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1 Inleiding 
 
In het jaarplan inclusief begroting worden de hoofdlijnen van de activiteiten en financiën geschetst van de Radboud 
Universiteit voor 2020. In dit document is ook een meerjarenperspectief opgenomen. Naast het jaarplan is ook een 
separaat kwaliteitsplan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen  opgesteld, dat een sterke samenhang 
heeft met dit jaarplan. 
 
In 2019 is de nieuwe strategie geformuleerd: ‘A significant impact’. 
https://www.ru.nl/publish/pages/944719/strategie_a_significant_impact.pdf . Belangrijke elementen in de strategie 
zijn: 
• De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.  
• We laten ons leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen. We hebben oog voor 

ethische vraagstukken en maatschappelijke gevolgen van ons onderzoek. We zijn actief op vele 
wetenschapsgebieden. Onderzoek en onderwijs zijn bij ons nauw met elkaar verbonden.  

• We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. 
Waarin ze met elkaar van perspectief veranderen, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid nemen en het beste 
uit zichzelf halen.  

• Samen met het Radboudumc vormen wij een hechte academische gemeenschap. Medewerkers en studenten 
voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld om hen heen. Zo ontwikkelen onze 
studenten zich tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die verantwoordelijke posities in 
de maatschappij innemen. 

  
Vanuit deze kerngedachten staat de verdere versterking van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek centraal. We 
willen in 2020 daarbij extra aandacht gaan geven aan o.a. werkdruk en welzijn in combinatie met het werven van 
extra wetenschappelijk personeel, de vorming van een Teaching and Learning Centre en de aanpassing van de 
ondersteunende diensten binnen Radboud Services. 
 
In onderstaande afbeelding zijn de kernelementen van het jaarplan 2020 opgenomen: 
 

 
 
 
 

https://www.ru.nl/publish/pages/944719/strategie_a_significant_impact.pdf
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Kernpunten 
 
Op universitair niveau is bovengenoemde strategie vastgesteld in nauwe afstemming met de academische 
gemeenschap en externe stakeholders. De strategie zal nader uitgewerkt worden op universitair niveau en per 
faculteit/eenheid. Voor  2020 zijn vijf kernpunten benoemd:   
 

1. Werving personeel / verminderen werkdruk 
Ten opzichte van de begroting 2019 neemt de middelentoewijzing aan de faculteiten met ca. 18 miljoen euro toe1 
voor de in bovenstaande infographic benoemde posten. Met extra middelen wordt een belangrijke toename van fte’s 
voorzien bij de faculteiten van ca. 270 in 2020 en nog eens ca. 80 in 2021:  
 

 
 
Deze toename geeft een grote wervingsinspanning in een krapper wordende arbeidsmarkt. Met deze toename kan 
ook een bijdrage geleverd worden aan werkdrukvermindering en verbetering van het welzijn van onze medewerkers.  
 

2. Welzijn studenten en medewerkers 
Het welzijn voor studenten en medewerkers krijgt in 2020 meer aandacht onder andere door betere begeleiding, het 
aantrekken van meer medewerkers (met name onderwijs) hetgeen moet leiden tot een verminderde werkdruk en het 
versterken van het mentoraat voor studenten. 

 
3. Radboud Teaching and Learning Centre (TLC) en Life Long Learning (LLL) 

In de 2020 en 2021 is centraal een bedrag van ca. 1,4 miljoen euro beschikbaar voor het TLC en vanaf 2022 0,5 miljoen 
euro. In het TLC komen onderwijsinnovatie, docentprofessionalisering en onderwijsonderzoek samen. Ook zal er 
aandacht zijn voor het aanvragen van Comeniusbeurzen en andere aanvragen (zoals NRO). In 2020 gaat het TLC 
formeel van start. De plannen voor Life Long Learning worden nader uitgewerkt in 2020. 
 

4. Versterken interfacultaire samenwerking 
Het College van Bestuur heeft in 2018 besloten om faculteiten te stimuleren tot het opzetten van gezamenlijke, 
faculteitsoverstijgende interdisciplinaire onderwijs- en onderzoeksinitiatieven. Deze initiatieven krijgen extra 
middelen in 2018 (2,3 miljoen euro) en 2019 (nog te besluiten). Er komt geen ronde 2020, omdat eerst de rondes 
2018 en 2019 qua uitgaven gerealiseerd dienen te zijn. In 2018 zijn onder andere gehonoreerd initiatieven die zich 
richten op het versterken van netwerken rondom thema’s als Healthy Society, Healthy Landscapes, Sustainable 
Development Goals en Artificial Intelligence. Andere initiatieven gaan bijvoorbeeld over het opzetten van onderwijs 
over communicatie en management in de gezondheidszorg en het opleiden van juridisch vertalers Frans - Nederlands. 
 

5. Herinrichting ondersteunende diensten 
Radboud Services staat voor een groot verandertraject om ook in de toekomst maximaal bij te dragen aan de 
strategische ambities van de Radboud Universiteit. De eerste stap is een wijziging in de organisatiestructuur op 
hoofdlijnen per 1 januari 2020: de zeventien diensten worden gegroepeerd in zes divisies en een Bestuursbureau. De 
algemeen directeur en de divisiedirecteuren vormen samen het managementteam van Radboud Services. Het 
Bestuursbureau2 maakt geen deel uit van Radboud Services en staat o.l.v. de secretaris van het college van bestuur. In 
de volgende fase, vanaf 1 januari 2020, worden de divisies opnieuw ingericht. 
 
 

                                                      
1 Excl. prijscompensatie en specifieke mutaties. 
2 Hierin worden ondergebracht de IAD, BJZ en een concerncontroller. 

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming Begroting '20 Prognose '19
gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld t.o.v. t.o.v.

(gemiddeld aantal  fte's) 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 prognose '19 realis.'18

Faculteiten:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 97 98 98 105 105 107 108 107 7 1
Faculteit der Letteren 391 405 388 390 387 390 390 390 2 -3
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 257 277 269 279 274 267 262 255 10 12
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 1.681 1.741 1.773 1.860 1.896 1.905 1.902 1.895 87 92
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 855 920 870 993 1.056 1.039 1.031 977 123 15
Faculteit der Sociale Wetenschappen 504 544 537 561 547 548 533 517 24 33
Faculteit der Managementwetenschappen 243 253 259 280 285 291 294 298 21 16

4.028 4.238 4.194 4.468 4.550 4.547 4.520 4.439 274 166
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De doorlichting van de kolommen Universitair Vastgoed Bedrijf en het Facilitair Bedrijf alsmede 
onderwijsondersteuning, personele functie en Sportcentrum zijn in 2018 uitgevoerd. In 2019 is de doorlichting van de 
kolom Marketing & Communicatie afgerond en begin 2020 van de kolom Financiën en Inkoop. In juni 2020 vindt de 
start plaats van de doorlichting van de kolom Informatisering en Automatisering. 
 
Financiën en risicobeheersing 
Financiën 
Voor de jaren 2020 en 2021 en in beperkte mate ook voor 2022 zijn tekorten begroot/geraamd:  
 
in € x 1.000 Realisatie Begroting Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
  2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
           
Faculteiten 4.761 -1.677 1.413 -756 -2.877 -3.306 -2.765 -1.652 
Concern 15.480 3.067 11.955 183 3.427 5.020 5.053 4.863 
Vastgoed  -12.061 -2.508 -5.229 -2.791 -6.165 -1.440 -1.096 -845 
CIS -96 -1.433 -1.676 -4.113 -4.605 -1.284 -232 -166 
Overige 2.200 -244 -192 -790 -488 -695 -608 -358 
Totaal 10.284 -2.795 6.271 -8.267 -10.708 -1.705 352 1.842 

 
De tekorten worden in belangrijke mate veroorzaakt door geraamde sloopkosten in de exploitatie van Vastgoed (dit is 
afhankelijk van verdere besluitvorming over sloop/renovatie van vooral het voormalige bestuursgebouw, Spinoza 
hoog en het Linneauscomplex) en projecten bij CIS (o.a. Office 365, ICTO en BASS). Ook zijn er tekorten geraamd bij 
met name FNWI (vanwege de afloop van de bijdragen inzake de HFML-exploitatie) en FSW (vertraagde inzet extra 
middelen 2019, tekort bij Psychologie/CAOS en extra investeringen in onderzoek). 
 
Binnen de sector is afgesproken minder voorzichtig te gaan begroten en ook een tijdelijke negatieve begroting is 
daarbij geoorloofd. Ook de minister van OCW heeft aangedrongen op het begroten van tekorten, vermindering liquide 
middelen en verlaging van de solvabiliteit. Deze tijdelijk hoge tekorten zijn vanuit de financieel gezonde situatie van de 
Radboud Universiteit aanvaardbaar en moeten worden bezien in het licht van de overschotten van 2018 en 2019 
(samen ca. 16 miljoen euro). 
 
In 2020 wordt structureel ca. 18 miljoen euro extra aan middelen begroot voor de faculteiten. Deze impuls is vooral 
mogelijk gemaakt vanuit uit het minder voorzichtig ramen van toekomstige middelen (de oploop van de 
studievoorschotmiddelen is een jaar naar voren gehaald), de sectorplangelden (4,2 miljoen euro) en de overheveling 
van NWO-middelen naar de rijksbijdrage (5,8 miljoen euro). Het naar voren halen van de oploop SV-middelen (4,5 
miljoen euro waardoor de SV-middelen in totaal met 5,5 miljoen euro toenemen) draagt bij aan het tekort: er wordt 
meer toegewezen dan in de rijksbijdrage is opgenomen.  
 
De recente stijging van studentenaantallen en verdere stijging naar verwacht 24.000 studenten is vertaald in een 
oplopende rijksbijdrage en oplopende collegegeldbaten waartegenover even grote lasten3 zijn opgenomen, met name 
voor extra inzet personeel voor de komende jaren. OCW hanteert daarbij sinds dit jaar een t-2 benadering. Een 
verhoging kan zich dus voordoen in 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 In deze begroting als stelpost opgenomen in de overige lasten. In 2021 € 3,1 mln., in 2022 € 4,25 mln. en in 2023/2024 € 4,75 mln. 
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Risicobeheersing 
In 2019  is bij een nieuwe strategie een top 10 risicogebieden en de bijhorende beheersingsmaatregelen voor de 
Radboud Universiteit als geheel, opgesteld: 
 

Risico omschrijving Beheersingsmaatregel 
1. politiek risico afname eerste geldstroom 
2. afname tweede en derde  geldstroom  
3. onvoldoende strategische samenwerking 
4. geen passende governance structuur 
 
5. ICT/cyber security verstoringen 
 
6. reputatie- en imagoschade  
7. onvoldoende adequate huisvesting 
8. niet kunnen continueren grote   
    onderzoeksfaciliteiten 
9. onvoldoende en kwalitatief  
    hoogwaardig personeel  
10. toenemende (inter)nationale  
      concurrentie 

- meerjarenstrategie met ontwikkeling Rijksbijdrage 
- versterking wervingskracht 
- participatie in (inter)nationale samenwerkingsverbanden 
- onderzoek naar splitsing Radboud Universiteit en Radboudumc in twee 

rechtspersonen 
- verbetering betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit geautomatiseerde 

systemen; extra geld vrijgemaakt voor onderwijsvernieuwing 
- kwaliteitzorgsysteem onderzoek, onderwijs en impact (te ontwikkelen) 
- duidelijke financiële kaders in meerjarige investeringsplannen 
- zorgen voor financiering van zwaartekracht- en roadmapprogramma’s en HFML 

 
- aantrekken talentvol wetenschappelijk personeel (REI); verminderen werkdruk 

 
- goede arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke voorzieningen op de campus 

 
 
Ad 1. Een belangrijk financieel risico betreft het voornemen van OCW om het verdeelmodel voor de universiteiten met 
ingang van 2022 aan te passen (meer gebaseerd op kostprijzen). De uitkomsten/impact zijn zeer ongewis. 
Ad 2. Als gevolg van toenemende concurrentie (m.n. in het SSH domein) bestaat het risico dat de tweede en derde 
geldstroom terugloopt. Als gevolg hiervan kan de  kwaliteit en kwantiteit van onderwijs en onderzoek onder druk 
komen te staan.  
Ad 3. Enerzijds is er het risico dat de Radboud Universiteit door onvoldoende aansluiting bij (inter-)nationale 
samenwerkingsverbanden kansen op het gebied van onderwijs en onderzoek mist. Anderzijds bestaat het risico dat als 
gevolg van samenwerking met partijen, waarbij zich incidenten voordoen of die failliet gaan, de universiteit reputatie- 
en financiële schade lijdt. 
Ad 4. De universiteit maakt samen met het Radboudumc onderdeel uit van de stichting Katholieke Universiteit (SKU). 
Het bestuur van de stichting  fungeert als een Raad van Toezicht, maar is (juridisch) een bestuur met de daarbij 
horende rechten en verplichtingen. Het risico is dat bestuur en toezicht onvoldoende gescheiden zijn. Tevens bestaat 
het risico dat tegenvallers in de exploitatie en financiering bij het Radboudumc doorwerken in de bedrijfsvoering van 
de Radboud Universiteit. 
Ad 5. Door het cyberrisico bestaat dat de kans dat de betrouwbaarheid en/of continuïteit van ICT-voorzieningen en 
data worden aangetast, de systemen gehackt of de website onbereikbaar is. Als gevolg hiervan kan de continuïteit van 
het primaire proces in gevaar komen en kunnen gebruikers schade ondervinden. 
Een risico is ook dat de universiteit onderzoek en onderwijs niet met de meest recente en “state of the art” ICT-
middelen kan ondersteunen. 
Ad 6. Ter beheersing van het risico van reputatie- en imagoschade is het stelsel van kwaliteitszorg voor onderwijs en 
onderzoek een belangrijke maatregel. 
Ad 7. De komende jaren investeert de universiteit stevig in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van huisvesting. 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 en studenten niet optimaal ondersteund worden waardoor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 
societal impact onder druk komt te staan. 
Ad 8. Als gevolg van onvoldoende langlopende (> 10 jaar) onderzoeksfinanciering bestaat het risico dat de universiteit 
onvoldoende in staat is om hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten zoals de HFLM-Felix en de scanfaciliteiten binnen het 
Donders Institute te continueren met als gevolg dat de kwaliteit van onderzoek in gevaar komt. 
Ad 9. Het belangrijkste risico op universitair niveau voor 2020 is het tijdig kunnen aantrekken van goede medewerkers 
bij een forse groei van formatie (ca 270 fte) en een krapper wordende arbeidsmarkt en groeiende studentenaantallen. 
Ad 10. Binnen en buiten Nederland heeft de universiteit te maken met concurrentie in 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 societal impact onder druk komen te staan. 
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Een nadere uitwerking is opgenomen in bijlage 5 van de begroting. In 2020 zal de risicobeheersing als onderdeel van 
de planning en control-cyclus verder worden versterkt. De eenheden is gevraagd de risicogebieden nader te 
benoemen en waar nodig aanvullende beheersmaatregelen te beschrijven (in begroting en jaarverslag). In bijlage 5 is 
een nadere detaillering en uitwerking hiervan per eenheid opgenomen.  
 
Duurzaamheid 
In 2019 is, in lijn met het nieuwe strategisch plan en samen met Radboudumc, het duurzaamheidsbeleid voor de 
periode 2020-2025 opgesteld. Richtinggevende ambities ten behoeve van de verdere verduurzaming van onderwijs, 
onderzoek, bedrijfsvoering en HR staan hierin centraal. In 2020 zullen de ambities in samenwerking met de 
verschillende eenheden verder worden uitgewerkt in deelprogramma’s. Er komt een werkgroep om de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) te vertalen binnen de universiteit. De nog vast te stellen activiteiten voor 2020 zijn 
opgenomen in bijlage 6. 
 
 
In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen waarin wordt aangeven welke activiteiten er worden ontplooid. In 
hoofdstuk 3 zijn de hoofdlijnen van de begroting beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de financiële kaders die ten grondslag 
liggen aan de begroting. Hoofdstuk 5 bevat de beleidsbijstellingen inclusief de financiële vertaling naar de begroting. 
In de hoofdstukken 6 en 7 is de begroting nader toegelicht. 
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2 Jaarplan 
 
Medio 2019 is de nieuwe strategie van de Radboud Universiteit vastgesteld. In 2020 ligt een sterk accent op de 
implementatie ervan. 
 
2.1 Onderwijs  
 
Kwaliteit, binding & persoonlijk 
De Radboud Universiteit heeft in 2017 de Instellingstoets Kwaliteitszorg met goed gevolg doorlopen. In 2019 zijn de 
kwaliteitsafspraken positief beoordeeld. Beide krijgen een vervolg in 2020. In 2020 gaat een werkgroep aan de slag 
om de nieuwe onderwijsvisie – een evolutie vanuit ‘Kwaliteit, Binding & Duidelijkheid’ – te formuleren en te ijken op 
de nieuwe strategie. De werkgroep start medio 2020. 
 
Persoonlijk & verbonden: het mentoraat 
De begeleiding van studenten wordt verder verbeterd onder andere via het mentoraat dat moet bijdragen aan het 
welzijn van de studenten. Hoe het mentoraat per studie kan worden geïntensiveerd is onderwerp van studie voor een 
werkgroep die hiermee in 2020 aan de slag gaat. Onder aansturing van de proceseigenaar studentenbegeleiding zijn 
vier werkgroepen bezig met voorstellen om de begeleiding van studenten te verbeteren. De werkgroepen zullen naar 
verwachting in het 1e kwartaal van 2020 met voorstellen komen. 
 
(Inter)nationale en regionale samenwerking 
In onze regio wordt op verschillende manieren samengewerkt, ook met naburige onderwijsinstellingen. Belangrijke 
partners in de regio zijn bijvoorbeeld de HAN, ArtEZ en de WUR. Ook nationaal en internationaal werken we samen en 
zoeken we afstemming met andere universiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met Maastricht, 
Glasgow, Duisburg-Essen en het netwerk The Guild. Een Europees universitair netwerk alsmede de verdere 
samenwerking met de TU Eindhoven en de Universiteit van Tilburg zijn in ontwikkeling.  
 
We stimuleren de ontwikkeling van meer gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s met internationale partners. 
We ondersteunen de ontwikkeling van (Europees gesubsidieerde) projecten die aansluiten bij de inhoud van 
onderwijs en onderzoek. 
 
De Pre University Colleges (PUCs) initiëren activiteiten gericht op aansluiting met het voortgezet onderwijs. Om de 
aansluiting met het hbo te vergemakkelijken nemen we vanaf 2019 deel aan de landelijke faciliteit Kies op Maat. 
Daarmee worden de mogelijkheden vergroot voor hbo-studenten om al tijdens hun studie (delen van) een premaster 
te volgen die toegang geeft tot een master. Ook zal er aandacht zijn voor studenten die een HBO-opleiding passender 
vinden. 
 
Duurzaamheid in het onderwijs 
Onder regie van de programmadirecteur duurzaamheid wordt voor 1 mei 2020 een ‘Plan van Aanpak Integratie 
Duurzaamheid in het Onderwijs’ ontwikkeld en uitgewerkt om duurzaamheid te integreren in het onderwijs van de 
Radboud Universiteit. In het plan zal het begrip duurzaamheid in relatie tot het onderwijs gedefinieerd worden. Het 
plan zal voorts een nader uitgewerkte visie, ambitie en doelstellingen bevatten en een beschrijving van het 
programma om invulling te geven aan de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. Zo valt te denken aan het 
opnemen van duurzaamheid in de verplichte filosofiecursus van elke bachelor en het aanbieden van een brede 
bachelorcursus, geschikt voor derdejaarsstudenten van alle opleidingen, met als onderwerp de Sustainable 
Development Goals (SDG). In 2020 wordt op twee faculteiten (FdM en FNWI) geëxperimenteerd met een 
duurzaamheidscertificaat dat studenten bij het afronden van hun bachelordiploma krijgen als ze kunnen aantonen dat 
ze voldoende cursussen op het gebied van duurzaamheid hebben gevolgd en dat hun bachelorscriptie over een aan 
duurzaamheid gerelateerd onderwerp is afgerond.  
  
Het stimuleren van interfacultaire samenwerking 
We stimuleren interfacultaire samenwerking op verschillende manieren. Intern doen we dat via calls voor 
interfacultaire samenwerking (gestart in 2018, tweede ronde eind 2019). Projecten vanuit de calls zijn deels al in 2019 
begonnen, deels gaan ze in 2020 lopen of worden nader uitgewerkt.  De interfacultaire samenwerking betreft 
onderwijs, onderzoek en impact gerelateerde projecten. Wat betreft onderwijs wordt gekeken naar een aantal nieuwe 
Masters. We willen hiermee voor studenten een aantrekkelijk aanbod creëren van keuzeonderwijs, zodat studenten 



Begroting 2020 

8 
 

zich breed kunnen verdiepen en ontwikkelen. In 2020 is er geen aanvraagronde voor nieuwe interfacultaire projecten, 
de focus ligt op de daadwerkelijke start en uitvoering van de in 2018 en 2019 goedgekeurde aanvragen. 
 
Teaching & Learning Centre 
In 2020 gaat het Teaching and Learning Centre (TLC) formeel van start. In het TLC komen  onderwijsinnovatie, 
docentprofessionalisering en onderwijsonderzoek samen. Tijdens de onderwijsdagen in januari 2020 wordt het 
nieuwe centrum geopend. 
 
Onderwijsvernieuwing met ICT 
We vernieuwen ons onderwijs en gebruiken daarbij ICT als middel. Ook in 2020 gaan we aan de slag met de 
vernieuwing van ons onderwijs. Hiervoor is een (vervolg)programma gemaakt. Belangrijke thema’s hierin zijn een 
kwaliteitsslag van Brightspace, het stimuleren van innovatie en online leerplatforms .Digitaal toetsen en evalueren 
wordt in 2020 verder uitgerold, docenten zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van digitaal toetsen en er is 
grote vraag naar de dienstverlening. Een locatie voor grootschalige digitale tentaminering wordt uiterlijk in januari 
2021 gerealiseerd. 
Voor medewerkers en op de studiewerkplekken wordt in de loop van 2020 Office365 uitgerold. Ook op eigen pc’s 
kunnen studenten van de software gebruik maken. Daarmee wordt de mogelijkheid tot digitale samenwerking tussen 
studenten, studenten en docenten en docenten en ondersteunend personeel onderling sterk verbeterd. 
 
Toegankelijkheid en selectie, taalbeleid  
De Radboud Universiteit kiest er nadrukkelijk voor een meertalige universiteit te zijn. Het college van bestuur heeft in 
juli 2019 het ‘Beleidskader voertaal opleidingen’ vastgesteld. Aan de hand van dit beleidskader vraagt het college de 
faculteiten om de voertaal van de opleidingen het komend collegejaar opnieuw te beoordelen, op basis van de in het 
beleidskader opgenomen kwaliteitscriteria. Daarbij gaat het er vooral om hoe we onze studenten en medewerkers 
voldoende in staat kunnen stellen om in alle talen vaardig te zijn. Een taaltoets inclusief remediëring wordt in 2020 
aan alle eerstejaars studenten aangeboden.   
 
Educatieve masters 
De Radboud Universiteit reserveert in de komende jaren in totaal 3,5 miljoen euro voor aanloop- en ontwikkelkosten 
van de nieuwe 2-jarige educatieve masters teneinde bij te dragen aan het tegengaan van het tekort aan landelijke 
universitair geschoolde leraren. Dit geldt voor een groot aantal masters: 
• Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn) 
• Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (Aardrijkskunde, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis 

& Culturele en kunstzinnige vorming, Godsdienst en levensbeschouwing, Maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen) 

• Educatie in de Bètawetenschappen (Wiskunde, Informatica, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie). 
 
Leven Lang Ontwikkelen 
De maatschappelijke taak van universiteiten om studenten uit te rusten voor het werkzame leven eindigt niet bij het 
afsluitend diploma. Die begint daar pas. Van universiteiten wordt in toenemende mate verwacht dat zij, samen met 
bedrijfsleven en overheden, programma’s ontwikkelen die bijdragen aan versterking van de lerende mens, de lerende 
organisatie en de lerende regio. Dat zij een prominente rol vervullen in de kenniscirculatie die nodig is voor de 
economie en het behoud van een leefbare wereld. De belofte is niet ‘u vraagt wij draaien’, wél om vanuit reflectie op 
de onderliggende leervragen bij te dragen aan oplossingen. Het dichter bij elkaar komen van werkend studeren en 
lerend werken stelt universiteiten voor de uitdaging nieuwe curricula te ontwikkelen, die in de huidige tijd eerder 
zestig dan vier jaar beslaan. In 2020 gaat onder de naam Life Long Learning een programma van start die ons 
postinitiële onderwijs (inclusief symposia en congressen) zal bundelen, faciliteren en uitbreiden. 
 
 
2.2 Onderzoek 
 
Interdisciplinair onderzoek 
We stimuleren interfacultaire samenwerking op verschillende manieren. Intern doen we dat via calls voor 
interfacultaire samenwerking (gestart in 2018, continuering in 2019). Projecten vanuit de calls zijn deels al in 2019 
begonnen, deels gaan ze in 2020 lopen of worden nader uitgewerkt. De interfacultaire samenwerking betreft 
onderwijs, onderzoek en impact gerelateerde projecten. In 2020 is er geen aanvraagronde voor nieuwe interfacultaire 
projecten, de focus ligt op de daadwerkelijke start en uitvoering van de in 2018 en 2019 goedgekeurde aanvragen. 
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Unieke faciliteiten: Radboud Erfgoed 
In het programma Radboud Erfgoed (sept. 2019 – sept. 2024) wordt het universitaire erfgoed beter zichtbaar gemaakt 
en prominenter ingezet bij onderzoek en onderwijs. Het programma bundelt krachten voor het in samenhang 
beheren, ontsluiten, digitaliseren en presenteren van de papieren erfgoedcollecties van de UB, KDC en het 
Universiteitsarchief, het aanbieden van onderwijs in erfgoedstudies en de inzet van erfgoedcollecties voor de publieke 
profilering van de universiteit (onder meer in samenwerking met Museum Het Valkhof en met regionale 
erfgoedpartners). 
• Er worden mogelijkheden verkend voor Erfgoedstudies binnen minor en masteronderwijs van Letteren; 
• Door hoogwaardige digitalisering, metadatering en contextualisering wordt betere toegang gerealiseerd voor 

studenten en wetenschappers; 
• Het regionale netwerk aan erfgoedinstellingen dat nu wordt opgezet gaat meer stagemogelijkheden bieden; 

collecties komen ruimer en in onderlinge samenhang beschikbaar voor onderzoek. 
 
