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Leeswijzer  
 
In dit document zijn de ambitie en doelen van de Radboud Universiteit verwoord en geconcretiseerd, voor 
het jaar 2022. De focus in de plannen ligt op de ontwikkeling die we willen maken en de hiervoor benodigde 
middelen. De ambitie en doelstellingen sluiten aan op de strategie ‘A significant impact’ van de Radboud 
Universiteit die is geformuleerd in 2019.  
 
Er wordt een eenduidig format gebruikt voor alle organisatieonderdelen. Dit format is afgeleid van de 
OGSM-methode. OGSM staat voor objectives, goals, strategies, measures. De OGSM-methode heeft als doel 
het aanbrengen van focus en om kort, duidelijk en concreet te zijn. 
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Inleiding  
 
De coronacrisis die ons allemaal in 2020 heeft overvallen, beïnvloedde ook in 2021 ons onderwijs en 
onderzoek. Door de veerkracht van de organisatie en extra inspanning van alle studenten en medewerkers 
heeft het onderwijs en onderzoek zoveel als mogelijk doorgang gevonden. Dit was geen gemakkelijke 
opgave, gezien onze aandacht voor het welzijn en de werkdruk binnen de academische gemeenschap, die 
vanwege corona extra onder druk kwamen te staan. Gedreven door nieuwsgierigheid, verbondenheid en 
reflectie, hebben we nieuwe wegen gezocht, naar andere manieren van werken en studeren, zoals digitaal 
onderwijs en het bijwonen van de vele vergaderingen via videobellen. Juist een campus als die van ons, met 
samenzijn en –werken als één van de pijlers, werd in deze periode extra gemist. De beperking van 
bewegingsvrijheid en mogelijkheden voor gezamenlijke studie en overleg zijn gevoeld, maar we hebben 
onze kerntaken kunnen volbrengen. 
 
Het jaar en jaarplan 2022 staat in het teken van ‘vrijheid’. De betekenis van het begrip vrijheid lijkt 
belangrijker dan ooit. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de vrijheid die we als vanzelfsprekend 
beschouwden, niet langer vanzelfsprekend is. Zo konden we in 2021 niet werken en studeren waar we 
wilden en ontstond er een wereldwijde discussie over keuzevrijheid in relatie tot het coronavaccin. Als 
universiteit dragen we direct bij aan het herwinnen van vrijheid, door met onderzoek naar medicatie en 
vaccins, gedrag, maatregelen, interventies en regelgeving, de coronacrisis het hoofd te bieden. Hiermee 
onderstrepen we onze bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarnaast 
zullen wij in 2022 onze (interdisciplinaire) samenwerkingsverbanden verder verstevigen – denk aan 
Neurotechᴱᵁ, OnePlanet of AI for Life. Lokaal zullen onze studenten, met extra enthousiasme, de projecten 
binnen het regionale ecosysteem voortzetten. Ten slotte willen we de innovaties die het afgelopen jaar 
versneld zijn doorgevoerd op het gebied van digitale toetsing en nieuwe vormen van hybride onderwijs en 
werken verankeren in de organisatie. Hetgeen we de afgelopen periode geleerd hebben, zullen we in 2022 
meenemen in een nieuwe onderwijsvisie en het campusplan. 
 
Het jaarplan en de begroting 2022 zien er anders uit dan in voorgaande jaren. In het jaarplan presenteren 
we, net als in andere jaren, de universitaire doelstellingen en beleidskeuzes voor het komende jaar als 
afgeleide van de strategie. De relatie tussen strategie, hiermee verband houdende doestellingen, 
beleidskeuzes en benodigde middelen brengen we dit jaar echter meer expliciet in beeld. Hiermee laten we 
zien welke keuzes we maken en hoe deze keuzes bijdragen aan het realiseren van onze missie. Bovendien 
geven we in dit jaarplan en in de begroting, meer dan in voorafgaande jaren, aandacht aan hetgeen ons op 
de campus verbindt. Het universitaire beleid staat centraal. Zo ontvouwt zich in deze begroting een 
veelkleurig palet van onze gezamenlijke inspanningen, van de investeringen in faciliteiten voor 
toponderzoek en academisch onderwijs van hoge kwaliteit tot onze aandacht voor inclusie en diversiteit. 
Ook schetsen we in de volle breedte van de campus onze stappen naar meer duurzaamheid, in onderwijs, 
onderzoek én bedrijfsvoering.      
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1. Strategie 
 

1.1 Missie, visie, strategie en kernwaarden 
 
Onze missie  
De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. 

Onze visie  
De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging 
uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich 
betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de 
wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We 
willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke 
uitdagingen. 

Onze strategie  
Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. Onze wetenschappers 
en studenten verkennen en verleggen de grenzen van kennis en kunde en geven hier betekenis aan. We 
stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die 
met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. We zijn actief 
op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen 
wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden we ruimte voor open discussie over 
maatschappelijke en ethische thema’s. 
 
We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek; onafhankelijk en toegankelijk. We 
stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en uitdagen. Waarin de talenten en 
kwaliteiten van ieder individu tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer en transparant 
wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij hebben we de moed en 
verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer kritisch te bezien. We reflecteren op ons 
eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning. 
De strategie kan worden samengevat in zes doelen:  

1. Ons onderzoek is van hoge wetenschappelijke en internationaal erkende kwaliteit, waarbij 
samenwerken aan de basis ligt en we de grenzen van onze kennis verleggen.  

2. Kwaliteit, binding en persoonlijk contact in ons onderwijs zorgen ervoor dat studenten zich 
ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een 
maatschappelijke bijdrage leveren.  

3. Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering dragen wij bij aan het oplossen van 
uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.  

4. Wij zijn een inclusieve universiteit waar medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen 
en die investeert in de continue ontwikkeling van medewerkers en studenten.  

5. Onze (digitale) campus is een duurzame en veilige plek die uitnodigt tot studeren, (samen)werken 
en ontmoeten.  

6. Wij zetten in op een sterke en evenwichtige financiële positie om de continuïteit van onderwijs en 
onderzoek inclusief ondersteuning te waarborgen.  

Onze kernwaarden  
De kernwaarden van de Radboud Universiteit liggen ten grondslag aan onze missie, visie en strategie. Deze 
kernwaarden zijn leidend in alles wat we doen.  
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1.2 Waardecreatiemodel 
Het waardecreatiemodel geeft in één oogopslag weer op welke wijze de Radboud Universiteit van betekenis 
is voor haar studenten, medewerkers en de wereld om haar heen. In het waardecreatiemodel geven we 
weer met welke middelen en activiteiten we werken aan onze strategische doelstellingen, die in 
gezamenlijkheid leiden tot ‘significant impact’: bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen 
voor iedereen. Ons rijke scala aan wetenschappelijke disciplines zet kracht bij aan onze ambitie om van 
betekenis te zijn voor maatschappelijke vraagstukken, variërend van gezondheid en klimaat tot welzijn en 
cultuur, of aan veiligheid of de inrichting van de samenleving.  

 

De resultaatsdoelstellingen, die zijn opgenomen in het waardecreatiemodel, zijn ontleend aan de strategie 
en staan centraal in hoofdstuk 2 van dit jaarplan, waar de doelstellingen verder uitgewerkt worden tot 
concrete acties en benodigde middelen. Tevens wordt beschreven hoe het succes van de ingezette acties 
meetbaar wordt gemaakt.  

 



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  7 

1.3 Reflectie op de strategie 
Ook in 2022 werken we verder aan het realiseren van onze strategie ‘A Significant Impact’, die in 2019 is 
gepubliceerd. De geformuleerde strategie is richtinggevend en inspireert tot het ontplooien van nieuwe 
initiatieven en wordt gebruikt om deze nieuwe initiatieven te toetsen. De afgelopen twee jaar zijn door 
middel van projecten en continue procesverbeteringen op vele gebieden stappen gezet in het licht van deze 
strategie. In het jaarplan zetten we uiteen hoe we daaraan in het komende jaar concreet vervolg aan geven. 
Met hierbij een aantal belangrijke speerpunten: 

- Welzijn en werkdruk van medewerkers en studenten in de context van erkennen en waarderen;  
- Samenwerking met externe partners, waaronder NeurotechEU, OnePlanet, Citydeal kennismaken, 

AI For Life Center en de Universiteit Maastricht;  
- Lessons learned vanuit de coronacrisis ten aanzien van onderwijsvernieuwing, toetsing en hybride 

werken;  
- Investeren in de continuïteit en vernieuwing van bestaande infrastructuren voor toponderzoek;  
- Diversiteit en inclusie;  
- Een veilige (digitale) campus; 
- Duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

In hoofdstuk 2 belichten we de samenhang tussen strategie, beleidskeuzes en inzet van bijbehorende 
middelen, met als uitgangspunt de zes strategische doelstellingen. De bovengenoemde speerpunten komen 
hier expliciet in terug. Ook laten we zien hoe we het succes van de beleidskeuzes meetbaar maken. Dit biedt 
belangrijke aanknopingspunten voor de sturing van de organisatie gedurende het jaar en zal een belangrijk 
onderdeel vormen van het jaarverslag over 2022.  

In het jaarplan belichten we de extra stappen die we zetten om de strategie te realiseren. Bij alle nieuwe 
initiatieven die in het jaarplan beschreven worden staat kwalitatief goed onderwijs en onderzoek, datgene 
waar we dagelijks mee bezig zijn, voorop. In de uitwerking van de doelstellingen zijn ‘onderzoek van hoge 
wetenschappelijk kwaliteit’ en ‘academisch onderwijs van hoge kwaliteit’ als eerste benoemd: hieraan 
ontlenen wij ons bestaansrecht. 
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2. Doelstellingen 
 

In dit hoofdstuk worden de zes strategische doelstellingen, zoals beschreven onder ‘onze strategie’ verder 
geconcretiseerd naar acties en activiteiten om de doelstellingen te realiseren. Hierbij wordt tevens 
aangegeven hoe de acties en activiteiten meetbaar gemaakt worden en welke benodigde middelen hiervoor 
additioneel zijn opgenomen in de begroting 2022.  

Doelstelling: Ons onderzoek is van hoge wetenschappelijke en internationaal erkende kwaliteit, 
waarbij samenwerken aan de basis ligt en we de grenzen van onze kennis verleggen. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken 
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Ons onderzoek is van hoge 
wetenschappelijke kwaliteit 

Alle onderzoeksinstituten die 
gevisiteerd worden, worden 
positief beoordeeld 

• We optimaliseren de jaarlijkse kwaliteitszorgcyclus waarbij de 
uitkomsten en aanbevelingen van de visitatierapporten leidend zijn. 
We ondersteunen de instituten bij de voorbereiding en uitvoering 
van de visitaties en bieden daarbij de benodigde management 
informatie. 

• We maken deel uit van Europese netwerken, zoals The Guild. 
• In het kader van het Radboud Excellence Initiative ontvangen we een 

toenemend zeer hoog niveau van kandidaten zowel professors als 
fellows. 

 

Wij investeren in de 
continuïteit en vernieuwing 
van bestaande 
infrastructuren voor 
toponderzoek 

• HFML Felix ligt op koers 
om structureel 
gefinancierd te worden. 

• Het Event Horizon 
Telescoop netwerk wordt 
uitgebreid 

• Wij hebben verschillende 
grote, profilerende 
(inter)nationale 
subsidieaanvragen 
ingediend 

We investeren ook in 2022 in de continuïteit en vernieuwing van 
bestaande infrastructuur voor toponderzoek. Specifiek wordt in 2022 
geïnvesteerd in: 
• HFML Felix. Eind 2022 loopt de samenwerkingsovereenkomst met 

NWO af inzake HFML-Felix, ons gecombineerde magneten-laser lab 
voor met name materiaalonderzoek. Deze wereldvermaarde unieke 
onderzoeksfaciliteit moet behouden blijven en zich verder kunnen 
ontwikkelen. Er wordt in samenwerking met NWO hard gewerkt om 
structurele financiering voor deze onderzoeksfaciliteit zeker te 
stellen. 

• Om onze leidende positie in de Event Horizon Telescope te 
behouden, zijn investeringen benodigd. Hiermee kan het onderzoek 
naar het ontstaan van leven na de oerknal en zwarte gaten worden 
voortgezet.  

• Medewerkers, inclusief het hoger management, steken tijd en 
energie in grote, profilerende (inter)nationale aanvragen om onze 
infrastructuur te verstevigen. Onderzoekers worden hierbij zoveel als 
mogelijk te ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de 
groeifondsaanvragen van Zelfdenkende materialen en Nationaal 
onderwijscentrum. 

• Vanaf 2022 wordt 1 
miljoen euro geïnvesteerd 
om onze leidende positie 
in de Event Horizon 
Telescope te behouden. 

• Voor HFML Felix zijn in 
2022 geen additionele 
financiële middelen 
gereserveerd, de bijdrage 
van NWO wordt in 2022 
gecontinueerd. Na 2022 
loopt het verlies, wanneer 
de bijdrage van NWO 
wegvalt, op tot 3 miljoen 
euro per jaar in 2026.  

Wij bevorderen divers 
onderzoek met en tussen 
disciplines 

• Afgeronde evaluatie 
interfacultaire projecten 
die in 2018-2019 gestart 
zijn.  

• Projecten als iHub, 
Radboud AI, Healthy 
Brain zijn intern en extern 
succesvol en laten dit zien 
door het verwerven van 
onderzoeksubsidies in 
competitie, Healthy 
Society en Healthy 
Landscapes worden 
verder uitgebouwd. 

• In 2019 is een open call gelanceerd om interfacultaire 
(onderzoeks)projecten en samenwerken te faciliteren en te 
stimuleren. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in 36 projecten, 
waarvan een aantal samenwerkingsverbanden zich zeer snel aan het 
ontwikkelen is om structureel ingebed te worden, zoals op het 
gebied van kunstmatige intelligentie (Radboud AI), cyber security 
(iHub) en healthy landscape.  

• Een aantal interfacultaire projecten krijgt de kans uit te breiden in de 
komende jaren: Healthy Landscapes, Radboud Consortium for 
Human Glycosciences, Runomi, Radboud Centre for Sustainability 
Challenges, Radboud Ecosystem for Active Living (REAL).  

• Er wordt een werkgroep ingesteld die  onderzoekt welke 
organisatiestructuur passend is om de interfacultaire initiatieven 
beter en efficiënter te laten verlopen. 

• iHub, Radboud AI en Healthy Brain worden zowel in- als extern 
sterker gepositioneerd. Voor Healthy Society en Healthy Landscapes 
wordt een governance model ontwikkeld en deze projecten worden 
verder uitgebouwd. 

 

Voor verschillende 
aflopende, maar door corona 
vertraagde interfacultaire 
onderzoeksprojecten (rondes 
2018 en 2019) is in 2022 en 
2023 in totaal 3,2 miljoen 
euro opgenomen in de 
begroting 2022 en de raming 
2023. 

Academische vrijheid, 
integriteit en 
nieuwsgierigheid zijn 
voorwaarden voor 
wetenschappelijk onderzoek 
van hoge kwaliteit 

• Toename van het 
percentage open access 
wetenschappenlijke 
publicaties 

• Toename van het aantal 
geregistreerde en 
gepubliceerde datasets 

• Wetenschappelijke 

• We stimuleren op verschillende manieren open access publiceren: 
onder meer via het project You share, we take care, de Radboud 
Repository, en de Radboud University Press (RUP, lancering oktober 
2021). 

• Research Data Management: onderzoeksdata moeten met ingang 
van 2021 vindbaar en toegankelijk zijn. Ondersteuning van 
onderzoekers op het gebied van RDM is uitgebreid. We werken aan 
de universiteitsbrede uitrol van de Radboud Data Repository voor 

 



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  9 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken 
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

integriteit en 
academische vrijheid zijn 
integraal ingebed in 
onderwijs, traningen voor 
wetenschappelijk 
personeel en de 
kwaliteitszorgcyclus voor 
onderzoek 

het bewaren en publiceren van onderzoeksdata. 
• Voorstel voor een open science roadmap voor de Radboud 

Universiteit is in ontwikkeling (najaar 2021). In deze roadmap geven 
we aan hoe we de komende jaren open science verder gaan 
stimuleren en ondersteunen. 

• Academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit krijgen 
voortdurend aandacht, onder meer in de jaarlijkse bijeenkomst 
wetenschappelijke integriteit (in 2021 over academische vrijheid) en 
de samenwerking met andere universiteiten en VSNU op het gebied 
van het omgaan met bedreiging en intimidatie van wetenschappers. 
Het nieuwe team universitaire vertrouwenspersonen is van start 
gegaan. We gebruiken de uitkomsten van de National Survey 
Research Integrity en de evaluatie van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit om acties te ondernemen om 
wetenschappelijke integriteit nog beter te waarborgen. 

• De Radboud Jonge Akademie is in 2020 van start gegaan. De RJA 
ontplooit activiteiten op het gebied van onder meer 
wetenschapsbeleid, erkennen en waarderen en open science. 

 

     

Doelstelling: Kwaliteit, binding en persoonlijk contact in ons onderwijs zorgen ervoor dat studenten zich 
ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een 
maatschappelijke bijdrage leveren. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Ons academisch onderwijs is 
van hoge kwaliteit 

• Alle opleidingen die 
gevisiteerd worden, worden 
positief beoordeeld 

• Studenten beoordelen de 
opleidingen in de NSE met 
minimaal een 3,5  

• Leerlijn professionele 
ontwikkeling docenten is 
geïmplementeerd 

• Inzicht in de optimale 
omvang van het aantal 
studenten per opleiding 

• De netto instroom in de 
masters is positief 

• Bachelorrendement blijft 
boven de 70%  

• Masterrendement blijft 
boven de 80%  

• Er wordt verder geïnvesteerd in het systeem van permanente 
kwaliteitszorg in het onderwijs. waarbij de uitkomsten en 
aanbevelingen van de visitatierapporten en de strategie leidend 
zijn. We ondersteunen de opleidingen bij de voorbereiding en 
uitvoering van de visitaties en bieden daarbij de benodigde 
management informatie. Op basis van de uitkomsten van 
evaluaties, visitaties en monitoren wordt bijgestuurd waar nodig.  

• Er is een traject gestart om te komen tot een cultuur van continue 
docentprofessionalisering, in aanvulling op het bestaande BKO-
systeem. De eerste resultaten hiervan worden in 2022 verwacht.  

• Het Teaching and Learning Centre (TLC) faciliteert en stimuleert 
ontmoeting, inspiratie en samenwerking tussen docenten om zo 
de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Het TLC focust hierbij 
op onderwijsontwikkeling en -innovatie, docentontwikkeling en 
het onderzoeken van (wetenschappelijk) onderwijs en leren.  

• Met de middelen uit de kwaliteitsafspraken wordt ingezet op 
kleinschalig(er) en persoonlijk onderwijs, ondanks de jaarlijkse 
groei van het aantal studenten.   

• Formuleren van concrete doelstellingen per opleiding en 
doelgroep waar het gaat om het aantal studenten per opleiding, in 
relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. 

 

In 2022 is 1,4 miljoen euro 
beschikbaar voor het 
Teaching en Learning 
Centrum.  
 
In totaal besteden wij 18,0 
miljoen euro in 2022 aan de 
thema's binnen de 
kwaliteitsafspraken 

Wij nemen de 'lessons 
learned' vanuit de 
coronacrisis ten aanzien van 
onderwijsvernieuwing en 
toetsing mee in onze 
onderwijsvisie en bedden 
deze in, in onze organisatie 

Opleveren van een nieuwe 
onderwijsvisie waarin de 
‘lessons learned’ vanuit de 
coronacrisis zijn opgenomen 

In 2022 presenteert de Radboud Universiteit haar aangescherpte 
onderwijsvisie, waarin de onderwijsthema’s uit de strategie worden 
geconcretiseerd. In deze onderwijsvisie worden ook de 'lessons 
learned' vanuit de coronacrisis opgenomen. De onderwijsvisie zal in 
dialoog met de hele Radboudgemeenschap tot stand komen. 
 

 

Bijdragen aan een lerende 
samenleving 

• Toename cursusdeelnemers 
• Toename cursusaanbod 
• Verbeterde zichtbaarheid en 

vindbaarheid aanbod leven 
lang ontwikkelen 

• Versterken van de community en de positie van leven lang 
ontwikkelen, zowel binnen de universiteit (o.a. universiteitsbrede 
evenementen, stimuleren dialoog) als in de regionale en landelijke 
netwerken (o.a. belangenbehartiging met universitaire partners, 
verbindingen regionale bedrijfsleven en overheden) 

• Er worden nieuwe postinitiële onderwijsprogramma’s ontwikkeld 
in co-creatie met externe partners, voor een brede doelgroep.  

• De Radboud Academy wordt sterker gepositioneerd als ingang 
voor het aanbod van leven lang ontwikkelen en wordt structureel 
organisatorisch ingebed. 

In 2022 is 0,7 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor 
Radboud Academy. 

Ons onderwijs is • Er draaien verschillende • Samen met onze regionale partners (o.a. Radboudumc,  



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  10 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

internationaal gericht en 
regionaal geworteld 

collaborative online 
international learning 
projecten (COIL) 

• Toename van aantal 
studenten met 
internationale leerervaring" 

Universiteit van Maastricht) en strategische internationale 
partners (o.a. University of Glasgow, Western University, en 
NeurotechEU) worden nieuwe onderwijsinitiatieven ontwikkeld. 
Vanuit deze partnerschappen worden nieuwe vakken 
gezamelijkheid opgezet en aangeboden, studenten worden 
gezamenlijk begeleid bij scripties, studentenuitwisseling neemt in 
dit verband toe.  

• Om te waarborgen dat iedere student een internationale 
leerervaring kan opdoen, wordt sterker ingezet op zogenoemde 
“internationalisation at home” projecten. We zetten daarbij in op 
twee onderwijsaspecten:  (1) Waarborgen van inclusive classroom, 
(2) inzetten op collaborative online international learning (COIL). 
We faciliteren naast reguliere student exchange programma’s (van 
>3 maanden) ook kortere en andere vormen van 
buitenlandverblijf, waarbij we oog houden voor 
duurzaamheidsaspecten.  

• We verstevigen de vakinhoudelijke netwerken van vo- en wo-
docenten en breiden programma’s aan vwo-scholieren uit, met 
het accent op academische en studievaardigheden. 

• We bieden studenten een rijke leerervaring door hun te laten 
werken aan concrete maatschappelijke projecten in de regio zoals 
bijvoorbeeld de City deal, Ieder talent telt, de samenwerking met 
het Valkhof museaum, de Bastei en de Hortus, de Honourslabs in 
opdracht van regionale partners. 

 

      

Doelstelling: Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering dragen wij bij aan het oplossen van 
uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Samenwerking met externe 
partners om bij te dragen 
aan het oplossen van 
uiteenlopende 
maatschappelijke 
vraagstukken 

• Ontwikkeling NeurotechEU 
campus infrastructuur 

• Getekende 
samenwerkingsovereenkomst 
Maastricht 

• Actieve samenwerking in de regio 

• Op initiatief en coördinatie van de Radboud Universiteit is begin 
2020 het European Universty Initiative Neurotech van start 
gegaan. Het betreft een intensief en ambitieus 
samenwerkingsprogramma van acht gerenommeerde 
universiteiten in Europa met ruim 200 partnerorganisaties uit 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Er wordt nu gebouwd 
aan een NeurotechEU Life Long Learning centre en Graduate 
School. Hiermee wordt een eerste invulling gegeven aan de 
opbouw van een digitale NeurotechEU campus infrastructuur. 
Ook worden de eerste gezamenlijke onderwijsprogramma’s 
ontwikkeld. 

• De Radboud Universiteit is een strategische samenwerking 
gestart met Universiteit Maastricht. In 2022 wordt hiervoor de 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technische 
opleidingen, postinitiële programma’s voor zorgprofessionals 
en versterking van de lerarenopleidingen.  

• De strategische samenwerking die is aangegaan met het 
Radboudumc na de ontvlechting van de Stichting Katholieke 
Universiteit eind 2020 wordt verder vormgegeven. 

• Samen met twintig andere Europese universiteiten is de 
Radboud Universiteit lid van The Guild. The Guild heeft als doel 
de stem van universiteiten, onderzoekers en studenten te laten 
horen, om daarmee aangesloten te zijn bij en invloed uit te 
oefenen op Europese beleidsontwikkelingen.  

• OnePlanet Research Center is een multidisciplinaire 
samenwerking tussen Radboud Universiteit, Radboudumc, 
Wageningen University & Research en het Vlaamse imec. Met 
de nieuwste chip- en digitale technologieën wordt bijgedragen 
aan een samenleving waarin iedereen gezond kan leven en 
toegang heeft tot gezond en duurzaam voedsel.  

• De campus brede Radboud AI HUB verstevigt onderwijs en 
onderzoeksactiviteiten en samenwerking met bedrijfsleven en 
maatschappij  op het gebied van artificial intelligence.  

• Recent zijn we toegetreden tot twee extern gefinancierde 
regionale educatieve allianties (Zuid en Oost) waarin 
lerarenopleidingen (hbo en wo) samen met de scholen 
optrekken en de krachten bundelen voor de verdere 

Voor het Centre for 
Privacy, Security and Data 
Governance (iHUB) is over 
de jaren 2022 t/m 2025 
telkens een bedrag ad 1,2 
miljoen beschikbaar 
gesteld. 
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Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

ontwikkeling van het lerarenberoep. Hierbinnen wordt 
samengewerkt vanuit een gezamenlijke regionale 
onderwijsagenda en infrastructuur en wordt gewerkt aan het 
ontwikkelen van een complementair aanbod van flexibele 
opleidingsroutes.  

• Via the Economic board is de universiteit betrokken bij de 
ontwikkeling van de speerpunten binnen de regio.  

• Actief in programma’s om startups en bedrijvigheid, te 
ondersteunen en te zorgen voor de eerste financiering van 
zoals Orion, Gelderland Valoriseert en KERN. Deze programma’s 
worden uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven, 
gemeente, provincie en kennisinstellingen in de regio. 

Duurzaamheid geïntegreerd 
in onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering 

• Elke student komt in de bachelor 
in aanraking met 
duurzaamheidsvraagstukken. Per 
faculteit is er een plan van 
aanpak opgesteld waarin 
beschreven wordt hoe 
duurzaamheid verder 
geïntegreerd wordt in het 
verplichte curriculum. 

• Het netwerk van het Radboud 
Centre for Sustainability 
challenges is gegroeid. 

• Alle divisies binnen Radboud 
Services hebben een eigen 
duurzaamheidsplan opgesteld, 
uitvoering hiervan is onderdeel 
van de managementcyclus. 

• Elke student komt in de bachelor in aanraking met 
duurzaamheidsvraagstukken. Daarvoor krijgt de aandacht voor 
duurzaamheid in elke opleiding een natuurlijke plaats in het 
verplichte curriculum. Daarnaast is er binnen elke opleiding 
onderwijsaanbod aanwezig waarin onderwerpen gerelateerd 
aan duurzaamheid behandeld worden of zelfs het 
hoofdonderwerp zijn. Er worden analyses uitgevoerd om te 
bepalen hoeveel opleidingen al aandacht besteden aan 
duurzaamheid. Docenten worden middels oa workshops en 
lesmiddelen ondersteund. De mogelijkheden voor een 
duurzame route binnen de opleiding en het behalen van de 
duurzaamheidsgetuigenis worden onder de aandacht van 
studenten en studieadviseurs gebracht. 

• Het Radboud Center for Sustainability Challenges  werkt aan 
het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking rondom 
duurzaamheidsvraagstukken middels seminars, 
netwerkvorming en het meeschrijven aan 
onderzoeksvoorstellen. 

• In de bedrijfsvoering worden nadere metingen en analyses 
uitgevoerd naar de impact van de organisatie op oa het gebied 
van CO₂-uitstoot, circulariteit en gezondheid. De 
managementinformatie rondom duurzaamheidsprestaties 
wordt verder geïntegreerd in het managementinformatieportal 
en in het jaarverslag. Het duurzaam inkoopbeleid wordt 
geïmplementeerd. 

 

Het budget voor 
‘Programme Sustainability’ 
over 2022 bedraagt 0,5 
miljoen euro 

Zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de 
Radboud Universiteit 
vergroten voor onze 
belangrijkste doelgroepen 

Eind 2022 hebben we acht 
organisatieonderdelen met een 
creatief concept verbonden aan 
onze corporate boodschap en 
campagne 

Via branding van de universiteit, haar organisatieonderdelen en 
een selectie van onderzoeksthema's het merk Radboud 
Universiteit en de zichtbaarheid, herkenbaarheid en 
aantrekkelijkheid ervan versterken. Dit doen we door een 
inhoudelijke en creatieve invulling en implementatie van het 
campagnevoorstel. We bepalen thema's, kernboodschap en 
strategie. We organiseren creatieve sessies met 
organisatieonderdelen. 
 
Radboud Erfgoed draagt zorg voor ons materiële en immateriële 
erfgoed om te laten zien hoe wetenschappelijke disciplines en 
maatschappelijke vraagstukken verbonden waren in het verleden 
en dat kunnen zijn in de toekomst. Om onderzoekers en studenten 
beter toegang te geven investeren we in een gezamenlijke leeszaal 
Bijzondere Collecties en Katholiek Documentatie Centrum. 
 

In 2022 is een budget voor 
Radboud Erfgoed 
opgenomen van 0,3 
miljoen euro. Voor 
verbetering van de 
infrastructuur is een 
reservering van 0,4 miljoen 
euro opgenomen. 
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Doelstelling: Wij zijn een inclusieve universiteit waar medewerkers en studenten elkaar inspireren 
en uitdagen en die investeert in de continue ontwikkeling van medewerkers en studenten. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Wij zijn een inclusieve 
universiteit met de ambitie 
om gezamenlijk zorg te 
dragen voor een veilige, 
inclusieve en rechtvaardige 
campus, waarin diversiteit 
en sociale gerechtigheid 
door iedereen omarmd en 
belichaamd wordt. We 
zetten ons in voor positieve 
verandering in 
overeenstemming met de 
'sustainable development 
goals'.  
 

• Vastgesteld beleid en ingerichte 
procedures op het gebied van 
diversiteit, gelijkheid en inclusie. 

• DEI Gap Analyse; DEI indicatoren 
waarmee de afwijking tussen de 
huidige en gewenste situatie 
gemeten kan worden; 

• Een toename van het aantal 
vrouwelijke hoogleraren richting 
36% in 2025; 

• In 2022 realiseren we meer  
participatiebanen dan in 2021. 

• Het inbedden van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) binnen 
de universiteit door het opstellen van beleid en procedures en 
door (voorbeeld)gedrag om op deze wijze culturele en 
structurele verandering teweeg te brengen.  

• Het monitoren van de voortgang op het gebied van diversiteit, 
gelijkheid en inclusie door gebruik te maken van een 'Right-
Based Approach RBA monitoring framework. 

• Het positioneren van de Radboud Universiteit als een 
wereldwijde katalysator en hub op het gebied van diversiteit, 
gelijkheid en inclusie.  

• Implementatie van de universiteitsbrede gedragscode. 
 

Met ingang van 2022 is 
een DIE manager 
opgenomen in de 
begroting ad 0,1 miljoen 
euro per jaar. 

Wij hebben aandacht voor 
het welzijn en werkdruk van 
medewerkers en studenten. 

