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Doel van deze bijeenkomst 

Ideeën verkennen en samen uitwerken voor het 
allocatiemodel. Hoe kan de allocatie van 
onderwijsgelden beter? 
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Hier komt de footer tekst 3 
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Programma 
 

 
15.40 Betoog over onderzoekallocatie & discussie – Thomas Vaessens & 

Ingmar Visser 
16.05 Onderzoeksallocatie: bij UvA en andere universiteiten 

16.15 Inventariseren van belangrijkste strategische thema’s in relatie tot 
het allocatiemodel 

16.20 Korte break 

16.30 Uitwerken thema’s in kleine groepjes 

17.00 Terugkoppeling van de resultaten 

17.15 Korte reactieronde en wrap-up 

17.30 Afsluiting met een drankje 



Rijksbijdrage onderzoeksgelden aan 
UvA 
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Allocatie van onderzoeksgelden aan de 
UvA 
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Onderzoeksallocatie 
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Onderzoeksvariabelen per universiteit 
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Thema’s uit het IP: onderzoek 
 UvA is een aantrekkelijke partner voor 

internationale consortia 
 Er worden gedifferentieerde indicatoren 

ontwikkeld om kwaliteit te meten. 
 Promovendi ronden hun promotie binnen 

redelijke tijd af 
 UvA verwerft meer middelen uit externe 

bronnen (nationaal/internationaal/privaat) 
 Onderzoeksbudget verruimen om aansluiting te 

houden met onderwijs   
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Welke ideeën hebben jullie voor de 
verdeling van de onderzoeksgelden? 
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Uitwerken in groepjes 

We gaan proberen een aantal ideeën 
een slag verder te brengen.  
We hebben net enkele ideeën voor 
onderwijsallocatie geselecteerd. Kies 
het thema dat je het meest 
aanspreekt. 
Vul samen met je groepje de flip-over 
in 
Er lopen financiële experts rond om te 
helpen. 
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Afsluiting 

Tot 15 juli kan iedereen voorstellen voor het 
allocatiemodel insturen naar allocatie@uva.nl 
 
Meer informatie: allocatie.uva.nl 
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