Unieke faciliteiten: HFML-FELIX 
Het ‘laserlab’ FELIX Laboratory en ‘magnetenlab’ High Field Magnet Laboratory (HFML) , gezamenlijk bestuurd door de 
Radboud Universiteit en NWO, zijn als onderzoeksfaciliteiten in 2019 fysiek aan elkaar gekoppeld. De unieke 
combinatie van instrumenten die nog nergens anders ter wereld te vinden is, maakt baanbrekend onderzoek mogelijk. 
De zeer sterke magneten en vrije-elektronenlasers van deze grootschalige infrastructuur op de campus van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen trekken wetenschappers uit heel de wereld die onderzoek doen naar de 
eigenschappen en functies van materie. Nergens anders kunnen onderzoekers op één locatie gebruik maken van 
zowel een statisch hoog magneetveld als intens (ver) infrarood licht. In meerjarig perspectief is de exploitatie van deze 
faciliteit nog niet geborgd. Een gestaag oplopend tekort vanaf 2022 van enkele miljoenen euro’s wordt voorzien. De 
ambitie is om de structurele financiering met de landelijke en regionale partijen in 2020 vorm te geven. 
 
Open access & Radboud Repository  
Wetenschappelijke publicaties worden wereldwijd gratis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek via de Radboud 
Repository. Ook de gerelateerde datasets worden makkelijk vindbaar in de repository. De universiteit investeert in 
een verdere groei van het aandeel open access publicaties. In 2020 wordt ook gestart met de eerste fase van een 
Open Access Radboud University Press (RU Press) pilot.  Ook wordt gewerkt aan het optimaliseren van de interfaces 
met aanpalende systemen, zoals het bronsysteem Metis/RIS en de wetenschapsportals Narcis en Openaire.  
 
Verantwoordelijkheid voelen & nemen: duurzaamheid onderzoek 
Steeds meer vakgroepen, onderzoeksinsituten en faculteiten benoemen duurzaamheid als één van de speerpunten in 
het onderzoek. Om dit verder te stimuleren, vooral waar het interdisciplinaire samenwerking betreft, zijn 
verschillende initiatieven opgestart. Zo wordt vanuit de faculteit NWI veel aandacht gegeven aan het thema Green 
Information Technology en wordt universiteitsbreed samengewerkt in het Healthy Landscape-initiatief dat zich richt 
op (met name Nederlandse) biodiversiteit. Het recent opgerichte Radboud Centre for Sustainaibility Challenges heeft 
tot doel interdisciplinaire onderzoeksprojecten naar duurzaamheidsthema’s aan te trekken en de impact van dit 
onderzoek buiten de universiteit te  vergroten. In dat verband zal een maandelijks onderzoeksseminar met 
interdisciplinaire, SDG-gerelateerde onderwerpen worden opgezet). 
 
2.3 Impact 
 
De Radboud universiteit wil met haar scala aan disciplines bijdragen aan het vinden van antwoorden op uiteenlopende 
maatschappelijke vraagstukken, variërend van gezondheid en klimaat tot welzijn en cultuur, veiligheid en de inrichting 
van de samenleving. De versterking van maatschappelijke impact, versterking van het (toegepast)onderzoek (mede in 
samenwerking met het HBO) en het stimuleren van ondernemendheid spelen daarbij een belangrijke rol. Voorbeelden 
hiervan zijn regionale samenwerking in Mercator Launch, het Healthy Brain initiatief en het OnePlanet programma. 
 
Regionale samenwerking in Mercator Launch 
In mei 2018 is de Mercator Launch van start gegaan. Dit is een ’pre-incubatieprogramma’ voor de Heyendaal Campus 
waarin diverse partijen samenwerken om bij medewerkers, PhD’s en studenten de ondernemersgeest te stimuleren 
en ze verder te helpen richting maatschappij of onderneming. Het programma biedt hoofdzakelijk een structuur voor 
eerstelijnsadvies en cursussen, en biedt daarnaast ook een fysieke locatie waar vroege fase ‘ondernemers’ met hun 
ideeën aan de slag kunnen.   
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Dit is een campus breed initiatief waarin ook het Radboudumc en de HAN betrokken zijn en waaraan de provincie 
Gelderland en de gemeente Nijmegen hun commitment hebben gegeven. Mercator Launch is positief geëvalueerd en 
wordt voortgezet in 2020. 
 
Healthy Brain 
Onder de paraplu van het Healthy Brain initiatief, zullen de Radboud Universiteit, Het Radboudumc en het Max Planck 
Instituut voor Psycholinguïstiek het dertigersbrein gaan ontrafelen. Met de Healthy Brain Study willen zij nog beter 
begrijpen hoe het menselijk brein werkt. Duizend dertigers uit Nijmegen en omgeving worden daarvoor een jaar lang 
gevolgd en getest. De Healthy Brain Study onderzoekt welke sociale, biologische en ecologische factoren van invloed 
zijn op het brein. Met de resultaten kunnen wetenschappers nieuwe onderzoeken doen om maatschappelijke vragen 
en kwesties op te lossen. Hoe beïnvloed wat ik eet mijn besluit om grote uitgaven te doen? Welke invloed heeft veel 
zitten en slapen op mijn vermogen om stress te weerstaan of mijn agressie onder controle te houden? Hoe kan ik een 
aanstaande burn-out signaleren en voorkomen? Met de antwoorden op dergelijke vragen willen de onderzoekers op 
de Radboudcampus, waar ook het Max Planck Instituut is gevestigd, leren hoe mensen gelukkiger, fitter en 
zelfredzamer kunnen worden. In 2020 zullen de cohort-onderzoeken starten. 
 
OnePlanet Research 
Het OnePlanet Research Center is een nieuw Innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologie op de 
domeinen van voeding en gezondheid. OnePlanet is in 2019 opgericht door de Founding Partners IMEC, het R&D-
centrum voor nano- en digitale technologie, Radboud Universiteit, Radboudumc en Wageningen University & 
Research. De provincie Gelderland draagt over een periode van 8 jaar 65 miljoen euro bij aan de totstandkoming van 
het onderzoekscentrum, waarbij de Radboud Universiteit en het Radboudumc gezamenlijk 9 miljoen euro aan subsidie 
ontvangen. De innovaties moeten de regio Gelderland een competitief voordeel opleveren. Met de 65 miljoen euro 
moeten 120 mensen worden aangesteld op deze thema’s en de producten moeten een economische groei van 81 
miljoen euro bewerkstellingen via bilaterale bedrijfspartnering en publiek private projecten. 
 
OnePlanet zal actief worden op twee hoofd thema’s: 

1. Precisie agriculture, voeding en omgeving: Om een duurzame voedselvoorziening mogelijk te maken worden 
betaalbare en schaalbare sensortechnologieën ontwikkeld, gericht op metingen in de landbouw en veeteelt, 
voedselverwerking en leefomgeving (bodem, lucht en water);  

2. Gepersonaliseerde preventieve gezondheid en gedrag: Ontwikkelen van nieuwe sensortechnologieën en 
modellen die persoonlijke gezondheidsdata verzamelen en inzicht kunnen geven in onderliggende 
biologische of psychologische en sociale (gedrags-)mechanismen. OnePlanet kan bijdragen aan verschillende 
niveaus van preventie en empowerment van burger en patiënt.  

 
Janssen Pharmaceuticals 
In maart 2019 hebben RU en Radboudumc een intentieverklaring getekend voor meer samenwerking met Janssen 
Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag B.V. en Janssen Vaccines & Prevention B.V. In de periode daarna zijn er verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij de onderzoekers van Radboud en Janssen elkaar en elkaars expertise beter 
hebben leren kennen. Dit heeft ertoe geleid dat het eerste samenwerkingsproject tussen Janssen en Radboud op 1 
december 2019 van start is gegaan en daarnaast zijn er nog meer projectideeën die worden uitgewerkt. 
 
iHub 
iHub, een interdisciplinair onderzoekscentrum op het gebied van security, privacy en data governance, is 15 mei 2019 
formeel van start gegaan voor een eerste periode van vijf jaar. Dit genereert bij elkaar op dit moment zo’n 15 fte aan 
onderzoekscapaciteit. De verwachting is dat iHub in 2020 doorgroeit naar 25 tot 30 fte.  

De stafleden genereren een behoorlijke mate van zichtbaarheid door optredens in landelijke en regionale media, en 
veelvuldige presentie bij relevante conferenties. Een overzicht van mediapresentie is te vinden op de website van 
iHub: https://www.ru.nl/ihub/news/ihub-in-the-news/. 

Zichtbaarheid verhogen 
We willen meer en beter recht doen aan de nu nog vaak onzichtbare impact die veel activiteiten (zowel van het 
onderzoek als het onderwijs) hebben op de maatschappij. In 2020 zullen we de campagne ‘Je bent nodig’, die tot eind 

https://www.ru.nl/ihub/news/ihub-in-the-news/
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2019 loopt, evalueren en met een advies komen voor mogelijke herhaling of een meer structurele vorm van 
zichtbaarheid. 
 
Alumni 
De alumni-officers werken momenteel een nieuw alumnibeleidsplan uit voor de komende 5 jaar. Implementatie zal 
vanaf 2020 plaatsvinden. De belangrijkste vernieuwingen zitten in: 

- Gezamenlijke inzet om het aantal abonnees van Radboud Recharge in 2020 te verhogen van het huidige 
13.000 naar 20.000. 

- Draagvlak creëren binnen faculteiten om vanuit de Recharge-gedachte niet alleen de ‘eigen’ alumni te 
bedienen, maar alle alumni van de universiteit.  

 
2.4 Mensen  
 
Hechte academische gemeenschap. 
Diversiteit & inclusie 
In 2020 wordt o.l.v. de nieuwe programmamanager Diversiteit & Inclusie een nieuwe visie & actieplan 2020-2025 
geschreven, om de Radboud Universiteit in brede zin (voor studenten en medewerkers) inclusiever en diverser te 
maken. Daarbij zal ook specifiek aandacht zijn voor internationale studenten en staf, participatiemedewerkers en 
statushouders. 
 
Werkdruk verlagen 
In 2019 is het universiteitsbrede actieplan om de werkdruk te verminderen verder uitgerold. Er is universiteitsbreed 
en binnen de faculteiten een intensief verandertraject opgezet dat zowel gericht is op de structuur als op de cultuur. 
In 2020 zullen de acties die hieruit volgen verder geïmplementeerd worden. 
 
Welzijn verhogen 
Ook in 2020 is er veel aandacht voor de begeleiding van studenten en studentenwelzijn. Met de actieplannen die 
opgesteld zijn door verschillende werkgroepen gaan we in 2020 aan de slag. Samen met de faculteiten wordt de 
begeleiding tegen het licht gehouden en waar nodig anders georganiseerd of geïntensiveerd met als doel om zoveel 
mogelijk studenten die hulp nodig hebben te kunnen ondersteunen bij het behalen van een diploma en succesvol 
afronden van hun opleiding. Speciale aandacht gaat uit naar groepen kwetsbare studenten zoals studenten met een 
functiebeperking of studenten met een zorgtaak. 
 
Persoonlijk leiderschap 
Na de collegetour in het najaar van 2019, krijgt het persoonlijk leiderschap  verder vervolg met onder andere beter op 
maat gesneden cursussen.  Er wordt een nieuwe site voor loopbaanontwikkeling geïntroduceerd, de nieuwe faciliteit 
e-learning Goodhabitz wordt aangeboden en er komt een plan voor versterking van de dialoog over duurzame 
inzetbaarheid in jaargesprekken. 
Ook worden er o.b.v. de leiderschapsvisie nieuwe programma’s ontwikkeld en uitgerold voor leidinggevenden en 
wordt het kader ontwikkeld voor verbinding van de leiderschapsvisie aan selectie (bijv. assessments) en 
jaargesprekken (bijv. omgevingsfeedback). 
 
Aantrekkelijk werkgeverschap 
In 2020 wordt een aantal beleidskaders ontwikkeld: er wordt een kader ontwikkeld voor het versterken van 
loopbaanperspectieven van jong WP en een kader voor verbetering van begeleiding van PhD’s en postdocs. Voor OBP 
wordt een kader ontwikkeld voor verdere invulling van de CAO-afspraak: versterken interne mobiliteit, individuele 
ontwikkelplannen. 
 
Organisatie met een sterk adaptief vermogen. 
Implementatie DORS 
Het project Doorontwikkeling Radboud Services (DORS) is begin 2019 gestart. De nieuwe organisatiestructuur is 
bepaald en de huidige 17 eenheden van Radboud Services worden per 1 januari 2020 ondergebracht in zes divisies en 
een bestuursbureau.  De divisiedirecteuren vormen samen met de algemeen directeur vanaf 1 januari 2020 het 
managementteam van Radboud Services.  
 
 
 



Begroting 2020 

12 
 

Besturingsmodel faculteiten 
In het kalenderjaar 2019 is in nauw overleg met decanen en directeuren bedrijfsvoering onderzoek gedaan naar de 
verschillen in besturing binnen de faculteiten. Ultimo 2019 wordt een voorstel gedaan om de verschillende 
besturingsmodellen meer te harmoniseren – een belangrijke aanbeveling die gedaan is door de externe 
visitatiecommissie bij de instellingsaccreditatie. De uitwerking hiervan zal in 2020 zijn beslag krijgen. 
 
Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies 
In dit programma wordt voor alle ondersteunende functies van faculteiten en Radboud Services per kolom in kaart 
gebracht wat er goed gaat en wat er beter kan. Uit de analyse (de doorlichting van de kolom) komt een 
verbeteragenda voort die geïmplementeerd wordt in de bestaande organisatie. In 2019 en 2020 wordt (verder) 
gewerkt aan de uitvoering van de verbeteragenda’s van onderwijsondersteuning, HR, het sportcentrum, facilitair & 
vastgoed en marketing & communicatie. Van deze laatste kolom is de verbeteragenda onlangs vastgesteld. Eind 2019 
wordt de doorlichting van de kolom financiën, control, en inkoop (FCI) afgerond. In 2020 wordt dan gestart met de 
uitvoering van de verbeteragenda die hieruit is voortgekomen. In juni van datzelfde jaar vindt de start plaats van de 
doorlichting van de kolom Informatisering en Automatisering. 
 
2.5 Faciliteiten 
 
Studeren, samenwerken en ontmoeten 
Er is in 2019 een proces opgestart om centraal regie te voeren op de openingstijden en het aanbod van 
studiewerkplekken, zodat studenten op één plek duidelijk aangeboden krijgen waar ze van studiewerkplekken gebruik 
kunnen maken. Daarnaast zijn de openingstijden verder uitgebreid, met een nog groter aanbod in tentamentijden. In 
2020 wordt dit verder geoptimaliseerd. 
Op het gebied van eten & drinken is met de komst van  het food court in De Refter in 2019 een mooie voorziening 
toegevoegd aan de campus. Naast een uitgebreid assortiment om lekker en gezond te kunnen eten, is deze plek op de 
campus ook ideaal om mensen te ontmoeten, even te ontspannen, maar zeker ook om te studeren en/of te werken. 
Deze combinatie van mogelijkheden speelt ook bij de plannen voor de verbouwing van het FNWI-restaurant en de 
realisatie van de restauratieve voorziening in het nieuwe Maria Montessori gebouw van FSW. De mogelijke 
aanpassingen  van het FNWI restaurant zijn gepland voor 2020, het Maria Montessori gebouw wordt in 2021 in 
gebruik genomen.  
 
Omvorming campus tot kenniswijk 
In de strategie is over het vastgoed het volgende opgenomen: “We vormen onze campus om tot een toegankelijke 
kenniswijk in de stad en de regio. Een groen en dynamisch gebied met flexibele ontwikkelingsmogelijkheden waarbij 
naast onderwijs en onderzoek diverse vormen van bedrijvigheid, wonen, cultuur en sport plaatsvinden. We stimuleren 
initiatieven die de campus verlevendigen en de relatie met de stad Nijmegen en de regio versterken. Dat betekent 
meer menging van functies en een campus die ook ’s avonds leeft. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de doorbreking 
van de traditionele monocultuur van onderwijs en onderzoek op de campus Heyendaal. We doen dit samen met de 
gemeente, de provincie, het Radboudumc en andere partners. Ook de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en de 
verkeersveiligheid pakken we gezamenlijk op. We beogen een groene en zo veilig mogelijke campus. Onze 
voorzieningen zijn optimaal gericht op de ondersteuning van onderwijs en onderzoek en faciliteren ook een excellente 
bedrijfsvoering. Daarbij passen we zo veel mogelijk de kennis toe die aanwezig is bij onze faculteiten.” 
In 2019 is gestart met het opstellen van een strategische campusvisie. Deze strategische campusvisie zal gekoppeld 
worden aan de update van de Meerjaren Investerings Prognose (MIP). Daarbij worden de mogelijkheden rond de 
renovatie van het Erasmusgebouw nader onderzocht. Hiervoor zijn diverse scenario’s in ontwikkeling die met diverse 
stakeholders worden besproken.  
 
Veel meer dan een studieplek 
Op basis van een door een werkgroep opgestelde “visie op cultuur en sport” worden scenario’s ontwikkeld voor de 
culturele en sportieve voorzieningen op de campus. Hierbij zal worden gekeken naar verdere ontwikkeling van inhoud, 
organisatie en benodigde faciliteiten. Het Radboud Sportcentrum levert al een belangrijke bijdrage aan een 
inspirerend, veilig en gezond werk- en studieklimaat op een levendige campus. En de theaterzaal C voldoet ook 
duidelijk in een behoefte. 
 
Verdere verduurzaming campus  
Aan de hand van een nieuw duurzaamheidsprogramma dat in 2019 samen met het Radboudumc is opgesteld, wordt 
zowel in het onderwijs en onderzoek, als in de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid gewerkt aan 
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klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en een gezonde omgeving. Als onderdeel van de nieuwe campusstrategie 
zullen circulariteit, energiebesparing en groen via verschillende maatregelen en pilots zichtbaar worden in onze 
gebouwen en omgeving. Meubilair wordt via een ‘kringloopwinkel’ hergebruikt. Aan de hand van  opgestelde 
duurzaamheidsambities worden er steeds meer gezonde, duurzame voedsel en dranken aangeboden. 
Watertappunten zullen het gebruik van PET-flessen terugdringen en ook zaken als papierverbruik en afvalscheiding 
blijven onder de aandacht. Slim en duurzaam ruimtegebruik is ook een onderwerp dat binnen faculteiten wordt 
opgepakt en middels pilots eind 2019 en in 2020 verder wordt onderzocht. Het Radboud Green office zorgt via 
activiteiten als living labs en proeftuinen voor het doen beleven van duurzaamheid op de campus en 
studentbetrokkenheid.  
Per 2020 gaat de bundeling van goederen (aan-/afvoer) van de Radboud Universiteit samen met de HAN en het UMC 
van start. In een living lab omgeving zullen, via een stads- en campushub, de facilitaire goederen van deze drie grote 
organisaties via Zero Emission voertuigen van/naar/op de campus vervoerd worden. 
Tot slot willen de Radboud Universiteit en het Radboudumc een gezonde (werk)omgeving bieden voor studenten, 
personeel, patiënten en bezoekers. In 2020 worden de plannen om een rookvrije campus te realiseren verder 
uitgerold gericht op een rookvrije campus per 1 augustus 2020. 
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3 Hoofdlijnen begroting 
 
3.1 Onderwijs en onderzoek 
 
Extra toewijzingen faculteiten 
Ten opzichte van de begroting 2019 nemen de toewijzingen aan de faculteiten (excl. compensatie materiële lasten4 en 
enkele specifieke mutaties) als volgt toe: 
                                                                                     Tabel 1 – Extra toewijzingen faculteiten t.o.v. begroting 2019 

in € x 1000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Prestaties (incl. verrekening honours) 0 2.502 2.502 2.502 2.502 2.502 

Studievoorschotmiddelen  0 5.469 5.469 8.166 8.859 10.568 

subtotaal Beleidsbrief 0 7.971 7.971 10.668 11.361 13.070 

Extra toewijzingen na Beleidsbrief        

Sectorplangelden BT/SSH 3.829 4.187 4.187 4.187 4.187 4.187 

- NWO tranche € 20 mln. (BT/SSH)  2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 

- NWO tranche € 40 mln. (SEO)*   2.647 2.647 2.647 2.647 2.647 

subtotaal na beleidsbrief 3.829 9.794 9.794 9.794 9.794 9.794 

         

Totaal 3.829 17.765 17.765 20.462 21.155 22.864 
* excl. DCCN k€ 180 
 
De prestaties betreffen de toename in de bekostigde inschrijvingen en graden (1,7 miljoen euro), de toename van het 
aantal ingeschrevenen studenten (1,0 miljoen euro) en de verrekening honours (-/- 0,2 miljoen euro). 
De studievoorschotmiddelen voor 2020 zijn al op het niveau van 2021 gebracht waarmee 1 jaar vooruit gelopen wordt 
op de verhoging van de rijksbijdrage.  
 
Na de beleidsbrief zijn de volgende middelen additioneel toegewezen: 
• Sectorplan bèta/techniek (BT) en Social Sciences and Humanities (SSH). De Radboud Universiteit ontvangt 

hiervoor in de jaren 2019-2024 een rijksbijdrage van 3,8 miljoen euro in 2019 en 4,2 miljoen euro vanaf 2020 
waarvan 3,5 miljoen euro is toegewezen aan FNWI en 0,7 miljoen euro aan FdR. De middelen zijn met name 
bedoeld om tot meer  aanstellingen te komen voor promovendi en postdocs (vaste posities) en andere structurele 
investeringen en indirecte zaken als huisvesting.5 

• Overheveling NWO-middelen (2e geldstroom) naar de rijksbijdrage (1e geldstroom). Landelijk gaat het om 100 
miljoen euro waarvan in 2020 60 miljoen6 wordt overgeheveld en 40 miljoen in 20217. OCW maakt voor wat 
betreft de 60 miljoen euro de bedragen per universiteit naar verwachting pas in het voorjaar 2020 bekend. Het 
universitaire aandeel is in deze begroting ingeschat op ca. 5,8 miljoen euro en is nu al aan betrokken faculteiten 
en DCCN toegekend om tot tijdige besteding van de middelen te komen.  

 
                    Tabel 2 – verdeling NWO-middelen 

in € x 1.000 BT/SSH SEO* Totaal 
      
FFTR  8 8 
FdL  88 88 
FdR 164  164 
FSW  268 268 
FdM  40 40 
FNWI 2.796 875 3.671 
FMW-umc   1.368 1.368 
totaal  2.960 2.647 5.607 
* excl. DCCN k€ 180   

                                                      
4 De looncompensatie 2020 is nog niet bekend. 
5 In 2022 adviseren de commissie BT en SSH de minister over de implementatie van de sectorplannen. Dat kan leiden tot een herverdeling over de 
betrokken universiteiten. In 2025 volgt de eindevaluatie. Bij een positief oordeel worden de middelen vanaf 2025 structureel toegekend. 
6 Hiervan is 20 miljoen euro bestemd voor de algemene universiteiten ten behoeve van BT/SSH en 40 miljoen euro betreft de zgn. SEO-
middelen die bedoeld waren om de matchingsdruk van EU-subsidies te verminderen. De SEO-regeling vervalt vanaf 2020. 
7 Voorjaar 2020 komt de Commissie Weckhuysen naar verwachting met een advies over de inzet/verdeling van deze middelen. 
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Centrale stimuleringsmiddelen 
Bovenop de in tabel 1 genoemde extra toewijzingen is vanaf 2018 structureel centraal 2 miljoen euro gereserveerd als 
ophoging van de centrale stimuleringsmiddelen. Dit is de komende jaren met name bestemd voor verdergaande 
interfacultaire samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. In de ronde 2018 is voor 2,2 miljoen euro 
aan voorstellen toegekend. Dit betreft onder andere Radboud Artificial Intelligence (UMC, FNWI, FdL, FdM, FdR, FSW), 
de tweejarige masteropleidingen (FdL en RDA), het Radboud Centre for Sustainability Challenges (FNWI, FSW, FdL) en 
Radboud Healthy Landscape (FMW-umc, FdL, FdM, FdR, FSW). De besluitvorming over ronde 2019 is recent afgerond. 
 
Wet Studievoorschot 
OCW stelt vanwege de invoering van de Wet Studievoorschot vanaf 2018 studievoorschotmiddelen beschikbaar voor 
verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In 2018 en 2019 gaat het om circa 5,3 resp. 5,4 miljoen euro 
per jaar voor de Radboud Universiteit. De middelen lopen gefaseerd op naar ca. 16 miljoen euro in 2024: 
 
                                                                                                                     Tabel 3 – middelen en bestedingen studievoorschot 

 
 
Separaat van het jaarplandocument is in 2018 over de inzet van de deze middelen een universitair plan met 
kwaliteitsafspraken opgesteld. Dit plan is in opdracht van het ministerie van OCW getoetst door de Nederlands-
Vlaamse Accredidatieorganisatie (NVAO). De NVAO toets de plannen op medezeggenschap en inhoud  (is in 2019 
gebeurd en positief beoordeeld), de voortgang tot en met 2021 (in 2022) en evalueert aan het einde. In bijlage 4 
wordt nader ingegaan op studievoorschotmiddelen en de toewijzingen aan de faculteiten. Het universitair plan inzake 
de kwaliteitsafspraken is geactualiseerd en wordt tegelijk met dit jaarplan/de begroting besproken. 
 