• Verlaging van de student- staf 
ratio 

• Studentbegeleiding wordt in de 
enquete NSE beoordeeld met 
minimaal een 3,5 

• Ziekteverzuim onder de 3,5% 

• Medio 2021 zijn additionele middelen ter beschikking gesteld om 
met name UD's en UHD's aan te trekken om de verhouding 
onderwijs- onderzoek meer in balans te krijgen. De werving 
wordt in 2022 afgerond. 

• Met het project Studentbegeleiding 2023 zet de Radboud 
Universiteit verdere stappen richting goede kwaliteit van 
studentbegeleiding, een leerlijn persoonlijke en professionele 
ontwikkeling, goede studentcommunicatie en een integrale 
aanpak op studentenwelzijn. 

• Met behulp van de middelen vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs, zijn diverse initiatieven opgezet om het welzijn van 
studenten te verhogen en de negatieve effecten van de 
coronapandemie te beperken, waaronder peer-to-peer support 
voor alle eerstejaarsstudenten.  

• Om ervoor zorg te dragen dat er balans is tussen de erkenning 
en waardering van individuele en teamprestaties is het 
programma “Erkennen en waarderen” gestart. Ambitie van 
Erkennen en waarderen is om een cultuur- en 
systeemverandering teweeg te brengen, die ingrijpt op onder 
meer organisatiecultuur, systemen en procedures, 
personeelsbeleid, en de waardering van de verschillende 
universitaire kerntaken. De betreffende stuurgroep levert eind 
2021 haar rapportage af. 2022 zal in het teken staan van 
implementatie van de plannen vanuit dit programma. 

 

Over 2022 bedraagt het 
budget voor het project 
studentbegeleiding 0,8 
miljoen euro. 
 
Structurele middelen 13,7 
miljoen euro in 2022 
(vanaf 2021) 
 
Tijdelijke NPO middelen 
onderwijs (3 miljoen euro) 
en onderzoek (2,3 miljoen 
euro). 

Wij investeren in de 
continue ontwikkeling van 
medewerkers 

• De tevredenheid over het 
gebruik van gROW en het 
ontwikkelaanbod zijn gegroeid 
ten opzichte van voorgaande 
jaren. 

• Versterken van (persoonlijk) 
leiderschap in een inclusief, 
duurzaam en stimulerend 
werkklimaat. 

• Wij formuleren beleid inzake Strategische Personeels Planning, 
inclusief betere vertaling van strategie naar gewenste 
competenties. 

• Wij zetten in op talentontwikkeling en bieden medewerkers 
mogelijkheden tot het volgen van opleidingen, via gROW of 
extern. 

• Versterken van persoonlijk (leiderschap) in een inclusief, 
duurzaam en stimulerend werkklimaat door o.a. het opschalen 
en verbreden van de leiderschapsprogramma's. 
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Doelstelling: Onze (digitale) campus is een duurzame en veilige plek die uitnodigt tot studeren, 
(samen)werken en ontmoeten. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Wij nemen de 'lessons 
learned' vanuit de 
coronacrisis ten aanzien van 
hybride werken mee in de 
verdere vormgeving van de 
(digitale) campus 

• Implementatie campusplan 
verloopt volgens planning. 

• Implementatie InWork loopt 
volgens planning. 

• Implementatie van het campusplan, waarin hybride werken is 
opgenomen en duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. 
Tevens is in het campusplan aandacht voor een dynamische 
campus door onder andere na te denken over de 
mogelijkheden voor studentenwoningen op de campus. Ten 
slotte wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor het Mercator 
Science Park.  

• Er wordt een pilot uitgevoerd in het Berchmanianum waarin 
een eigentijdse visie op werken centraal staat: werkplekconcept 
InWork. 

• Inrichten (infrastruturele) voorzieningen en dienstverlenging 
gericht op hybride werken / blended learning, voor op de 
campus en thuis 

 

In 2022 is een investering 
van 1,9 miljoen 
opgenomen voor de pilot 
in het Berchmanianum.  

Wij investeren in een veilige 
digitale campus 

Volwassenheidsniveau 
informatieveiligheid op door VSNU 
vastgesteld niveau 

• Er wordt een Cyber Risico Raad ingesteld, die de belangrijkste 
informatieveiligheidsrisico's prioriteert. 

• Het IB programma vindt doorgang in 2022 met nieuwe 
deelprojecten en doelstellingen, zoals door de Cyber Risico 
Raad bepaald. 

• Er wordt toegewerkt naar het volwassenheidsniveau voor 
informatieveiligheid zoals op VSNU niveau is vastgesteld. 

 

In 2022 wordt 2 miljoen 
euro beschikbaar gesteld 
voor informatieveiligheid 

       

Doelstelling: Wij zetten in op een sterke en evenwichtige financiële positie om de continuïteit van 
onderwijs en onderzoek inclusief ondersteuning te waarborgen. 

Concretisering 
doelstellingen 
(strategies) 

Meetbaar maken  
(measures) 

Acties en activiteiten om doelstellingen te realiseren Benodigde middelen 

Doelmatige besteding van 
middelen, waarbij op 
verantwoorde manier ook 
negatief begroot kan worden 
indien daar aanleiding toe is. 

• Solvabiliteit ligt tussen de > 0,35 
en < 0,50 

• De liquiditeitspositie bedraagt 
minimaal 20 miljoen euro 

• In meerjarenperspectief komen 
we tot een sluitende begroting 

• Maandelijks wordt een liquiditeitsoverzicht opgesteld inclusief 
liquiditeitsprognose  

• In de vier- en achtmaandsrapportage wordt gerapporteerd over 
het financiële resultaat tot op heden en de prognose richting 
eind van het jaar, zodat tijdig bijgestuurd kan worden indien 
nodig 

• Grote investeringen en uitgaven worden door de divisie F&C 
expliciet beoordeeld op doelmatige besteding van middelen en 
in meerjarig perspectief wordt het effect op de financiële positie 
beoordeeld en gewogen. 
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3. Begroting  
 

3.1 Meerjarenraming 
3.1.1 Meerjarig exploitatieoverzicht  

 
 

 
 
Tabel 1 - meerjarig exploitatieoverzicht 
 

3.1.2 Toelichting op de meerjarenraming 
De komende jaren wordt bewust geïnvesteerd in het aantrekken van extra medewerkers, dit leidt tot een 
negatieve begroting in 2022 en negatieve ramingen in de eerstkomende jaren om reeds op korte termijn 
belangrijke stappen te kunnen zetten in het verlagen van de werkdruk van medewerkers en om de balans 
tussen onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te herstellen. Dit betekent dat we in de komende jaren 
vanuit de eigen reserves een voorschot nemen op de middelen vanuit de referentieramingen die in de jaren 
2022-2026 geleidelijk toenemen. Uitgangspunt hierbij is een sluitende exploitatie op de middellange termijn.  

Voor 2022 is een tekort begroot van 18 miljoen euro en meerjarig zijn tekorten geraamd van ca. 16 miljoen 
euro in 2023 aflopend tot ca. 4 miljoen euro in 2025. In 2026 is er sprake van een sluitende exploitatie. 

In tabel 2 is opgenomen op welke wijze de oplopende middelen uit hoofde van de referentieramingen zijn 
ingezet en hoe dit in de eerstkomende jaren leidt tot een negatief resultaat. Naast de inzet van de 
structurele middelen om extra medewerkers aan te nemen en de werkdruk te verlagen (13,7 miljoen euro), 
worden deze middelen gebruikt  voor de bekostiging van de premasters (3,4 miljoen euro) en de 
prestatieontwikkeling bij de faculteiten (bijna 4 miljoen euro). Behalve voor deze impulsen worden de 
middelen ingezet voor het dekken van het verlies van marktaandeel in de rijksbijdrage en de Van 
Rijnkorting: 

 
 
 
 
 
 

(x 1.000 euro)
Realisatie 

2020
Begroting 

2021
Prognose 

2021
Begroting 

2022
Raming 

2023
Raming 

2024
Raming 

2025
Raming 

2026

Baten

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie) 338.120              349.394              381.230              390.098              375.939              384.579              392.615              397.687              

College-, cursus-, les- en examengelden 45.077                47.133                39.293                30.790                48.840                50.010                50.620                51.080                

Baten werk i.o.v. derden 191.303              221.157              211.944              224.142              221.966              222.862              226.715              228.864              

Overige baten derden 40.276                43.594                39.554                46.648                43.145                42.380                42.504                42.797                

Totaal baten 614.776              661.278              672.022              691.679              689.889              699.832              712.454              720.428              

Lasten

Personele lasten 464.787              493.857              492.566              523.345              529.724              535.030              539.861              542.246              

Afschrijvingen 31.414                34.725                33.816                33.800                34.265                34.325                35.042                36.106                

Huisvestingslasten 28.794                30.245                33.370                31.411                31.426                33.240                32.555                33.134                

Overige lasten 90.748                114.045              111.516              121.111              110.677              107.382              108.793              108.579              

Totaal lasten 615.743              672.873              671.267              709.667              706.091              709.978              716.250              720.065              

Saldo baten en lasten -967                     -11.595               754                      -17.988               -16.202               -10.145               -3.796                 364                      

Financiële baten en lasten -112                     -10                       -114                     -31                       -31                       -31                       -31                       -31                       

Resultaat deelnemingen -143                      -109                     -50                       -                       -                       -                       -                       

Exploitatieresultaat -1.222                 -11.605               531                      -18.069               -16.233               -10.176               -3.827                 333                      
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Tabel 2 - Referentieramingen (reeksen t/m 2021) en inzet – indicatief 
 

Centraal zijn middelen gereserveerd voor nog nader in te vullen strategische beleidskeuzes waarvoor reeds 
een aantal initiatieven zijn aangedragen, waaronder de ontwikkeling van technische opleidingen.   

 

3.1.3 Ontwikkeling baten in de meerjarenraming 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage 2022 is gebaseerd op de eerste rijksbijdragebrief 2022 van OCW en komt uit op 390 miljoen 
euro. De rijksbijdrage neemt in 2023 met 14 miljoen euro af tot ca. 376 miljoen euro. Dit wordt met name 
verklaard door het wegvallen van de compensatie ad 17 miljoen euro die de universiteit in 2022 ontvangt 
voor de eenmalige verlaging van het collegegeld (collegejaar 2021/2022). Exclusief dit effect is een toename 
geraamd ad 3 miljoen euro waaraan diverse ontwikkelingen ten grondslag liggen, waaronder de oploop van 
de studievoorschotmiddelen, de afname van de Van Rijnkorting en de afloop van de tijdelijke NPO 
middelen. 

Vanaf de rijksbijdrage 2023 is rekening gehouden met een structurele tegenvaller van 3 miljoen euro, omdat 
OCW aangegeven heeft mogelijk een deel van rijksbijdrage in te zetten voor sectorplannen. Het volgende 
kabinet moet hierover besluiten. Dit verlaagt het exploitatieresultaat, omdat sectorplangelden geoormerkte 
middelen zijn waarvoor extra kosten gemaakt worden.  

In de rijksbijdrage is de (indicatieve) ontwikkeling van de referentieramingen verwerkt. In tabel 2 is een 
overzicht opgenomen inclusief de inzet van de middelen. 

Collegegelden 
De afname van de collegegelden in 2021 en 2022 wordt met name verklaard door de halvering van het 
wettelijk collegegeld 2021-2022. Dit wordt door OCW gecompenseerd in de rijksbijdrage. De toename in de 
jaren 2023-2026 is geraamd op basis van de door de faculteiten ingeschatte toename van het aantal 
ingeschreven studenten. 

Baten derden 
De ‘baten werk i.o.v. derden’ betreffen contractonderzoek en -onderwijs. Deze baten zijn meerjarig 
ingeschat op een niveau tussen 222 miljoen en 228 miljoen euro. Het betreft met name door NWO, EU, 
Nationale overheden, collectebusfondsen en bedrijven gefinancierde onderzoeksprojecten (2e en 3e 

(x 1.000 euro) Begroting Raming Raming Raming Raming
2022 2023 2024 2025 2026

Middelen

- Referentieramingen (reeksen t/m 2020) 2.717 5.126 7.250 8.684 10.041

- Referentieraming 2021 11.216 15.163 18.040 20.646 23.251

13.933 20.289 25.290 29.330 33.292
Ter dekking van

- Extra structurele toewijzing 13.678 13.678 13.678 13.678 13.678

- Premasters 3.419 3.419 3.419 3.419 3.419

- Prestaties faculteiten 2022 (excl. honours, premast 3.968 3.968 3.968 3.968 3.968

- Verlies marktaandeel inschrijvingen en graden 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626

- Verlies marktaandeel promoties 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380

- Van Rijnkorting 4.186 3.318 3.318 3.318 3.318

- Exploitatietekort vanwege sectorplannen 3.000 3.000 3.000 3.000

29.257 31.389 31.389 31.389 31.389

Saldo -15.324 -11.100 -6.099 -2.059 1.903
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geldstroom) en contractonderwijs. Hierbij wordt opgemerkt dat in de meerjarenraming rekening gehouden 
is met het wegvallen van de bijdrage van NWO voor HFML Felix. Dit leidt tot een oplopend verlies bij HFML 
Felix van 3 miljoen euro per jaar in 2026. De universiteit zet zit in voor structurele externe financiering om 
deze unieke onderzoeksfaciliteit voor toponderzoek te kunnen behouden.  

De ‘overige baten derden’ zijn niet direct gerelateerd aan onderwijs en onderzoek en betreffen o.a. 
opbrengsten inzake patiëntenzorg (tandheelkunde/geneeskunde), catering, sportkaarten, verhuur, 
detachering personeel, parkeergelden en externe dienstverlening. De baten zijn meerjarig geraamd op een 
stabiel niveau van ca. 43 miljoen euro.  

 

3.1.4 Ontwikkeling lasten in de meerjarenraming 
Personele lasten 
De personele lasten zijn voor 2022 begroot op 523 miljoen euro (6.089 fte), ten opzichte van 493 miljoen 
euro in de prognose 2021 (5.837 fte). De toename van de personele lasten wordt vooral verklaard door de 
CAO-verhoging, de gestegen pensioenpremie en door de inzet van de additioneel toegewezen middelen (de 
extra structurele middelen om de werkdruk te verlagen, de toegenomen bekostigde inschrijvingen en 
graden, de toegenomen ingeschreven studenten en de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de 
bekostiging van premasterstudenten). Dit verklaart tevens de stijging van het aantal fte’s in de begroting van 
2021 naar 20221.  

De faculteiten, instituten en Radboud Services zijn medio 2021 gestart met de werving van nieuwe 
medewerkers. Het streven is om alle nieuwe posities op 1 januari 2022 vervuld te hebben. Gebaseerd op de 
huidige arbeidsmarkt is het echter een uitdaging om al deze vacatures tijdig te vervullen. In de begroting is 
daarom rekening gehouden met een vertraging in het invullen van de vacatures door op centraal niveau 
een correctie door te voeren binnen de personele lasten van 10 miljoen euro in 2022.   

In de meerjarenraming is het aantal fte stabiel tot en met 2024. De personele lasten stijgen voornamelijk 
doordat er veel nieuwe personeelsleden worden geworven waarbij er vanuit gegaan wordt dat zij niet 
bovenin de schaal worden aangesteld. Met de jaarlijkse trede-ontwikkeling is rekening gehouden in de 
meerjarenraming.  

In 2025 en 2026 laten de fte een dalende trend zien. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst is het 
aantal fte bij de Faculteit der Medische Wetenschappen voorzichtig ingeschat en hangt samen met de 
batenontwikkeling. Daarnaast laat de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica een 
afname van het aantal fte zien in 2025 en 2026. Dit betreft met name aflopende aanstellingen van 
toegezegde eerste geldstroom promovendi. Hoewel de verwachting is dat de meerjarige realisatie van de 
eerste geldstroomformatie zich zal stabiliseren op het niveau van 2023 is dit voorzichtigheidshalve niet als 
zodanig opgenomen in de meerjarenraming. Dit heeft zowel een effect op het aantal fte als de 
samenstelling van het personeelsbestand en leidt tot een verhoging van gemiddelde personele lasten.  

