
 

 

Inzet en realisatie kwaliteitsgelden 2018 

 

In 2018 ontvingen de universiteiten in totaal bijna €70 miljoen aan kwaliteitsgelden uit de 

Rijksbijdrage, bedoeld om te investeren in de onderwijskwaliteit. De gezamenlijke 

universiteiten hadden in 2018 begroot ruim € 92 miljoen te investeren in onderwijskwaliteit, 

maar door o.a. onvervulde vacatures zijn niet alle begrote middelen daadwerkelijk benut. De 

realisatie komt niettemin ruim € 9 miljoen hoger uit dan het beschikbaar gestelde budget. De 

onbenutte ruimte 2018 blijft beschikbaar voor 2019. Met het geld zijn investeringen gedaan 

in onder andere intensiever en kleinschaliger onderwijs, studiesucces en onderwijsfaciliteiten.   

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s op basis van begroting en jaarverslag 2018 

 

                                                           
1 De investeringen kunnen hoger zijn dan de rijksbijdrage doordat instellingen eigen middelen inzetten voor de 
studievoorschotthema’s.  
2 De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de onderliggende plannen zijn gebaseerd op het academisch jaar 2018-2019, 
hierdoor zal een deel van de bestedingen in 2019 plaatsvinden. 
3 Het restant-budget (M€ 1,1) blijft voor 2019 beschikbaar. 
4 Er is bewust gekozen voor deze intensieve planvorming en de projecten vervolgens uit te voeren in het academische jaar 2018-
2019. Dit betekent dat een deel van de studievoorschotmiddelen 2018 in 2019 uitgegeven zal worden.  
5 Binnen een faculteit is sprake van onderbesteding aan studievoorschotmiddelen. In samenspraak met de facultaire 
medezeggenschap is naar een nieuwe bestemming gezocht voor deze middelen. 
6 Bij een aantal projecten heeft geen volledige uitputting van de beschikbare middelen plaatsgevonden. Dit houdt verband met de 
opstartfase van projecten, waarbij aanstellingen pas later in het jaar gerealiseerd zijn (bijv. studentpsycholoog) en er in de 
voorbereidingsfase nog maar beperkt specifieke kosten gemaakt zijn (bijv. onderwijsfaciliteiten).  

 

Universiteit Kwaliteitsgelden  

Rijksbijdrage 2018 

Begroting 

20181  

Realisatie 

2018  

Technische 

Universiteit 

Eindhoven  

2,9 2,9 2,72 

Tilburg University 2,3 2,3 2,5 

Universiteit Leiden 6,1 7,0 6,7 

Universiteit van 

Amsterdam  

7,6 7,6 6,53 

Vrije Universiteit 6,0 7,8 7,6 

Technische 

Universiteit Delft 

5,4 8 8,7 

Radboud Universiteit 5,3 12,4 6,5 

Rijksuniversiteit 

Groningen 

7,4 7,7 5,24 

Universiteit Twente 2,6 2,8 2,55 

Wageningen 

University & Research 

3,1 3,2 2,56 

Utrecht University 9,0 11,6 11,6 

Maastricht University  5,1 8,2 7,1 

Open Universiteit 0,6 0,6 1,1 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam  

5,9 10,1 7,2 

Totaal 69,3 92,2 78,4   