Horizon 2020 
In 2014 is Horizon 2020 (het Europese Research, Development en Innovatie programma 2014 – 2020) van start 
gegaan. Dit programma heeft naast ruimte voor louter nieuwsgierigheidgedreven onderzoek (ERC grants) grote 
aandacht voor het meer toepassingsgerichte onderzoek (industrieel, maatschappelijke uitdagingen). De Radboud 
Universiteit zet hier stevig op in.  
Met ingang van 2015 stelt OCW via NWO extra financiering beschikbaar ten behoeve van instellingen die Europese 
middelen verwerven binnen Horizon2020. Deze financiering wordt verstrekt via de regeling ‘Stimulering Europees 
Onderzoek’ (SEO). De SEO-regeling is bedoeld om de matchingsdruk enigszins te verminderen. Voor 2014-2015 is een 
bijdrage ontvangen van 2,8 miljoen euro, voor 2016 1,5 miljoen euro, voor 2017 3,3 miljoen euro en voor 2018 3,6 
miljoen euro. Het bedrag voor 2019 wordt in december 2019 bekend gemaakt. In de begroting is hier 
voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden (tegenover deze bedragen worden additionele kosten voorzien). 

Realisatie Begroting Raming Raming Raming Raming
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Middelen 
- bijdrage OCW* 5,4 6,3 10,7 13,4 14,1 16,0
- additioneel CvB (= a + b -/- bijdrage OCW) 1,5 5,7 1,2 1,4 1,1 1,1
Totaal middelen 6,9 12,0 12,0 14,7 15,3 17,0

Bestedingen
a. middelentoewijzing aan faculteiten
    - uit voorinvesteringsperiode 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
    - additioneel 5,5 5,5 8,2 8,9 10,6
    subtotaal (conform tabel 2) 4,9 10,4 10,4 13,1 13,7 15,4

b. centraal (uit voorinvesteringsperiode)
    - openingstijden UB 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    - ICT onderwijs 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
    - weblectures 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

totaal bestedingen 6,9 12,0 12,0 14,7 15,3 17,0
* -  conform rekenblad OCW bij 1e brief 2020 (loon- en prijspeil 2019)
   - OCW verdeelt de landelijke middelen op basis van aandeel per universiteit in de 'studentgebonden financiering' (bekostigde 
     (inschrijvingen en graden). Aandeel RU in 2019: 7,35%. Dit percentage wijzigt jaarlijks.
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De SEO-middelen komen vanaf 2020 te vervallen. Landelijk gaat het om 40 miljoen euro voor de universiteiten. De 
middelen worden overgeheveld naar de rijksbijdrage. De exacte verdeling over de universiteiten is nog niet bekend. 
Deze overheveling heeft voor de Radboud Universiteit een versnellend effect op de uitgaven. 
De Radboud Universiteit bereidt zich voor op de opvolger van Horizon 2020: Horizon Europe. 

Zwaartekrachtprogramma’s 
Er zijn tot nu toe vier voorstellen door NWO gehonoreerd waarbij de Radboud Universiteit penvoerder is.8 
-  ‘Language in Interaction’ waarvoor ca. 29 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2012-2021.  
- ‘Research Centre for Functional Molecular Systems’ waarvoor ca. 28 miljoen euro is toegekend voor de jaren 

2012-2021. 
- ‘Microbes for health and environment’ waarvoor ca. 24 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2014-2023. 
- ‘Anchoring innovation’ waarvoor ca. 20 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2017-2026. 
 
In oktober zijn aan drie groepen wetenschappers ERC synergie grants toegewezen (ca. 14 miljoen euro per grant) 
waarin Radboudwetenschappers participeren. Het betreft onderzoek naar de verwijdering van methaan en 
ammonium uit zeebodems door microben (prof. dr. ir. M.S.M. Jetten), van 2D naar 3D-informatieverwerking (prof. R.  
T.H.M. Rasing) en een nieuwe theorie voor supersnelle dynamica van gecorreleerde elektronen in vaste stoffen (prof. 
dr. M.I. Katsnelson). Dit betreft meerjarige onderzoeksprogramma’s die de komende jaren zorgen voor extra 
activiteiten. 
 
3.2 Financieel perspectief 
 
Commissie Van Rijn 
In het voorjaar 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.  
 
De commissie adviseert het overhevelen – binnen het compartiment onderwijs – van middelen uit de 
studentgebonden financiering (variabele bekostiging op basis van inschrijvingen en graden) naar de vaste voet. OCW 
heeft dit advies overgenomen en in de begroting 2020 324 miljoen euro overgeheveld. Daarvan is 250 miljoen euro 
bestemd voor herverdeling tussen de universiteiten op basis van het aantal studenten bèta/techniek en 50 miljoen 
euro voor compensatie van switchverschillen.9 De eerstgenoemde herverdeling ad 250 miljoen euro leidt - vanaf 2022 
– tot een verschuiving van middelen ad 26,5 miljoen euro van de algemene universiteiten naar de drie technische 
universiteiten en Wageningen University (4TU). 4TU krijgt extra middelen toebedeeld oplopend van ca. 27 miljoen 
euro in 2019 tot ca. 66 miljoen euro vanaf 2022.  
Voor de Radboud Universiteit brengt dit een korting met zich mee van ca. 4 miljoen euro in 2022 en ca. 3,2 miljoen 
euro structureel vanaf 2023.10 Het college van bestuur heeft besloten om de verschuiving van alfa/gamma/medisch 
naar bèta/techniek in de interne middelenverdeling niet door te voeren, maar kijkt – in afwachting van de nieuwe 
bekostigingssystematiek per 2022 - wel naar de gevolgen voor het ‘level playing field’ voor de faculteit NWI. Daarbij 
zijn er sectorplangelden voor FNWI toegekend die al een forse bestedingsimpuls vergen. 
 
Ten aanzien van het onderzoek wordt vanaf 2020 100 miljoen euro overgeheveld vanuit NWO naar de universiteiten. 
In paragraaf 3.1 is dit nader toegelicht. 
 
Voor wat betreft de bekostigingssystematiek adviseert de Commissie Van Rijn het omvormen van het huidige 
verdeelmodel van OCW naar een model dat gebaseerd is op kosten. De commissie concludeert dat de 
bekostigingsniveaus11 en vaste voeten historisch bepaald zijn en niet onderbouwd met een actueel en transparant 
kosteninzicht. OCW is inmiddels met een onderzoek gestart naar de kosten van opleiden in het hoger onderwijs dat 
eind 2020 tot uitkomsten moet leiden. Daarnaast is OCW gestart met een onderzoek naar de toereikendheid van het 
macrobudget gegeven de veronderstelde kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek en doelmatige besteding van 

                                                      
8 De bedragen betreffen loon- en prijspeil 2019. 
9 Ten opzichte van het van het voorstel van de Commissie Van Rijn om 300 miljoen euro over te hevelen heeft OCW nog 24 miljoen 
additioneel overgeheveld. 
10 De bedragen worden de komende jaren nog licht bijgesteld op basis van het aandeel van de Radboud Universiteit in de landelijke 
studentgebonden financiering. 
11 Inschrijvingen en graden kennen drie bekostigingsniveaus: 1 (laag, m.n. alfa/gamma), 1,5 (hoog, m.n. bèta) en 3 (top, m.n. gnk/thk). 
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de middelen. OCW beoogt om de nieuwe bekostigingssystematiek vanaf 2022 in te laten gaan. De uitkomsten en 
effecten voor de universiteiten zijn zeer ongewis.  
 
De commissie adviseert een bovengrens voor de solvabiliteit om zo een doelmatige besteding van de rijksbijdrage te 
bevorderen en om te voorkomen dat publiek geld voor onderwijs en onderzoek te lang onbesteed blijft. De Radboud 
Universiteit heeft een hoge solvabiliteit, omdat haar gebouwen zonder vreemd vermogen zijn gefinancierd. De huidige 
liquiditeit is gespaard om investeringen in huisvesting in de komende jaren te financieren. 
 
Resultaatontwikkeling 
Voor 2019 wordt een positief resultaat verwacht van ruim 6 miljoen euro, onder andere door de referentieraming van 
+ 3,5 miljoen euro en (nog) niet ingevulde vacatures. Het voor 2020 begrote tekort van ruim 8 miljoen euro wordt 
sterk beïnvloed door de naar voren gehaalde studievoorschotmiddelen en naar 2020 doorgeschoven bestedingen 
(met name vanwege vertraagde invulling vacatures) bij de faculteiten. 
In tabel 4 zijn de belangrijkste posten opgenomen die de resultaatsafname (14,6 miljoen euro) van 2019 naar 2020 
verklaren.   
 
                                                   Tabel 4 – resultaat 2020 versus 2019 

 
 
- Oploop SV-middelen en onderbestedingen faculteiten. In de rijksbijdragen 2020 en 2021 is een oploop met 

respectievelijk 1 miljoen en 4,2 miljoen euro opgenomen. In de toewijzingen aan de faculteiten voor 2020 heeft 
het college van bestuur direct al de oploop ad 5,2 miljoen euro opgenomen. De faculteiten kunnen daardoor 
tijdiger overgaan tot inzet van de extra middelen, met name het werven van onderwijspersoneel. De voor 2019 
toegewezen middelen zijn ten dele niet besteed in dat jaar en doorgeschoven naar 2020.   

- Toename toewijzingen prestaties faculteiten. Dit betreft de toename van de bekostigde inschrijvingen (+1,7 
miljoen euro) en het aantal ingeschreven studenten (+1 miljoen euro) en de verrekening van de 
honoursprestaties (-/- 0,2 miljoen euro). In bijlage 1 is een specificatie per faculteit opgenomen. 

- Teaching & learning Centre. Vanaf 2020 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld, 1,4 miljoen euro in 2021 en 
2022, daarna structureel 0,5 miljoen euro per jaar (de faculteiten dienen dan een eigen bijdrage te leveren). 

- Projecten CIS (Concern Informatie Systemen). Dit betreft tijdelijke extra uitgaven voor o.a. Office 365, ICTO en 
CMS/CRM. 

- Educatieve Master. Voor deze (nieuwe) 2 jarige opleiding is voor de jaren 2020-2025 ca. 0,6 miljoen euro per jaar 
gereserveerd (in totaal 3,5 miljoen euro) waarvan 1/3 aan de RDA is toegewezen en 2/3 centraal is. 

- Eigen bijdrage REI. Dit betreft het Radboud Excellence Initiative dat vanaf 2020 structureel voor 75% voor eigen 
rekening12 is begroot met inschatting van 1 miljoen euro per jaar. 

                                                      
12 Tot en met 2019 geheel voor rekening van Stichting Reinier Post. 

in € x miljoen
Resultaat begroting 2020 -8,3
Resultaat prognose 2019 6,3
Verschil -14,6

- Oploop SV-middelen 2021 al in 2020 toegewezen -4,2
- Onderbestedingen faculteiten in 2019 (uitgaven in 2020) -1,8
- Toename toewijzingen prestaties faculteiten -2,5
- Teaching & learning Centre -1,4
- Projecten CIS -2,4
- Educatieve Master -0,6
- Eigen bijdrage REI -1,0
- Afname marktaandeel prestaties -1,1
- Hogere prijscompensatie 1,0
- Nieuwe strategie -1,0
- Vastgoed 2,4
- Overige -2,0
 -14,6
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- Afname marktaandeel prestaties. Dit betreft het aandeel in de bekostigde inschrijvingen en graden (-/- 1,8 
miljoen euro) en promoties (+0,7 miljoen euro). 

- Hogere prijscompensatie. Over 2019 wordt door OCW geen prijscompensatie verstrekt, voor 2020 is een bedrag 
van 1 miljoen ingeschat. 

- Nieuwe strategie. Hiervoor is structureel 1 miljoen per jaar gereserveerd. 
- Vastgoed. Zowel in 2019 (-/- 5,2 miljoen euro) als 2020 (-/- 2,8 miljoen euro) heeft vastgoed een exploitatietekort 

vanwege diverse incidentele lasten Vastgoed, met name sloop. 
 

In hoofdstuk 5 (par. 5.1) is een aantal van deze posten nader toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de 
ontwikkeling van het exploitatieresultaat. 
 
3.3 Onzekerheden 
 
De (meerjaren)begroting is opgesteld in een situatie van onzekerheden over de rijksbijdrage. Deze zijn hieronder 
vermeld opgedeeld in drie categorieën: mogelijke minnen, mogelijke plussen en mogelijke minnen of plussen. 
 
Mogelijke minnen 
- 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 prijscompensatie is een inschatting gemaakt (1 miljoen 
euro), voor de looncompensatie niet. De stijging van het contractloon komt in 2020 naar verwachting uit op 3,3% en 
is hoger dan de CPB-raming van 2,5%. Over 2019 heeft OCW onverwacht geen prijscompensatie toegekend wat een 
structurele minpost met zich meebrengt van 1,9 miljoen euro per jaar. 

- Pensioenpremie. In 2020 stijgt de pensioenpremie licht. Voor 2021 houdt het ABP rekening met een substantiële 
premiestijging gelet op de huidige zeer lage dekkingsgraad (in augustus bedroeg de dekkingsgraad 88,6%, met name 
door de verdergaande rentedaling). 

- In navolging van het advies van de Commissie Van Rijn (rapport ‘Wissels om’) is OCW voornemens om met ingang 
van 2022 het bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs aan te passen (zie ook paragraaf 3.2). Herziening van de 
bekostigingssystematiek brengt het risico van een voor de Radboud Universiteit nadelige herverdeling van de 
rijksbijdrage met zich mee. De korting inzake de herverdeling van 250 miljoen euro ten gunste van universiteiten 
met veel studenten bèta/techniek (voor de Radboud Universiteit ca. 4 miljoen euro in 2022 en structureel ca. 3,2 
miljoen euro vanaf 2023) is verwerkt in deze meerjarenbegroting. OCW heeft naast het bovenstaande een 
onderzoek gestart naar de toereikendheid van het macrobudget hoger onderwijs. De uitkomst hiervan brengt 
onzekerheid op wat langere termijn met zich mee. 

- Het intrekken van het Wetsvoorstel over de renteverhoging op het studievoorschot heeft financiële gevolgen voor 
de Rijksbegroting OCW. Hierdoor ontstaat vanaf 2025 een tekort. In 2025 wordt dit generaal gedekt (1 miljoen 
euro), maar vanaf 2026 is de dekking “technisch ingeboekt” ten laste van de onderwijsbekostiging in het hoger 
onderwijs (artikel 6 & 7). Dit betekent een structurele bezuiniging op de rijksbijdrage van hogescholen en 
universiteiten op zeer lange termijn oplopend tot 226 miljoen euro in 2060. Ambtelijk geeft OCW aan dat een nieuw 
kabinet waarschijnlijk zal besluiten over de definitieve dekking die verwerkt wordt in de begroting 2022.  

- Er is inmiddels een kamermeerderheid voor het 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 wordt doorgeschoven naar het volgende 
kabinet. 

 
Mogelijke plussen 
- Referentieramingen. De huidige reeksen van referentieramingen lopen in de toekomst (vanaf 2021) verder op. Uit 

de reeksen tot en met 2019 blijkt een oploop van 3,4 miljoen euro in 2021 naar 12 miljoen euro in 2024.13 Deze 
oploop is in i.t.t. voorgaande jaren in het meerjarig middelenkader opgenomen en voor een deel bestemd (opvang 
Van Rijnkortingen vanaf 2022). Het restant is onbestemd:  

 
 
 
 
 

 

                                                      
13 Dit is gebaseerd op het aandeel van de Radboud Universiteit in de studentgebonden financiering voor 2020.  
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Oploop referentieramingen (reeksen t/m 2019) – indicatief     
in € x 1.000 2021 2022 2023 2024 
Middelen       
- Dekking van Rijnkorting 0 4.035 3.208 3.208 
- Onbestemd, centraal gereserveerd 3.350 2.588 6.131 8.756 
  Totaal 3.350 6.623 9.339 11.964 

 
OCW heeft de systematiek voor de referentieramingen aangepast in die zin dat wijzigingen in de geraamde 
studentenaantallen financieel een jaar later dan voorheen worden opgenomen in het macrobudget en daarmee in 
de middelen voor de universiteiten. Voor de referentieraming 2020 betekent dat er – bij stijging van de 
studentenaantallen - geen toename van de rijksbijdrage is in dat jaar, die komt pas in 2021.   
Een verdere stijging van het landelijke aantal studenten en bij de Radboud Universiteit naar 24.000 studenten is de 
lijn van verwachtingen, maar geen streven. Deze stijging is niet opgenomen in bovenstaande tabel die alleen de al 
bekende oploop bevat uit de reeksen tot en met 2019. 

- De extra middelen inzake studievoorschot en interfacultaire en centrale projecten worden (sterk) vertraagd ingezet 
vanwege onder andere trage opstart en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt bij de faculteiten naar verwachting 
in de eerste jaren tot overschotten. 

 
Mogelijke minnen of plussen 
- 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 2019 neemt ten opzichte 
van 2018 met 3,8% toe tot 22.976. 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- marktaandeel14 heeft 
voor de Radboud Universiteit een negatief effect van ca. 2,1 miljoen euro.  

- Prijscompensatie. In de begroting is uitgegaan van een prijscompensatie 2020 ad 1 miljoen euro. Mogelijk valt dit 
wat hoger uit, maar lager of in het geheel geen prijscompensatie (zoals in 2019 het geval is) is ook mogelijk. 
 

3.4 Medezeggenschap hoofdlijnen begroting 
 
De hoofdlijnen van de begroting vergen als uitvloeisel van de Wet Studievoorschot vanaf begrotingsjaar 2016 
instemming van de medezeggenschap. In de Beleidsbrief 2020 zijn de hoofdlijnen van de begroting vermeld. Deze zijn 
met de medezeggenschap besproken. De medezeggenschap in de verschillende onderdelen van de Universiteit heeft 
positief geadviseerd over de achterliggende deelbegrotingen.  

                                                      
14 In de componenten studentgebonden financiering, graden onderzoekdeel en promoties. 
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4 Uitgangspunten en financieel kader 
 
4.1  Algemeen 
 
Loon- en prijsniveau 
De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 is voor wat betreft de rijksbijdrage opgesteld op loon- en prijspeil 
2019 conform de beschikking van OCW. De lasten zijn begroot op loonpeil 2019 en prijspeil 2020. Er is nog geen 
rekening gehouden met de CAO-ontwikkeling en wijzigingen in de pensioenpremie en premies van de sociale lasten, 
omdat de uitkomsten nog niet bekend zijn. Voor de 2e en 3e geldstroom dient dekking van CAO/ABP lastenstijging te 
komen vanuit verhoging van de tarieven.  
 
Financiële positie en investeringen 
De Meerjaren Investerings Prognose (MIP) uit 2017 is geactualiseerd  voor 3 recente besluiten (zie bijlage 3 Vastgoed) 
voor de periode 2020 – 2024. In deze periode is een bedrag van ruim 79 miljoen euro aan investeringen in renovatie- 
en nieuwbouwprojecten voorzien. Dit betreft met name de nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
de renovatie van het Erasmusgebouw en diverse ‘kleine werken’. De operationele cashflow is en blijft positief en zorgt 
ervoor dat er sprake is van een positief liquiditeitssaldo waaruit deze investeringen gefinancierd kunnen worden. In 
hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de balansposities en de kasstroom.  
 
Overdracht gebouwen Radboudumc 
In de afgelopen periode is met Radboudumc gesproken over het overdragen van de gebouwen van de voormalige 
Medische Faculteit. Het betreft met name de gebouwen Tandheelkunde, Prekliniek, Centraal Dierenlaboratorium en 
het Researchgebouw. Door een extern bureau zijn de liquiditeitsontwikkelingen hiervan in kaart gebracht en de 
gevolgen voor de meerjaren investeringsprognose van de Radboud Universiteit. In de voorliggende begroting 2020 is 
rekening gehouden met de overdracht van de UMC gebouwen.  
 
Nog niet in meerjarenbegroting opgenomen ontwikkelingen 
Er zijn diverse ontwikkelingen die aanleiding geven tot een nieuwe update van de MIP. Het betreft hierbij onder meer: 
• Aanvraag voor 14 Tesla en het gebouw hiervoor noodzakelijk; 
• Energie en duurzaamheid: Energiemaatregelen en HEN++; 
• Verwachte renovatiekosten fors hoger dan eerder geraamd voor Erasmusgebouw en fasering in de tijd; 
• Uitbreidingswensen FNWI; 
• Problematiek rondom digitaal tentamineren; 
• Problematiek BV Campus: ingebruikname Transitorium en sloop UBC; 
• Vragen omtrent Dedicated Onderwijsgebouw, Life Long Learning en Congresfaciliteiten. Voorlopig is uitgegaan 

van beperkte aanpassingen huisvesten in TVA. 
 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in deze begroting. In de komende maanden zal worden 
gewerkt aan een strategische vastgoedvisie waarna de koppeling begin 2020 zal worden gemaakt naar de nieuwe 
Meerjaren Investeringsprognose (MIP) als onderdeel van de nog vast te stellen campusvisie. 
Daarnaast worden thans de mogelijkheden nader onderzocht voor wat betreft het vraagstuk renovatie 
Erasmusgebouw. Hiervoor zijn diverse scenario’s in ontwikkeling die met diverse stakeholders nog zullen worden 
besproken. Wel is duidelijk dat de te verwachte investeringen aanzienlijk hoger zullen uitkomen dan thans 
opgenomen in de MIP 2017. 
 
Gelet op de afnemende liquide middelen (raming ultimo 2021 25 miljoen euro) en mogelijk extra investeringen wordt 
het aantrekken van vreemd vermogen op termijn overwogen.  
 
4.2 Ontwikkeling lasten 
 
In deze begroting en de meerjarenraming is ten opzichte van 2019 uitgegaan van de volgende ontwikkelingen: 
 
Personele lasten 
- Brutolonen. In de begroting 2020 is uitgegaan van loonpeil 2019, omdat de CAO/loonontwikkeling voor 2020 nog 

niet bekend is (de huidige CAO loopt tot en met 31 december 2019). 
- Werkgeverslasten (sociale en pensioenlasten). De premies 2020 zijn nog niet bekend.  
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Materiële lasten. 
- De interne huisvestingstarieven stijgen in 2020 met 3,8 % en betreffen met name de stijging van de 

afschrijvingscomponent en hogere lasten inzake schoonmaak en energie. De energiekosten stijgen door 
prijsstijgingen die onvoldoende gecompenseerd kunnen worden door een lager verbruik vanwege doorgevoerde 
besparingsmaatregelen. 

 
                                                                         Tabel 5 - GEM-tarieven 

        
   Tarief Tarief 

(per functioneel netto vierkante meter) 2020 2019 
        
        

Categorie I Opslagruimte 151,8 146,1 
Categorie II Kantoor- en onderwijsruimte 265,4 255,8 
Categorie III Laboratoria 391,1 377,8 
        

 
- De overige materiële lasten stijgen in 2020 met 1,5% (raming cpi CPB in MEV 2020). 
 
Financiële baten en lasten 
- De debet- en creditrente met betrekking tot de interne rekening courantverrekening bedraagt 0 procent. De 

externe rentevergoeding is voor 2020 eveneens begroot op 0 procent. Er zal, boven staffelbedragen, sprake zijn van 
een negatieve rente. De ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd. 
 

4.3 Ontwikkeling baten 
 
Collegegelden 
Voor 2020 zijn de collegegeldbaten begroot op 44 miljoen euro tegenover 42 miljoen euro volgens de prognose 2019. 
De toename met 2 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal ingeschreven studenten 
(van 22.142 naar 22.976) en de verhoging van het wettelijk collegegeld met ca. 2%15. Meerjarig is een verdere 
toename geraamd tot 45,1 miljoen euro in 2021 en 45,7 miljoen euro vanaf 2022. 
 
Rijksbijdrage 
De voor 2020 begrote rijksbijdrage ad 328,6 miljoen euro neemt ten opzichte van de begroting 2019 toe met 15,8 
miljoen euro. Hiervan is in de prognose voor heel 2019 per saldo al +7,2 miljoen euro bekend. Per saldo 8,6 miljoen 
euro is ‘nieuw’ in 2020 waarvan 5,8 miljoen euro de middelenoverheveling vanuit NWO naar de eerste geldstroom 
betreft. De rijksbijdrage 2020 is conform de 1e rijksbijdragebrief 202016 vermeerderd met NWO-
middelenoverheveling17 en een inschatting van de prijscompensatie 2020 (1 miljoen euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
15 2018-2019: € 2.060, 2019-2020: € 2.083, 2020-2021: € 2.143 
16 Excl. balansposten zwaartekracht, aflossing kaskorting en aflossing bama-compensatie 
17 OCW verwerkt dit pas in de 2e rijksbijdragebrief 2020 
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                                                                                                                         Tabel 6 – Rijksbijdrage 2020 t.o.v. begroting 2019 

 
 
De belangrijkste meerjarige fluctuaties in de rijksbijdrage zijn:  
Plussen 
- De referentieramingen (reeksen t/m 2019) die een oploop kennen van 3,4 miljoen euro in 2021 tot bijna 8,8 miljoen 

euro in 2024 waarbij rekening is gehouden met afdekking van de Van Rijnkorting. 
- De indicatieve middelen vanwege het  studievoorschot bedragen in 2018 en 2019  ca. 5,3 miljoen euro per jaar en in 

2020 6,3 miljoen euro, in 2021 10,7 miljoen euro, in 2022 13,4 miljoen euro, in 2023 14,1 miljoen euro en in 2024 16 
miljoen euro. 

Minnen 
- De ‘Van Rijnkorting’ ad 4 miljoen euro in 2022 en 3,2 miljoen euro vanaf 2023. 
- De korting inzake ‘Doelmatiger onderwijs’ uit 2018 neemt in 2020 toe met 0,5 miljoen euro. Vanaf 2021 bedraagt de 

korting structureel ca. 2,1 miljoen euro.  
 
Sinds de door OCW in 2017 doorgevoerde modelwijziging waarbij de promotiemiddelen zijn afgetopt tot 20% van de 
onderzoekmiddelen, worden de promotiemiddelen verdeeld op basis van 3 jaargemiddelden. Voor 2020 zijn daarbij 
de in 2016-2018 gerealiseerde promoties van belang. Het gemiddelde in deze jaren bedraagt 412,3 promoties. Een 
toename met 10,6 ten opzichte van het gemiddelde uit de jaren 2015-2017 (401,7). Bij de overige universiteiten was 
de mutatie per saldo kleiner waardoor het marktaandeel van de Radboud Universiteit is toegenomen met 0,7 miljoen 
euro.  
               
