aanvulling Usoz
In verband met aflopende verplichtingen is het aanvullende budget verlaagd met k€ 500 tot
k€ 700.
- CBE Bijz. Leerstoelen
In het kader van de besluitvorming rond UTSP is onderhavig budget niet langer noodzakelijk. TCO
komt derhalve te vervallen.
- CBE Reorganisatiekosten 2002
Conform planning komt de TCO voor inlopen bedrijfsreserve met ingang van 2008 te vervallen. De
TCO (ad M€ 2,0) gold voor vijf jaren (2003 t/m 2007) ter dekking van de getroffen voorziening in
2002 (M€ 10).
- CBE Promotievouchers HBO-docenten
In de Rijksbijdrage zijn extra stimuleringsmiddelen ingedaald om het aantal promoties van HBOdocenten te verhogen door HBO-docenten te stimuleren te gaan promoveren. De universiteiten
worden verzocht deze middelen voor het beoogde doel beschikbaar te houden. Derhalve wordt er
een separate TCO (k€ 239) opgenomen. In samenspraak met de faculteiten zullen de stimuleringsmaatregelen vormgegeven worden.

7.3 Samenvatting veranderingen CO’s / TCO’s t.o.v. begroting 2006
Budget
B'2007

CO
TCO
Totaal

33.282
15.095
48.377

Bezuiniging
2007

Beleidsmatige
aanp.

0
0
0

Verschuiving
Budgetten

122
-5.728
-5.606

478
-478
0

Comp.
HvL

Arb.kostcomp.
2008

0
0
0

428
17
445

Prijscomp.
2008

170
0
170

Totaal
B'2008

34.480
8.906
43.386

Ten opzichte van de begroting 2007 is het totaal van de CO’s en TCO’s afgenomen met M€ 5,0.
Het forfaitair percentage 2008 is 27,0%, in 2007 was dit 31,7%.
Het forfaitair percentage drukt uit hoeveel procent van de Bruto middelen (Toewijzing OC&W, collegegelden en interne toevoegingen) wordt ingezet voor de bekostiging van de centraal bekostigde
activiteiten (diensten maar ook faculteiten en UT-projecten). Verder heeft het een beperkte praktische waarde; het wordt gebruikt bij de bepaling van de interne toevoeging uit de middelen voor Tg
(zie § 5.2.6).

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

pagina 29

7.4 Compensatie gestegen huisvestingslasten
De hoogte van de compensatie voor de (door de invoering van de ruimtetype-tarieven in 2004)
gestegen huisvestingslasten werd tot 2005 berekend o.b.v. jaarlijks geactualiseerde gegevens: de
2
aantallen m per eenheid, de bezuinigingen en de modeldynamiek. Voor de faculteiten geldt met
ingang van de Begroting 2006 dat de structurele bovenmatige huisvestingslasten via de OZpremiëring gecompenseerd worden. Vanaf de Begroting 2006 wordt de hoogte van de compensatie gefixeerd op de uitkomsten die aan de berekening van deze structurele bovenmatige
huisvestingslasten ad M€ 4,4 ten grondslag lagen. Zie bijlage 20 voor de aanvullende compensatie
in 2008.
Voor de diensten verandert er in 2008 niets, de compensatie wordt niet meer aangepast aangepast aan het werkelijke aantal m2. Vanaf 2008 zal ook bij de diensten de Hvl-compensatie
gefixeerd worden, op het niveau van Begroting 2007.