Afschrijvingen en huisvestingslasten 
De afschrijvingen nemen langzaam toe van 33,8 miljoen euro in 2022 naar 36,1 miljoen euro in 2026. Dit 
hangt  samen met de diverse investeringen in de meerjareninvesteringsprognose (MIP) en met name de 
verwachte investering in de huisvesting van Geesteswetenschappen die naar verwachting in 2025 wordt 
afgerond. Definitieve besluitvorming over deze investering dient nog plaats te vinden, zie de toelichting bij 
de materiële vaste activa.   

 
1 Zowel de begroting 2022 als de meerjarenraming 2023-2026 zijn opgesteld op loonpeil 2021, aangezien de CAO 2022 nog niet 
bekend is. Hierbij wordt aangenomen dat de toekomstige looncompensatie van OCW gelijk is aan de stijging van de personele 
lasten.  

 



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  17 

De huisvestingslasten zijn in 2021 eenmalig hoger dan in voorgaande jaren en verwacht wordt in 2022. Dit 
betreft onder andere extra gehuurde ruimtes om onderwijs in grotere groepen doorgang te laten vinden, 
zoals de huur van de Stadsschouwburg en de Vereeniging en de sloopkosten van het Spinozagebouw (laag). 
In de meerjarenraming nemen de huisvestingskosten toe, onder andere door een verwachte stijging van de 
overige huisvestingslasten, waaronder de schoonmaakkosten, energiekosten en wettelijke lasten. Daarnaast 
zijn in 2024 de kosten voor de voorziene sloopt van het Spinozagebouw (hoog) opgenomen, waardoor de 
geraamde huisvestingslasten in 2024 hoger zijn dan in 2025 en 2026.  

Overige lasten 
De overige lasten zijn naar verwachting in 2022 aanzienlijk hoger dan in de andere jaren2. Dit betreft vooral 
corona-effecten. In 2021 zijn diverse activiteiten en projecten vertraagd waardoor uitgaven pas in 2022 tot 
uiting komen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met nieuwe coronamaatregelen. 
Uitgangspunt in de begroting 2022 is dat alle activiteiten met ingang van 2022 weer op reguliere wijze 
doorgang kunnen vinden. Vanaf 2023-2024 vervallen de materiële lasten inzake de tijdelijke NPO-middelen. 
In de overige lasten zijn evenals in 2021 kosten opgenomen voor IT-projecten. Naast de reguliere bezetting 
van de IT-afdelingen is jaarlijks 2 miljoen euro opgenomen voor informatieveiligheid en 4 miljoen euro voor 
de uitvoering van diverse IT-projecten. In 2022 betreft dit onder andere de verdere uitrol van Microsoft 365, 
de implementatie van nieuwe roostersoftware en een project rondom verbetering bescherming van 
persoonsgegevens. Door de toenemende digitalisering, versneld door de coronapandemie, acht de 
universiteit het van belang blijvend te investeren in IT, privacy en informatieveiligheid om ook in de 
toekomst kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek te kunnen blijven bieden.    

 

  

 
2 De overige lasten zijn gebaseerd op prijspeil 2022. De overige materiële lasten stijgen in 2022 met 1,4% (cpi-raming CEP 2021). 
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3.2 Begroting 2022 
3.2.1 Exploitatieoverzicht  

 

 
Tabel 3 – exploitatieontwikkeling 2020 - 2022 

 

3.2.2 Toelichting op de begroting 2022 
In onderstaande grafieken is op hoofdlijnen het resultaatverloop weergegeven van de begroting 2021 (11, 6 
miljoen euro negatief), naar de prognose 2021 (0,5 miljoen euro positief) en van de prognose 2021 naar de 
begroting 2022 (18,1 miljoen negatief).  

Begroting 2021 ten opzichte van de prognose 2021 

 
 
Grafiek 1 – resultaatsontwikkeling begroting 2021 ten opzichte van prognose 2021 (x 1.000 euro) 

(x 1.000 euro)
Realisatie 

2020
Begroting 2021 Prognose 2021

Begroting 
2022

Begroting 2022 
-/- prognose 

2021
Verschil in %

Baten

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie) 338.120                349.394                381.230                390.098                8.868                    2%

College-, cursus-, les- en examengelden 45.077                  47.133                  39.293                  30.790                  -8.503                   -22%

Baten werk i.o.v. derden 191.303                221.157                211.944                224.142                12.198                  6%

Overige baten derden 40.276                  44.034                  39.554                  46.648                  7.094                    18%

Totaal baten 614.776               661.718               672.022               691.679               19.657                  3%

Lasten

Personele lasten 464.787                493.857                492.566                523.345                30.779                  6%

Afschrijvingen 31.414                  34.725                  33.816                  33.800                  -16                         0%

Huisvestingslasten 28.794                  30.245                  33.370                  31.411                  -1.959                   -6%

Overige lasten 90.748                  114.045                111.516                121.111                9.595                    9%

Totaal lasten 615.743               672.873               671.267               709.667               38.399                  6%

Saldo baten en lasten -967                      -11.155                754                        -17.988                -18.742                -2485%

Financiële baten en lasten -112                      -10                         -114                      -31                         83                          -73%

Resultaat deelnemingen -143                       -109                      -50                         59                          -54%

Exploitatieresultaat -1.222                   -11.165                531                        -18.069                -18.600                -3500%
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Voor 2021 was een resultaat van 11,6 miljoen euro negatief begroot. Dit negatieve begrote resultaat werd 
grotendeels veroorzaakt door investeringen in IT en informatiebeveiliging en een negatief coronaeffect door 
het wegvallen van horeca opbrengsten en de opbrengsten van het sportcentrum. Het prognoseresultaat 
2021 is 12,1 miljoen hoger dan begroot en komt uit op 0,5 miljoen positief. Dit hogere prognoseresultaat 
heeft een aantal oorzaken: 

- In 2021 ontvingen we als universiteit extra structurele middelen vanuit de referentieraming 2021 
die niet waren begroot. Deze middelen worden ingezet om extra personeel aan te trekken. De 
werving is medio 2021 van start gegaan, waardoor de middelen slechts gedeeltelijk zijn ingezet in 
2021. Eind 2021 verwachten we een bedrag van 11 miljoen euro niet te hebben besteed.  

- Het corona-effect is circa 2 miljoen euro groter dan verwacht door de tweede lockdown die begin 
2021 zorgde voor een additioneel verlies op de horeca en sportfaciliteiten.  

- Een aantal interfacultaire projecten en sectorplannen heeft vertraging opgelopen doordat geplande 
bijeenkomsten geen doorgang konden vinden, werving van personeel vertraging heeft opgelopen 
en dataverzameling vertraging opliep. Dit leidt tot een vermindering van kosten van circa 4 miljoen 
euro.  

- Onder de overige ontwikkelingen zijn diverse kleinere posten opgenomen die niet waren voorzien 
in de begroting 2021. Dit betreft bijvoorbeeld de lagere overige lasten door het langer dan verwacht 
niet kunnen reizen, bezoeken van congressen en lagere kosten voor catering. Daartegenover staan 
extra toekenningen aan specifieke onderzoeksprojecten, universitaire initiatieven en 
wervingskosten voor het invullen van de vacatures en positioneren van de universiteit. 

Prognose 2021 ten opzichte van de begroting 2022 

 
 
Grafiek 2 – resultaatsontwikkeling prognose 2021 ten opzichte van begroting 2022 (x 1.000 euro) 

 

In 2022 is het begrote resultaat 18,1 miljoen negatief. Dit resultaat is 18,6 miljoen lager dan het 
prognoseresultaat 2021. Toelichting:  

- De structurele middelen die in 2021 niet volledig werden ingezet worden in de begrotingen van de 
eenheden in 2022 wel volledig ingezet (effect ca. 11 miljoen euro).  
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- In 2022 is een wijziging doorgevoerd in het interne verdeelmodel waarbij de premasterstudenten 
met ingang van 2022 additioneel intern bekostigd worden (3,4 miljoen euro). 

- De toegenomen prestaties binnen faculteiten/RDA, door onder andere toegenomen bekostigde 
studentaantallen, leiden tot 4 miljoen euro additionele lasten. 

- Tegenover de drie hierboven genoemde effecten is centraal een bedrag van 10 miljoen euro 
opgenomen als onderbesteding. Deze onderbesteding is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen 
rondom het invullen van vacatures en ervaringen uit voorgaande jaren. Dit is toegelicht onder de 
personele lasten in paragraaf 3.1.4. 

- De vertraging die in 2021 is ontstaan bij een aantal interfacultaire projecten en sectorplannen zal 
naar verwachting grotendeels worden ingelopen in 2022.  

- In 2022 wordt de Van Rijn Korting doorgevoerd van 4,2 miljoen euro die centraal wordt opgevangen 
en niet wordt doorbelast aan faculteiten3.  

- De overige effecten hebben betrekking op diverse posten, waaronder specifieke toewijzingen aan 
diverse initiatieven waaronder de toezegging van 1 miljoen euro om onze leidende positie in de 
Event Horizon Telescope te behouden en de gereserveerde middelen voor het opzetten van 
technische opleidingen.  
 

  

 
3 In het voorjaar 2019 heeft de Commissie Van Rijn het rapport ‘Wissels om’ uitgebracht met adviezen voor de minister van OCW 
gericht op een meer transparante en evenwichtige bekostiging en op meer samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek. 
Het advies van de commissie om binnen het compartiment onderwijs middelen over te hevelen van de variabele naar de vaste 
component wordt door OCW gefaseerd (2020-2022) doorgevoerd. Voor de Radboud Universiteit brengt dit een korting met zich 
mee van ca. 4,2 miljoen euro in 2022 en ca. 3,3 miljoen euro structureel vanaf 2023. De bedragen worden de komende jaren nog 
licht bijgesteld op basis van het aandeel van de Radboud Universiteit in de landelijke studentgebonden financiering. Bovendien 
worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd. 
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3.3 Studenten en personeel 
 

 
Tabel 4 – Studenten en personeel  

 

3.3.1 Toelichting en reflectie op de (meerjarige) studentontwikkeling 
De universiteit heeft in de strategie opgenomen dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. In de geprognosticeerde 
studentaantallen tot en met 2024 zien we een lichte stijging van het aantal studenten, zowel in de bachelor, 
premater als masteropleidingen. De studentaantallen in 2025 en 2026 zijn, in lijn met de strategie, gelijk 
gehouden aan 2024. In 2022 zullen opleidingen gevraagd worden het optimale aantal studenten per 
opleiding te bepalen, zodat zowel vanuit kwalitatief oogpunt als vanuit wervingsperspectief beter gestuurd 
kan worden op de studentaantallen. Hierbij is aandacht voor de balans tussen de instroom in de bachelor, 
master en premaster, de balans tussen studenten uit de regio en studenten buiten de regio en de balans 
tussen de verschillende vooropleidingen.  

De studentaantallen4 zijn tevens van belang voor het marktaandeel van de universiteit. Het marktaandeel is 
bepalend voor het variabele onderwijsdeel van de rijksbijdrage dat de Radboud Universiteit krijgt 
toebedeeld.5 In 2021 nam ons marktaandeel licht toe ten opzichte van 2020. Een toe- of afname in het 
marktaandeel van 0,1% betekent een stijging of daling van de rijksbijdrage van circa 2 miljoen euro. In 2022 
komt dit tot uiting doordat andere universiteiten sterker groeien dan de Radboud Universiteit. Dit leidt tot 
een afname in de bekostigde inschrijvingen, graden en proefschriften van 4 miljoen euro ten opzichte van 
2021.6 

 

Tabel 5 – Ontwikkeling marktaandeel (financieel) 
 
 

 
 
Tabel 6– Ontwikkeling marktaandeel (aandeel in de totale rijksbijdrage) 7 

 
4 Met name de bekostigde inschrijvingen en de graden die worden behaald. 
5 Daarnaast zijn de behaalde graden bepalend voor 15 procent van de onderzoekmiddelen. 
6 Dit betreft voor 2,6 miljoen euro bekostigde inschrijvingen en graden en voor 1,4 miljoen euro proefschriften. 
7 Vanaf 2019 is de Wageningen University van het ministerie van EZ overgegaan naar OCW. Dat heeft een verlagend effect op het 
procentuele aandeel van de overige universiteiten in de rijksbijdrage. 

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming

2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aantal studenten (per 1 okt.)

Bachelor 13.731               13.581               13.965               14.233               14.392               14.512               14.512               14.512               

Premaster 1.542                  1.485                  1.527                  1.556                  1.574                  1.587                  1.587                  1.587                  

Master 8.831                  8.934                  9.186                  9.362                  9.467                  9.546                  9.546                  9.546                  

Totaal 24.104               24.000               24.678               25.151               25.433               25.644               25.644               25.644               

Fte's (gemiddelde stand)

WP 2.992                  3.253                  3.315                  3.511                  3.529                  3.511                  3.476                  3.434                  

OBP 2.429                  2.458                  2.523                  2.578                  2.553                  2.548                  2.541                  2.528                  

Totaal 5.421                 5.712                 5.838                 6.089                 6.082                 6.060                 6.017                 5.961                 

  

% WP 55% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58%

% OBP 45% 43% 43% 42% 42% 42% 42% 42%

Aantal studenten / WP fte 8,1                      7,4                      7,4                      7,2                      7,2                      7,3                      7,4                      7,5                      

(x miljoen euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Inschrijvingen, graden, proefschriften 0,7        -6,9        1,3         -3,4        -3,4        -1,9        -0,7        -1,1        0,2         -4,0        

Aandeel in totale rijksbijdrage 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aandeel Radboud Universiteit 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16% 8,08% 7,63% 7,38% 7,43% 7,19%
idem excl. Wageningen Universiteit 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16% 8,08% 8,05% 7,79% 7,84% 7,59%



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  22 

3.3.2 Toelichting en reflectie op meerjarige fte ontwikkeling 
Het aantal medewerkers neemt met 251 toe in 2022 ten opzichte van 2021. Dit hangt onder andere samen 
met de extra investeringen in personeel vanuit de additionele structurele middelen (referentieraming 2021) 
en moet leiden tot een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekbelasting en een verlaging van de 
werkdruk. Tegelijkertijd is het een uitdaging om personeel te behouden en alle vacatures tijdig te vervullen 
gezien de huidige arbeidsmarkt.  

Vanaf 2025 neemt het aantal fte’s af. Dit wordt met name veroorzaakt door de fte ontwikkelingen binnen de 
faculteit der medische wetenschappen en de faculteit natuurkunde, wiskunde en informatica. Voor een 
verklaring verwijzen wij naar de toelichting op de personele lasten in paragraaf 3.1.4.  

In tabel 4 is tevens de ontwikkeling van de fte-verhouding WP/OBP opgenomen en ook de ratio 
studentenaantal/fte WP. De VSNU Student/stafratio is met de begrotingscijfers niet voorhanden. Beide 
ratio’s verbeteren met de geplande sterke fte-groei. 

 

3.4 Balans en kasstroom 
3.4.1 Balans 

Onderstaand is de ontwikkeling in de universitaire balans voor de periode 2020 – 2026 in beeld gebracht 
inclusief de kengetallen zoals gedefinieerd door de Inspectie van het Onderwijs. 