                                                                                                                                         Tabel 7 – Promoties 2012-2022

 
 

waarvan: waarvan:
in € x miljoen Begr. 2020 t.o.v. loon/prijs reële toe-/ Prognose Begroting

Begr. 2019 afname 2019 2020
- marktaandeel inschrijvingen en graden -1,9 -1,9 -1,9
- marktaandeel promoties 0,8 0,8 0,8
- oploop oude PA-middelen (studiesucces) 0,4 0,4 0,4
- oploop SV-middelen 1,0  1,0  1,0
- looncompensatie 2020 (nog niet bekend)    
- prijscompensatie 2019 -1,0 -1,0 -1,0
- prijscompensatie 2020 (eigen inschatting) 1,0 1,0 1,0
- referentieramingen studentenaantallen (reeksen t/m 2019) 5,9 5,9 3,5 2,4
- korting begrotingsproblematiek OCW (eenmalig 2019) 0,9 0,9 0,9  
- Dudoc Bèta (afloop) -0,9 -0,9 -0,9
- sectorplan BT-SSH 4,2 4,2 3,8 0,4
- overheveling NWO-middelen (inschatting 1e tranche) 3,0 3,0 3,0
- overheveling NWO-middelen (inschatting 2e tranche) 2,8 2,8 2,8
- korting 'doelmatiger onderwijs' (oploop) -0,5 -0,5 -0,5
- korting transitievergoeding 0,2 0,2 0,2
- overige -0,1 -0,1  -0,1
Totaal 15,8 0,0 15,8 7,2 8,6

FFTR FdL FdR FSW FdM FNWI UMC Totaal

Realisatie

2012 19 23 7 36 14 77 165 341

2013 12 18 9 61 19 79 186 384

2014 14 28 15 58 10 70 160 355

2015 9 24 10 47 12 81 175 358

2016 16 29 17 53 17 78 202 412

2017 21 32 13 61 21 86 201 435

2018 18 36 16 53 14 71 182 390

Prognose

2019 13 29 13 65 18 98 185 421

2020 17 32 16 64 20 98 188 435

2021 12 32 18 60 19 84 185 410

2022 12 30 14 53 22 90 185 406
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Het aandeel van de Radboud Universiteit in de bekostigde inschrijvingen en graden neemt al sinds bekostigingsjaar 
2013 af. Het aantal inschrijvingen is t.o.v. de bekostiging 2019 toegenomen met ca. 6%, het aantal graden is met 1% 
afgenomen. In totaal weliswaar een toename, maar de toename bij de overige universiteiten was per saldo groter. 
Voor 2020 leidt dit tot een afname van de rijksbijdrage met 1,8 miljoen euro. Meerjarig is uitgegaan van een 
gelijkblijvend marktaandeel. De promotiemiddelen nemen met 0,7 miljoen euro toe. Meerjarig is de 
prestatieontwikkeling (inschrijvingen, graden en promoties) in bedragen als volgt: 
 
                                                                                                                                      Tabel 8 – Prestatie-ontwikkeling 

                  
(bedragen x  1 miljoen euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                  
            
 - inschrijvingen, graden, promoties 0,7 -6,9 1,3 -3,4 -3,4 -1,9 -0,7 -1,1 

                  
 
De ontwikkeling van het procentuele aandeel van de Radboud Universiteit in de totale rijksbijdrage voor universiteiten 
is als volgt: 
                                                                                                                       Tabel 9 – Aandeel in rijksbijdrage universiteiten 
                  
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
                  
                 

Aandeel Radboud Universiteit 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16% 8,08% 7,63% 7,50% 
                  
NB: excl. kleine universiteiten en - t/m 2018 - excl. WUR. Vanaf 2019 incl. WUR.     

 
Vanaf 2019 is de Wageningen University (WUR) van het ministerie van EZ overgegaan naar OCW. Dat heeft een 
verlagend effect op het procentuele aandeel van de overige universiteiten in de rijksbijdrage. Excl. WUR bedraagt het 
aandeel van de Radboud Universiteit in 2020 7,92% tegenover 8,05% in 2019. 
 
Ontwikkeling Veni-Vidi-Vici en ERC grants 
In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de meerjarige ontwikkeling van het aantal Veni-Vidi-Vici projecten (NWO) 
en de Europese ERC-grants. Dit zijn persoonsgebonden subsidies. In oktober zijn drie ERC Synergy Grants verworven. 
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5 Interne middelenverdeling / beleidsbijstellingen 
 
De uitkomsten van het interne verdeelmodel ten aanzien van de prestatieontwikkeling (inschrijvingen en graden, 
ingeschreven studenten en promoties) zijn doorgerekend in bijlage 1, nr. 2, 3 en 4.  
De voor promoties beschikbare middelen (ruim 16 miljoen euro) zijn voor de jaren 2021-2024 indicatief herverdeeld 
tussen faculteiten. De herverdeling is gebaseerd op ramingen van de faculteiten inzake het aantal promoties in de 
komende jaren (zie tabel 7). In bijlage 2 in de kolommen 4, 10, 15 en 19 zijn de uitkomsten opgenomen.  
 
Voor het Honoursprogramma worden de toewijzingen aan de faculteiten jaarlijks bijgesteld op basis van de diploma’s. 
In 2020 wordt -/- 192.000 verrekend (bijlage 1, nr. 5). Het verloop 2017-2020 is als volgt: 
                                                                                                                                                               Tabel 10 – honoursmiddelen 

 
 
5.1 Studievoorschot  
 
Vanaf 2020 zijn – bovenop de toewijzingen aan de faculteiten uit hoofde van de voorinvesteringen ad 4,9 miljoen 
euro– extra middelen toegewezen aan de faculteiten. Voor 2020 gaat het om 5,5 miljoen euro dat al op het niveau 
van 2021 is gebracht (bijlage 1, nr. 6). In de interne middelenverdeling wordt hiermee al vooruitgelopen op de 
bekostiging door OCW. De bedragen lopen in 2022-2024 verder op met respectievelijk 2,6-0,7-1,7 miljoen euro 
(bijlage 2, kolom 8, 14 en 18). In bijlage 4 zijn de cumulatieve bedragen per faculteit opgenomen.  

 
5.2 Overige extra toewijzingen voor onderwijs en onderzoek 
 
• De OCW-bijdragen voor het programma Dudoc Bèta en voor de Comeniusbeurzen vervallen vanaf 2020 (bijlage 1, 

nr. 8 en 9). 
• Voor het Teaching and Learning Centre wordt in 2020 en 2021 bijna 1,4 miljoen euro per jaar ingezet en vanaf 

2022 0,5 miljoen euro (bijlage 1, nr. 26 en bijlag 2, nr. 11). 
• Erfgoed (bijlage 1, nr. 12 en bijlage 2, nr. 22). Voor het beter zichtbaar maken en kunnen gebruiken voor 

onderwijs en onderzoek is structureel 341.000 euro per jaar toegewezen aan de universiteitsbibliotheek. 
• Voor het centraliseren (één loket) van de ondersteuning inzake digitaal toetsen en evalueren is 406.000 euro per 

jaar toegewezen (bijlage 1, nr. 13). De kosten voor de faculteiten komen daarmee te vervallen. 
• Educatieve Masters (bijlage 1, nr. 15 en nr. 31). Voor het opzetten en uitvoeren van de opleiding is in de jaren 

2020-2025 3,5 miljoen euro gereserveerd waarvan 213.000 euro per jaar is toegewezen aan de RDA en 400.000 
euro per jaar centraal is gereserveerd. 

• In paragraaf 3.1 zijn de toewijzingen door OCW voor het sectorplan bèta/techniek (BT) en Social Sciences and 
Humanities (SSH) en de middelenoverhevelingen vanuit NWO toegelicht (bijlage 1, nr. 34, 35, 36). 

• Het Radboud Excellence Initiative (REI) wordt vanaf 2020 structureel voor 75% (960.000 euro per jaar) uit eigen 
middelen gefinancierd en nog voor 25% door de Stichting Reinier Post. (bijlage 1, nr. 37). 

• Op basis van ramingen van de faculteiten inzake het aantal promoties (zie tabel 7) zijn meerjarig voorlopige 
wijzigingen in de verdeling van de promotiemiddelen opgenomen in bijlage 2 (nr. 4, 10, 15 en 19).  

 
De ontwikkeling van het aantal promoties en de premie per promotie volgens het interne verdeelmodel is als volgt: 
 
 
 

(bedragen * 1.000 euro) FFTR Lett Rech Socw Manw NWI Med wet subtotaal RHA Totaal
faculteiten

- 2017 52 226 150 566 152 242 270 1.658 1.284 2.942
- verrekening cohort 2014* -19 -38 -19 -191 -51 -51 -17 -386 -386
- 2018 33 188 131 375 101 191 253 1.272 1.284 2.556
- verrekening cohort 2015** 0 -6 -13 -82 6 25 -8 -78 -78
- 2019 33 182 118 293 107 216 245 1.194 1.284 2.478
- verrekening cohort 2016*** -19 -44 -13 -19 22 -85 -34 -192 -192
- 2020 14 138 105 274 129 131 211 1.002 1.284 2.286
* cohort 2014 heeft tot minder diploma's dan waarop de faculteiten t/m 2017 zijn bekostigd.
** mutatie t.o.v. verrekening cohort 2014
*** mutatie t.o.v. verrekeningen cohorten 2014 en 2015
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                                                                                                                                                      Tabel 11 – Bekostiging promoties 

 
 
Voor de bekostiging 2020 geldt het gemiddelde van de in 2016 (412), 2017 (435) en 2018 (390) gerealiseerde 
promoties. 
 
5.3 Loon- en prijsbijstellingen, arbeidsvoorwaarden 
 
Looncompensatie 
In deze begroting is geen loonbijstelling opgenomen. De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen alsmede de 
premies ABP en overige sociale lasten zijn nog niet bekend. 
 
Prijscompensatie 
Voor stijging van de materiële lasten is 1 miljoen euro toegewezen (zie bijlage 1, nr. 7). 
 
 
5.4 Overige posten en budgetoverhevelingen 
 
Deze zijn benoemd in bijlage 8. 

 
 

  

Bekostigingsjaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Premie per proefschrift* 72.000       69.789       64.191       64.191       57.853       57.515       41.600       41.241       40.119 39.191

Bekostigd aantal proefschriften 261,0          271,5          296,0          326,0          362,5          369,5          365,7          375,0          401,7          412,3          

 

* De premies zijn vanaf 2017 verlaagd t.g.v. de aftopping van de promotiecomponent tot 20% van de onderzoekmiddelen.

   Vanaf 2017 wordt de bekostiging gebaseerd op het 3-jaarsgemiddelde (t/m 2016 2-jaarsgemiddelde). 



Begroting 2020 

26 
 

6 Begroting exploitatie 
 
De exploitatie ontwikkelt zich samengevat als volgt: 
 
                                                                                                                            Tabel  12 – Ontwikkeling exploitatie 2018-2024 

 
 
De resultaten zijn in 2020 en 2021 ca. € 8-11  miljoen. negatief en vanaf 2023 licht positief. De negatieve resultaten 
moeten worden bezien in het licht van de overschotten in 2018/2019 (samen ca. 16 miljoen euro). En ook in het kader 
van de wens nog scherper te begroten, waarvoor ook al eerder intern de oploop studievoorschotmiddelen 2021 1 jaar 
naar voren is gehaald (effect ca. 4,5 miljoen euro). Vanaf 2023 wordt er weer een positief resultaat verwacht.  
Daarbij moet worden aangetekend dat de ervaring leert dat extra uitgaven vertraging oplopen waardoor de negatieve 
begroting eerder de bovenkant aangeeft van een bandbreedte dan de onderkant.  
Bij de faculteiten is in begroting 2020 verondersteld dat de extra middelen op prestatieontwikkeling en SV-middelen 
van 8 miljoen euro allemaal besteed gaan worden. Dat is ambitieus en te bezien qua tempo fte ontwikkeling. 
Ten opzichte van het middelenkader bij de beleidsbrief zijn de collegegeldbaten met 3,25 miljoen euro verhoogd, 
vooral vanwege de gestegen studentenaantallen in 2019. 
 
6.1 Rijksbijdrage en collegegelden 
 
De rijksbijdrage is voor 2020 begroot op 328,6 miljoen euro. Dit betreft:  
- toewijzing OCW in 1e rijksbijdragebrief 202018: 321,8 miljoen euro  
- ingeschatte prijscompensatie 2020: 1 miljoen euro 
- ingeschatte overheveling NWO-middelen: 5,8 miljoen euro 
 
De collegegeldopbrengsten nemen in 2020 naar verwachting met 2 miljoen euro toe 44 miljoen euro. Met name door 
de stijging van het wettelijk collegegeld en de toename van het aantal studentenaantallen. De (geraamde) 
ontwikkeling van de studentenaantallen is als volgt: 
 
 
 
 

                                                      
18 Excl. balansposten zwaartekracht, aflossing kaskorting en aflossing bama-compensatie 
 

bedragen x € 1000,-

Baten Realisatie 
2018

Begroting 
2019

Prognose 
2019

Begroting 
2020

Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie) 304.726 312.795 319.235 328.553 338.128 340.877 345.720 350.121

College-, cursus-, les- en examengelden 41.184 38.500 42.000 44.000 45.100 45.750 45.750 45.750

Baten werk i.o.v. derden 181.164 191.226 186.412 207.543 211.515 213.344 217.774 219.072

Overige baten derden 48.646 47.292 46.745 46.931 46.499 46.627 45.672 45.195

Totaal baten 575.720 589.812 594.392 627.027 641.242 646.598 654.916 660.138

Lasten

Personele lasten 393.873 422.319 420.695 454.361 464.104 469.725 474.210 475.511

Afschrijvingen 32.251 32.191 31.996 28.403 28.774 28.028 27.572 27.154

Huisvestingslasten 26.456 21.039 28.063 20.229 23.739 20.753 21.108 21.965

Overige lasten 110.828 117.058 107.460 132.301 135.334 129.797 131.674 133.666

Totaal lasten 565.448 592.608 588.214 635.294 651.951 648.303 654.564 658.295

Saldo baten en lasten 10.272 -2.795 6.179 -8.267 -10.709 -1.705 352 1.843

Financiële baten 51 0 17 0 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen -39 0 76 0 1 0 0 0

Exploitatieresultaat 10.284 -2.795 6.271 -8.267 -10.708 -1.705 352 1.842
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                                                                                                                                                                                              Tabel 13 
Aantal studenten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  20.967 22.142 22.976 23.500 24.000 24.000 24.000 24.000 
 
Deze groei is indicatief vertaald in de baten uit hoofde van de collegegelden en de rijksbijdrage. Deze post loopt op 
van 3,1 miljoen euro in 2021 naar 4,8 miljoen euro in 2024. Begin 2020 zullen op basis van de voorlopige 
bekostigingsgegevens voor 2021 de effecten voor de middelentoewijzing aan de faculteiten bepaald en 
gecommuniceerd worden.   
 
6.2 Baten werk in opdracht van derden en overige baten derden 
 
Baten werk in opdracht van derden 
Voor 2020 is een toename met ca. 21 miljoen euro begroot ten opzichte van de prognose 2019. De toename 
manifesteert zich met name bij FMW-UMC (+18,2 miljoen euro) en FNWI (+2,9 miljoen euro). FMW-UMC raamt vanaf 
2021 een groei met 3 procent per jaar. FNWI raamt in 2021 een toename met van ruim 2 miljoen euro en vanaf 2022 
afnemende baten wegens aflopende projecten inzake HFML en FELIX. 
 
Overige baten derden 
Dit betreft baten die niet direct aan onderwijs en onderzoek zijn gerelateerd. De voor 2020 begrote baten zijn in lijn 
met de prognose 2019. Meerjarig zijn geringe mutaties geraamd. 
 
6.3 Ontwikkeling lasten 
 
Personele lasten  
De personele lasten nemen t.o.v. de prognose 2019 toe met ruim 33 miljoen euro. Dit wordt met name verklaard door 
de grote fte-toename (+312). De toename doet zich voor ca. 28 miljoen euro voor bij de faculteiten (waarvan ca. 19 
miljoen euro bij FMW-UMC en FNWI). Dit wordt vooral verklaard door de inzet van extra middelen (studievoorschot, 
sectorplannen, NWO-middelenoverheveling) en de volumestijging in de 2e en 3e geldstroom. Een CAO-stijging is niet 
verwerkt (nog niet bekend). 
 
In onderstaande tabel is de gemiddelde fte-ontwikkeling per eenheid weergegeven. Met de fte-toename kan een 
belangrijke bijdrage worden geleverd aan de thema’s werkdruk en welzijn.  
 
                                                                                                                                             Tabel 14 – Fte-ontwikkeling 2018-2024 

 
 
Meerjarig neemt het aantal fte’s na een groei weer af in 2023, met name vanwege lager geraamde baten uit de 2e en 
3e geldstroom bij FNWI. Deze afname houdt mede verband met de afloop van bekostiging voor  HFML-FELIX. 
 
  

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming Begroting '20 Prognose '19
gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld t.o.v. t.o.v.

(gemiddeld aantal  fte's) 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 prognose '19 realis.'18

Faculteiten:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 97 98 98 105 105 107 108 107 7 1
Faculteit der Letteren 391 405 388 390 387 390 390 390 2 -3
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 257 277 269 279 274 267 262 255 10 12
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 1.681 1.741 1.773 1.860 1.896 1.905 1.902 1.895 87 92
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 855 920 870 993 1.056 1.039 1.031 977 123 15
Faculteit der Sociale Wetenschappen 504 544 537 561 547 548 533 517 24 33
Faculteit der Managementwetenschappen 243 253 259 280 285 291 294 298 21 16

4.028 4.238 4.194 4.468 4.550 4.547 4.520 4.439 274 166
Universitaire Instituten:

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 81 83 80 88 84 82 81 81 8 -1
Radboud Docenten Academie 36 40 38 43 44 43 44 45 5 2

117 123 118 131 128 125 125 126 13 1
 
Radboud Services 739 744 757 788 783 777 774 772 31 18

     Totaal 4.884 5.105 5.069 5.387 5.461 5.449 5.419 5.337 318 185
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Overige lasten 
De overige lasten (incl. dotatie/vrijval voorzieningen) nemen in 2020 toe met ca. 13 miljoen euro. Dit betreft vooral 
een toename aan materiële lasten op onderzoeksprojecten. Teven is er stelposten opgenomen voor de extra 
middelentoewijzing van bijna 6 miljoen euro inzake de NWO-middelenoverheveling (zie tabel 2) en voor de verhoging 
van de rijksbijdrage en collegegelden waarvoor de invulling van de besteding nog moet worden bepaald. 
 
6.4 Exploitatieresultaten per eenheid 
 
In bijlage 3 is van de exploitatieresultaten per eenheid een gedetailleerd overzicht opgenomen. Samengevat is het 
beeld als volgt: 
 
                                                                                                    Tabel 15 – Exploitatieresultaat per eenheid 2018-2024 

 
 
 
 
 
  

in € x 1.000 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming

Faculteiten
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewet. -43 -138 -138 -109 -80 0 0 0
Faculteit der Letteren 1.197 -945 0 -500 -140 -140 -140 -140
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 1.141 -473 -167 -32 -254 69 108 144
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculteit der Natuurwet., Wiskunde en Informatica 911 797 -176 0 -502 -2.059 -1.828 -1.745
Faculteit der Sociale Wetenschappen 830 -411 1.003 -400 -1.901 -1.176 -905 89
Faculteit der Managementwetenschappen 726 -507 890 285 0 0 0 0
 4.761 -1.677 1.413 -756 -2.877 -3.306 -2.765 -1.652

Radboud Services 533 0 -114 0 0 0 0 0

Universitaire Instituten
Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 248 -54 -31 -36 -36 -186 -186 -150
ITS 24 0
Radboud Docenten Academie -31 -192 -31 -164 -245 -142 -166 -201
 242 -246 -63 -200 -281 -329 -352 -351

Verbonden Partijen
Overige stichtingen 374 3 -16 10 -206 -366 -256 -6
Radboud University Holding B.V.  478 1.210 951 184 327 415 426 420
 851 1.213 936 194 121 49 170 414

Centraal
Algemene Universitaire Activiteiten 1.050 0 0 -600 0 0 0 0
Concern 15.480 3.067 11.955 183 3.427 5.020 5.053 4.863
ConcernInformatieSystemen -96 -1.433 -1.676 -4.113 -4.605 -1.284 -232 -166
Vastgoed -12.061 -2.508 -5.229 -2.791 -6.165 -1.440 -1.096 -845
 4.372 -874 5.050 -7.321 -7.343 2.296 3.725 3.852

Consolidatieposten -476 -1.210 -951 -184 -327 -415 -426 -420

Totaal RU 10.284 -2.795 6.271 -8.267 -10.708 -1.705 352 1.842
        

Specificatie RUH
Campus B.V. 87 320 270 120 296 384 395 389
Campus detachering B.V. 3 34 34 31 31 31 31 31
Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. 734 856 754 33 0 0 0 0
Radboud University Participations B.V.  -345 -106
RUH (excl. resultaat deelnemingen) -1 0 0 0 0 0 0 0

478 1.210 951 184 327 415 426 420
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6.5 Toelichting begroting faculteiten, instituten en overige eenheden 
 
Faculteiten: 
Separaat van het jaarplandocument is het universitair plan inzake de kwaliteitsafspraken 2019-2024 geactualiseerd, 
met daarin de plannen van faculteiten voor kwaliteitsverbetering.  
- Met ingang van 2016 heeft het Radboudumc in overleg met de Radboud Universiteit zijn wijze van verslaggeving 

inzake onderwijs en onderzoek (O&O) gewijzigd. Een van de afspraken is dat het resultaat altijd nul is.  
- Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Er is sprake van meerjarige tekorten van gemiddeld 

€ 1,9 mln. (2022-2024) i.v.m. afloop van de bijdragen/dekkingen HFML-exploitatie. Structurele landelijke funding is 
een aandachtspunt. Een plan/marsroute voor bespreking met OCW is vereist. Verder is bij FNWI gezien de enorme 
fte-stijging huisvesting een belangrijk aandachtspunt. 

- Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er zijn meerjarig tekorten bij psychologie/CAOS en door investeringen in 
onderzoek. De faculteit zet in op handhaving van de baten uit onderzoeksprojecten. De faculteit wil mede door de al 
in 2019 ingezette investering in talenten (€ 0,6 mln.) het aantal (succesvolle) aanvragen verhogen. 

- Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) begroot een negatief resultaat in 2020 en 2021 en investeert in deze 
jaren extra in het onderwijs. In verband met extra instroom studenten zijn/worden extra posities ingevuld.  

- Faculteit der Managementwetenschappen. De prognose 2019 vertoont een overschot van 890.000 euro met name 
door een hogere aanvullende extra bijdrage CvB, die niet tijdig ingezet kon worden. Dit terwijl een tekort begroot 
was. In 2020 heeft de faculteit een kleiner overschot (285.000 euro). Het middelenkader is voor de komende jaren 
ruim en er zijn plannen voor de inzet van deze middelen. Tempo van invulling vacatures lijkt haalbaar voor de 
faculteit. Geen grote generieke arbeidsmarktknelpunten. 

- De Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen  heeft de ontwikkeling van een nieuwe Engelstalige 
bachelortrack PPS en een Engelstalige minor MENA begroot. Het voor 2020 geraamde negatieve resultaat betreft de 
extra opstartkosten daarvan door nu al een hogere formatie op te bouwen. Het verwachte resultaat 2021 is 
hierdoor ook nog negatief. Na 2022 heeft de faculteit weer een sluitende begroting. 

- Faculteit der Letteren. Voor 2020 voorziet de faculteit een tekort van 0,5 miljoen euro. Het tekort wordt 
veroorzaakt door de inzet van extra middelen voor de aanpassing van de onderwijsorganisatie, die in de afgelopen 
jaren in gang is gezet en een verwacht tekort bij het HOVO. Het tekort voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt in 
zijn geheel veroorzaakt door een verwacht tekort bij HOVO.  Door de uitwerking en implementatie van de plannen 
met betrekking tot de aanpassing van de onderwijsorganisatie verwacht de faculteit meer studenten te verwerven. 
 

Overige eenheden: 
- DCCN. Voor 2019 wordt voor het DCCN een 0 resultaat verwacht. Het negatieve resultaat van -k€31 komt voor 

rekening van het Donders Institute. De begroting 2020 en het meerjarenperspectief is negatief. Dit komt met name 
door aanstelling van 2 nieuwe onderzoekers voor ondersteuning bij complexe analyses. Daarnaast is er een 
toename van laboratoriumkosten veroorzaakt door; verhoging participatie bijdrage in het Hahn Institute, verhoging 
van de prijs van onderhoudscontracten scanners en een verhoging van de kosten helium.  

- Radboud Docent academie. De RDA verwacht voor 2019 een tekort van 31.000, 161.000 euro minder negatief dan 
begroot.  De begroting 2020 en ook de meerjarenramingen zijn negatief. RDA investeert in WP (doorlopende 
leerlijn/promotietrajecten) en OBP (vaardigheidsdocenten, marketing communicatie administratieve 
ondersteuning). In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage voor de ontwikkeling en structurele extra 
kosten voor de 2 jarige educatieve masters. 

- Radboud Services. Voor 2019 wordt een licht negatief resultaat verwacht. De begroting is, ook meerjarig, sluitend. 
- AUA. Vanaf 2020 is een eigen bijdrage opgenomen van 75% aan het programma  Radboud Excellence Initiative. Met 

name hiervoor is nu structureel € 960.000 extra toegewezen. 
- Concern. De oploop van de middelen inzake de referentieramingen (landelijke compensatie hogere 

studentenaantallen) is opgenomen in de rijksbijdrage en lasten vanaf 2021. Deels is deze post benut voor de van 
Rijnkorting en deels is dat centraal als een nog (bij de beleidsbrief 2021) te bestemmen stelpost/reservering 
opgenomen. Een ruime post die ook speelruimte geeft bij een mogelijke vraag over level “playing field” FNWI in de 
bekostiging, op termijn. 