7.5 Salariscompensatie
De gemiddelde arbeidskosten stijgen in 2008 met 2,4% (zie bijlage 24) .
Deze stijging is het gecombineerde effect van enerzijds de toename van het normsalaris en anderzijds het gelijk blijven van het opslagpercentage sociale lasten.
• stijging normsalaris 2,4%:
Volgens de laatste CAO NU is er een salarisaanpassing per 1 april 2007 (1,2%). Deze salarisstijging telt volledig door in 2008. Deze telt door voor 0,3%. Verder wordt voor Begroting 2008
uitgegaan van een (geschatte) loonaanpassing van 2% (per 1 januari 2008). In totaal in 2008
een verhoging van het normsalaris 2007 met 2,4%.
•

sociale lasten gelijk (39%):
Het percentage sociale lasten bedraagt in 2008 39,0%, gelijk aan 2007 (zie bijlage 24).
De interne opslag voor sociale verplichtingen is toegenomen met 0,4%. Daarnaast is een daling voorzien van 0,4% van de wettelijke sociale lasten, met name door de afgenomen
pensioenlasten, lagere kosten voor vergoeding ziektekosten. De daling wordt gedeeltelijk tenietgedaan door de toename van de WW/WAO-kosten en hogere UFO-premie.

De CO’s en TCO’s zijn gecompenseerd met 2,4% voor de stijging arbeidskosten naar rato van de
specifieke salarisgevoeligheid. De faculteiten en instituten ontvangen de compensatie door middel
van de normatieve modelmatige verdeling.

7.6 Prijscompensatie
De compensatie van het ministerie voor prijsstijgingen worden niet op basis van reële ontwikkelingen bepaald. In deze nota wordt de compensatie op basis van ervaringen ingeschat. Over het
prijsgevoelige deel in de CO ’s en TCO ’s wordt rekening gehouden met een compensatie van
0,5% ( k€ 170).

8. Vergelijking beschikbare middelen 2008 - 2007
In de voorgaande paragrafen is een toelichting gegeven bij de diverse toewijzingen in het verlengde van het UT-verdeelmodel, de CO’s en TCO’s en de Reserveringen en toewijzingen uit
Universitaire stimulering. Bijlage 8 geeft een totaaloverzicht van deze toewijzingen. In totaal wordt
in 2008 M€ 183,4 verdeeld over de eenheden, waarvan M€ 140,0 rechtstreeks t.b.v. de faculteiten
en instituten. In bijlage 5 zijn de in 2008 verdeelde middelen vergeleken met 2007. Navolgend treft
u een samenvatting van deze bijlage aan.
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2007
Specificatie herkomst beschikbare middelen:
Totaal Rijksbijdrage + collegegelden
Totaal externe doorsluizingen
Totaal interne toevoegingen
Overbesteding CO/TCO en minder Rijksbijdrage dan
begroot (2007)
A Totaal beschikbare middelen Faculteiten, Instituten en
diensten (Zie bijlage 8)
B Totaal CO's en TCO's
C Totaal beschikbare middelen Faculteiten en Instituten
(C= A-B)

2008

Verschil

147.000
14.170
11.746
3.465

151.600
16.793
14.998
0

4.600
2.623
3.252
-3.465

176.381

183.392

7.010

48.378

43.384

-4.994

128.003

140.008

12.004

Uit het overzicht blijkt dat in totaal M€ 7,1 in 2008 meer is verdeeld dan in 2007, en dat door de
verlaging van de CO’s/TCO’s met M€ 5,0 de faculteiten en instituten per saldo M€ 12,0 meer toegewezen krijgen.
Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van de middelentoename wordt veroorzaakt door de opgenomen vordering op de minister voor loon- en prijsstijgingen (in totaal M€ 4,9). Wanneer ervan
wordt uitgegaan dat hier lastenstijgingen tegenoverstaan is de netto toename van de bestedingsruimte voor de faculteiten en instituten M€ 7,1 (12,0 - 4,9).

9. Interne doorberekeningen
9.1 Tarieven interne dienstverlening
In bijlage 27 zijn de tarieven voor de interne dienstverlening opgenomen zoals die gelden voor het
komende begrotingsjaar. De beheerseenheden kunnen hieraan rechten ontlenen ten aanzien van
de hoogte van de tarieven en zich op deze tarieven baseren bij het opstellen van de deelbegroting.
Met ingang van 2005 geldt dat niet op het overzicht vermelde activiteiten van diensten in principe
niet kunnen worden doorberekend.
Tevens is in bijlage 27 een aantal diensten / producten vermeld waarvoor de UT mantelcontracten
heeft afgesloten of is afgesproken dat de uitvoering UT-breed door één UT-dienst wordt verricht
(gedwongen winkelnering).
Navolgend wordt een toelichting gegeven op de veranderingen in de tarieven huisvestingslasten.
In de overige interne doorberekeningen door centrale diensten zijn geen wezenlijke veranderingen
doorgevoerd.