 
Tabel 7 – balans en kengetallen onderwijsinspectie 

 

 

 

 

 

x 1.000 euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
realisatie prognose begroting raming raming raming raming

ACTIVA
Vaste activa
- Materiële vaste activa       

- gebouwen en terreinen 339.652             340.673             347.889             366.755             387.778             398.440             392.718             
- inventaris en apparatuur 26.502               24.873               23.158               19.314               15.135               11.443               7.341                 
- informatiesystemen 893                    643                    643                    643                    643                    643                    643                    

- Materiële vaste activa 367.047            366.189            371.690            386.712            403.556            410.526            400.702            

- Financiële vaste activa 229 60 60 60 60 60 60
 367.276 366.249 371.750 386.772 403.616 410.586 400.762
Vlottende activa
- Voorraden 194                    200                    200                    200                    200                    200                    200                    
- Vorderingen 19.698               20.000               20.000               20.000               20.000               20.000               20.000               
- Liquide middelen 57.594               62.336               31.234               20.000               20.000               20.000               20.000               
 77.486              82.536              51.434              40.200              40.200              40.200              40.200              

Totaal activa 444.762            448.785            423.184            426.972            443.816            450.786            440.962            

PASSIVA
Eigen vermogen 247.252            247.783            229.714            213.481            203.305            199.478            199.810            

Voorzieningen 26.366 23.363 21.165 21.603 20.250 19.728 19.728
Langlopende schulden 7.973 7.639 7.305 6.971 6.637 6.303 5.969
Lening o/g -                     -                     -                     24.917               53.624               65.277               55.455               
Kortlopende schulden 163.171             170.000             165.000             160.000             160.000             160.000             160.000             
 197.510            201.002            193.470            213.491            240.511            251.308            241.152            

Totaal passiva 444.762            448.785            423.184            426.972            443.816            450.786            440.962            



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  23 

Kengetallen onderwijsinspectie 

 

Met uitzondering van de liquiditeitsratio wordt aan alle door de Inspectie van het onderwijs gestelde 
normen voldaan. De liquiditeit ligt vanaf 2020 onder de signaleringswaarde van 0,5. Dit komt vooral door de 
investeringen in gebouwen van de afgelopen jaren en de voor de komende jaren geplande investeringen, 
zoals op genomen in de meerjareninvesteringsprognose (MIP) en door de negatieve exploitatieresultaten in 
de jaren 2022-2025. Daarnaast financiert de Radboud Universiteit momenteel alle investeringen zonder 
vreemd vermogen. Financiering met vreemd vermogen wordt in 2022 voorbereid als onderdeel van de 
besluitvorming over het campusplan. In bovenstaande balans (post ‘lening o/g’) is al een inschatting van een 
op te nemen lening opgenomen. De liquiditeitsratio zal in samenhang met de solvabiliteit in het jaarverslag 
worden toegelicht.  

Er wordt intern een operationele ondergrens van het saldo liquide middelen van 20 miljoen euro 
gehanteerd. Dit saldo wordt vanuit de liquiditeitsprognose en meerjarige vastgoedagenda nauwlettend 
gevolgd. 

Ten aanzien van de solvabiliteit heeft OCW vorig jaar aangekondigd een nieuwe norm te gaan hanteren. 
Hierbij wordt een normatief eigen vermogen bepaald op basis van de genormeerde waarde van de 
materiële vaste activa en wordt deze waarde afgezet tegen het publieke deel van het eigen vermogen. Naar 
verwachting gaat de universiteit aan deze voorwaarde voldoen. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer 
de nieuwe norm van kracht wordt.     
 

Vastgoed/ materiële vaste activa 
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de meerjareninvesteringsprognose (MIP) van 
april 2021. Het campusplan, dat begin 2022 wordt verwacht en waarin de visie op de campus voor de 
komende tien jaar wordt uitgewerkt, is gedeeltelijk in deze begroting en meerjarenraming verwerkt. In de 
MIP van april 2021 zijn de projecten opgenomen die reeds in uitvoering zijn genomen (o.a. Energie HEN++), 
waarover al besloten is (o.a. energiebesparende maatregelen) of waarover nog besloten moet worden (o.a. 
huisvesting Geesteswetenschappen).   

Van de totale investerings-/onderhoudsuitgaven voor de periode 2022-2026 ad circa 235 miljoen euro is 
voor circa 112 miljoen euro definitief besloten. Voor de overige circa 123 miljoen euro staat concrete 
uitwerking en besluitvorming nog open. Met het nadrukkelijke voorbehoud van besluitvorming over deze 
investerings- en onderhoudsuitgaven, is voorzien dat vanaf 2023 negatieve liquiditeitssaldi gaan ontstaan 
en het aantrekken van vreemd vermogen voor financiering vereist zal zijn. 

In 2022 is een investeringsvolume van ca. 35 miljoen euro voorzien waarvan 27 miljoen euro gebouwen en 
ca. 8 miljoen euro apparatuur en inventaris. 

Voorraden en vorderingen 
Dit betreft hoofdzakelijk vorderingen op debiteuren en overlopende activa.  

Liquide middelen 
Eind 2021 zal de liquiditeitspositie naar verwachting op ca. 62 miljoen euro uitkomen, een toename t.o.v. 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 norm OCW

realisatie prognose begroting raming raming raming raming

Solvabiliteit* 0,62                   0,60                   0,59                   0,55                   0,50                   0,49                   0,50                   > 0,3
Liquiditeit** 0,47                   0,49                   0,31                   0,25                   0,25                   0,25                   0,25                   > 0,5
Huisvestingsratio*** 0,09                   0,09                   0,08                   0,08                   0,08                   0,08                   0,09                   < 0,15
Weerstandsvermogen**** 0,40                   0,37                   0,33                   0,31                   0,29                   0,28                   0,28                   > 0,05
Rentabiliteit***** 0,00-                   0,00                   0,03-                   0,02-                   0,01-                   0,01-                   0,00                   > -0,10 1-jarig

> -0,05 2jarig
> 0 3jarig

* (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
** vlottende activa / kortlopende schulden
*** ratio conform MIP. 
**** eigen vermogen / totale baten
***** exploitatieresultaat / totale baten  
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eind 2020 met circa 5 miljoen euro. Dit wordt met name verklaard door het feit dat operationele cashflow8 
(ca. 33 miljoen euro) naar verwachting hoger uitvalt dan de investeringsuitgaven (ca. 28 miljoen euro). Dit 
hangt samen met het resultaat dat in de prognose 2021 12,1 miljoen euro hoger uitvalt dan was begroot. In 
2022 overtreffen de investeringen de operationele cashflow ruimschoots (mede door het begrote 
exploitatietekort van 18 miljoen euro) en worden de liquide middelen ingeschat op ca. 31 miljoen euro.  

Zonder het aantrekken van vreemd vermogen (lening) ontstaan negatieve saldi in de liquiditeit oplopend tot 
ca. 45 miljoen euro in 2025. Door het aantrekken van vreemd vermogen wordt de kaspositie op minimaal 20 
miljoen euro gehouden. Vorm, opzet en timing van het aantrekken van vreemd vermogen zal in 2022 
worden bezien en vereist een nader besluit, waarbij medezeggenschap en raad van toezicht betrokken 
worden. Voor de opname van een rekening-courantkrediet om kortlopende tekorten te financieren, als 
onderdeel van het schatkistbankieren, is reeds intern toestemming gegeven. 

Eigen vermogen 
Hierin zijn de reserves van de universiteit opgenomen. De mutatie van jaar tot jaar in de totale 
vermogenspositie wordt geheel verklaard door de exploitatieresultaten met uitzondering van 2020 waarin 
een overdracht van terreinen aan het Radboudumc plaats heeft gevonden.9 

Voorzieningen 
In de periode 2020 – 2026 nemen de voorzieningen met ca. 7 miljoen euro af. De afnames betreffen met 
name de seniorenregeling (afname van 1,7 miljoen euro) en sloop/ asbestverwijdering (afname van 4,7 
miljoen euro) en de overige voorzieningen (toename van 0,3 miljoen euro). 

 

 
Tabel 8 – Voorzieningen 

 
Personele voorzieningen 

- Voorziening WNU (Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten). 
- Deze voorziening (voorheen wachtgeldverplichtingen) wordt bepaald op basis van de verplichting 

zoals die is opgegeven door de diverse uitvoerende instellingen. Er wordt geen rekening gehouden 
met toekomstige instroom. 

- Langdurig zieken 
Deze voorziening is getroffen ter afdekking van toekomstige uitgaven in verband met per 
balansdatum bekende langdurige ziektegevallen.  

- Reorganisatie en herstructureringen 
Dotaties aan deze voorziening vinden plaats voor door eenheden voorgestelde en door het college 
van bestuur goedgekeurde herstructureringen en reorganisaties. Onttrekkingen vinden plaats op 
basis van realisatie van deze goedgekeurde plannen. 

 
8 Exploitatieresultaat + afschrijvingen + mutatie voorzieningen + mutatie netto werkkapitaal  
9 De overdracht van gebouwen heeft in 2019 plaatsgevonden. 

(x 1.000 euro) Saldi Dotatie Vrijval Saldi Dotatie Vrijval Saldi Saldi Saldi Saldi Saldi
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Personele voorzieningen
WNU 5.611           2.200           2.200           -               5.611           2.200           2.200           -               5.611           5.611           5.611           5.611           5.611           

langdurig zieken 1.921           1.500           1.500           -               1.921           1.500           1.500           -               1.921           1.921           1.921           1.921           1.921           

reorganisatiekosten/herstruct. 515              -               160              -               355              -               160              -               195              35                -               -               -               

sabbatical leave 2.072           100              100              -               2.072           200              200              -               2.072           2.072           2.072           2.072           2.072           

transitievergoeding decentraal 97                -               -               -               37                -               -               -               37                37                37                37                37                

transitievergoeding 1.571           700              700              -               1.571           700              700              -               1.571           1.571           1.571           1.571           1.571           

jubilea 4.221           300              300              -               4.221           300              300              -               4.221           4.221           4.221           4.221           4.221           

seniorenregeling 1.681           -               -               544              1.137           -               -               439              698              339              94                -               -               

Totaal personele voorzieningen 17.689        4.800           4.960           544              16.925        4.900           5.060           439              16.326        15.807        15.527        15.433        15.433        

Overige voorzieningen
sloop/astbestverwijdering 7.956           40                1.957           -               6.039           -               1.243           -               4.796           4.796           3.723           3.295           3.295           

overige voorzieningen 721              65                387              -               399              -               356              -               43                1.000           1.000           1.000           1.000           

Totaal overige voorzieningen 8.677           105              2.344           -               6.438           -               1.599           -               4.839           5.796           4.723           4.295           4.295           

Totaal voorzieningen 26.366        4.905           7.304           544              23.363        4.900           6.659           439              21.165        21.603        20.250        19.728        19.728        

Onttrek-
king

Onttrek-
king
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- Sabbatical leaves /educatief verlof 
Deze voorziening beoogt de afdekking van gemaakte afspraken over toekomstige sabbatical leaves 
en educatief verlof van decanen en leden van het College van Bestuur. 

- Transitievergoeding 
De voorziening is gevormd voor de mogelijk uit de nieuwe regelgeving (Wet Werk en Zekerheid) 
voortvloeiende verplichtingen. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om bij het einde van 
iedere arbeidsovereenkomst die tenminste 2 jaar heeft geduurd, een transitievergoeding aan de 
werknemer te betalen.  

- Jubilea 
Deze voorziening dient ter afdekking van toekomstige werkgeversverplichtingen ten aanzien van 
beloningen in het kader van een langdurig dienstverband (jubilea). De voorziening is per individuele 
werknemer bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt. 

- Seniorenregelingen 
De voorziening seniorenregelingen is gevormd voor medewerkers die gebruik maken van de cao-
regelingen voor senioren. De voorziening is per individuele werknemer bepaald, waarbij de 
toekomstige uitkering contant is gemaakt. 
 

Overige voorzieningen 
- Sloop en asbestverwijdering 

Deze voorziening is bestemd voor sloopkosten en asbestverwijdering verbonden aan gebouwen 
waarvoor besloten is dat deze gesloopt zullen worden (al dan niet in relatie tot nieuwbouw).  

 

3.4.2 Kasstroom 
De kasstroomraming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames: 

- de cashflow is conform de meerjarenbegroting (excl. de cashflow van de Faculteit der Medische 
Wetenschappen); 

- de investeringen zijn toegelicht in paragraaf 2.4.1. 
- Het aantrekken van vreemd vermogen (lening) om de kaspositie op minimaal 20 miljoen euro te 

houden. 
 
Als gevolg van de relatief lage cashflow in de jaren 2022-2024 (met name vanwege de exploitatietekorten) 
en het bouwprogramma zal de liquiditeit de komende jaren dalen.  
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Tabel 9 – Kasstroomoverzicht 

 

3.5 Onzekerheden 
Bij het opstellen van de begroting en de meerjarenraming zijn een aannames gemaakt, waar een zeker 
mate van onzekerheid aan ten grondslag ligt. Deze onzekerheden zijn hieronder vermeld en opgedeeld in 
drie categorieën: (1) onzekerheden met een negatieve financiële impact, (2) onzekerheden met een 
positieve financiële impact, (3) onzekerheden waarvan de financiële impact zowel positief als negatief kan 
zijn.   

(1) Onzekerheden met een negatieve financiële impact 

- Loon- en prijscompensatie. Deze compensaties zijn pas in de loop van het begrotingsjaar bekend. 
Dat brengt onzekerheid met zich mee over de omvang ervan. Voor de looncompensatie is 0,9 
miljoen euro begroot. Dit is gebaseerd op de CAO-stijging van 0,36% per 1 januari 2022. Voor de 
nog af te sluiten CAO 2022 en premiestijgingen (pensioen en sociale lasten) is geen compensatie 
begroot en is eveneens geen lastenstijging begroot, omdat de omvang nog niet bekend is. De 
onzekerheid is met name of de looncompensatie van OCW voor de eerste geldstroom voldoende 
zal zijn (in 2021 is de stijging van de sociale lasten niet gecompenseerd). Voor de prijscompensatie 
2022 is een inschatting gemaakt (1,8 miljoen euro).10 

- In navolging van het advies van de Commissie Van Rijn (rapport ‘Wissels om’) is OCW voornemens 
om het bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs aan te passen. Herziening van de 
bekostigingssystematiek brengt het risico van een voor de Radboud Universiteit nadelige 
herverdeling van de rijksbijdrage met zich mee. 

- De duur van de coronapandemie en de effecten daarvan op onze bedrijfsvoering en op de 
meerjarige rijksbegroting zijn ongewis. In de begroting is ervan uitgegaan dat de coronapandemie 
geen negatieve gevolgen meer heeft voor de universiteit. Met name ten aanzien van de horeca en 
sportfaciliteiten blijft het aantrekken van de omzet onzeker. Mocht de omzet ook in 2022 
achterblijven of wanneer er sprake is van een nieuwe lockdown dan kan dit negatieve financiële 

 
10 Loon- en prijsstijgingen m.b.t. de eerste geldstroom dienen naast de compensatie van OCW in beperkte mate ook 
gedekt te worden uit de indexering van de collegegelden. 

x 1.000 euro realisatie prognose begroting raming raming raming raming
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A. Kasstroom uit operationele activiteiten
     - Resultaat 1.222-                 531                    18.069-               16.233-               10.176-               3.827-                 332                    
     - Afschrijvingen  gebouwen 20.090               19.979               19.784               20.134               20.477               21.438               22.722               
     -  Afschrijvingen informatiesystemen 207                    250                    -                     -                     -                     -                     -                     
       inventaris en apparatuur (excl. UMC) 6.681                 8.655                 10.153               10.289               10.070               9.863                 9.853                 
     - Cash flow (resultaat + afschrijvingen) 25.756               29.415               11.868               14.190               20.371               27.474               32.907               

 
    - Mutatie voorzieningen 4.825-                 3.003-                 2.198-                 438                    1.353-                 522-                    -                     
    - Mutatie netto werkkapitaal 11.075               6.521                 5.000-                 5.000-                 -                     -                     -                     

32.006               32.933               4.670                 9.628                 19.018               26.952               32.907               

B. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
     Materiële vaste activa  
        - Terreinen & gebouwen vastgoed 35.892-               21.000-               27.000-               39.000-               41.500-               32.100-               17.000-               
        - Overdracht naar Radboud-umc 1.842                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     
        - Vermogensmutatie i.v.m. afdracht 1.842-                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     
        - Apparatuur, inventaris, informatiesystemen 11.899-               7.026-                 8.438-                 6.445-                 5.891-                 6.171-                 5.751-                 
     Financiële vaste activa
      - Deelnemingen/langlopend deel aflossingen 379                    169                    -                     -                     -                     -                     -                     
 47.412-               27.857-               35.438-               45.445-               47.391-               38.271-               22.751-               

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
     Mulatie leningen u/g 334-                    334-                    334-                    334-                    334-                    334-                    334-                    
     Mulatie leningen o/g -                     -                     -                     24.917               28.707               11.653               9.822-                 

334-                    334-                    334-                    24.583               28.373               11.319               10.156-               

Mutatie liquide middelen (A+B+C) 15.740-               4.742                 31.102-               11.234-               -                     -                     -                     

- Stand begin jaar 73.334               57.594               62.336               31.234               20.000               20.000               20.000               
- Mutatie 15.740-               4.742                 31.102-               11.234-               -                     -                     -                     

Prognose stand liquide middelen einde jaar 57.594               62.336               31.234               20.000               20.000               20.000               20.000               
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consequenties hebben. Daarnaast is nog onzeker hoe het hybride werken na de coronapandemie 
vorm zal krijgen en welke investeringen hiervoor nodig zijn. In de meerjareninvesteringsprognose 
van april 2021 is nog geen rekening gehouden met extra investeringen voor het inrichten van 
hybride werken. 