- Vastgoed. In 2021 is een raming opgenomen van sloopkosten. Dit is afhankelijk van verdere besluitvorming over 
sloop/renovatie van vooral het voormalige bestuursgebouw, Spinoza hoog en het Linneauscomplex. In de 
meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met gevolgen van de huisvestingsvisie/update MIP (vooral jaren 
2023/2024). Wel is al rekening gehouden met de overdracht van vastgoed medische faculteit naar Radboudumc. 

- Concern Informatiesystemen (CIS). Onderstaande posten verklaren vooral de tekorten 2020-2022.  
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- Radboud Beroepsopleiding Advocaten (RBA). De opleiding is in september 2013 van start gegaan in de VOF 

Beroepsopleiding Advocaten waarin de universiteit voor 52% participeert en Dialogue Beroepsopleiding BV voor 
48%. In 2017 is het contract verlengd tot en met 2020. Een verdere verlenging is in onderhandeling en wordt 
mogelijk in 2019 afgerond. 

- B.V. Campus. De prognose 2019 ligt iets beneden begroot met name als gevolg van lagere huurbaten (lagere 
bezettingsgraad bij met name M III en UBC) en anderzijds een niet begrote teruggaaf BTW. De begroting 2020 
sluit met een positief resultaat van 120.000 euro Voor de ramingsperiode wordt een verdere verbetering van het 
resultaat verwacht. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door afnemende onderhoudskosten, 
afschrijvingslasten en rentelasten. Met de belastingdienst is overleg gaande voor de beëindiging van de BV-vorm. 

 
6.6 Maatregelen en doelstellingen duurzaamheid 
 
In 2019 is, in lijn met de nieuwe strategie en samen met Radboudumc, het duurzaamheidsbeleid voor de periode 
2020-2025 opgesteld. Richtinggevende ambities ten behoeve van de verdere verduurzaming van onderwijs, 
onderzoek, bedrijfsvoering en HR staan hierin centraal. In 2020 zullen de ambities in samenwerking met de 
verschillende eenheden verder worden uitgewerkt in deelprogramma’s. De activiteiten voor 2020 zijn opgenomen in 
bijlage 6. 
 
6.7 ICT investeringen en exploitatie 
 
Samenhang CIS, ISC en IM  
In de begroting van de maatschappij Concern Informatie Systemen (CIS) worden naast de taken op het gebied van 
informatiemanagement, architectuur en informatieveiligheid ook de reguliere kosten op het gebied van functioneel 
beheer, applicatiebeheer en licenties van concernsystemen inzichtelijk gemaakt. De hardware en het beheer daarop 
(technisch beheer) is in de ICT Service Centrum (ISC) begroting opgenomen. De gebruikersondersteuning, het 
telefoon-, netwerk- en applicatiebeheer van de concernsystemen zijn ook bij ISC belegd. 
De afdeling Informatie Management (IM) is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de informatiesystemen en de 
processen vanuit de business. Harmoniseren en standaardiseren zijn daarin belangrijke uitgangspunten. In de 
komende jaren ontwikkelt het vakgebied informatiemanagement zich verder. De afdeling IM heeft hierin een 
coördinerende en aanjagende rol naar alle informatiemanagers.  De enterprise architect en zijn team en de 
functionarissen security officer (CISO) en functionaris gegevensbescherming die binnen IM werkzaam zijn, zorgen 
ervoor dat diensten en systemen goed op elkaar zijn afgestemd en privacy en AVG-regelgeving een uitgangspunt blijft. 
 
Investeringen ISC 
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de onderliggende infrastructuur te verbeteren en met behoud van kwaliteit 
de huidige differentiatie in infrastructuur te beperken, worden in 2020 de volgende investeringen gedaan: 
 

Investering Bedrag 
(bedragen x € 1.000)   
Netwerkvoorzieningen - decentraal 1.598 
Netwerkvoorzieningen - centraal 49 
Servers 57 
Storage 100 
Werkplekapparatuur 931 
Totaal 2.735 

 

2020 2021 2022 2023 2024
Extra toewijzing 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Office 365 1,7 0,7 0,3
ICTO 0,9 1,3 0,9
BASS 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5
CMS/CRM 0,8 0,5
Toename taken domein informatie 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Overige mutaties * 0,5 -0,1 -0,1
Saldo begroting -4,1 -4,6 -1,3 -0,2 -0,2
* In 2020: Hora Finita, herbouw RBS, upgrade IAM, aanpassingen Osiris
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Het grootste deel van de investeringen is de vervanging van netwerkvoorzieningen decentraal (switches en wireless 
access points) en werkplekapparatuur. 
 
7 Balans en cashflow 
 
7.1 Balans 

 
Onderstaand is de ontwikkeling in de universitaire balans voor de periode 2018 – 2024 inclusief de kengetallen zoals 
gedefinieerd door de Inspectie van het Onderwijs in beeld gebracht. 
 
             Tabel  16 – Ontwikkeling balans 2018 – 2024 en kengetallen Inspectie  ministerie van OCW 

 
 

 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming raming

ACTIVA
Vaste activa
- Materiële vaste activa        

- gebouwen en terreinen 359.986        327.760        338.775        330.385        318.284        317.683        320.448        
- inventaris en apparatuur 21.401          22.541          28.038          29.694          26.160          22.813          19.696          
- informatiesystemen 1.011            950                680                390                112                149-                374-                

- Materiële vaste activa 382.398        351.251        367.493        360.469        344.556        340.347        339.770        

- Financiële vaste activa 1.040            340                3                    3                    3                    3                    3                    
 383.438        351.591        367.496        360.472        344.559        340.350        339.773        
Vlottende activa
- Voorraden 221                221                221                221                221                221                221                
- Vorderingen 25.622          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          
- Liquide middelen 91.183          67.602          30.952          24.013          32.613          31.617          28.849          
 117.026        92.823          56.173          49.234          57.834          56.838          54.070          

Totaal activa 500.464       444.414       423.669       409.706       402.393       397.188       393.843       

PASSIVA
Eigen vermogen 306.068        244.683        236.416        225.708        224.003        224.355        226.197        

Voorzieningen 33.946          31.390          29.212          21.257          20.949          20.692          20.505          
Langlopende schulden 8.641            8.341            8.041            7.741            7.441            7.141            7.141            
Kortlopende schulden 151.809        160.000        150.000        155.000        150.000        145.000        140.000        
 194.396        199.731        187.253        183.998        178.390        172.833        167.646        

Totaal passiva 500.464       444.414       423.669       409.706       402.393       397.188       393.843       

Kengetallen Inspectie van het Onderwijs  

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 norm OCW

realisatie prognose begroting raming raming raming raming

Solvabil iteit* 0,68 0,62 0,63 0,60 0,61 0,62 0,63 > 0,3
Liquiditeit** 0,77 0,58 0,37 0,32 0,39 0,39 0,39 > 0,5
Huisvestingsratio*** 0,11 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 < 0,15
Weerstandsvermogen**** 0,53 0,41 0,38 0,35 0,35 0,34 0,34 > 0,05
Rentabil iteit***** 0,02 0,01 -0,01 -0,02 -0,00 0,00 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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Met uitzondering van de liquiditeitsratio wordt aan alle door de Inspectie van het onderwijs gestelde normen voldaan. 
Ten aanzien van de solvabiliteit overweegt OCW n.a.v. de adviezen van de Commissie Van Rijn een bovengrens. De 
liquiditeit ligt vanaf 2020 onder de norm van 0,5. Dit komt door de hoge investeringen in gebouwen van de afgelopen 
jaren en de voor de komende jaren geplande investeringen en het feit dat de Radboud Universiteit financiert zonder 
vreemd vermogen. Deze ratio zal in samenhang met de solvabiliteit in het jaarverslag worden toegelicht. 
Er wordt een ondergrens van het saldo liquide middelen van 20 miljoen euro gehanteerd. Dit saldo wordt vanuit de 
meerjarige vastgoedagenda nauwlettend gevolgd. Ruime voorfinanciering op onderzoeksprojecten is tevens een 
reguliere financieringsbron. 
 
Materiële vaste activa 
De afname in 2019 met ca. 31 miljoen euro betreft: 
 
- Investeringen        67,2 
- Afschrijvingen       -30,7 
- Overdracht gebouwen medische faculteit naar Radboudumc  -67,6 

-31,1 
 
De voorgenomen overdracht van de gebouwen van de medische faculteit naar het Radboudumc geschiedt tegen de 
boekwaarde en gaat gepaard met een even grote afname van het eigen vermogen. In 2020 is een investeringsvolume 
van 41 miljoen euro voorzien waarvan ca. 30 miljoen euro gebouwen (o.a. 17 miljoen euro nieuwbouw Sociale 
Wetenschappen) en ca. 11 miljoen euro apparatuur en inventaris. 
 
Voorraden en vorderingen 
Dit betreft hoofdzakelijk vorderingen op debiteuren en overlopende activa.  
 
Liquide middelen 
Eind 2019 zal de liquiditeitspositie naar verwachting op ca. 68 miljoen euro uitkomen, een afname t.o.v. eind 2018 
met ca. 24 miljoen euro, met name door de hoge investeringen die ruimschoots hoger zijn dan de cashflow. Ook in 
2020 en 2021 overtreffen de investeringen de cashflow en wordt een liquiditeitspositie ingeschat van respectievelijk 
31 en 24 miljoen euro. In de jaren 2022-2024 wordt een stabilisatie geraamd van rond de 30 miljoen euro.   
 
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 2019 waarin bovengenoemde overdracht 
van gebouwen en eigen vermogen naar het Radboudumc plaatsvindt. 
 
Voorzieningen 

 Tabel 17 – Voorzieningen 2018 – 2024 

 
 

In de periode 2018– 2024 nemen de voorzieningen met ruim 13 miljoen euro af. De afnames betreffen met name de 
seniorenregeling (min 3,5 miljoen euro), sloop/ asbestverwijdering (min 7,7 miljoen euro) en de overige voorzieningen 
(min 2,2 miljoen euro). 

Saldi Dotatie Onttrekking Vrijval Saldi Dotatie Onttrekking Vrijval Saldi Saldi Saldi Saldi Saldi
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

bedragen in € x 1.000 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Personele voorzieningen
 - WNU 8.441 2.410 2.441 0 8.410 2.410 2.410 0 8.410 8.441 8.441 8.441 8.441
 - langdurig zieken 2.272 1.875 1.875 0 2.272 1.875 1.875 0 2.272 2.272 2.272 2.272 2.272
 - reorganisatiekosten/herstruct. 192 0 99 24 40 0 26 0 14 0 0 0 0
 - sabbatical leave 1.731 200 200 0 1.731 200 200 0 1.731 1.731 1.731 1.731 1.731
 - transitievergoeding decentraal 0 87 0 0 87 0 0 0 87 87 87 87 87
 - transitievergoeding 1.347 1.250 1.250 0 1.347 1.250 1.250 0 1.347 1.347 1.347 1.347 1.347
 - jubilea 3.912 350 350 0 3.912 350 350 0 3.912 3.912 3.912 3.912 3.912
 - seniorenregeling 3.564 0 1.564 0 2.000 0 777 0 1.223 835 527 270 83

21.459 6.172 7.779 24 19.799 6.085 6.888 0 18.996 18.625 18.317 18.060 17.873
Overige voorzieningen
 - sloop/astbestverwijdering 9.332 10 347 0 8.995 0 0 0 8.995 1.632 1.632 1.632 1.632
 - overige voorzieningen 3.155 1.585 2.143 3 2.596 0 1.375 0 1.221 1.000 1.000 1.000 1.000

12.487 1.595 2.490 3 11.591 0 1.375 0 10.216 2.632 2.632 2.632 2.632
Totaal voorzieningen 33.946 7.767 10.269 27 31.390 6.085 8.263 0 29.212 21.257 20.949 20.692 20.505
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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. 

- 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).  

- Overige voorzieningen 
Dit betreft met name voorzieningen die gevormd zijn voor kosten die gemoeid zijn met niet voldoende 
functionerende klimaatinstallaties, incidenteel achterstallig onderhoud en maatregelen inzake brandwerende 
scheidingen en legionellabestrijding. 

 
7.2 Kasstroomraming 

 
De kasstroomraming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames: 
- de cashflow is conform de meerjarenbegroting (excl. de cashflow van de Faculteit Medische Wetenschappen); 
- de investeringen in nieuwbouw zijn gebaseerd op de MIP 2017 (Meerjaren Investerings Prognose) met 3 daarna 

genomen besluiten (zie bijlage 3 Vastgoed voor nadere toelichting). 
 
Als gevolg van het bouwprogramma zal de liquiditeit de komende jaren dalen. De investeringen in 2020 in gebouwen 
ad 29 miljoen euro betreffen nagenoeg geheel investeringen conform de MIP 2017. 
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                                                                                                                              Tabel 18 – Kasstroomontwikkeling 2018-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming raming
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Kasstroom uit operationele activiteiten
     - Resultaat 10.283 6.271 -8.267 -10.708 -1.705 352 1.842
     - Afschrijvingen  gebouwen 24.415 22.736 18.464 18.234 17.499 17.336 17.270
     -  Afschrijvingen informatiesystemen 284 486 370 390 378 361 325
     - Afschrijvingen inv. Apparatuur (excl. UMC) 6.005 7.437 8.189 8.812 8.818 8.538 8.312
     - Cash flow (resultaat + afschrijvingen) 40.987 36.930 18.756 16.728 24.990 26.587 27.749

    - Mutatie voorzieningen -3.538 -2.556 -2.178 -7.955 -308 -257 -187
    - Mutatie netto werkkapitaal -184 8.813 -10.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000

37.265 43.187 6.578 13.773 19.682 21.330 22.562

B. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
     Materiële vaste activa
        - Terreinen & gebouwen vastgoed -39.646 -58.166 -29.479 -9.844 -5.398 -16.735 -20.035
          Campus BV
        - Overdracht gebouwen naar Radboud-umc 67.656
        - Vermogensmutatie i .v.m. afdracht gebouwen naar Radboud-umc -67.656
        - Apparatuur & inventaris -5.830 -8.577 -13.686 -10.468 -5.284 -5.191 -5.195
         - Informatiesystemen -774 -425 -100 -100 -100 -100 -100
     Financiële vaste activa
      - Deelnemingen/langlopend deel aflossingen 938 700 337 0 0 0 0
        kaskorting en bama-compensatie
 -45.312 -66.468 -42.928 -20.412 -10.782 -22.026 -25.330

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
     Mulatie leningen 6.455 -300 -300 -300 -300 -300 0

Mutatie liquide middelen (A+B+C) -1.592 -23.581 -36.650 -6.939 8.600 -996 -2.768

- Stand begin jaar 92.775 91.183 67.602 30.952 24.013 32.613 31.617
- Mutatie -1.592 -23.581 -36.650 -6.939 8.600 -996 -2.768

Prognose stand liquide middelen einde jaar 91.183 67.602 30.952 24.013 32.613 31.617 28.849



 

 

8 Bijlagen 
 
Bijlage 1 Middelentoedeling 2020, blad 1 
 

 
 
 
 
  

Middelen Prestatieontwikkeling - verdeelmodel:  subtotaal
  toedeling     

volgens  
Univ In- Inge- Promoties Honours Studie- compensatie Dudoc Bèta Comenius- Engelstalige OCW- Erfgoed Toets- Strategisch Educatieve Comensatie  

Begroting schrijvingen schreven  verrekening voorschot materiële (afloop) beurzen bachelor- middelen  service plan masters gebruik 
2019 en studenten (al op niveau lasten  (afloop) opleidingen regionale   (zie ook C-zaal voor

graden  2021)     samen-    kolom 31) examen-
(bedragen in € x 1.000)       werking    uireikingen

       
  

kolommen ----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 9.217 110 19 101 -19 167 27   -13   9.609
Letteren 28.177 16 23 127 -44 619 81      28.999
Rechtsgeleerdheid 19.451 265 189 64 -13 784 56      20.796
Sociale wetenschappen 41.795 143 84 23 -19 1.217 120      43.363
Managementwetenschapppen 27.301 962 311 8 22 1.062 78      29.744
Natuurw., Wisk. en Inform. 59.792 697 384 -215 -85 774 171 -913     60.605
Medische wetenschappen 71.668 -530 22 -109 -34 846 205      72.068

Universitaire instituten
Radboud Docenten Academie 3.052   9  3.061
DCCN 4.643  13      4.656

Centraal
Radboud Services 49.492      142     368   70 50.072
Concern Informatie Systemen 11.274  32  406 11.712
AUA 23.175  66  -100  37  1.000 500  24.678

  

349.037 1.663 1.032 0 -192 5.469 1.000 -913 -100 -13 37 368 406 1.000 500 70 359.363



 
 

 

Bijlage 1 Middelentoedeling 2020, blad 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub- Budgetoverhevelingen Totaal Mutaties na beleidsbrief Totaal
  totaal 2020 2020

bij bij
Affectieve Van AUA functioneel Beleids- Bijstelling Verbeter- versnellings- Budget- Teaching Hospitality Compen- Diversen Bijdrage Educatieve Budget- Bijstelling sectorplan- Overheve- Overheve- Radboud Begroting

Neuro- naar RS beheer brief Erfgoed agenda HR agenda ict overheve- and team satie gebruik masters overheveling GW- gelden ling ling Excellence  
science  DSZ  (SURF) lingen Learning Berch- vervallen scanner (aanpassing grootboek- middelen NWO NWO Initiative

   t/m 2022  Centre manianum propedeuse UDE t.o.v. de administratie 1e tranche 2e tranche (REI)
(bedragen in € x 1.000)    examens (t/m 2024) beleidsbrief)  B/T - SSH SEO

 

kolommen ----> 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Faculteiten   
Filosofie Theologie Religiewet. 9.609  9.609   8 9.617
Letteren 28.999  28.999    21  88 29.108
Rechtsgeleerdheid 20.796  20.796   707 164 21.667
Sociale wetenschappen 43.363 -87 43.276   -39 268 43.505
Managementwetenschapppen 29.744  29.744   40 29.784
Natuurw., Wisk. en Inform. 60.605  60.605   -39 3.480 2.796 875 67.717
Medische wetenschappen 72.068  72.068   1.368 73.436

  
Universitaire instituten   

Radboud Docenten Academie 3.061   3.061 213 3.274
DCCN 4.656 87 4.743   24 180 4.947

  
Centraal   

Radboud Services 50.072  1.037 -71 51.038 -27 522  108 0 112 146 78 51.977
Concern Informatie Systemen 11.712  71 11.783   112 1.000 12.895
AUA 24.678  -1.037  23.641   -108 1.361 -100 960 25.754

  

359.363 0 0 0 359.363 -27 522 112 0 1.361 1.000 24 113 0 21 4.187 2.960 2.827 960 373.681



 

 

 
Bijlage 2 Middelentoedeling 2020-2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal Mutaties: TOTAAL  TOTAAL   TOTAAL TOTAAL
  2020 2021 2022  2023 2024

bij bij bij bij bij
Begroting Engelstalige OCW- Raming International Begroting Engelstalige SV OCW- Raming Teaching Verbeter- Begroting SV Raming versnellings- Begroting SV Raming Begroting

 bachelor- middelen promoties staffsupport Bacheloropl. middelen middelen promoties and agenda  middelen promoties agenda ict  middelen promoties  
 opleidingen regionale  (oploop) regionale learning HR (oploop) (SURF) (oploop)
  samen-   samen- centre (halvering t/m 2022

(bedragen in € x 1.000)   werking   werking bijdrage)

kolommen ----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 9.617       -14              -44           9.559        -8                82 -52          9.581       21 -86 9.516        52 -6            9.561        
Letteren 29.108      -9            29.099      306 0 29.405     78 -71 29.412      194 27           29.633      
Rechtsgeleerdheid 21.667      -56          21.611      387 39           22.037     99 16 22.152      245 20           22.417      
Sociale wetenschappen 43.505      140           43.645      599 39           44.283     155 52 44.490      380 -126        44.744      
Managementwetenschapppen 29.784      8               29.792      524 -13          30.303     135 53 30.491      332 60           30.884      
Natuurw., Wisk. en Inform. 67.717       237          67.954       382 156         68.492     98 111 68.701      242 -60          68.883      
Medische wetenschappen 73.436       -276        73.160       417 -169        73.409     107 -75 73.440      264 85           73.790      

Universitaire instituten
Radboud Docenten Academie 3.274       3.274        3.274       3.274        3.274        
DCCN 4.947         4.947         4.947       4.947        4.947        

 
Centraal

Radboud Services 51.977     -20              51.957      -              -261 51.696     51.696      51.696      
Concern Informatie Systemen 12.895     12.895       12.895     -112             12.783      12.783      
AUA 25.754     92            20               25.866      -298       -861         24.707     24.707      24.707      

  

373.681   -14             92           -0            0 373.759    -8                2.697       -298       0 -861 -261 375.028   693        0               -112             375.609    1.709     0             377.318    
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Bijlage 3 Toelichting begroting per faculteit/eenheid 
 
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
 
Onderwijs 
In januari 2020 vindt de visitatie plaats van Theologie en Religiewetenschappen. Op basis daarvan zal een actieplan worden 
opgesteld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een MA-specialisatie, volgend op de bachelortrack PPS. Ook voor de opleiding 
Theologie worden acties ondernomen om de instroom te vergroten. De actiepunten voortkomend uit de visitatie Filosofie 
zijn grotendeels afgerond of in gang gezet. De faculteit scoort laag waar het gaat om het aantal positieve BSA-adviezen. 
Daarom is er gestart met een nieuwe opzet van de studiebegeleiding in de BA-opleidingen. De extra begeleiding van 
studenten is vooral in het eerste jaar aan de orde, waar studenten in kleine groepen in gesprek gaan met elkaar over 
‘effectief studeren’ en over ‘persoonlijk regisseurschap’. Om de processen van de onderwijsorganisatie nog beter te 
stroomlijnen, is een speciaal team ingesteld dat ook de uitgangspunten vaststelt bij de roostering van colleges en 
tentamens. Daarnaast gaat het STIP van start. In studiejaar 2018-2019 is een aantal kennisclips opgenomen; dit is goed 
bevallen. In 2019-2020 zullen nog meer docenten kennisclips opnemen. Wat internationalisering in het onderwijs betreft, 
stimuleert de faculteit naast een buitenlandverblijf van minimaal 15 EC ook kortdurende buitenlandverblijven. Dat laatste 
blijkt goed aan te sluiten bij de behoefte van studenten. De verwachting is dat het aantal inkomende exchange studenten 
verder zal groeien. Het Engelstalige opleidingsaanbod is sinds 2018-2019 uitgebreid.  
 
Onderzoek 
Het onderzoeksmanagement van de FFTR heeft in 2018-2019 vooral in het teken gestaan van de komende visitatie. De 
zelfevaluatie van het onderzoekinstituut en van de centra heeft sterke en zwakke punten zichtbaar gemaakt. Informatie 
over de resultaten en activiteiten van onderzoekers wordt onvoldoende geregistreerd. Het beleid dient meer gericht te 
worden op het totaalbeeld van wat onderzoekers doen. De ordening van het onderzoekinstituut behoeft wellicht 
heroverweging. Meer ruimte is nodig voor dwarsverbanden en tijdelijke projecten binnen en tussen de centra zodat ze 
flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Onderzoekers haken in op belangrijke maatschappelijke en 
wetenschappelijke vraagstukken. Dit vergt van het onderzoeksinstituut dat zij meebeweegt. 
De faculteit heeft middelen vrijgemaakt om facultaire PhD-aanstellingen mogelijk te maken en zijn toegekend aan 
projecten met een hoge beoordeling, maar buiten de prijzen zijn gevallen. 
Voor kwaliteitszorg is een volgsysteem ‘aanvragen onderzoeksubsidies’ ingericht. Om zicht te houden op de resultaten van 
aanvragen en de succeskansen zijn meer gegevens nodig, vooral over het verloop en de afloop van de beoordeling. Er 
wordt ook gewerkt aan betere procedures bij het aanvragen van projecten. Komend jaar zal er verder onder meer aandacht 
zijn voor versterking van acquisitie door facilitering van het schrijven van aanvragen. Ook de werkdruk van onderzoekers is 
een voortdurende zorg. Het budget voor onderwijsvrijstelling om een aanvraag te schrijven of een boek af te ronden is 
uitgebreid. Vanaf de start van de Graduate School for the Humanities (GSH) zijn er regels en een protocol voor de inrichting 
en bewaking van promotietrajecten afgesproken. Deze aanpak heeft bewerkstelligd dat de kwaliteit van de begeleiding en 
het promotierendement aanmerkelijk zijn verbeterd. Door de verscherpte aanmeldingsprocedure bij de GSH is er weinig 
uitval na het eerste jaar bij zowel reguliere promovendi als buitenpromovendi. Ter verhoging van de kwaliteit van 
proefschriften is het promotiereglement aangescherpt.  
 
Personeel 
Behalve dat er aandacht is voor de kwaliteit van het leidinggeven, dient de leidinggevende ook gesteund te worden in het 
begeleiden en faciliteren van de medewerkers. Daarvoor is onder meer de tweejaarlijkse staff review ingesteld. In 2019 is er 
veel aandacht gegeven aan sociale veiligheid en diversiteit. Alle meldprocedures zijn geëvalueerd en in jaargesprekken en in 
separate bijeenkomsten met de staf, leidinggevenden en specifieke functies is ongewenst gedrag besproken. Een 
onafhankelijk onderzoek leverde vooral aanbevelingen op voor biasbewustwording. In 2020 wordt dit verder vervolgd. 
Voor het verlagen van de werkdruk bij het WP wordt in 2020 de koers vervolgd zoals die eerder is ingezet: leidinggevenden 
krijgen goed inzicht in de taaklast en maken werkdruk bespreekbaar, nieuwe medewerkers krijgen ruimere normen voor 
onderwijs en iedere medewerker heeft gepersonaliseerde resultaatafspraken. De studievoorschotmiddelen zijn onder meer 
ingezet voor extra docenturen en onderwijsondersteuning. 
 