9.2 Tarieven huisvestingslasten
Externe kostenontwikkelingen
Kapitaalslasten
Voor de kapitaalslasten gelden vanaf Begroting 2004 naar ruimtetype gedifferentieerde m2tarieven. De kosten zijn bepaald op basis van vervangingswaarde. Per vijf jaar zal een update
plaatsvinden van de UT-tarieven zodat deze in de pas blijven lopen met externe markttarieven.
Tussentijds wordt jaarlijks het tarief met 1% verhoogd om een te grote prijsaanpassing (bij update
van 5 jaar) te voorkomen. Deze jaarlijkse prijsaanpassing heeft in 2007 niet plaatsgevonden. Gezien de forse lastenstijging voor het huurdersdeel in 2007 (met name hogere energielasten) is
indexering in 2007 achterwege gelaten. De totale lastenstijging in 2007 was ca 3% voor de beheerseenheden. De ontwikkeling van de tarieven van de kapitaalscomponent is als volgt:
Tabel 1: Tarieven kapitaalscomponent
jaar
2004

(in € per m2)

RT 0

RT 1

RT 2

RT 3

RT 4

RT 5

RT 6

RT 7

121

187

213

235

239

325

149

458

2005

1%

122

189

215

237

242

328

150

463

2006

1%

123

191

217

240

244

332

152

467

2007

0%

123

191

217

240

244

332

152

467

2008

1%

124

192

219

242

247

335

154

472
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Overige verhuurderslasten
De ontwikkeling van de overige verhuurderslasten (totaal UT) is als volgt:
Tabel 2: Overige verhuurderslasten

(in k€)
B2005

B2006

B2007

B2008

Onderhoud gebouwen

2.275

2.820

2.800

3.010

210

7,5%

Onderhoud wegen/terreinen

1.200

1.400

1.450

1.559

109

7,5%

Wettelijke lasten

850

850

850

850

-

0,0%

Verzekering/calamiteiten

565

600

350

350

-

0,0%

1.151

1.150

1.135

1.135

-

0,0%

-

0,0%

319

4,4%

Reallocatie
Leegstand

584
totaal verhuurderdeel

aantal m2
tarief per m2 (in €)

600

600

600

6.625

7.420

7.185

7.504

104.643

117.194

118.449

118.501

63,31

63,31

60,66

63,32

mut.

0,0%
2,66

4,4%

Budgetten 2008
Voor het onderhoud van de gebouwen en de wegen/terreinen worden lastenstijgingen voorzien.
Deze lastenstijgingen komen deels omdat de aanbestedingen, gezien positieve effecten van de
aantrekkende economie op de bouwwereld, waarschijnlijk hoger zullen uitvallen. Tevens moet nog
veel achterstallig onderhoud worden gepleegd. Er wordt daarom op de onderhoudskosten een
indexering van 7,5% toegepast. Voor de overige componenten is de verwachting dat de kosten
gelijk blijven aan vorig jaar.
De totale overige verhuurderslasten nemen daarom toe met ca. M€ 0,3. Dit betekend dat de overige verhuurderslasten per m2 ten opzichte van Begroting 2007 met € 2,66 per m2 hoger zullen
uitvallen.
Huurderslasten
De huurderslasten worden jaarlijks afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Uit de berekening voor het nieuwe energiecontract blijkt dat de verwachte energielasten ten opzichte van 2007
wat zullen afnemen. Voor schoonmaak en bedrijfsafval worden echter wel lastenstijgingen voorzien.
Tabel 3: Huurderslasten