- Er is een kamermeerderheid voor het (gedeeltelijk) afschaffen van het leenstelsel en het weer 
invoeren van de studiebeurzen. Onduidelijk is of en zo ja welke gevolgen dit zal kunnen hebben 
voor de studievoorschotmiddelen en de kwaliteitsafspraken die uit hoofde hiervan zijn gemaakt. 
Het vraagstuk is doorgeschoven naar het volgende kabinet. De Radboud Universiteit heeft in het 
middelenkader vanaf 2025 ruim 17 miljoen euro opgenomen. 

- Begin 2022 wordt een campusplan opgeleverd. Hierin zijn alle verwachte vastgoedinvesteringen 
opgenomen voor de komende tien jaar, op basis van de meest recente inzichten. Mogelijk leidt dit 
campusplan tot aanvullende investeringen die momenteel nog niet zijn opgenomen in de 
meerjarenraming. Dit heeft naar verwachting met name effect op de liquiditeitspositie vanaf 2023. 
De verwachte investeringen in de eerstkomende jaren, zijn opgenomen in de 
meerjareninvesteringsprognose die is opgenomen in deze begroting. Hierbij wordt opgemerkt dat 
iedere individuele investering het besluitvormingsproces doorloopt, inclusief betrokkenheid van 
medezeggenschap en Raad van Toezicht. 

- Vanaf 2026 heeft OCW in macrobudget WO twee posten opgenomen die worden afgewenteld op 
de universiteiten. Het betreft een ‘rentekorting’, omdat OCW een verwachte besparing met 
betrekking tot studieleningen niet gaat realiseren (de korting loopt langzaam, maar gestaag op; 
voor de Radboud Universiteit betekent dit een korting van 0,1 miljoen euro in 2026 tot ca. 10 
miljoen euro in 2050). Daarnaast leidt een tekort in de begroting van OCW in verband met ICT 
problematiek tot een bezuiniging bij universiteiten in de jaren 2026-2033. 

(2) Onzekerheden met een positieve financiële impact 

- Het Ministerie van OCW heeft Strategy& opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de 
toereikendheid van de bekostiging van het Hoger Onderwijs. In haar rapport ‘Toereikendheid, 
doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert Strategy dat de 
bekostiging van universiteiten gezien ambities voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
in Nederland ontoereikend is (circa € 1,1 miljard op basis van prijspeil 2018). Het is aan het nieuwe 
kabinet om opvolging te geven aan de bevindingen in dit rapport in het nieuwe regeerakkoord.  

- De extra structurele middelen waarmee extra personeel kan worden aangetrokken worden 
vertraagd ingezet vanwege onder andere krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan bij de faculteiten in de 
eerste jaren leiden tot overschotten. In de begroting 2022 is reeds rekening gehouden met een 
gedeeltelijk onderbesteding van deze middelen.  

- OCW is voornemens om vanaf 2023 mogelijk een deel van bestaande macrobudget voor 
universiteiten in te zetten en te herverdelen voor sectorplannen. In het middelenkader is voor deze 
tegenvaller 3 miljoen euro structureel opgenomen. Besluitvorming hierover is doorgeschoven naar 
het volgende kabinet.  

- De externe financiering van HFML Felix loopt in 2022 af. Momenteel wordt hard gewerkt aan het 
vinden van structurele financiering voor HFML Felix om daarmee de onderzoeksfaciliteit ook in de 
toekomst in stand te kunnen houden. Het verwachte tekort loopt op naar 3 miljoen euro per jaar 
en is opgenomen in de meerjarenraming. Wanneer structurele of overbruggingsfinanciering 
gerealiseerd wordt, heeft dat een positieve financiële impact op het universitaire resultaat.  

 

(3) Onzekerheden waarvan de financiële impact zowel positief als negatief kan zijn 

- Referentieramingen. De huidige reeksen van referentieramingen lopen in de toekomst verder op. 
Uit de reeksen tot en met 2021 blijkt een oploop van 13,9 miljoen euro in 2022 naar 33,3 miljoen 
euro in 2026. Deze oploop is in het meerjarig middelenkader opgenomen en ingevuld voor o.a. het 
opvangen van de Van Rijnkortingen, het opnemen van premasterstudenten in het interne 
allocatiemodel en door uitbreiding van de formatie om de werkdruk te verlagen. De 
referentieramingen kunnen op basis van de toekomstige studentonwikkelingen zowel neerwaarts 
als opwaarts worden bijgesteld.   
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- Marktaandeel. De ontwikkeling van het marktaandeel van de Radboud Universiteit in de 
componenten inschrijvingen/graden en promoties is onzeker. Het totaal aantal studenten per 1 
oktober 2021 neemt ten opzichte van 2020 met 2,4% toe tot 24.678. Het is nog niet bekend hoe zich 
dit verhoudt tot de landelijke ontwikkeling. Op termijn is de ontwikkeling van het aantal studenten 
onzeker en afhankelijk van demografische factoren en het kunnen aantrekken van (buitenlandse) 
masterstudenten. Een daling van 0,1% bekostigings- marktaandeel heeft voor de Radboud 
Universiteit een negatief effect van ca. 2 miljoen euro.  

- Prijscompensatie. In de begroting is uitgegaan van een prijscompensatie 2022 ad 1,8 miljoen euro. 
Mogelijk valt dit hoger of lager uit.  

- Van de in de begroting opgenomen investerings- en onderhoudsuitgaven geldt dat het voor een 
groot gedeelte om ramingen gaat, waarvoor ook nog definitieve besluitvorming uitstaat (zie 
toelichting paragraaf 2.4.1)  

- Als gevolg van de toenemende digitalisering, zien wij de benodigde middelen voor IT projecten en 
informatiebeveiliging toenemen. Hiervoor zijn momenteel reserveringen opgenomen in de 
begroting en meerjarenraming. Deze reserveringen bedragen jaarlijks 4 miljoen euro voor diverse 
IT projecten en jaarlijks 2 miljoen euro voor informatiebeveiliging. In de komende periode moet 
geëvalueerd worden hoe deze bedragen zich verhouden tot de absorptiecapaciteit van de 
organisatie in relatie tot de externe ontwikkelingen. Op basis van deze evaluatie worden de 
reserveringen waar nodig bijgesteld.  
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4. Specifieke toelichtingen 
 

4.1 Kwaliteitsafspraken 
 
 
 

 
Tabel 10 - Kwaliteitsafspraken   

 

OCW stelt vanwege de invoering van de Wet Studievoorschot vanaf 2018 studievoorschotmiddelen 
beschikbaar voor verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In 2022 gaat het om circa 14 
miljoen euro voor de Radboud Universiteit. De middelen lopen gefaseerd op naar ruim 16 miljoen euro in 
2024. De kwaliteitsafspraken lopen tot en met 2024. In deze begroting is ervan uitgegaan dat de 
studievoorschotmiddelen vanaf 2025 worden gecontinueerd in de reguliere rijksbijdrage (besluitvorming 
volgt door het volgende Kabinet). 

Separaat van het jaarplandocument is in 2019 over de inzet van de deze middelen een universitair plan met 
kwaliteitsafspraken opgesteld. Omdat het grootste deel van het budget direct binnen de faculteiten wordt 
ingezet, hebben ook de faculteiten bestedingsplannen gemaakt. In opdracht van het ministerie van OCW 
zijn deze plannen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) getoetst op inhoud en op de 
betrokkenheid van de medezeggenschap. Deze toets heeft geleid tot een positief besluit van de NVAO. In 
2022 zal de NVAO de voortgang tot en met 2021 evalueren; een eindevaluatie volgt in 2024. 

Met de middelen die centraal zijn geoormerkt, zijn investeringen gedaan in de leeromgeving van studenten. 
Deze investeringen zijn met instemming van de medezeggenschap gestart met de zogenaamde 
voorinvesteringen en worden gecontinueerd gedurende de looptijd van de kwaliteitsafspraken. Er zijn extra 
studiefaciliteiten beschikbaar gesteld in de universiteitsbibliotheek, enerzijds door de openingstijden te 
verruimen en anderzijds door het aantal studiewerkplekken te vergroten. Ook is er geïnvesteerd in 
onderwijsvernieuwing met ICT, zoals digitaal toetsen. Ten slotte is een project opgestart voor het 
toekomstbestendig maken van weblectures.  

 

x 1.000 euro Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming
2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Middelen
bijdrage OCW* 6.496                  11.000               11.220               13.782               14.552               16.425               17.716               17.716               

additioneel uit eigen middelen 6.004                  3.428                  3.928                  4.190                  3.619                  2.433                  1.634                  1.855                  

Totaal middelen 12.500               14.428               15.148               17.972               18.171               18.858               19.350               19.570               

Bestedingen**
Personeel 9.824                  11.615               12.326               14.892               15.079               15.754               16.239               16.453               
Materieel 2.676                  2.813                  2.822                  3.080                  3.092                  3.104                  3.111                  3.117                  

Totaal lasten 12.500               14.428               15.148               17.972               18.171               18.858               19.350               19.570               

Bestedingen per thema
Intensiever en kleinschaliger onderwijs 3.713                  5.014                  5.659                  7.412                  7.222                  7.561                  7.805                  7.973                  
Meer en betere begeleiding studenten 3.275                  3.732                  3.796                  4.277                  4.326                  4.428                  4.486                  4.510                  
Studiesucces 569                     586                     578                     615                     645                     700                     765                     765                     
Onderwijsdifferentiatie 524                     685                     766                     645                     663                     691                     760                     763                     
Onderwijsfaciliteiten 3.002                  2.985                  2.938                  3.452                  3.572                  3.654                  3.707                  3.726                  
Docentkwalificatie 1.417                  1.427                  1.411                  1.570                  1.743                  1.824                  1.827                  1.833                  
 12.500               14.428               15.148               17.972               18.171               18.858               19.350               19.570               

* 2020-2021 conform 3e rijksbijdragebrief 2021, 2022-2026 conform 1e rijksbijdragebrief 2022 (2026 excl. oploop)

** begroting 2021 is aangepast op basis van herziene opgaaf faculteiten

Centrale voorinvesteringen (opgenomen onder Onderwijsfaciliteiten)

- openingstijden UB 200                200                200                200                200                200                200                200                
- onderwijsvernieuwing met ict 1.400             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             1.000             
- weblectures 400                400                400                400                400                400                400                400                

2.000             1.600             1.600             1.600             1.600             1.600             1.600             1.600             
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4.2 Structurele middelen (referentieraming 2021)  
 

4.2.1 Inzet structurele middelen 
 

 
Tabel 11 - Inzet structurele middelen 

 

4.2.2 Toelichting inzet structurele middelen 
De referentieraming 2021 is hoger dan in voorgaande jaren als gevolg van de grote landelijke toename van 
het aantal studenten. Deze raming loopt op van 11,2 miljoen euro in 2021 naar 23,5 miljoen euro in 2026. 
De Radboud Universiteit heeft besloten met ingang van 2021 de volledige 23,5 miljoen euro op te nemen in 
haar begroting door te putten uit de eigen reserves. In de eerstkomende jaren leidt dit tot een negatief 
begrotingsresultaat. Uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting op de middellange termijn.  

Deze middelen zijn enerzijds ingezet om de van Rijnkorting en het verlies van marktaandeel in de 
bekostiging op te vangen en de premasterbekostiging op te nemen in het interne allocatiemodel (zie tabel 
2). Het restant is toegekend aan de organisatieonderdelen met als doel het aanstellen van extra 
medewerkers om de werkdruk van medewerkers te verminderen en het welzijn van zowel studenten als 
medewerkers te vergroten11. 

De organisatieonderdelen zullen afhankelijk van de uitgangspositie en context extra medewerkers 
aantrekken. Dit betreft zowel wetenschappelijk personeel als ondersteunend personeel, aangezien in beide 
categorieën de ervaren werkdruk hoog is. In de meeste faculteiten worden extra universitair 
(hoofd)docenten aangetrokken om de balans tussen onderwijs en onderzoek meer in balans te brengen. De 
faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatie heeft in overleg met de medewerkers en de 
medezeggenschap binnen de faculteit een gedeelte van de middelen ingezet om promovendi aan te 
trekken. Gezien de specifieke uitgangspositie en de wervingskracht van de faculteit leidt het aanstellen van 
promovendi naar verwachting tot een significante verlaging van de ervaren werkdruk van medewerkers.   

Werkdruk blijft een belangrijk thema, ook in 2022. Middels de personeelsenquêtes blijven we de ervaren 
werkdruk monitoren. Dit geeft een indicatie van de effectiviteit van de inzet van de extra middelen en het 
aantrekken van extra medewerkers. Al wordt hierbij opgemerkt dat nog niet alle vacatures vervuld zijn, 

 
11 De inzet van structurele middelen in de tabel wijkt af van de toegekende middelen aan de eenheden, zoals opgenomen 
in de beleidsbrief (13,7 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt doordat de faculteit der managementwetenschappen zowel 
de extra structurele middelen als de middelen ontvangen om de premasterstudenten te bekostigen in hetzelfde plan 
heeft opgenomen en onder de noemer ‘structurele middelen’ heeft verantwoord.  

( x 1.000 euro )

 fte 
31-12 

gem. 
fte

€
fte 

31-12
gem. 

fte
€

fte 
31-12

gem. 
fte

€

Personele kosten

Wetenschappelijk personeel

Hoogleraar 1 1 59 6                  4                  576              8                  7                  1.045           
Universitair Hoofddocent 3 1 92 12                11                1.523           15                15                2.008           
Universitair Docent 10 4 404 54                48                4.322           54                53                4.753           
Promovendus 8 8 462 39                39                2.457           48                48                2.963           
Docent promovendus 0 0 0 8                  5                  320              8                  8                  480              
Docent 6 3 246 5                  5                  348              4                  4                  228              

Ondersteunend personeel 35 19 1.321 57                57                4.312           58                58                4.395           

Overige kosten 0 0 77 -               -               103              -               -               103              

Totaal 62 36 2.661 181              171              13.961        194              193              15.975        

Prognose 2021 Begroting 2022 Raming 2023
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waardoor het effect van deze maatregelen pas in de loop van 2022  op alle plekken zichtbaar en voelbaar 
zal zijn.   