Duurzaamheid 
Het vak Duurzaamheid wordt ontwikkeld vanuit filosofisch en religiewetenschappelijk perspectief, dat vanaf 2020- 2021 
verplicht wordt voor alle B3 studenten. Met het dienstverlenend onderwijs kan ook de studentpopulatie buiten de faculteit 
de handvatten bieden om zich kritisch-constructief te verhouden tot duurzaamheidsthema’s. De concrete voornemens die 
er nu zijn betreffen het inrichten van een leeropdracht Duurzaamheid voor vraagstukken van de milieu-ethiek, 
milieufilosofie en duurzame ontwikkeling. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 8.964 9.217 9.217 9.617 9.559 9.581 9.516 9.561
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 855 996 896 1.387 1.229 1.207 1.207 1.107
Overige baten derden 1.166 1.304 1.200 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253
Baten interne dienstverlening 906 877 907 903 903 903 923 923

11.891 12.393 12.219 13.160 12.944 12.944 12.899 12.844
Lasten
Overige lasten 2.605 2.936 2.662 3.016 2.932 2.932 2.887 2.899
Personele lasten 9.329 9.595 9.695 10.252 10.091 10.011 10.011 9.944

11.934 12.531 12.357 13.269 13.024 12.944 12.899 12.844

Saldo baten en lasten -43 -138 -138 -109 -80 0 0 0
Financieel resultaat 0 0 0

Exploitatieresultaat -43 -138 -138 -109 -80 0 0 0
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Faculteit der Letteren 
 

De faculteit der Letteren kijkt vol vertrouwen vooruit naar het jaar 2020. De onderzoeks- en onderwijsvisitaties die vorig 
curriculumjaar passeerden waren immers zonder uitzondering (erg) positief en complimenteus. 
Het mooie van een klassieke letterenfaculteit is dat er altijd uitdagingen zijn; die worden aangegaan met frisse moed en 
veel enthousiasme aan. Helaas zijn er ook ontwikkelingen die bedreigend zijn voor een geesteswetenschappelijke faculteit. 
Sommige zijn nieuw, zoals de gevolgen van de adviezen van de commissie Van Rijn, andere zijn al enige tijd bekend, 
bijvoorbeeld de teruglopende studentaantallen. De faculteit ook die handschoenen op. Dit jaar kan er, met een nieuwe 
universitaire wervingscampagne, voor het eerst voluit gecommuniceerd worden over de uniciteit, de vernieuwingen en de 
intrinsieke meerwaarde van de faculteit. 
 
Onderwijs 
Komend jaar wordt verder gewerkt aan de vernieuwing van de bachelors, inclusief de profileringsminoren. Daarnaast 
wordt er een begin gemaakt met de herziening van het masteraanbod. Dit moet resulteren in een aantrekkelijk aanbod 
voor bachelorstudenten zowel uit Nijmegen als van elders. Er wordt extra geïnvesteerd in het verder opzetten, uitbouwen 
en verbeteren van de tweejarige masteropleidingen, zowel de educatieve- als de onderzoeksmasteropleidingenen. 
Het begrotingsjaar 2020 zal tevens in het teken staan van de definitieve implementatie van de in de vorige jaren 
ingezette wijziging van het onderwijsformatieverdeelmodel. 
Waar het gaat om de begeleiding van studenten wordt er komende jaar geïnvesteerd in het mentoraat, allereerst 
door de inzet van studentmentoren. Daarnaast wil de faculteit het al bestaande docentmentoraat in het eerste 
jaar voor alle opleidingen uitbreiden tot het tweede en derde studiejaar zodat studenten zich ook na een positief 
BSA nog steeds gesteund weten en zich thuis blijven voelen bij hun opleiding, zodat ze optimaal blijven studeren. 
 
Onderzoek 
Beide onderzoeksinstituten (CLS en HLCS) zijn het afgelopen jaar zeer goed geëvalueerd. De ambitie is de kwaliteit te 
behouden en waar mogelijk nog verder te verbeteren. Eén van de eerste te nemen stappen is het herformuleren van de 
prestatie-indicatoren, zodat zij nog beter de ambitie uitdrukken dat de faculteit vooral gaat voor kwaliteit en niet voor 
kwantiteit. Ten tweede te nemen stap is dat onderzoekers meer onderzoekstijd krijgen en hen te helpen die 
onderzoekstijd goed te besteden. Hiermee wordt beoogd niet alleen hun kwaliteit en die van de instituten nog verder te 
verbeteren maar ook de werkdruk te verlagen Ten derde blijft de faculteit inzetten op samenwerking met externe 
partners omdat samenwerking leidt tot kwalitatief beter onderzoek. 
 
Internationalisering 
De faculteit onderschrijft het Radboud 2025 Internationaliseringsbeleid als het gaat om het bieden van een internationale 
leerervaring voor iedere afgestudeerde. De facultaire prioriteiten in 2020 in het kader van internationalisering, binnen het 
thema “Internationale onderwijsomgeving” zullen zich vooral richten op uitbreiding en verbetering van opvang en 
begeleiding van internationale full-degree studenten, verbetering van international classrooms en 
internationalisation@home projecten. 
In het onderzoek is en blijft internationalisering een vanzelfsprekendheid. Zo wordt het succesvolle initiatief HLCS 
Excellence Fellow gecontinueerd. Ook wordt elke onderzoeker gestimuleerd jaarlijks naar het buitenland te gaan en 
stimuleren de onderzoeksinstituten internationale onderzoekssamenwerkingen en het aanvragen van beurzen in 
samenwerking met buitenlandse universiteiten. 
 
Personeel 
Ontregeling, werkdruk en kolomdoorlichting blijven in de aandacht en aanpak, net als vorig jaar. Met de 
leiderschapstrajecten is in 2019 een start gemaakt, de faculteit is voornemens deze trajecten in 2020 voort te zetten en uit 
te breiden. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Overige overheidsbijdragen en - subsidies 0
Toewijzingen cvb 27.386 28.177 28.177 29.108 29.099 29.405 29.412 29.633
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 10.531 10.615 10.950 10.970 11.070 11.070 11.070 11.070
Overige baten derden 1.211 925 840 735 735 735 735 735
Baten interne dienstverlening 2.939 1.735 2.333 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920

42.067 41.452 42.300 42.733 42.824 43.130 43.137 43.358
Lasten
Afschrijvingen 15 9 13 22 22 20 13 13
Overige lasten 7.494 7.362 7.100 7.352 7.352 7.352 7.352 7.352
Personele lasten 33.359 35.026 35.187 35.859 35.590 35.898 35.912 36.133

40.869 42.397 42.300 43.233 42.964 43.270 43.277 43.498

Saldo baten en lasten 1.198 -945 0 -500 -140 -140 -140 -140
Financieel resultaat -1 0 0

Exploitatieresultaat 1.197 -945 0 -500 -140 -140 -140 -140
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) 
 
Onderwijs 
Het gaat goed met het onderwijs aan de rechtenfaculteit. De scores zoals in de nationale Studenten Enquête zijn goed, er zijn 
vele onderwijsvernieuwingstrajecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en ook de 
toenemende studentenaantallen ziet het faculteitsbestuur op zichzelf als een positief teken. Dat neemt niet weg dat er tevens 
uitdagingen zijn. De toenemende aantallen studenten resulteren in een grote werkdruk voor het docerend en ondersteunend 
personeel. Bovendien blijkt het soms lastig goed personeel te werven.  
De talentenprogramma’s lopen goed. Internationalisering neemt toe, en op dit vlak is er bij de faculteit veel aandacht voor 
kwaliteit en diversiteit in nationaliteiten.  
De onderwijsvisie van de faculteit wordt verder geïmplementeerd met onder meer inzet van ICT. Er is nadrukkelijk aandacht 
voor het verbeteren van de rendementen. In de masterfase wordt vertraging bij het schrijven van de scriptie aangepakt naar 
aanleiding van een onderzoek bij studenten naar de oorzaken daarvan.  Voor de bachelorfase wordt in 2020 een gelijksoortig 
onderzoek uitgevoerd op basis waarvan een eigen plan van aanpak gemaakt kan worden. Deze aanpak is tot stand gekomen 
naast de studie stimulerende maatregelen die in een aantal belangrijke vakken reeds worden ingevoerd.  
Een kwaliteitsmaatregel die per september 2020 in werking treedt, betreft kwaliteitseisen die gesteld worden aan de HBO-p 
instroom.  
De faculteit houdt ondanks de groeiende studentenaantallen vast aan haar visie op onderwijs, die uitgaat van interactief en 
kleinschalig onderwijs en een versterking van de kwaliteit door reeds vanaf het eerste jaar nog meer verdieping te zoeken. 
 
Onderzoek 
Een belangrijke ontwikkeling betreft het onderzoek dat wordt opgezet in het kader van het Sectorplan. De faculteit koos voor 
twee thema’s: Conflictoplossende Instituties en Digital Legal Studies, waarbij er zeker samenhang tussen beide is doordat de 
faculteit voor het laatste thema inzet op digitale conflictoplossing. Deze onderwerpen doorkruisen de tweedeling in een 
publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk onderzoekcentrum. De onderwerpen raken een groot aantal van de in Nijmegen 
onderzochte rechtsgebieden.  
De faculteit zet sterk in op een goed promovendibeleid. Er is een reeks van maatregelen genomen om de doorlooptijd van 
promotietrajecten te verkorten. 
Extra onderzoekstijd is gecreëerd voor junior docenten (van 20% naar 30% van de aanstelling) en voor de Sectorplan-UD’s in 
de eerste jaren van hun aanstelling.  
Versterking van de methodische onderzoekexpertise aan de faculteit wordt onder andere gerealiseerd door het instellen van 
de nieuwe leeropdracht Empirical Legal Studies.  
 
CPO 
Het CPO zet de in 2020 de ingezette lijn naar onderwijskundige en organisatorische innovatie voort. Het groeit naar een 
organisatie waarin meer medewerkers bezig zijn met het verkennen van de markt van juristen en het ontwikkelen van 
vernieuwend en voor de praktijk relevant onderwijs. Parallel daaraan wordt het intern efficiënter door beter gebruik te maken 
van ICT en uniformering van werkwijzen en administratieve processen. Door daarnaast meer te investeren in de ontwikkeling 
van de medewerkers, wordt het CPO een betere plek om te werken en te groeien, en daalt het verzuim. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 19.198 19.452 20.099 21.667 21.611 22.037 22.152 22.417

Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 2.340 2.750 2.670 2.352 2.364 1.990 2.080 1.880

Overige baten derden 3.340 3.290 3.241 3.222 3.223 3.211 3.211 3.261

Baten interne dienstverlening 3.867 3.317 2.988 2.919 2.474 2.441 2.324 1.929

28.744 28.809 28.998 30.160 29.672 29.679 29.767 29.487

Lasten
Afschrijvingen 227 207 208 204 204 202 201 201

Overige lasten 5.830 5.734 6.067 6.052 5.907 5.794 5.914 5.750

Personele lasten 21.546 23.341 22.890 23.936 23.815 23.614 23.544 23.392

27.604 29.282 29.165 30.192 29.926 29.610 29.659 29.343

Saldo baten en lasten 1.141 -473 -167 -32 -254 69 108 144

Financieel resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat 1.141 -473 -167 -32 -254 69 108 144
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Faculteit der Medische Wetenschappen 
 
Algemeen 
Het Radboudumc is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg met een breed takenpakket 
op het gebied van onderwijs en opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. De missie van het Radboudumc is om geheel in lijn 
met de strategie van de Radboud Universiteit een betekenisvolle invloed te hebben op de gezondheidszorg, a significant 
impact on healthcare.  
De verschillende kerntaken zijn onderling gelijkwaardig en hebben kennis en maatschappelijke impact als sleutelbegrip en 
samenbindende factor.  
 
Onderwijs  
- Radboud Health Academy (RHA) 

In 2020 richt het RHA zich op de volgende drie veranderinitiatieven: Basis op orde, strategisch en innovatief opleiden en 
een krachtige leeromgeving. Dit gebeurt via het “quadruple aim” model, waarbij de begrippen duurzaam georganiseerd, 
ervaringen medewerkers, ervaringen lerenden en leeruitkomsten centraal staan. 

- Kwaliteitsafspraken 
Mede in het licht van de kwaliteitsafspraken onderwijs wordt geïnvesteerd in voortzetting docentprofessionalisering, 
verdere ontwikkeling rol coaches, studentenwelzijn en beschikbaarstelling van digitale leerboeken. 

 
Onderzoek 
- Trainen en opleiden onderzoekers. 

Het in 2019 ontwikkelde careertrackbeleid (voor onderzoekers, staff scientist en promovendi) wordt in 2020 
geïmplementeerd. 

- Organisatie van onderzoek. 
In december 2018 zijn de instituten RIHS en RIMLS, met daarin 13 onderzoeksthema’s, gevisiteerd en beoordeeld als erg 
goed tot excellent. De uitvoering van de actiepunten uit de evaluatie is in 2020 voorzien en verder de voorbereiding van 
de evaluatie van DCMN. 

- Uitvoering code Wetenschappelijk integriteit. 
Het Radboudumc gaat in 2020 door met de  tweedaagse cursus scientific integrity. 

- Uitvoering code Wetenschappelijk integriteit. 
Het Radboudumc gaat in 2020 door met de  tweedaagse cursus scientific integrity. 

- DRE 2.0. 
De uitkomsten van de evaluatie van DRE in 2019 worden gebruikt in het plan van aanpak voor de  implementatie van (tot 
eind april 2020). 

- Versterking onderzoeknetwerken. 
De samenwerking in netwerken vormt een belangrijk onderdeel van de Radboudumc-strategie. Voor onderzoek lopen 
meerdere initiatieven (zoals One Planet en Topfit) die ook in 2020 volop aandacht zullen krijgen. 

 
Personeel 
Het HR-beleid is erop gericht om het ontwerp, de ontwikkeling en de feitelijke inrichting van de organisatie op een 
doelmatige manier vorm te geven. Met de menselijke maat op alle niveaus zichtbaar, door een open en veilige dialoog op 
allerlei wijzen mogelijk te maken, vanuit de overtuiging dat dit een betere, duurzame en veiligere organisatie maakt. De focus 
ligt ook op een goede balans tussen ‘bricks, bytes and behaviour’, waarbij meer accenten worden gelegd op 
gedragsontwikkeling, leiderschap en eigenaarschap. Vitaliteit, mobiliteit en inzetbaarheid, generatievraagstukken, werkdruk 
en de combinatie tussen werk en mantelzorg zijn thema’s die in toenemende mate de aandacht krijgen. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 69.131 71.669 71.669 73.436 73.160 73.409 73.440 73.790
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 103.821 106.599 104.976 123.213 126.908 130.715 134.637 138.676
Overige baten derden 8.876 8.846 8.991 9.261 9.539 9.825 10.120 10.423
Baten interne dienstverlening 500 500 500 501 500 500 500 500

182.328 187.614 186.136 206.411 210.107 214.449 218.697 223.389
Lasten
Afschrijvingen 1.548 1.413 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337
Overige lasten 50.044 47.381 43.222 52.107 48.127 46.907 46.446 46.641
Personele lasten 130.736 138.820 141.577 152.967 160.643 166.205 170.914 175.411

182.328 187.614 186.136 206.411 210.107 214.449 218.697 223.389

Saldo baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0
Financieel resultaat 0 0

Exploitatieresultaat 0 0 0 0 0 0 0 0
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Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica 
 
Onderwijs 
De totale instroom in de bacheloropleidingen is in 2019 verder gestegen vooral bij de opleidingen Computing Science en 
Natuur- en Sterrenkunde. Bij Biology is de instroom lager dan voorheen als gevolg van de ingestelde numerus fixus; dit heeft 
de aandacht. Ook de overgang op Engels als voertaal voor onze opleidingen zal worden geëvalueerd. 
 
In het kader van het universitaire Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 heeft het faculteitsbestuur een Adviescommissie 
Kwaliteitsafspraken ingesteld. De commissie doet jaarlijks een voorstel voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. 
Daarbij wordt in ieder geval een bedrag toegewezen voor een jaarlijkse ‘call for proposals’ om projecten gericht op 
onderwijsinnovatie en/of kwaliteitsverbetering binnen de faculteit op te zetten.  
 
De faculteit heeft vorig jaar gekozen om masterspecialisaties uniek te maken voor masteropleidingen, of met andere 
woorden de specialisaties te ‘ontdubbelen’. Dit proces is momenteel gaande en zal nauwlettend worden gevolgd, ook wat 
betreft eventuele effecten op de instroom in deze opleidingen. 
 
Recent is een plan opgesteld om verschillende ambities op het vlak van de faculteitsbrede masterspecialisaties Science in 
Society (SIS), Science Management and Innovation (SMI) en Science and Education in de komende jaren te realiseren, waarbij 
de inhoud en eindkwalificaties, organisatie en verantwoordelijkheden inclusief kwaliteitsborging en de organisatorische 
ophanging en inbedding aan bod komen 
 
Onderzoek 
In het kader van het Sectorplan Bèta Techniek (SBT) zijn, voor een periode van 6 jaar, in totaal 23 stafposities toegekend voor 
de disciplines wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde. Na deze periode vindt een eindevaluatie plaats. Bij 
positieve uitkomst blijven de sectorplanmiddelen na 6 jaar structureel beschikbaar. 
 
Het samenwerkingsverband HFML-FELIX dat onderdeel is van de faculteit, vormt een grootschalige internationale 
onderzoeksfaciliteit waarvoor structurele financiering vanuit NWO of OCW nodig is. De bestaande afspraken hieromtrent 
lopen over enkele jaren af. Voor de continuering wordt intensief overleg gevoerd met, en steun gezocht bij de landelijke 
partners. 
 
De faculteit zet in op de versterking van maatschappelijk gedreven onderzoek. Dit zijn in de komende periode onder meer 
green information technology, ontsluiting van wetenschappelijke data voor maatschappelijke toepassingen, single cell 
technology, sensoren, gezondheid en voeding. 
 
Uitdaging 2020 
In 2020 staat FNWI voor de opgave om de forse groei (mede door sectorplangelden en een grotere instroom van studenten) 
te gaan accommoderen. Met de instituten in Huygens is afgesproken om in principe geen instituten op te splitsen, tenzij het 
om extra laboratoria gaat. Voor het geheel aan aanpassingen in de huisvesting zullen naar verwachting forse investeringen 
nodig zijn. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 57.453 59.792 62.974 67.717 67.954 68.491 68.701 68.883
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 34.688 41.053 36.888 39.831 42.122 40.933 41.317 38.891
Overige baten derden 4.330 4.262 3.767 4.290 4.333 4.427 3.253 2.871
Baten interne dienstverlening 5.214 4.312 1.928 5.402 6.127 5.091 4.880 3.689

101.685 109.418 105.556 117.240 120.536 118.942 118.151 114.334
Lasten
Afschrijvingen 1.425 1.628 1.583 1.805 2.063 1.997 1.924 1.835
Overige lasten 33.359 36.264 34.987 38.629 40.008 40.357 39.854 38.558
Personele lasten 65.985 70.720 69.152 76.796 78.957 78.637 78.191 75.676

100.770 108.612 105.722 117.230 121.028 120.991 119.969 116.069

Saldo baten en lasten 916 807 -166 10 -492 -2.049 -1.818 -1.735
Financieel resultaat -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Resultaat deelnemingen 0

Exploitatieresultaat 911 797 -176 0 -502 -2.059 -1.828 -1.745
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Faculteit der Sociale Wetenschappen 
 
Uitdagingen 
Onze samenleving staat voor fikse uitdagingen. De Europese Unie heeft zeven ‘societal challenges’ geïdentificeerd, waar 
volgens de EU gerichte investeringen in onderzoek en innovatie een wezenlijke impact kunnen hebben op de Europese 
burgers. Voorbeelden zijn gezondheid en welzijn, klimaat actie, inclusieve maatschappijen, en ‘secure societies’. In deze 
uitdagingen spelen menselijk gedrag en de wijze waarop onze maatschappij is georganiseerd een sleutelrol. De maatschappij- 
en gedragswetenschappen kunnen dus belangrijke bijdragen leveren bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. 
Om deze prangende en complexe vraagstukken aan te pakken is wetenschappelijk onderzoek, veelal in interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden, hard nodig. Ook moeten door middel van onderwijs nieuwe generaties van onderzoekers en 
professionals opgeleid worden die dit onderzoek kunnen uitvoeren, kunnen verbinden aan de maatschappelijke praktijk, en 
die in de alledaagse praktijk hieraan kunnen werken. 
 
Strategie 
De faculteit laat zich inspireren door bovengenoemde internationale uitdagingen. In 2020 wordt de Strategie ‘A significant 
impact’, met een visie en ambities op vijf belangrijke terreinen binnen onze universiteit (onderwijs, onderzoek, 
maatschappelijk belang, mensen, en faciliteiten), vertaald naar een facultaire strategie voor de periode 2020-2025. De 
nieuwe facultaire strategie bepaalt mede het daarna te ontwikkelen FSW-Hooglerarenplan, en geeft richting aan het 
toekomstige FSW-beleid. Concretisering zal plaatsvinden in de onderzoeksinstituten en de opleidingen. 
 
Prioriteiten 2020 
In het kalenderjaar 2020 gaat de faculteit voort op de in 2019 ingeslagen weg. Lopende, mede door het CvB aangedragen, 
prioriteiten betreffen onder andere de thema’s leiderschap en werkdruk, de herziening van het masteraanbod en de 
‘governance’ van de faculteit. Daarnaast wordt in 2020 bijzondere aandacht gegeven aan: 
− Het Maria Montessorigebouw, dat oktober 2020 naar verwachting opgeleverd zal worden: medewerkers en 

studenten zijn betrokken bij de inrichting van de nieuwbouw. Het jaar 2020 zal in het teken staan van de 
voorbereiding van de verhuizing die eind 2020 is voorzien. 

− De werkomgeving: een plezierige en sociaal veilige werkomgeving, die gekenmerkt wordt door wederzijds respect, 
openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.  

− Balans in waarderen van onderwijs- en onderzoekprestaties: gestreefd wordt naar een balans tussen de waardering 
van individuele prestaties en de waardering van prestaties in teamverband, zodat onderwijs, onderzoek en impact 
worden gewaardeerd. In 2020 wordt de huidige wijze van waarderen en erkennen onder de loep genomen en wordt 
gekeken we welke verbeteringen mogelijk zijn. 

− Academische inbedding van het postacademisch onderwijs: de relatie met de bachelor en masteropleidingen wordt 
verdiept en een versterking van de academische inbedding wordt nagestreefd door elke beroepsopleiding onder de 
inhoudelijke leiding van een hoogleraar-hoofdopleider te brengen. 

− De onderwijskwaliteitsafspraken inzake ‘onderwijsinnovatie’ en ‘docentkwaliteit’ worden ingevuld: dit zal in goed 
overleg met studenten een medewerkers tot stand worden gebracht. Extra aandacht zal uitgaan naar de 
communicatie over de besteding van de kwaliteitsmiddelen naar de studenten. 

− Ontwikkeling van bestuurlijk talent: we trachten een kweekvijver van bestuurlijke  talenten trachten te vormen door 
medewerkers met bestuurlijke ambities de gelegenheid te geven mee te draaien in bestuurlijke processen en 
opleidingsverantwoordelijken aan te moedigen collega’s  te betrekken bij hun managementactiviteiten.  
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 40.323 41.795 41.794 43.505 43.645 44.283 44.490 44.744
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 13.956 14.469 14.934 14.456 14.000 14.000 14.000 14.000
Overige baten derden 1.310 619 718 658 529 418 335 158
Baten interne dienstverlening 1.487 1.118 1.293 1.212 1.007 917 823 408

57.075 58.001 58.739 59.831 59.181 59.618 59.648 59.310
Lasten
Afschrijvingen 314 322 275 317 818 899 715 700
Overige lasten 11.720 12.206 12.492 11.937 11.976 11.638 11.712 11.410
Personele lasten 44.211 45.885 44.969 47.977 48.289 48.258 48.127 47.111

56.245 58.412 57.736 60.231 61.083 60.794 60.553 59.221

Saldo baten en lasten 830 -411 1.003 -400 -1.901 -1.176 -905 89
Financieel resultaat 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat 830 -411 1.003 -400 -1.901 -1.176 -905 89
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Faculteit der Managementwetenschappen 
 
Profiel 
De Faculteit der Managementwetenschappen is een wetenschappelijk kennis- en onderzoekscentrum van sturings- en 
inrichtingsvraagstukken van complexe organisaties in de publieke en private sfeer. In de faculteit zijn de volgende 
inhoudelijke wetenschapsgebieden bijeengebracht: bedrijfskunde, bestuurskunde, politicologie, economie en 
bedrijfseconomie, milieu-maatschappijwetenschappen, sociale geografie en planologie. De wetenschappelijke staf van de 
faculteit is ondergebracht in leerstoelen. Verwante leerstoelen vormen tezamen een sectie. De faculteit kent vier secties: 
Bedrijfskunde (5 kernleerstoelen); Bestuurskunde & Politicologie (3 kernleerstoelen); Economie (4 kernleerstoelen);  
Geografie, Planologie & Milieu (3 kernleerstoelen). De facultaire ondersteuning is ondergebracht in een vijftal afdelingen. In 
totaal heeft de faculteit in september 2019 ongeveer 257 fte, waarvan ongeveer 185 fte WP. 

Onderwijs 
De faculteit heeft een breed aanbod aan bachelor- en masteropleidingen, waaronder twee Engelstalige 
bachelorspecialisaties. De masteropleidingen zijn vrijwel allemaal Engelstalig met een groeiend aantal specialisaties. Het 
onderwijs is zoveel mogelijk kleinschalig en studentactiverend, met veel aandacht voor de ontwikkeling van academische 
vaardigheden, kennis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek en integratie van de opgedane kennis van 
theorie en methoden in onderzoeksprojecten. Het totaal aantal studenten bedraagt per 1 oktober 2019 4800. De instroom is 
nagenoeg gelijk gebleven met een lichte daling, van 1379 in 2018 naar 1365 in 2019. De Radboud Management Academy 
(RMa) biedt postiniteel onderwijs aan in de vorm van twee opleidingen die leiden tot een MSc-titel, post-masters, leergangen 
en masterclasses, veelal in samenwerking met maatschappelijke partners. 
 