(bedragen in k€)
B2005

B2006

B2007

B2008

mutatie

Energielasten

2.866

4.141

5.042

4.914

128-

Schoonmaakkosten

1.775

1.946

1.910

2.057

147

8%

119

89

83

103

20

24%

6.176

7.036

7.074

39

1%

Bedrijfsafval
Totaal Huurderslasten

4.760

-3%

Aanpassing m2-tarieven
Bovengenoemde externe kostenontwikkelingen leiden tot de navolgende tarieven voor Begroting
2008.
Tarieven verhuurdersdeel
Tabel 4: Tarieven Verhuurdersdeel
Component
Tarief

Totaal

jaar

(in € per m2)

RT 0

RT 1

RT 2

RT 3

RT 4

RT 5

RT 6

RT 7

kapitaal

124

192

219

242

247

335

154

472

Overig

63

63

63

63

63

63

63

63

188

256

282

305

310

398

217

535

B2008

Tarieven huurdersdeel
De (voorschot)-tarieven 2008 voor de huurderslasten zijn opgenomen in bijlage 27.
Kostenontwikkelingen per eenheid
2
In de volgende tabel is op basis van het m -gebruik per 1 januari 2007 een vergelijking gemaakt
tussen de geprognosticeerde kosten per beheerseenheid in 2008 t.o.v. 2007. De totale huisvestingslasten nemen toe met ca. M€ 0,3 (1%).
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Tabel 5: Kosten per eenheid