 

4.3 Tijdelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs  
4.3.1 Inzet NPO middelen onderwijs 

 

 
Tabel 12 – Inzet NPO middelen onderwijs  

 

4.3.2 Toelichting besteding NPO middelen onderwijs 
De tijdelijke onderwijsmiddelen in 2021 en 2022 moeten door de universiteiten worden besteed (uiterlijk in 
2023) aan activiteiten binnen de volgende categorieën:  

A) Soepele in- en doorstroom;  
B) Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding;  
C) Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen;  
D) Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van stagetekorten beperken. 
 
OCW heeft per categorie een ‘menukaart’ opgesteld met interventies waaruit instellingen kunnen kiezen. 
Universiteiten mogen zelf bepalen hoe zij de middelen over de vier categorieën verdelen, al naar gelang dit 
past bij hun specifieke situatie. De middelen worden verdeeld over de universiteiten op basis van de totale 
studentenaantallen op 1 oktober 2020. Indien de middelen in 2021 en 2022 niet volledig zijn besteed, is 
uitloop naar 2023 mogelijk. Het bestedingsplan is als onderdeel van de beleidsbrief ter instemming 
voorgelegd aan de medezeggenschap. De medezeggenschap heeft met de plannen ingestemd.  De 
verantwoording over de besteding van deze middelen vindt plaats via een aparte paragraaf in de 
jaarverslagen van 2021, 2022 en 2023.  

( x 1.000 euro) Prognose Begroting Raming

2021 2022 2023

A.       Soepele in- en doorstroom 526              1.403           877              2.805          
Centrale tijdelijke flexpool studieadviseurs 100              300              200              600             
Studenttutoren / buddy’s voor alle eerstejaars studenten 250              750              500              1.500          
Facultatief pre-universitair programma voor eerstejaars bachelor 65                65                -               130             
Studentinzet op school 23                23                -               45                
Overig budget voor kleinschalige facultaire initiatieven 75                225              150              450             
Overig budget voor gezamenlijke besteding in VSNU-verband 13                40                27                80                

B.       Studentenwelzijn en sociale binding 326              980              654              1.960          
Communitybuilding 55                165              110              330             
Versnelde uitvoering initiatieven SB2023 33                100              67                200             
Tijdelijke uitbreiding student support 83                250              167              500             
Studentinitiatieven voor vergroten welzijn 67                200              133              400             
Overig budget voor kleinschalige facultaire initiatieven 75                225              150              450             
Overig budget voor gezamenlijke besteding in VSNU-verband 13                40                27                80                

C.     Stageproblematiek gnk/thk -               773              258              1.031          

D.     Stagetekorten lerarenopleidingen 117              470              351              938             

NPO-coördinatie 10                20                15                45                

Totaal 979              3.645           2.155           6.779          

Totaal 
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De financiële middelen voor onderwijs worden ingezet op: 

 
A. Soepele in- en doorstroom 

De middelen uit deze categorie zijn bestemd voor het beperken en voorkomen van studievertraging. Het is 
daarom belangrijk dat universiteiten zowel vóór de poort als binnen de opleiding studenten van de juiste 
ondersteuning en begeleiding voorzien om hun studie goed te kunnen doorlopen. De Radboud Universiteit 
kiest ervoor om de beschikbare middelen binnen deze categorie aan te wenden voor de begeleiding van 
studenten in hun studie, met name eerste- en tweedejaars. Er wordt niet extra geïnvesteerd in 
studievoorlichting of studiekeuzecheck, omdat hiervoor in 2021 de tijd te kort is en in 2022 naar 
verwachting de studievoorlichting weer op normale wijze kan plaatsvinden.  

 
B. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 

Uit de monitoring van studenten tijdens de coronacrisis is gebleken, dat het welzijn van grote groepen 
studenten ernstig is verslechterd in het afgelopen jaar. Eenzaamheid, motivatieverlies, stress en 
somberheid komen veelvuldig voor door het gebrek aan fysiek onderwijs en contact met medestudenten en 
docenten. De universiteit investeert dan ook een groot deel van de middelen in het versterken van de 
sociale binding met de opleiding en – mede hierdoor – verbetering van het studentenwelzijn voor alle 
studenten, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Er wordt aangesloten bij het reeds lopende 
project Studentenbegeleiding 2023.  

 
C. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen 

In 2020 hebben de coschappen in Nijmegen vanwege COVID-maatregelen 5 maanden vertraging opgelopen. 
Vanwege de beperking in coschapplekken en de coschap-structuur is inlopen van deze wachttijd 
ingewikkeld. Om de studievertraging bij Geneeskunde en Tandheelkunde te beperken, zet de Faculteit der 
Medische Wetenschappen in op het voorvoegen van extramurale stage voor aanvang coschappen en het 
toevoegen van een longitudinaal coschap (langer verblijf in één zorginstelling).  

 
D. Stagetekorten lerarenopleidingen 

Een specifiek budget is gereserveerd voor lerarenopleidingen, om studievertraging en uitval als gevolg van 
stagetekorten te beperken. De Radboud Docenten Academie (RDA), Pedagogische wetenschappen Primair 
Onderwijs (PWPO) en de Tweejarige Educatieve Masters (EduMA2) willen de middelen inzetten om 
achterstanden bij de studenten in te lopen en om de studentbegeleiding te versterken. Er zijn het afgelopen 
jaar nauwelijks fysieke ontmoetingen geweest tussen studenten en docenten. Dit wordt de komende jaren 
goedgemaakt door het contact tussen docent/opleider en student te intensiveren en daardoor te 
voorkomen dat studenten vertraging oplopen of zelfs gaan uitvallen. Deze interventie moet leiden tot een 
verbeterde didactische situatie, maar zeker ook een positief effect hebben op het studentenwelzijn.  

 

NPO-coördinatie 

De coördinatie van de besteding van de tijdelijke NPO-middelen Onderwijs ligt bij Student Affairs. De nadere 
invulling van de bestedingsdoelen vindt plaats in samenspraak met de faculteiten. Onder meer het 
projectteam Studentbegeleiding 2023 en de Coördinator Studentenwelzijn worden nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van initiatieven. Voor de middelen die rechtstreeks over de faculteiten worden 
verdeeld, leggen deze verantwoording af in het facultaire jaarverslag. Het overige budget wordt beheerd 
door Academic Affairs, van waaruit ook de overkoepelende verantwoording in het jaarverslag plaatsvindt.  

Om te kunnen beoordelen of de getroffen maatregelen effectief zijn, zullen we in een aantal enquêtes extra 
vragen opnemen, dan wel reeds bestaande indicatoren daaruit gebruiken. Zo zullen we aan alle 
eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten vragen of zij een tutor of buddy toegewezen gekregen 
hebben en in hoeverre dit heeft bijgedragen aan een goede doorstroom of instroom aan de universiteit. 
Daarnaast vragen we of studenten deelgenomen hebben aan het pre-universitaire programma ‘start je 
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studie met skills’ en zo ja, op welke manier het gevolgde programma ze heeft voorbereid op de universiteit. 
Ook vragen we faculteiten in het jaarverslag te reflecteren op de stageproblematiek, het aantal studenten 
waarvoor dit geldt en het aantal waarvoor reeds een passende oplossing is gevonden. Ten slotte zullen we 
de waardering van studenten voor de geboden studentbegeleiding, zoals altijd, nauw blijven monitoren in 
de Nationale Studenten Enquête.  

 

4.3.3 Inzet NPO middelen onderzoek  
 

 
Tabel 13 – Inzet NPO middelen onderzoek 

 

De faculteit der medische wetenschappen is niet opgenomen in bovenstaande tabel, aangezien het 
Radboudumc zelf NPO-middelen onderzoek ontvangt, die zij opneemt in haar eigen begroting en waarover 
zij verantwoording aflegt in haar jaarverslag. 

  

4.3.4 Toelichting besteding NPO middelen onderzoek 
De tijdelijke middelen moeten door de universiteiten worden besteed (uiterlijk tot en met 2024) aan het 
verlengen van tijdelijke contracten van onderzoekers waarbij sprake is van vertraging opgelopen door de 
coronapandemie. Het bestedingsplan is als onderdeel van de beleidsbrief ter instemming voorgelegd aan 
de medezeggenschap. De medezeggenschap heeft met de plannen ingestemd.  De verantwoording over de 
besteding van deze middelen vindt plaats via een aparte paragraaf in het jaarverslag van 2021, 2022, 2023 
en eventueel 2024.  

In 2020 werden we geconfronteerd met de coronacrisis. Onderzoekers liepen vertraging op doordat 
bibliotheken en archieven gesloten waren, bronmateriaal niet meer beschikbaar was en geen experimenten 
met proefpersonen uitgevoerd konden worden. Daarnaast liepen onderzoekers vertraging op door het 
thuiswerken en door het moeten geven van thuisonderwijs. Binnen de Radboud Universiteit zijn 
verschillende maatregelen getroffen om onderzoekers met een tijdelijk contract te ondersteunen waar 
mogelijk. Met onder andere de NPO middelen onderzoek worden tijdelijke contracten van onderzoekers 
verlengd als sprake is van vertraging door corona. Dit is reeds in 2020 en 2021 gebeurd en zal ook in 2022, 
2023 en 2024 gebeuren als hier noodzaak toe is.  

Bovenstaande tabel laat zien dat met de herlabelling van NWO middelen, de resterende middelen 
beschikbaar voor contractverlenging uit 2020 (CAO afspraak 0,45% regeling) en de middelen die de Radboud 
Universiteit uit de eigen reserves heeft aangewend om tijdelijke contracten te verlengen alle 

( x 1.000 euro )

# 
verleng-

ingen

Gem. 
Verleng-

ing 
(in mnd) €

# 
verleng-

ingen

Gem. 
Verleng-

ing 
(in mnd) €

# 
verleng-

ingen

Gem. 
Verleng-

ing 
(in mnd) €

# 
verleng-

ingen

Gem. 
Verleng-

ing 
(in mnd) €

2021
-

2024

 
Verwachte verlengingen

Promovendus 116    3,0      1.460 126       3,4         1.762    97         3,5         1.302    59         4,0         852       5.376       
Onderzoeker 44      2,9      622    113       2,4         376       129       3,8         718       127       3,7         619       2.334       
Technicus 2        3,0     28      -        -        -        -        -        -        -        -        -        28            
Onderwijs-/ onderzoeksassistent 5        3,0     46      -        -        -        -        -        -        -        -        -        46            
Onderzoeker 1        3,0     15      -        -        -        -        -        -        -        -        -        15            

Totaal 168       15         2.171    239       6           2.138    226       7           2.020    186       8           1.471    7.800       

Beschikbare middelen

Herlabelling NWO middelen 1.105 -        -        -        1.105       
Resterend 2020 CAO 0,45% afspraak 220    -        -        -        220          
Eigen reserves Radboud Universiteit 846    

NPO middelen onderzoek -     2.138    2.020    526       4.684       
Totaal 2.171 2.138    2.020    526       6.009       

Verwachte verlengingen resterend -0       -        -        945       1.791       

Prognose 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Totaal 
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contractverlengingen in 2021 gefinancierd kunnen worden. De NPO middelen onderzoek worden ingezet 
om tijdelijke contracten in 2022, 2023 en 2024 te verlengen. Met deze middelen kunnen naar verwachting 
alle contracten in 2022 en 2023 verlengd worden en een groot gedeelte van de contracten die aflopen in 
2024. Hierbij wordt opgemerkt dat bovenstaande tabel tot stand is gekomen op basis van inschattingen van 
de verschillende faculteiten en instituten, op basis van de kennis van nu. Mogelijk zijn onderzoekers, 
waarvan het contract in 2023 of 2024 afloopt, in staat de opgelopen vertraging (gedeeltelijk) in te halen in de 
komende periode, door bijvoorbeeld de volgorde van het onderzoek aan te passen of te kiezen voor een 
andere onderzoeksopzet, zoals online testing. Dit heeft invloed op de benodigde middelen. Tegelijkertijd 
kan de vertraging oplopen wanneer er een nieuwe lockdown zou komen. We monitoren deze 
ontwikkelingen nauwlettend.  
 

Om de effectiviteit van deze maatregel te beoordelen, rapporteren wij in het jaarverslag en in tussentijdse 
rapportages zowel het aantal onderzoekers dat naar verwachting in aanmerking komt voor 
contractverlenging als gevolg van vertraging opgelopen door de coronapandemie als het aantal 
onderzoekers waarvan het contract reeds verlengd is, gebruikmakend van deze regeling.  
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5. Risicobeheersing 
 

Binnen de Radboud Universiteit zijn risico’s gebeurtenissen die weloverwogen beheerst worden. Dit 
betekent niet dat alle risico’s per definitie vermeden worden. Risico’s worden bekeken in relatie tot de 
strategie en doelstellingen van de universiteit. Om de strategie van de universiteit te realiseren is het soms 
nodig om op weloverwogen en beheerste wijze risico’s te nemen, waarbij andere risico’s bewust worden 
vermeden of gemitigeerd. Risicomanagement is een vast onderdeel van de planning-en-controlcyclus. In 
2021 heeft de organisatie grote stappen gezet om binnen de organisatie bewust en weloverwogen met 
risico’s om te gaan en ook de kansen vanuit externe trends en ontwikkelingen transparant te benoemen. De 
hiervoor ontwikkelde aanpak wordt hieronder schematisch weergegeven. 

 

In 2020, 2021 en 2022 wordt de nieuwe strategie ‘A significant impact’ van de Radboud Universiteit door de 
faculteiten vertaald naar een facultaire strategie. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel daarvan.  
Samen met de faculteiten en instituten zijn we in 2021 met elkaar in gesprek gegaan over de belangrijkste 
risico’s voor het realiseren van de facultaire strategieën en de benodigde beheersmaatregelen. Tegelijkertijd 
starten we een dialoog over risicobereidheid.  Risicobereidheid of ‘risk appetite’ is de mate waarin de 
universiteit bereid is risico’s te nemen bij de realisatie van strategische doelstellingen. Deze sessies worden 
ook in 2022 voortgezet.  

In de begroting 2022 is risicomanagement opgenomen als vast onderdeel van de planning & controlcyclus, 
vooruitlopend op het vast te stellen risicomanagementbeleid van de universiteit. De risico’s zijn waar 
mogelijk gelieerd aan externe ontwikkelingen en trends en aan de strategische doelstellingen, zoals 
beschreven in ‘Onze missie, visie, strategie en kernwaarden’. Frauderisico’s zijn expliciet onderdeel van het 
risicomanagementbeleid. Daarnaast wordt momenteel een separate frauderisicoanalyse uitgevoerd om 
weloverwogen keuzes te maken in het voorkomen van fraude.   
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De door faculteiten en instituten in hun jaarplannen 2022 opgenomen risico’s zijn geconsolideerd in 
onderstaand overzicht. De omvang van de risico's is bepalend voor de volgorde van de risico's en een 
afgeleide van de eerste risicomanagementsessies in 2021. Dit komt tevens tot uiting in de risicoscore, die 
bepaald is op basis van de kans en impact van het beschreven risico.  

 

Externe trends en ontwikkelingen 

Technologische factoren 
Medewerkers en studenten werken steeds vaker vanuit verschillende locaties op verschillende netwerken. 
De afhankelijkheid van ICT-voorzieningen wordt door deze nieuwe manier van werken in combinatie met 
nieuwe technologische ontwikkelingen steeds groter. 

In het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT worden technologische ontwikkelingen beschreven en 
kansen die deze bieden voor de digitalisering van het hoger onderwijs. In het onderzoek speelt de discussie 
over ‘Open science’ en ‘Open access’ als norm. Dit gaat over (her)gebruik van data, het delen van data, het 
opslaan van data en de kosten hiervoor, en over geheel nieuwe output- en publicatiemodellen. 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Cyberrisico en technologische 
ontwikkeling 
Medewerkers en studenten werken 
steeds vaker vanuit verschillende 
locaties op verschillende netwerken. De 
afhankelijkheid van ICT-voorzieningen 
wordt door deze nieuwe manier van 
werken in combinatie met nieuwe 
technologische ontwikkelingen steeds 
groter. 
In het versnellingsplan 
onderwijsinnovatie met ICT worden 
technologische ontwikkelingen 
beschreven en kansen die deze bieden 
voor de digitalisering van het hoger 
onderwijs. In het onderzoek speelt de 
discussie over ‘Open science’ en ‘Open 
access’ als norm. Dit gaat over 
(her)gebruik van data, het delen van 
data, het opslaan van data en de kosten 
hiervoor, en over geheel nieuwe output- 
en publicatiemodellen. 