Onderzoek 
Het onderzoek wordt gebundeld in het Institute of Management Research (IMR), met daarbinnen een IMR Doctoral School 
voor interne en externe promovendi en een IMR Academy voor de organisatie van onderzoekondersteunende activiteiten 
(researchbijeenkomsten, workshops, etc.). Het is georganiseerd in disciplinair en multidisciplinair onderzoek binnen de 
secties en multidisciplinair onderzoek binnen Hot Spots. Er zijn momenteel zes Hot Spots operationeel. 

Perspectief  
In aanvulling op het facultaire Strategisch Plan 2018-2021 is een agenda voor verandering opgesteld. In deze agenda zijn vier 
hoofddoelen geformuleerd: (1) versterken van de onderzoeksfocus; (2) focus op geprofileerd, levensvatbaar onderwijs; (3) 
reductie van de werkdruk; (4) financiële stabiliteit. Daarnaast is een zevental projecten omschreven die in 2019 zijn opgepakt 
en in 2020 verder zullen worden geïmplementeerd. De extra investeringen en maatregelen die in lijn met deze projecten 
noodzakelijk zijn, hebben in de begroting hun financiële vertaling gekregen. 

Gezien de ontwikkeling van de inkomsten, een stijging van 3,3 miljoen euro ten opzichte van 2019, is er de komende jaren 
vooral een uitdaging om de groei van de formatie gelijke tred te laten houden met de groei in inkomsten. In het 
begrotingsproces voor 2020 hebben de secties binnen faculteit, het onderwijscentrum en IMR de ruimte gekregen om 
plannen te presenteren om bovenstaande hoofddoelen te realiseren. Dit proces heeft geresulteerd in uitbreiding van de 
formatie met 27 fte, die zorgt voor een extra 2,7 miljoen euro aan personele lasten. De begroting is daarmee een uitwerking 
van het strategisch plan en gaat in 2020 zorgen voor de versterking van de faculteit op het gebied van onderwijs en 
onderzoek.  

De stijging in de inkomsten door studentenaantallen maakt dat de financiële uitgangspositie van de faculteit gunstig is op dit 
moment. Om beter weerstand te kunnen bieden in fluctuerende financiële perioden, zoals die van de afgelopen jaren, zal er 
de komende jaren geïnvesteerd worden in het verkrijgen van een beter inzicht in de verplichtingen naar de toekomst en het 
ontwikkelen van scenario’s om tegenvallende groei en/of krimp op te vangen, met het doel om een zo realistisch mogelijke 
meerjarenbegroting te kunnen opstellen. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 25.281 27.300 27.300 29.784 29.792 30.303 30.491 30.884
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 4.125 4.350 3.575 4.684 4.684 4.684 4.684 4.684
Overige baten derden 579 620 470 537 550 550 550 550
Baten interne dienstverlening 897 925 1.160 830 850 850 850 850

30.882 33.195 32.505 35.835 35.876 36.387 36.575 36.968
Lasten
Afschrijvingen 224 275 250 275 275 275 275 275
Overige lasten 7.028 7.587 6.435 7.653 7.640 7.640 7.640 7.640
Personele lasten 22.905 25.840 24.930 27.621 27.961 28.472 28.660 29.053

30.156 33.702 31.615 35.549 35.876 36.387 36.575 36.968

Saldo baten en lasten 726 -507 890 285 0 0 0 0
Financieel resultaat -1 0 0

Exploitatieresultaat 726 -507 890 285 0 0 0 0
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Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN) 
 
Algemeen 
Het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN) is een onderzoeksinstituut op het gebied van cognitieve 
neurowetenschappen. FSW, FNWI, het Radboudumc en het Max Planck Instituut participeren in het DCCN.  
 
Onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit dertien onderzoekslijnen die zijn ondergebracht in Principal Investigator groepen. Het onderzoek 
betreft onder meer de cognitieve neurowetenschappen betreffende taalbegrip, intentie en actie, gedrag, geheugen en 
perceptie. Het DCCN heeft de beschikking over drie eigen MRI-scanners. Daarnaast heeft het DCCN in deeltijd een scanner in 
Essen, een MEG-apparaat, twee EEG-laboratoria, een TMS-lab, een multi-user gedragslaboratorium, een dummy-MRI lab, 
een lab voor enkelvoudige gedragsexperimenten en tien cubicles voor gedragsonderzoek bij grotere onderzoekspopulaties. 
Verder beschikt het centrum over ICT-infrastructuur inclusief software om de onderzoeksgegevens te bewerken en op te 
slaan.  
Het DCCN streeft naar hoogwaardige publicaties in internationaal toonaangevende vaktijdschriften. 
Het DCCN werkt op het gebied van onderzoek nauw samen met het Centre for Cognition (DCC), het Centre for Medical 
Neuroscience (DCMN) en het Centre for Neuroscience (DCN) binnen het overkoepelende Donders Institute for Brain, 
Cognition and Behaviour (Donders Institute). Het Max Planck Institute for Psycholinguistics en het Centre for Language 
Studies zijn geaffilieerde instituten.  
Binnen het Donders Institute is de Donders Graduate School (DGS) opgezet. Alle promovendi van het Donders Institute 
maken deel uit van de graduate school en vallen daarmee onder het reglement van de DGCN ‘Being a PhD student at the 
Donders Institute’. In 2020 zullen binnen het DCCN gedeelte van de graduate school naar verwachting 22 promovendi hun 
promotietraject afronden. 10 van de promovendi zullen bij FSW promoveren, 7 bij het Radboudumc en 5 bij FNWI.  
De activiteiten in het kader van Maatschappelijke impact binnen het Donders Institute richten zich op vijf thema’s, te weten, 
‘Gezondheid en Gezondheidszorg’, ‘Voeding & Cognitie’, ‘Leren en Onderwijs’, ‘Neurotechnologie & Big Data’ en ‘Publiek & 
Politiek’. De thema’s zijn bepaald op basis van de huidige sterke punten binnen het Instituut en de verwachte mogelijkheden. 
Er is aandacht voor de samenwerking met bedrijven en andere niet academische partners, het vermarkten van kennis en de 
kennisoverdracht naar niet-wetenschappers.  
 
Personeel 
Binnen het centrum werken ongeveer 275 mensen. Daarvan zijn 89 medewerkers aangesteld bij het DCCN. Ongeveer 160 
medewerkers zijn aangesteld bij de participanten of andere samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er nog 26 stagiaires en 
een groep bestaande uit gasten en flexwerkers die enkele dagen per week gebruik maken van een flexplek.  
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 4.431 4.643 4.643 4.947 4.947 4.947 4.947 4.947
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 4.496 4.589 4.890 5.120 4.800 4.650 4.600 4.600
Overige baten derden 749 832 846 977 923 760 744 715
Baten interne dienstverlening 615 336 375 302 397 337 372 315

10.290 10.400 10.754 11.347 11.067 10.695 10.664 10.577
Lasten
Afschrijvingen 811 780 778 838 689 681 624 459
Overige lasten 3.556 3.572 4.048 3.813 4.022 3.971 4.017 4.064
Personele lasten 5.674 6.103 5.959 6.733 6.393 6.229 6.209 6.204

10.042 10.455 10.785 11.383 11.103 10.881 10.850 10.727

Saldo baten en lasten 249 -54 -31 -36 -36 -186 -186 -150
Financieel resultaat 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat 248 -54 -31 -36 -36 -186 -186 -150
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Radboud Docenten Academie (RDA) 
 
In lijn met de nieuwe strategie A significant impact van de Radboud Universiteit geven wordt in de RDA-begroting de richting 
aangegeven voor de komende jaren die nog meer dan voorheen gedomineerd worden door de maatschappij brede discussie 
over de grote tekorten aan (academisch) opgeleide docenten. Deze discussie gaat onder andere over nieuwe wegen naar het 
docentschap, herziening van het bevoegdhedenstelsel en herziening van het financieringsstelsel. De RDAwil vanuit haar 
jarenlange opgebouwde kennis en expertise actief een bijdrage blijven leveren aan deze discussie en zo haar impact, met 
name op het voortgezet onderwijs, vergroten. 
In de begrotingen van voorgaande jaren hebben is aangegeven dat als gevolg van het grote tekort aan academisch opgeleide 
docenten de politiek zich uitdrukkelijker is gaan bemoeien met de  (universitaire) lerarenopleidingen. Zo hebben universitaire 
lerarenopleidingen de opdracht gekregen nieuwe opleidingen te maken voor nieuwe doelgroepen, zoals minor opleidingen, 
speciale traineeships, trajecten voor zij-instromers en tweejarige masters. Scholen en lerarenopleidingen zijn aangemoedigd 
om zich te verenigen in opleidingsscholen om de kwaliteit van de opleiding van nieuwe docenten te verbeteren. 
Samenwerken met faculteiten en andere (universitaire) lerarenopleidingen teneinde de instroom van studenten in de 
opleiding te verhogen is inmiddels een vereiste en het samenwerken met faculteiten en scholen om academische docenten 
te behouden voor het onderwijs een gemeenschappelijke uitdaging. Al deze ontwikkelingen maken dat het opleiden van 
docenten niet meer iets is van ons alleen, maar van heel veel partners samen. Dat maakt het ingewikkeld en arbeidsintensief. 
In de financiële paragraaf van de begroting is uiteen gezet wat dit betekent voor de komende jaren. 
 
De RDA heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om mee te gaan met en invloed uit te oefenen op alle bewegingen die in 
het onderwijsveld hebben plaatsgevonden en nog steeds doorgaan. Dat behoort bij de maatschappelijke opdracht c.q. 
verantwoordelijkheid van de academie en het heeft geleid tot mooie resultaten. Zo is de RDA een organisatie geworden die 
gedragen wordt door professionele en betrokken medewerkers en inmiddels regionaal en landelijk een belangrijke positie 
inneemt. Het onderzoeksprogramma staat en het moment van duurzame doorontwikkeling is aangebroken. Er zijn sterke 
regionale partnerschappen ontstaan van waaruit verder vorm geven kan worden aan samen opleiden, samen 
professionaliseren en samen onderzoeken. Ook landelijk zijn professionele netwerken ingericht waarin door universitaire 
lerarenopleidingen en hogescholen op veel dossiers samen gewerkt wordt.  
 
Hoewel voor een buitenstaander wellicht moeilijk op waarde te schatten, zijn bovenstaande resultaten van groot belang voor 
de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Want als zonder samenwerking verandert er niets en komt de kwaliteit van het 
onderwijs in het geding.  
 
  



 

55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 2.985 3.052 3.052 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw) 298 460 572 566 562 566 578 589
Overige baten derden 537 408 276 282 300 333 356 392
Baten interne dienstverlening 451 280 248 330 343 357 371 376

4.272 4.199 4.148 4.451 4.479 4.530 4.578 4.631
Lasten
Afschrijvingen 47 49 53 37 19 17 17 39
Overige lasten 822 783 612 765 776 788 799 811
Personele lasten 3.433 3.559 3.514 3.813 3.928 3.867 3.928 3.982

4.302 4.391 4.179 4.615 4.724 4.672 4.744 4.832

Saldo baten en lasten -31 -192 -31 -164 -245 -142 -166 -201
Financieel resultaat 0 0 0 0 0 0

Exploitatieresultaat -31 -192 -31 -164 -245 -142 -166 -201
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Radboud Services 
 
Radboud Services omvat alle centraal ondersteunende eenheden van de universiteit  en heeft als taak de dienstverlening aan 
en ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt door: het bieden van optimale voorzieningen, bij te dragen aan 
een gastvrije en inspirerende werk- en leefomgeving voor studenten, medewerkers en gasten, een efficiënte uitvoering van 
processen en beleidsontwikkeling en –uitvoering. Radboud Services bestaat vanaf 1 januari 2020 uit 6 divisies. In 2020 wordt 
o.a. aandacht besteed aan: 
 
Onderzoek 
- Integriteit  
- De externe beoordeling van onderzoeksinstituten en mid-term reviews 
- Research Data Management. 
- Open access 
 
Onderwijs  
- Start van het Radboud Teaching and Learning Centre 
- Visitatie- en accreditatievoorbereiding 
- Toegankelijkheid en selectie, taalbeleid 
- Onderwijsvernieuwing met ICT 
 
Onderwijs en onderzoek 
- Ondersteuning van de internationalisering 
- Stimulering van interfacultaire samenwerking 
- Versterking van de maatschappelijke impact (valorisatie en innovatie) 
 
Studenten 
- Formulering  van een algemene visie ten aanzien van studentenbegeleiding en -voorzieningen 
- Voorlichting en werving 
 
Personeel 
- Uitvoering van de HR-agenda (o.a. leiderschapsontwikkeling, duurzaam en aantrekkelijk werk) 
- Verdere uitvoering van het programma Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies  
 
Financiën 
- Verkenning afronden van de toekomst van het administratieve systeem (Bass) 
 
Communicatie, relatiemanagement, alumni 
- Implementatie van een nieuw content management systeem (CMS) onder de projectnaam ‘klantgericht online’. 

 
Vastgoed en onderhoud 
- Binnen budget en tijd realiseren van het bouwprogramma tot en met 2020 
 
ICT 
- Verder verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit, o.a. door uitbreiding van de firewall en verbetering van de 

mobiele bereikbaarheid op de campus. 
- In 2020 wordt het programma ‘RU-Cloud’ verder ten uitvoer gebracht. 
 
Facilitaire voorzieningen 
- Ontwikkeling van één logistiek knooppunt op de campus 
 
Duurzaamheid 
- Bijdragen aan de uitwerking en implementatie van de universitaire Duurzaamheidsagenda 2016-2020 en aan de 

implementatie van de nieuwe strategie van de universiteit waarin duurzaamheid een belangrijk speerpunt is.  
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2019 
Prognose 

2019 
Begroting 

2020 
Raming 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 

Baten                 

Toewijzingen cvb 46.468 49.492 49.492 51.977 51.957 51.696 51.696 51.696 

Overige baten derden 20.336 20.360 21.769 21.011 20.425 20.425 20.425 20.147 

Baten interne dienstverlening 61.206 57.942 58.198 60.380 60.642 60.121 59.932 59.835 

  128.010 127.794 129.459 133.368 133.024 132.242 132.053 131.678 

Lasten                 

Afschrijvingen 3.971 4.373 4.277 4.735 4.723 4.723 4.769 4.700 

Overige lasten 66.291 64.764 65.654 65.658 65.641 64.968 64.648 64.678 

Personele lasten 56.901 58.345 59.326 62.674 62.361 62.264 62.360 62.035 

  127.163 127.482 129.257 133.067 132.725 131.955 131.777 131.413 

                  
Saldo baten en lasten 847 312 202 301 299 287 276 265 

Financieel resultaat -313 -312 -316 -301 -299 -287 -276 -265 

Exploitatieresultaat 533 0 -114 0 0 0 0 0 
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Concern Informatie Systemen 
 

Algemeen 
In de begroting van de maatschappij Concern Informatie Systemen (CIS) worden naast de taken op het gebied van 
informatiemanagement, enterprise- en informatie-architectuur, informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens 
ook de reguliere kosten op het gebied van functioneel beheer, applicatiebeheer en licenties van concernsystemen inzichtelijk 
gemaakt per informatiedomein. 

Informatiedomein Onderwijs 
In 2020 krijgt het programma ICT in het onderwijs een vervolg in de vorm van een driejarig programma 
‘Onderwijsvernieuwing met ICT’. Het doel is om de bereikte resultaten uit te bouwen en te komen tot het structureel 
toepassen van onderwijsinnovatie. 
 
Informatiedomein Onderzoek 
Met behulp van het programma Research Data Management stelt de Radboud Universiteit zich als doel dat vanaf 2020 alle 
datasets behorende bij een publicatie volgens de FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) beginselen – en 
minimaal F en A - worden opgeslagen, met inachtneming van relevante wettelijke en ethische vereisten, zoals de AVG. 
Daarnaast wordt het promotievolgsysteem Hora est vervangen door Hora Finita. 
 
Informatiedomein Studenten 
In 2020 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van Osiris-gerelateerde workflowprocessen. Daarnaast zal er een 
vooronderzoek plaatsvinden naar de overgang naar een SAAS-opzet van Osiris, en zal er worden gewerkt aan een structurele 
basisoplossing voor rapportages en analysemogelijkheden rond OSIRIS. 
 
Informatiedomein bestuurlijke/juridische zaken 
In 2020 zal onderzocht worden hoe Corsa ingezet kan worden voor bestuurlijk-administratieve werkprocessen en digitale 
postroutering. Verder zal gewerkt worden aan het gebruik van de digitale handtekening, blijvende compliance met de AVG 
en het duurzaam beheren en ontsluiten van digitale documenten in een zogeheten e-Depot. 
 
Informatiedomein Marketing en Communicatie 
In 2020 en 2021 vindt het project ‘klantgericht online’ plaats, waarin volgens het op te stellen content management plan de 
website van de universiteit wordt vernieuwd. 
 
Informatiedomein Financiën 
Eind 2019 wordt het ERP-systeem (Financiën, Personeel) doorgelicht door een externe partij. Mede de uitkomst daarvan zal 
leiden tot een keuze ten aanzien van een upgrade naar ORACLE 12.2.8, upgrade naar Oracle Cloud of het vervangen van het 
systeem. Daarnaast wordt verder gewerkt aan E-invoicing, online betaalverkeer en het anonimiseren van gegevens in 
verband met de AVG.  
 
Informatiedomein Personeel 
Naast de mogelijke vervanging of upgrade van het ERP-systeem wordt gewerkt aan geharmoniseerde processen rondom 
indiensttreding en mutaties op de arbeidsovereenkomst, en verbeteringen in functionaliteiten omtrent verzuimbegeleiding, 
nevenwerkzaamheden, jaargesprekken en cursusadministratie. 
 
Informatiedomein Facilitair 
Rondom het concernsysteem FACE wordt in 2020 de selfservice functionaliteit doorontwikkeld en de autorisatiestructuur 
aangepast. Daarnaast wordt gewerkt aan integratie van gegevens uit verschillende processen en systemen ten behoeve van 
het reserveren van ruimtes. 
 
Domein Informatievoorziening 
Voornaamste speerpunt in 2020 en 2021 is het inrichten en in gebruik nemen van een digitale samenwerkingsomgeving met 
behulp van Office 365. De hiertoe behorende applicaties zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams (inclusief 
OneDrive en mail in de Cloud) zullen in 2020 gefaseerd op de werkplek beschikbaar worden gesteld. Omdat hiermee de 
huidige manier van (samen)werking verandert, krijgt de adoptiefase van het project veel aandacht middels 
gebruikersondersteuning, instructiebijeenkomsten, inloopsessies, roadshows en dergelijke. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 9.978 11.274 11.274 12.895 12.895 12.895 12.783 12.783
Baten interne dienstverlening 1.648 429 313 287 287 287 287 287

11.626 11.703 11.587 13.182 13.182 13.182 13.070 13.070
Lasten
Afschrijvingen 353 398 486 370 390 378 361 325
Overige lasten 10.592 12.288 12.069 16.425 16.897 13.588 12.441 12.411
Personele lasten 777 450 708 500 500 500 500 500

11.722 13.136 13.263 17.294 17.787 14.466 13.302 13.236

Saldo baten en lasten -96 -1.433 -1.676 -4.113 -4.605 -1.284 -232 -166
Financieel resultaat 0

Exploitatieresultaat -96 -1.433 -1.676 -4.113 -4.605 -1.284 -232 -166
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Algemene Universitaire Activiteiten  
 

Activiteiten 
• personeel gerelateerde activiteiten: de centrale voorziening werkloosheidsuitkeringen (1e halfjaar ten laste van de 

eenheden, daarna ten laste van AUA), gesubsidieerde arbeid (WSW-pool); 
• studentenvoorzieningen: vooral het profileringsfonds dat is bedoeld voor ondersteuning van studenten die door 

omstandigheden hun studie niet binnen de voorgeschreven tijd kunnen voltooien. Er worden bestuursbeurzen en 
andere beurzenprogramma's uit betaald; 

• algemene bestuurskosten: bijdrage bestuurskosten SKU, bestuurskosten CvB, kosten externe accountant, kosten raden 
(UGV, SR, OR en Lokaal Overleg); 

• contributies en bijdragen: VSNU contributie, kosten kwaliteitszorg, kosten overeenkomst reprorecht;    
• centrale stimuleringsmiddelen: centrale innovatiemiddelen, beleidsreserve CvB, Radboud Excellence Initiative, selectief 

budget voor profilering (prestatieafspraken), versterking interfacultaire samenwerking; 
• diversen: kosten van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en overige verzekeringen, afdekking tekort betaald 

parkeren, bijdrage Max Planck Instituut, bijdrage AMD. 
 
 
Samenvatting naar hoofdactiviteiten: 
 

 
 
 
 
  

Tabel 1

Realisering Prognose Begroting Bij- Begroting Raming Raming Raming Raming
(bedragen x 1.000 euro) 2018 2019 2019 stellingen 2020 2021 2022 2023 2024

BATEN
1. Toewijzingen vanwege CvB 21.979          23.175          23.175          2.579             25.754          25.866         24.707         24.707         24.707         
2. Overige baten 733                  727                  2.227             -1.162            1.065             999                 918                 822                 758                 

22.712          23.902          25.402          1.417             26.819          26.865         25.625         25.529         25.465         

ACTIVITEITEN
1. Personeel gerelateerde activiteiten 3.668             5.267             5.278             -96                   5.182             5.182            5.182            5.182            5.182            
2. Studentenvoorzieningen 2.561             2.347             2.447             25                     2.472             2.472            2.472            2.472            2.472            
3. PR en communicatie 585                  -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        
4. Internationalisering 374                  -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        
5. Algemene bestuurskosten 2.239             2.571             2.282             462                  2.744             2.331            2.249            2.251            2.242            
6. Contributies en bijdragen 1.182             1.333             1.158             75                     1.233             1.233            1.233            1.233            1.233            
7. Centrale stimuleringsmiddelen 7.034             7.599             10.088          1.253             11.341          11.453         10.294         10.294         10.294         
8. Diversen 4.019             4.785             4.149             298                  4.447             4.194            4.195            4.097            4.042            

21.662          23.902          25.402          2.017             27.419          26.865         25.625         25.529         25.465         

EXPLOITATIERESULTAAT 1.050             -                         -                         -600                -600                -                         -                         -                         -                         

BESTEMMING RESULTAAT
Toevoeging aan algemene bedrijfsreserve 1.523             -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        
Vrijval bestemmingsfonds -343                
Vrijval bestemmingsreserve -129                -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        

1.050             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Toewijzingen cvb 21.979 23.175 23.175 25.754 25.866 24.707 24.707 24.707
Overige baten derden 704 1.853 353 753 753 753 753 753
Baten interne dienstverlening 743 374 374 312 246 165 69 5

23.426 25.402 23.902 26.819 26.865 25.625 25.529 25.465
Lasten
Afschrijvingen 0
Overige lasten 17.381 19.647 18.147 21.854 21.300 20.060 19.964 19.900
Personele lasten 4.994 5.755 5.755 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565

22.376 25.402 23.902 27.419 26.865 25.625 25.529 25.465

Saldo baten en lasten 1.050 0 0 -600 0 0 0 0
Financieel resultaat 0

Exploitatieresultaat 1.050 0 0 -600 0 0 0 0
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Vastgoed 
 
Algemeen 
Voor de investeringsprojecten is binnen de universiteit een aparte financiële maatschappij VASTGOED ingericht. Hierin 
worden alle investeringsuitgaven verantwoord van de door het college van bestuur goedgekeurde projecten die middels het 
projectmanagement van de Afdeling Projecten van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) verlopen.  
 
In 2017 is een update gemaakt van de MIP. Op basis van de update is ook een liquiditeitsprognose gemaakt om te zien in 
hoeverre de investeringen met eigen middelen gefinancierd kunnen worden. Deze update is in het najaar van 2017 zowel 
door de medezeggenschap als het stichtingsbestuur goedgekeurd.  In 2018 en 2019 zijn er enkele ontwikkelingen geweest 
die aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de prognose. In de Vastgoedbegroting 2020 is deze bijgewerkte MIP-
prognose opgenomen. De belangrijkste aanpassingen betreffen: 
• Nieuwbouw Sociale Wetenschappen (Maria Montessorigebouw), verhoging raming met 5 miljoen euro als gevolg 

van de aanbesteding. 
• Aanpassingen Huygensgebouw (verlaging raming van 7 miljoen naar 3 miljoen euro) 
• Hybride Net + (verhoging raming met 1,5 miljoen euro naar 4 miljoen euro) 
In totaal is de investeringsraming met 2,5 miljoen euro verhoogd. Naast deze aanpassingen zijn de werkelijke uitgaven 2017 
en 2018 in het overzicht verwerkt en de verwachte uitgaven voor 2019 op basis van de laatste inzichten. Met name de 
uitvoering ‘Maria Montessori’ geeft een andere cashflow dan eerder verwacht (hoger in 2019 en lager in 2020/2021). De 
hiervoor genoemde investeringsaanpassingen zijn bij de besprekingen over de nieuwbouw Sociale Wetenschappen en het 
Hybride Net gedeeld en goedgekeurd door CvB, GV en SB.  
 
Daarnaast is in de afgelopen periode met het UMC gesproken over het overdragen van de gebouwen van de Faculteit der 
Medische Wetenschappen. Het betreft met name de gebouwen Tandheelkunde, Prekliniek, Centraal Dierenlaboratorium en 
het Researchgebouw. Door een extern bureau zijn de liquiditeitsontwikkelingen hiervan in kaart gebracht en de gevolgen 
voor de meerjaren investeringsprognose. 
 