Afdeling

(bedragen in k€)
B2007
Verhuurders

Huurder

B2008
Verhuurders

Huurder

verschil
Verhuurders
Huurder

Totaal

lasten

lasten

lasten

lasten

lasten

lasten

bedrag

%

CTW

3.239

776

3.296

660

57

-117

-60

-1%

TNW

7.663

2.450

7.792

2.403

130

-47

83

1%

GW

1.089

202

1.109

217

20

15

35

3%

BBT

1.414

229

1.440

226

26

-3

23

1%

EWI

3.886

962

3.955

966

69

3

72

1%

ITBE

1.454

492

1.479

496

25

4

29

1%

FB

3.620

848

3.684

829

64

-18

46

1%

DISC

2.202

493

2.241

440

39

-53

-14

-1%

FEZ

149

37

152

37

3

0

3

2%

PA&O

137

35

140

35

3

0

3

2%

BC

152

40

155

41

3

0

3

2%

CVB

78

20

79

20

1

0

1

1%

DUB

224

51

229

53

4

3

7

2%

UT-N

30

7

31

5

1

-2

-1

-3%

SU

194

54

198

53

4

-1

2

1%

25.531

6.696

25.979

6.482

447

-215

233

1%

Derden

1.193

651

1.214

592

22

-58

-37

-2%

Leegstand

5.637

0

5.735

0

98

0

99

2%

Totaal overig

6.830

651

6.950

593

120

-58

62

1%

32.361

7.347

32.928

7.074

567

-272

295

1%

Totaal intern

Totaal generaal
Waarvan:
Kapitaal
Overig verhuur
Totaal

25.176

25.425

249

1,0%

7.185

7.504

319

4,4%

32.361

32.929

568

10. Vervolg procesgang Begroting 2008
10.1 Algemene voorschriften
Aan de hand van de informatie uit de voorliggende nota Kaderstelling Jaarplan en begroting 2008
kunnen de eenheden hun jaarplan, managementsamenvatting en de onderliggende deelbegroting
2008 opstellen. Hierbij dienen de stramienen gebruikt te worden die zijn ontwikkeld voor de opstelling van het jaarplan (zie bijlagen 1, 2 en 3) en de begroting (zie bijlagen 28 t/m 33). De
elektronische versie van de stramienen worden de eenheden omstreeks 8 juni toegezonden.
De faculteiten en instituten wordt verzocht tevens een meerjaren-exploitatieraming en bijbehorende specificatie van de salarislasten in te dienen over de periode 2008 t/m 2011, conform de opzet
van Stramien I (bijlage 28) respectievelijk Stramien II (bijlage 29). Verzocht wordt uit te gaan van
salaris- en prijsniveau conform Begroting 2008.
Met ingang van 2009 zullen op basis van meerjarig uitgewerkte verdelingen van onderwijs- en onderzoekmiddelen een integrale meerjarenbegroting worden opgesteld.
Van de diensten wordt, zoals gebruikelijk, naast de deelbegroting van de totale dienst een specificatie per productgroep danwel afdeling verwacht.
Van de eenheden wordt verwacht dat ze aan de in het stramien opgenomen onderwerpen in hun
jaarplan 2008 de nodige aandacht besteden. Op de naleving daarvan zal strikt worden toegezien.
Speciaal voor de faculteiten en instituten geldt dat zij in hun jaarplannen, in het kader van het streven naar onderwijs- en onderzoeksbegrotingen, nadrukkelijk aandacht dienen te besteden aan de
koppeling tussen het bereiken van de geformuleerde onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen en
het inzetten van de middelen daarvoor zoals opgenomen in de deelbegroting. In het verlengde
daarvan dienen de faculteiten en instituten streefwaarden te formuleren met betrekking tot de onderwijs- en onderzoekperformance.
Daarnaast geldt dat de faculteiten, instituten en diensten, naast het jaarplan, een managementsamenvatting van dit jaarplan dienen op te stellen. Deze managementsamenvatting dient beknopt
te zijn (faculteiten maximaal twee A4's, onderzoekinstituten en diensten maximaal één A4, lettertype Arial 10-point) en dient kernachtig het jaarplan samen te vatten. De managementsamenOntwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
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vatting fungeert tegelijkertijd als beleidstekst die in principe onverkort in de Supplement-Begroting
zal worden opgenomen. Specifiek voor het college bedoelde argumentatie kan in de aanbiedingsbrief of in de toelichting op de cijfers worden opgenomen. Voor een snelle en vooral juiste
verwerking van deze samenvatting vragen we de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten om
deze gelijktijdig met hun deelbegroting aan te leveren.
Met nadruk wijst het college op de volgende beleidsmatige vereisten voor de deelbegrotingen:
1. Gezien de grote investeringen voor het Vastgoedplan en gezien de noodzaak de aangegane
verplichtingen in het kader van tweede en derde geldstroomonderzoek in balans te brengen
met de omvang van de beschikbare eerste geldstroommiddelen, zijn structureel sluitende exploitaties van de faculteiten en instituten een absolute noodzaak. Van de faculteiten wordt in
2008 een sluitende exploitatie verwacht. Voor de instituten geldt dat resultaat in het verlengde
van kasritmeverschillen toegestaan is.
2. De diensten dienen een sluitende begroting te hebben.
3. Extra aandacht zal in 2008 wederom uitgaan naar de totale begrote personeelsformatie. In de
begrotingsstramienen voor 2008 is daartoe wederom een verbijzondering gemaakt naar de
begrote vacatures. Van belang is voorts dat een koppeling wordt gelegd tussen het voorgenomen beleid en de ingeplande vacatures.
4. Naast de exploitatiebegroting zal ook extra aandacht uitgaan naar de investeringsbegroting
van alle eenheden. Het college zal zeer kritisch kijken naar de investeringen.
5. De cashflow van de eenheden moet structureel positief zijn.
Daarnaast wordt van alle eenheden verwacht dat de volgende technische uitgangspunten in acht
worden genomen bij het opstellen van de deelbegrotingen (omwille van de vergelijkbaarheid van
de diverse deelbegrotingen en de op deze uitgangspunten afgestemde compensaties in deze nota
Kaderstelling Jaarplan en begroting 2008):
a. het schaalsalarisniveau voor 2008 (zie § 7.5);
b. het uniforme niveau sociale lasten 2008 van 39,0% (zie § 7.5);
c. voor de rentebaten kan worden gerekend met een effectief rendement 2008 van 2,0%.
d. de in § 5.3.2 genoemde trekkingsrechten voor CTW, EWI en TNW op de tijdelijke compensatiebedragen in het kader van de matchingverplichtingen kunnen worden opgenomen als
“Verwacht strategisch budget”.
Tot slot is vereist dat de in te leveren facultaire deelbegrotingen mede worden ondertekend door
de betrokken Wetenschappelijk Directeur(en) en dat de instituutsbegrotingen mede worden ondertekend door de betrokken deca(a)n(en).
Het college benadrukt dat het tijdig inleveren van de (concept)deelbegroting met het jaarplan en
de specificatie van de begroting in productgroepen/afdelingen (diensten) van groot belang is.
Overschrijding van deze termijn beperkt de voorbereidingstijd die nodig is om het najaarsoverleg
voor zowel de eenheid als het college adequaat te doen verlopen.