De universiteit investeert continu in de verbetering van de 
betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde systemen. Recent is zowel een interne als 
externe audit uitgevoerd op het gebied van 
informatieveiligheid. De uitkomsten van deze audits zijn 
vertaald naar een informatieveiligheidsprogramma waarvoor € 
2,3 miljoen per jaar is uitgetrokken.  
 
Daarnaast is extra geld vrijgemaakt voor onderwijsvernieuwing 
met behulp van ICT, voor ICT-investeringen, bewustwording, 
Research Data Management en open science. 
 

Hoog 
 

 

5, 6 
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Concurrentie arbeidsmarkt 
Voor het behalen van de doelen op onderwijs- en onderzoeksgebied is het aantrekken en behouden van 
voldoende bekwaam personeel essentieel. De concurrentie op de arbeidsmarkt is echter groot. 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Onvoldoende talentvol personeel 
Het niet kunnen aantrekken of 
behouden van talentvol 
wetenschappelijk personeel betekent 
grote risico’s voor zowel onderwijs als 
onderzoek. 

De universiteit investeert in een aantal programma’s zoals het 
Radboud Excellence Initiative om talentvol wetenschappelijk 
personeel aan te trekken. Ook zijn er middelen beschikbaar 
waarmee medewerkers zich kunnen ontwikkelen en investeert 
de universiteit in het leiderschapsprogramma.    
 
De universiteit investeert de komende jaren fors in duurzame 
inzetbaarheid en een uitbreiding van wetenschappelijk 
personeel, mede door de inzet van de studievoorschotmiddelen 
en het beter begroten van verwachte overheidsmiddelen.  
 
Daarnaast is een breed gedragen plan opgesteld om de 
werkdruk te reduceren. Hier wordt veel aandacht voor gevraagd 
vanuit het college van bestuur.   

Hoog 
 

 

4, 1, 2, 3 

Werkdruk, welzijn en sociale 
veiligheid 
Het welzijn van medewerkers binnen de 
organisatie is van groot belang om 
talentvol personeel aan te trekken en te 
behouden. 

      

Politieke factoren 
Sinds de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 is nog geen nieuw kabinet geformeerd. De 
onderhandelingen lopen nog en over de bekostiging van het hoger onderwijs zijn veel onzekerheden. Het 
rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ dat Strategy& op 
verzoek van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd concludeert dat de bekostiging van universiteiten 
ontoereikend is (circa € 1,1 miljard op basis van prijspeil 2018), tegelijkertijd loopt er een discussie over 
afschaffing van het leenstelsel daarmee samenhangend studievoorschotmiddelen en de 
kwaliteitsafspraken. Op welke wijze het nieuwe ministerie de bevindingen in dit rapport opneemt een nieuw 
regeerakkoord, is momenteel onzeker. Mogelijk volgt een herziening van de bekostigingssystematiek. 
Verder zijn er de Nationale Wetenschapsagenda, het onderzoek van Berenschot naar de financiële en 
uitvoeringseffecten flexibele deelname in het hoger onderwijs, de Investeringsagenda van de Kenniscoalitie 
en het Strategisch Plan van NWO relevant. 

Demografische factoren  
De prognose van regionale krimp is een demografische factor voor de universiteit. De totale Nederlandse 
bevolking passeert volgens het CBS (2020) in 2038 de grens van 19 miljoen inwoners en de referentieraming 
van OCW (2021) voorspelt voor de komende 15 jaar bijna 15% toename van het totaal aantal universitaire 
studenten. In de belangrijkste wervingsgebieden van de Radboud Universiteit (Gelderland, Noord-Brabant, 
Limburg) daalt tot 2035 echter het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs – en daarmee het aantal 
potentiële studenten – in lichte of sterke mate volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Hier 
tegenover staat dat het aantal internationale studenten aan de Radboud Universiteit een stijgende trend 
laat zien. 

Risco Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Bekostiging onderwijs en onderzoek 
Door veranderende politieke 
prioriteiten en demografische factoren 
(krimp van het aantal jongeren in het 
primaire wervingsgebied) bestaat het 
risico dat de rijksbijdrage (eerste 
geldstroom) terugloopt. Hierdoor 
kunnen de financiële continuïteit en 
kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 

De universiteit hanteert een financiële (meerjaren)strategie 
waarin verwachte externe ontwikkelingen en ontwikkelingen in 
de rijksbijdrage tijdig verwerkt worden. Het interne 
verdeelmodel sluit op hoofdlijnen aan op het OCW-model en 
leidt jaarlijks tot bijsturing van de interne middelenverdeling 
naar de eenheden. 
Daarnaast draagt de universiteit bij aan actieve representatie 
van de universitaire belangen vanuit VSNU. Tevens vraagt de 
universiteit opleidingen na te denken over het optimale aantal 

Midden 
 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/bevolkingsprognose-2020-2070-/5-toekomstige-ontwikkeling-van-de-bevolking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/referentieraming-ocw-2021
https://themasites.pbl.nl/o/regionale-bevolkingsprognose/
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Risco Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

maatschappelijke impact onder druk 
komen te staan. Dit risico wordt 
vergroot doordat 2e en 3e 
geldstroomprojecten ook een beroep 
doen op de 1e geldstroom (matching).  

studenten per opleiding, rekening houdend met de balans 
tussen de instroom in de bachelor, master en premaster, de 
balans tussen studenten uit de regio en studenten buiten de 
regio en de balans tussen de verschillende vooropleidingen. 
Dit wordt onder andere gebruikt bij de prioritering van de 
wervingsinspanningen.  

      

Integriteit en veiligheid 
(Wetenschappelijke) integriteit is essentieel. Enerzijds voor het leveren van kwalitatief goed onderwijs en 
onderzoek. Anderzijds voor een gezonde en veilige organisatiecultuur. 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Onveilige situatie voor medewerkers 
en/of studenten 
Wanneer de integriteits-standaarden 
ten aanzien van gedrag richting 
medewerkers of studenten niet worden 
nageleefd, kan dit leiden tot een 
onveilige werkomgeving voor studenten 
en / of medewerkers. 

Er is aandacht voor integriteit binnen alle lagen van de 
organisatie en er zijn jaarlijkse integriteitsbijeenkomsten met 
een specifiek thema. Het onderwerp heeft de continue 
aandacht van het bestuur.  Er is na diverse interne en externe 
consultatierondes een nieuwe universiteitsbrede 
gedragscode opgesteld, waarin gewenst en ongewenst 
gedrag expliciet wordt beschreven. 
Het team vertrouwenspersonen is uitgebreid en centraal 
georganiseerd. 

Midden 
 

 

1, 2, 3, 4, 6 

Reputatieschade 
Door inbreuken op het gebied van 
(wetenschappelijke) integriteit bestaat 
het risico dat de universiteit reputatie- 
en imagoschade lijdt waardoor het 
moeilijker wordt om studenten, 
onderzoekers en financiële middelen 
aan te trekken. 
 

Het kwaliteitszorgsysteem onderzoek en onderwijs van de 
universiteit zorgt voor periodieke monitoring van de kwaliteit 
van het onderzoek en onderwijs in aansluiting op de 
landelijke visitaties. Voor impact is dat nog te ontwikkelen. 
De universiteit implementeert de landelijke gedragscode 
wetenschappelijke integriteit, die bovendien is geborgd in 
diverse interne afspraken en regelgeving. 
 

Midden 
 

 

1, 2, 3, 4  

Fraude 
Indien niet integer handelen leidt tot  
opzettelijke misleiding om onrechtmatig 
voordeel te verkrijgen, is sprake van 
fraude. 

Het college van bestuur spreekt zich expliciet uit tegen fraude 
en geeft hiermee het goede voorbeeld voor de rest van de 
organisatie. Bij werving van nieuwe medewerkers op 
topposities in de organisatie, is een antecedentenonderzoek 
standaard onderdeel van de procedure. Daarnaast zijn 
frauderisico’s expliciet opgenomen in het nieuw 
geformuleerde risicomanagementbeleid en zijn frauderisico’s 
daarmee onderdeel van de planning & controlcyclus. 
Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met een 
frauderisicoanalyse waarin de belangrijkste frauderisico’s 
worden geïdentificeerd. Waar nodig worden aanvullende 
beheersmaatregelen getroffen.  
 

Laag 
 

 

4, 6 

      

Economisch/concurrentiefactoren  
Het belang van verbinding met de maatschappij neemt toe. In het onderwijs komt er meer invloed van het 
maatschappelijk veld op de inhoud van opleidingen. In het onderzoek ligt de nadruk steeds meer op 
samenwerking in publiek-private consortia voor het binnenhalen van de 2e en 3e geldstroom. De 
universiteit wordt gevraagd de maatschappelijke impact van onderzoek en innovatie zichtbaarder te maken. 

 



Jaarplan en begroting Radboud Universiteit 2022  39 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel- 
stelling 

Bekostiging onderzoek 
Door toenemende concurrentie (m.n. in 
het SSH-domein) bestaat het risico dat 
de omvang van de 2e en 3e geldstroom 
terugloopt. Hierdoor kunnen de 
kwaliteit en kwantiteit van onderzoek 
onder druk komen te staan. 

Naast goede subsidieondersteuning in de breedte, versterkt de 
universiteit de wervingskracht door te kiezen voor een beperkt 
aantal inter- en multidisciplinaire strategische thema’s, die 
aansluiten bij nationale en internationale (EU) maatschappelijke 
prioriteiten. De wetenschappers worden bij hun aanvragen 
ondersteund door research support officers in de faculteiten en 
op centraal niveau.  

Midden 
 

 

1, 3, 6 

Instandhouding 
onderzoeksfaciliteiten 
Door onvoldoende langlopende (> 10 
jaar) onderzoeksfinanciering bestaat 
het risico dat de universiteit 
onvoldoende in staat is hoogwaardige 
onderzoeks-faciliteiten zoals de HFLM-
Felix en de scanfaciliteiten binnen het 
Donders Institute te continueren 
waardoor de kwaliteit van onderzoek in 
gevaar komt en talentvol personeel niet 
kan worden behouden. 
 

De universiteit borgt dat in grote subsidies zoals zwaartekracht, 
groeifondsaanvragen en roadmapprogramma’s, langlopende 
financiering voor grootschalige infrastructuur wordt 
opgenomen. Ook maken de onderzoeksinstituten een 
meerjarenbegroting, waarin belangrijke investeringen in 
apparatuur worden opgenomen. 

Midden 
 

 

1, 3, 5, 6 

Samenwerkingsverbanden 
Enerzijds is er het risico dat de 
universiteit door onvoldoende 
aansluiting bij (inter)nationale 
samenwerkingsverbanden kansen op 
het gebied van onderwijs en onderzoek 
mist. Waar in Nederland enkele sterke 
samenwerkingsverbanden bestaan 
tussen universiteiten, werkt de 
Radboud Universiteit op andere wijze 
samen met andere universiteiten. 
Anderzijds bestaat het risico dat bij 
partners zich incidenten voordoen of 
dat ze failliet gaan, waardoor de 
universiteit reputatie- en financiële 
schade lijdt. 
 

De universiteit participeert in diverse internationale 
samenwerkingsverbanden zoals via het netwerk The Guild en 
meer specifiek met een selectief aantal universiteiten zoals 
Glasgow. De universiteit onderzoekt een thematische 
samenwerking binnen het European Universities initiatief van 
de EU. 
Op nationaal niveau werkt de universiteit samen met andere 
universiteiten en regionaal is ze actief via onder meer Economic 
Board, Health Valley en Novio Tech Campus. In 2020 en 2021 
verstevigde de universiteit de samenwerking met Maastricht 
University. Verder houdt de universiteit vast aan haar eigen 
interne gedragscodes en regelgeving om zo het risico op 
financiële- en reputatieschade zo gering mogelijk te houden.   

Midden 
 

 

1, 2, 3, 6 

Kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek 
Binnen en buiten Nederland heeft de 
universiteit te maken met concurrentie. 
Dat betreft de positie in de keuzegids, 
rankings en het aantrekken van de 
beste studenten en medewerkers. Het 
risico is dat de universiteit deze 
concurrentieslag onvoldoende wint, 
waardoor de financiële continuïteit en 
kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke impact onder druk 
komen te staan. 
 

De universiteit wil een aantrekkelijke werkgever blijven en 
investeert in een aantrekkelijke groene campus met 
voorzieningen voor wonen, sport en cultuur. 
De universiteit stelt de Radboud Research Facilities ter 
beschikking voor het midden- en kleinbedrijf, innovatieve 
bedrijven, startende ondernemers en overheden. 

Midden 
 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
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Huisvesting 
De komende jaren investeert de universiteit stevig in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van huisvesting. 

 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Vastgoedontwikkeling 
Het risico bestaat dat 
vastgoedprojecten meer kosten dan 
begroot en/of langer duren dan 
gepland en/of dat niet (volledig) aan 
de functionele eisen wordt voldaan. 
Dit kan tot gevolg hebben dat 
(beoogde) gebruikers van het 
vastgoed niet optimaal ondersteund 
worden waardoor de kwaliteit van 
onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke impact onder druk 
komt te staan.  

De universiteit hanteert duidelijke financiële kaders waarbinnen 
de planvorming en realisatie van vastgoed plaatsvindt alsmede 
meerjarige investeringsplannen (MIP). Regelmatig vinden 
evaluaties plaats om leerpunten vast te stellen. 
Begin 2022 wordt het campusplan opgeleverd, waarin tien jaar 
vooruit wordt gekeken. De campusvisie vormt hiervoor de 
basis.  
 

Midden 
 

 

1, 2, 3, 5, 6 

      

Covid-19 
In 2020 is de universiteit en de rest van de wereld geconfronteerd met de uitbraak van covid-19. De 
noodzakelijke maatregelen van de rijksoverheid tegen verspreiding van het virus, hebben verstrekkende 
gevolgen voor de universiteit. 

Risico Beheersmaatregelen Risico 
score 

Trend Doel-
stelling 

Covid-19 
Door covid-19 loopt de universiteit 
risico’s zoals studenten en 
medewerkers die ziek worden en 
eventueel overlijden, een afname van 
de kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek door thuiswerken en 
online-onderwijs indien er een 
nieuwe lockdown komt, toegenomen 
werkdruk door o.a. wijzigingen in 
roosters en werkzaamheden en 
toegenomen kosten en de afname 
van inkomsten met name van 
catering en sportfaciliteiten.  

In de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat het onderwijs en 
onderzoek doorgang kan vinden zonder ingrijpende 
coronamaatregelen. De universiteit volgt de richtlijnen van het 
RIVM. Er zijn maatregelen om online-onderwijs en 
tentaminering te faciliteren en ondersteunen, wanneer dit 
nodig is. Waar mogelijk wordt fysiek onderwijs aangeboden. 
Met de NPO middelen onderwijs en onderzoek wordt de 
opgelopen vertraging van onderzoekers en studenten, zoveel 
mogelijk beperkt. Werkdruk staat standaard op de 
bestuursagenda en de universiteit maakt geld vrij vanuit de 
eigen reserves voor werkdrukverlaging. De financiële 
uitgangspositie van de universiteit is robuust. Door de 
(lumpsum) overheidsfinanciering en de liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie op de korte en middellange termijn, worden 
geen liquiditeitsproblemen verwacht en is de continuïteit van de 
universiteit als geheel niet in gevaar.  

Midden 
 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
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