10.2 Tijdspad, wijze van inleveren en nadere informatie
Als inleverdatum van het jaarplan, de managementsamenvatting en de begrotingsstramienen geldt
18 september a.s. Wij verzoeken u om uw jaarplan, incl. deelbegroting en bijbehorende bijlagen, in
3
papieren vorm aan te leveren bij de dienst FEZ . De aanlevering van de beknopte beleidsteksten
dient te geschieden per E-mail in Word (versie 7.0) naar het secretariaat van de dienst FEZ
(A.A.vanVelsen-Kreeft@utwente.nl). De aanlevering van de elektronische stramienen dient te geschieden per E-mail in Excel (versie 7.0) naar F.Aktan@utwente.nl.
Na het opstellen van de deelbegrotingen aan de hand van deze nota volgt in de periode 29 oktober tot 8 november het najaarsoverleg (zie de planning per eenheid aan het einde van deze
paragraaf. Uitgangspunt voor dit overleg zijn de jaarplannen en de onderliggende deelbegrotingen
van de faculteiten en instituten die de goedkeuring behoeven van het college. Met de diensten zal
geen najaarsoverleg worden gevoerd, het college zal volstaan met een schriftelijke reactie op de
door de diensten ingediende plannen en begroting.

3

In voorgaande jaren werd verzocht de stukken in 20-voud aan te leveren. Met ingang van 2008 volstaat hier één
“hardcopy”.
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Na het najaarsoverleg zal het college, na overleg met het UMT, de finale afweging maken over de
middelenverdeling 2008. De uitkomsten daarvan worden vastgelegd in de Ontwerpbegroting 2008.
Eind november wordt deze ter advisering naar de Universiteitsraad gestuurd en vervolgens ter
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In de maand december zal hierover uiteindelijk besluitvorming plaatsvinden.
In januari 2008 wordt de Begroting uitgebracht voor zowel extern als intern gebruik en een Supplement-Begroting die uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik. De Begroting omvat de
beleidsnota, een overzicht van de beschikbare middelen 2008, de UT-middelenverdeling en de
financiële positie van de UT. De Supplement-Begroting omvat met name de deelbegrotingen met
de toelichtingen en de specificaties. Voor de toelichtingen worden in principe de managementsamenvattingen van de jaarplannen gebruikt.
Voor vragen over deze nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008 kunt u zich wenden tot de
dienst ABZ (jaarplannen inhoudelijk) of FEZ (financiële begroting) .

Planning Najaarsoverleggen 2007
datum

tijd

overleg met

maandag 29 oktober

09.00 – 11.30
11.30 – 12.30
14.00 – 15.00
15.00 – 17.30

MB
IGS
BMTI
TNW

dinsdag 30 oktober

10.15 – 11.15

MESA+

maandag 5
november

09.00 – 11.30
11.30 – 12.30
14.00 – 15.00
15.00 – 17.30

GW
IBR
IMPACT
CTW

donderdag 8
november

11.45 – 12.45
13.00 – 15.30

CTiT
EWI

(De bijeenkomsten vinden plaats in Vleugel, vergaderzaal 100)
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