Financiën 
De exploitatierekening bestaat voornamelijk uit een tweetal posten, te weten de huurbaten en de afschrijvingslasten. De 
huurbaten betreffen de baten uit de huisvestingstarieven, de afschrijvingslasten betreffen de afschrijvingen op gebouwen, 
terreinen en data op basis van de historische kostprijs.  
 
Vastgoed voorziet in 2020 een negatief exploitatiesaldo van circa 2,8 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de rekenkundig 
geactualiseerde MIP en het vastgestelde GEM tarief 2020. Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door hogere 
afschrijvingskosten dan er baten zijn. 
 
In totaal wordt in 2020 voor 29,2 miljoen euro aan investeringen verwacht. Dit betreft de nieuwbouw Sociale 
Wetenschappen (17 miljoen euro), aanpassingen centrumgebied en fase 2 renovatie Erasmusgebouw (2,2 miljoen euro),  
Terrein Heyendaal Zuid/Backbone (2,0 miljoen euro), aanpassingen Huygensgebouw (3,0 miljoen euro) en Kleine werken (5 
miljoen euro). Voor de periode 2019-2023 is er een totaal investeringsvolume van circa 144 miljoen euro geraamd. 
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bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Overige baten derden 18 17 17 17 17 17 17 17
Baten interne dienstverlening 18.904 19.921 19.552 17.668 17.939 18.091 18.244 18.399

18.922 19.938 19.569 17.685 17.956 18.108 18.261 18.416
Lasten
Afschrijvingen 22.648 22.104 22.104 17.814 17.624 16.911 16.720 16.625
Overige lasten 8.334 342 2.694 2.662 6.497 2.637 2.637 2.637
Personele lasten 0

30.983 22.446 24.798 20.476 24.121 19.548 19.357 19.262

Saldo baten en lasten -12.061 -2.508 -5.229 -2.791 -6.165 -1.440 -1.096 -845
Financieel resultaat 0

Exploitatieresultaat -12.061 -2.508 -5.229 -2.791 -6.165 -1.440 -1.096 -845
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Verbonden Partijen  
 
Algemeen 
De verbonden partijen betreffen: Radboud University Holding B.V. en twee steunstichtingen verbonden aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid.  
 
Radboud University Holding B.V. 
Op 8 april 2010 is de Radboud University Holding B.V. opgericht. De holding bestaat momenteel uit B.V. Campus Radboud 
Universiteit, Campus Detachering B.V., Radboud University Participations B.V., en Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. 
Het doel van de Radboud University Holding B.V. is het deelnemen in en het voeren van bestuur en/of management over 
andere vennootschappen. 
 
B.V. Campus Radboud Universiteit  
B.V. Campus Radboud Universiteit is opgericht in verband met de realisatie en verhuur van: 
-   het Mercator Science Park, dat vestigingsmogelijkheden biedt aan bedrijven, die een onderzoeksrelatie (willen) 

onderhouden met de Radboud Universiteit; 
-   UBC, het universitaire bedrijvencentrum, dat onderdak biedt aan startende ondernemingen afkomstig uit de universiteit 

en hoogwaardige technologische bedrijven die in relatie staan tot de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 
De gebouwen vormen daarnaast de flexibele schil binnen de totale vastgoedportefeuille van de Radboud Universiteit. Mede 
door de sterk toegenomen interne ruimtevraag vanuit de universiteit, blijft de bezettingsgraad van de Mercatorgebouwen op 
peil.  
 
De Radboud Universiteit streeft ernaar om de activiteiten (inclusief de gebouwen M1, M2 en M3) van B.V Campus naar 
verwachting begin 2020 over te hevelen naar Radboud Universiteit (vastgoed). 
 
Campus Detachering B.V. 
Het college van bestuur heeft eind 2009 besloten om studentenbanen onder te brengen bij een intern detacheringbureau. 
Hiervoor is Campus Detachering B.V. opgericht. Deze vennootschap richt zich op detachering van studenten binnen de 
Radboud Universiteit en – sinds 2012 – het Radboudumc. 
 
Radboud University Participations B.V. 
De vennootschap heeft onder andere als doel het deelnemen in, mede oprichten en beheren van aandelen van spin-off 
bedrijven. Radboud University Participations B.V. heeft twee deelnemingen. Dit betreft TF2 Devices B.V. (produceert en 
commercialiseert hoogwaardige halfgeleiderstructuren voor toepassing in onder andere zonnecellen en communicatie-
apparatuur) en Secmatix B.V. (medische producten en hulpmiddelen). 
 
Radboud Beroepsopleiding Advocaten BV 
In september 2013 is – in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) - de nieuwe beroepsopleiding advocaten 
van start gegaan. De opleiding is ondergebracht in de VOF Beroepsopleiding Advocaten waarin de universiteit (via de 
Radboud Beroepsopleiding Advocaten BV) voor 52% participeert en Dialoque BV voor 48%. De activiteiten vanuit de 
universiteit worden verricht door het CPO die de gemaakte kosten in rekening brengt bij de VOF.  
 
Het huidige contract heeft een looptijd tot en met 2020, met een uitloop/afloop naar 2022. Een verdere verlenging is in 
onderhandeling en wordt mogelijk in 2019 afgerond. Het opheffen van de “tussen” B.V. RBA is in voorbereiding waarna de 
VOF direct onder de SKU/RU/Faculteit zal gaan vallen.  
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 (x € 1.000)

RU
Participations 

B.V.
RU Holding 

B.V.

Campus
Detachering 

B.V.

Radboud 
Beroepsopl. 
Advocaten 

B.V.
B.V. 

Campus

RU
Holding 

geconsolideerd

prognoseresultaat 2019 106-                -                 34                  754                270                951                   
begrotingsresultaat 2020 -                 -                 31                  33                  120                184                   
raming resultaat 2021 -                 -                 31                  -                 296                327                   
raming resultaat 2022 -                 -                 31                  -                 384                415                   
raming resultaat 2023 -                 -                 31                  -                 395                426                   
raming resultaat 2024 -                 -                 31                  -                 389                420                   

B.V. Campus

bedragen x € 1000,-
Realisatie 

2018
Begroting 

2019
Prognose 

2019
Begroting 

2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024

Baten
Overige baten derden 1.746 1.830 1.580 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697
Baten interne dienstverlening 1.318 1.361 1.361 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324

3.065 3.191 2.941 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021
Lasten
Afschrijvingen 622 633 633 650 610 588 616 645
Overige lasten 2.091 1.998 1.798 2.034 1.921 1.877 1.862 1.862
Personele lasten 0

2.714 2.630 2.430 2.684 2.531 2.466 2.478 2.507

Saldo baten en lasten 351 560 510 337 490 555 543 514
Financieel resultaat -264 -240 -240 -217 -194 -171 -148 -125

Exploitatieresultaat 87 320 270 120 296 384 395 389
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Bijlage 4 – Middelen en (voor)investeringen studievoorschot en toewijzingen 
 
Zoals vermeld in hoofdstuk 3 onder ‘Wet studievoorschot’ is er meerjarig enige onzekerheid over de omvang van de 
middelen, omdat de verdeling over de universiteiten jaarlijks bepaald wordt door ieders aandeel in de studentgebonden 
financiering. Daarnaast worden de middelen jaarlijks geïndexeerd. De nu bekende verdeling van de middelen is gebaseerd op 
ieders aandeel in de studentgebonden financiering voor bekostigingsjaar 2020 en loon- en prijspeil 2019. 
 
Op basis van gerealiseerde prestaties inzake inschrijvingen, graden en aantal ingeschreven studenten is aan de faculteiten 
vanaf 2016 2 miljoen euro aan extra onderwijsmiddelen toegekend en additioneel 0,9 miljoen euro vanaf 2017 . Daarnaast is 
vanaf 2016 een extra impuls ad 1,5 miljoen euro aan het onderwijs gegeven door de prijs voor inschrijvingen en graden te 
verhogen en is in met de Faculteit der Sociale Wetenschappen afgesproken om vanaf 2019 0,45 miljoen euro extra in te 
zetten. In totaal komt de middelentoename uit de voorinvesteringen (2025-2017) daarmee uit op 4,9 miljoen euro: 
 

in € x 1000 FFTR FdL FdR FSW FdM FNWI FMW-UMC Totaal 
  112 134 821 292 821 1.650 1.052 4.882 

 
Bovenop bovengenoemde 4,9 miljoen is de toewijzing van de SV-middelen vanaf 2020 als volgt: 
 

in € x 1000 2020 2021 2022 2023 2024 
        
Studievoorschot       
- FFTR 167 167 249 270 322 
- FdL 619 619 925 1.003 1.197 
- FdR 784 784 1.171 1.270 1.515 
- FSW 1.217 1.217 1.816 1.971 2.351 
- FdM 1.062 1.062 1.586 1.721 2.053 
- FNWI 774 774 1.156 1.254 1.496 
- FMW-UMC 846 846 1.263 1.370 1.634 
  Totaal 5.469 5.469 8.166 8.859 10.568 

 
Inclusief de voorinvesteringen is het beeld per faculteit als volgt: 
 

in € x 1000 2020 2021 2022 2023 2024 
        
Studievoorschot       
- FFTR 279 279 361 382 434 
- FdL 753 753 1.059 1.137 1.331 
- FdR 1.605 1.605 1.992 2.091 2.336 
- FSW 1.509 1.509 2.108 2.263 2.643 
- FdM 1.883 1.883 2.407 2.542 2.874 
- FNWI 2.424 2.424 2.806 2.904 3.146 
- FMW-UMC 1.898 1.898 2.315 2.422 2.686 
  Totaal 10.351 10.351 13.048 13.741 15.450 

 
In het afzonderlijke plan inzake de kwaliteitsafspraken is de besteding van deze middelen toegelicht. 
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Bijlage 5 – Overzicht (per eenheid) risico’s en beheersmaatregelen  
 
Algemeen 
De universiteit heeft bij het opstellen van de nieuwe strategie een omgevingsanalyse uitgevoerd.  De belangrijkste elementen 
daarvan zijn: 
 
Politieke factoren  
De Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 vormt een leidraad voor de politieke agenda van Rutte III, 
met name voor het onderwijs voor de komende vijf jaar. Verder zijn er de Nationale Wetenschapsagenda en het recente 
Regeerakkoord. Er komt een herziening van de bekostigingssystematiek. 
Ook  de Investeringsagenda van de Kenniscoalitie (september 2016) en het Strategisch Plan van NWO (2015-2018) zijn in dit 
kader relevant. 
 
Economisch/concurrentiefactoren  
Het belang van verbinding met de maatschappij neemt toe, zowel in onderwijs als in onderzoek. In het onderwijs komt er 
meer invloed van het maatschappelijk veld op de inhoud van opleidingen. In het onderzoek komt steeds meer de nadruk te 
liggen op samenwerking in publiek/private consortia (regionaal en (inter)nationaal) voor het binnenhalen van de 2e en 3e 
geldstroom. De universiteit wordt gevraagd de maatschappelijke impact van onderzoek en innovatie meer zichtbaar te 
maken. 
 
Demografische factoren  
De prognose van regionale krimp is een demografische factor voor onze universiteit. Waar de totale Nederlandse bevolking 
volgens de meest recente CBS-prognose (2016) alleen maar blijft toenemen tot 18,2 miljoen inwoners in 2045, is 
tegelijkertijd sprake van ontgroening (afname van het aantal jongeren). In het primaire wervingsgebied (Gelderland, Noord-
Brabant, Limburg) is tot 2030 sprake van lichte tot sterke krimp van het aantal jongeren. Tegenover de regionale krimp staat 
de internationale aanwas van studenten en de doorstroom van hbo naar wo. Het aantal internationale studenten aan de 
Radboud Universiteit (geen uitwisselingsstudenten) is 11% van het totaal in 2017/18; dit aantal is met 50% gestegen in de 
laatste vijf jaar. 
 
Technologische factoren  
SURF heeft in 2016 13 technologische trends onderscheiden die het hoger onderwijs kunnen gaan veranderen. Volgens SURF 
kunnen technologische ontwikkelingen de didactiek verrijken. Denk aan virtual reality en serious games die kunnen bijdragen 
aan interactief leren in authentieke leersituaties. In het onderzoek speelt de discussie over ‘Open science’ en ‘Open access’ 
als norm. Dit gaat over (her)gebruik van data, het opslaan van data en de kosten hiervoor, en over geheel nieuwe output en 
publicatiemodellen. 
 
Sociaal-culturele factoren  
Generatie Z, het cohort na de Millenials, doet haar intrede aan de universiteit. Deze generatie groeit op met internet. De 
toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs wordt een issue (zie ook strategische agenda HO). Er is veel aandacht voor het 
bevorderen van gelijke kansen, mede gestimuleerd vanuit de politiek. Tegelijkertijd neemt selectie aan de poort toe, zowel in 
de bachelor als master, door toestroom van studenten en grotere diversiteit in de instroom.  
Maatschappelijke trends leiden tot een toenemend belang van leven lang leren, door snelheid van veranderingen op de 
arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing. Veranderende behoefte studenten (generatie Z), die hun eigen studiepad willen 
samenstellen (inhoud, plaats, tempo), hiertoe aangemoedigd door technologische mogelijkheden (online en blended 
learning) zorgen voor roep om meer flexibel onderwijs. 
 

Risico analyse 
Aansluitend daarop is de risico analyse, met risico’s en beheersingsmaatregelen, herijkt en vastgesteld. Deze is mede 
gebaseerd op de bovenstaande omgevingsanalyse. Hierbij is een top 10 van de belangrijkste risico’s en 
beheersingsmaatregelen gemaakt inclusief de beheersmaatregelen. 
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Nummer en titel Risico omschrijving Beheersingsmaatregel 
1.  
eerste  
geldstroom 

Als gevolg van veranderende politieke prioriteiten en demografische factoren (krimp van 
het aantal jongeren in het primaire wervingsgebied) bestaat het risico dat de 
Rijksbijdrage (eerste geldstroom) terugloopt.  
Als gevolg hiervan kan de financiële continuïteit en kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 
societal impact onder druk komen te staan. Dit risico wordt vergroot doordat 2e en 3e 
geldstroomprojecten ook een beroep doen op de 1e geldstroom (matching). 
 

De universiteit hanteert een financiële (meerjaren)strategie waarin 
verwachte ontwikkelingen in de Rijksbijdrage tijdig en prudent verwerkt 
worden. Het interne verdeelmodel sluit aan op het OCW model en leidt 
jaarlijks tot bijsturing van de interne middelenverdeling naar de 
eenheden. Actieve representatie van de universtaire belangen vanuit 
VSNU, tevens inzet op internationalisering en het aantrekkelijker maken 
van de master opleidingen en hierbij het omkeren van de netto 
uitstroom in de master naar netto instroom in de master. 

2.  
tweede en derde 
geldstroom 

Als gevolg van toenemende concurrentie (m.n. in het SSH domein) bestaat het risico dat 
de tweede en derde geldstroom terugloopt. Als gevolg hiervan kan de  kwaliteit en 
kwantiteit van onderwijs en onderzoek onder druk komen te staan.  
 

Naast goede subsidieondersteuning in den breedte, kiest de universiteit 
ervoor  wervingskracht te versterken door gericht te kiezen voor een 
beperkt aantal interdisciplinaire 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. 

3.  
strategische 
samenwerking 

Enerzijds is er het risico dat de universiteit door onvoldoende aansluiting bij 
(inter)nationale samenwerkingsverbanden kansen op het gebied van onderwijs en 
onderzoek mist. 
 
Anderzijds bestaat het risico dat als gevolg van samenwerking met partijen, waarbij zich 
incidenten voordoen of die failliet 
gaan, 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 mogelijkheden voor thematische samenwerking 
binnen het European Universities initiatief van de EU. 
Op nationaal niveau werkt de universiteit samen met Nederlandse 
universiteiten en is regionaal actief via onder meer de Economic Board, 
Health Valley en Novio Tech Campus. 
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.  

4.  
governance 

De universiteit maakt samen met het Radboudumc onderdeel uit van de stichting 
Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de stichting  fungeert als een Raad van 
Toezicht, maar is (juridisch) een bestuur met de daarbij horende rechten en 
verplichtingen. Het risico is dat bestuur en toezicht onvoldoende gescheiden zijn. 
Tevens is het risico dat tegenvallers in exploitatie en financiering bij het Radboudumc 
doorwerken in de bedrijfsvoering van de Radboud Universiteit. 

De SKU werkt samen met de universiteit en het Radboudumc aan een 
splitsing van Radboud Universiteit en Radboudumc in twee aparte 
rechtspersonen en aan de verbetering van de rol van het toezicht door 
bestuur en toezicht bij verschillende organen onder te brengen. 
 

5.  
ICT/cyber 

Door het cyberrisico bestaat dat de kans dat de betrouwbaarheid en/of continuïteit van 
ICT voorzieningen en data worden aangetast, de systemen gehackt of de website 
onbereikbaar is. Als gevolg hiervan kan de continuïteit van het primaire proces in gevaar 
komen en kunnen gebruikers schade ondervinden. 
 

De universiteit investeert continu in de verbetering van de 
betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
systemen door onder meer het up-to-date houden van een fire wall, 
inzet van beveiligingssystemen (F-secure) en anti-virus software. Ook 
vindt voorlichting aan medewerkers plaats over het veilig gebruik van 
data. 
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Een risico is ook dat de universiteit onderzoek en onderwijs niet met de meest recente en 
“state of the art” ICT middelen kan ondersteunen. 

Er is extra geld vrij gemaakt voor onderwijsvernieuwing met behulp van 
ICT, voor ICT investeringen, bewustwording, Research Data 
Management en open science. 

6.  
reputatie en 
imagoschade 
 

Als gevolg van bijvoorbeeld inbreuken op het gebied van wetenschappelijke integriteit 
bestaat het risico dat de universiteit reputatie- en imagoschade lijdt met als gevolg dat 
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 tevens is geborgd in diverse interne 
afspraken en regelgeving.  
Er is aandacht voor integriteit binnen alle lagen van de organisatie en er 
zijn jaarlijkse integriteits bijeenkomsten met een specifiek thema. 

7. 
huisvesting 

De komende jaren investeert de universiteit stevig in onderhoud, renovatie en 
nieuwbouw van huisvesting. 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 
societal impact onder druk komt te staan. 

De universiteit hanteert duidelijke financiële kaders waarbinnen de 
planvorming en realisatie van vastgoed plaats vindt alsmede  meerjarige 
investeringsplannen (MIP). 
De huisvestingsvisie en actualisatie van de meerjaren 
investeringsprognose (MIP) worden begin 2020 afgerond. 
 

8. 
onderzoeks- 
faciliteiten 

Als gevolg van onvoldoende langlopende (> 10 jaar) onderzoeksfinanciering bestaat het 
risico dat de universiteit onvoldoende in staat is om hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten 
zoals de HFLM-Felix en de scanfaciliteiten binnen het Donders Institute te continueren 
met als gevolg dat de kwaliteit van onderzoek in gevaar komt. 
 

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

9.  
personeel 

Voor het halen van de strategische doelen is kwalitatief voldoende personeel essentieel. 
De concurrentie op de arbeidsmarkt is echter groot. Het niet kunnen aantrekken of 
behouden van talentvol wetenschappelijk personeel brengt grote risico’s met zich mee 
voor zowel onderwijs als onderzoek.  
Dit thema raakt ook het risico van te weinig welzijn en een te hoge werkdruk met als 
mogelijk gevolg het langdurig uitvallen van werknemers. 

De universiteit investeert in een aantal programma’s zoals het Radboud 
Excellence Initiative om talentvol wetenschappelijk personeel aan te 
trekken en te behouden. Tevens zijn er middelen beschikbaar waardoor 
iedere medewerker zich persoonlijk kan ontwikkelen.   
 
Ten aanzien van de werkdruk investeert de universiteit 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. 

10. 
(internationale) 
concurrentie 

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 societal impact onder 
druk komen te staan. 
 

De universiteit wil een aantrekkelijke werkgever blijven en investeert in 
een aantrekkelijke groene campus, met aantrekkelijke 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. 
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Specifieke risico’s en maatregelen per eenheid 
Elke eenheid onderkent aanvullend specifieke risico’s voor de eigen bedrijfsvoering en daarop aansluitende 
beheersingsmaatregelen. Deze zijn als volgt: 
 
 

eenheid Onderwerpen Opgenomen maatregelen 
FFTR - Wervingskracht van 

Religiewetenschappen en Theologie 
- Versterken acquisitie en profilering 

onderzoek 

- Ontwikkeling van een nieuw curriculum 
 
- Meer actieve aanvraagbegeleiding en aandacht voor profiel 

medewerker 
FdL - Dalende studenteninstroom 

- Gevolgen adviezen Commissie van Rijn 
- Bijstellen lange termijn formatie 
- Strikt formatiebeleid 

FdR - Eerste geldstroom 
 
- Personeel  
 
- Studenten 

- Zorgen voor een substantiële flexibele schil in de vorm van 6-
jarige juniordocenten posities 

- Investeren in boven formatieve benoemingen, waardoor 
verruiming van de onderzoek tijd mogelijk is.  

- Maatregelen nemen, die leiden tot kwalitatief betere  in- en 
uitstroom 

 
FMW - Vaste lasten overstijgen vaste 

inkomsten en bedreiging sterke 
positie inzake  onderzoek 

- Strategische risico’s 

- Vrijmaken van geld door keuzes te maken in het onderzoek 
en afscheid nemen van groepen buiten focus en minder 
sterke onderzoekers        

- Risicobeleid vaststellen en het beleid uitvoeren. Afd. Audit & 
Risk rapporteert over de interne beheersing   

FNWI - Demografische en sociaal culturele 
trends met fluctuaties  externe 
financiering 

- Voortzetting van HFML/Felix na 2022 
- Gevolgen  van de commissie van Rijn 
 

- Inzetten op een beperkt aantal onderzoeksgebieden en 
researchfaciliteiten 

 
- Intern bespreekpunt, ook richting OCW 

 
- Ontwikkelingen blijven monitoren 
 

FSW - Teruglopende rijksbijdrage en 
onvoldoende middelen voor matching 

- Behouden en werven van kwalitatief 
voldoende personeel 

 

- Scenario’s met verwachte ontwikkelingen in de 
meerjarenbegroting opstellen 
 

- Verbetering van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het 
universitaire docentschap door toekenning van budget en 
tijd om  onderzoeksactiviteiten te kunnen verrichten 

 
 

FdM - Afhankelijkheid fluctuaties eerste 
geldstroom  

 
- Verhouding bekostigde /niet 

bekostigde studenten 
- Financiering onderzoekscapaciteit 
 
- Behoud en uitbouw 

wetenschappelijke staf 
- Werkdruk 
 

- Investeren in een beter inzicht in de toekomstige 
verplichtingen  en het ontwikkelen van scenario’s om 
tegenvallende groei en/of krimp op te vangen 

- Goed in beeld te hebben hoe de inkomsten en uitgaven voor 
deze groepen studenten zich ontwikkelen 

- Versterking verwerving van onderzoeksfinanciering 2e en 3e 
geldstroom 

- Vaker vaste contracten aanbieden en minder leunen op het 
laten aflopen van tijdelijke contracten 

- Diverse initiatieven, waaronder snellere vervanging 
uitgevallen personeel 

DCCN - Afname contractonderzoek 
 
- Weinig carrière mogelijkheden PhD en 

post docs 
- Wet werk en zekerheid 

- Conservatief begroten en scherpere monitoring, 
samenwerking met Radboud Innovation 

- Organiseren van  ‘Donders connects with Business - Bridging 
academia and business'  
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- Verplichtingen bij einde vaste 

arbeidscontracten 

- Persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen en promoveren 
binnen de tijd van het arbeidscontract 

- Strikte bewaking  
RDA - Reputatie (verbeteren) 

 
- Project management  
- Data privacy en informatiebeveiliging 

- Veel aandacht voor relatiebeheer en invloed uitoefenen op 
huidig en  toekomstig beleid. 

- 10 collega’s gaan training projectmanagement volgen 
- Volgen eisen van AVG en goede instructie van collega’s 

RS - Organisatie Radboud Services 
- Onzekerheid omzet Refter 
- Cloud ontwikkelingen 
- Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)  
 

- Voortgang nauwgezet monitoren 
- Optimalisatie van aanbod en processen, monitoring 

ontwikkelingen  
- Extra aandacht voor opleiding van de medewerkers 
- Intern bespreekpunt 
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Bijlage 6 Maatregelen duurzaamheid  
 
 
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
Bedrijfsvoering 
Gescheiden afvalinzameling en hergebruik meubilair. 
Onderwijs 
Duurzaamheid is een vast onderdeel van het curriculum van PPS met de nieuwe minor Ecology and Sustainability (3x 5 EC). 
Daarnaast wordt het vak Duurzaamheid vanuit filosofisch en religiewetenschappelijk perspectief ontwikkeld, dat vanaf 2020-
2021 verplicht wordt voor alle B3 studenten FTR. En er is een tijdelijke docent-assistent aangesteld die zijn PhD-onderzoek 
naar de filosofisch-antropologische grondslagen van het antropoceen combineert met onderwijstaken. Daarnaast wordt in 
2020 het dienstverlenend onderwijs aan andere faculteiten verder ontwikkeld met als doel meer handvatten te bieden aan 
studenten om zich kritisch-constructief te verhouden tot duurzaamheidsvraagstukken. 
Onderzoek  
Bij alle leerstoelen heeft duurzaamheid een component. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om een duurzame omgang van 
mens en technologie en het behoud van vrijheid, authenticiteit en privacy, bij ethische vraagstukken in de medische 
wetenschap, in de rechtspraak of bij managementvraagstukken. Duurzaamheid is tevens aan de orde in onderzoeken met 
betrekking tot vraagstukken van democratie, ras en gender, alsmede duurzaamheid waar het gaat om ‘rentmeesterschap’ als 
ecologisch thema. In 2020 wordt nader verkend welk potentieel er nog meer ligt. Concreet wordt gedacht aan een 
leeropdracht Duurzaamheid voor vraagstukken van de milieu-ethiek, milieufilosofie en duurzame ontwikkeling. 
 
Faculteit der Letteren 
Bedrijfsvoering  
Er wordt verder gewerkt aan verduurzaming van de bedrijfsvoering, onder andere door hergebruik meubilair; minder snel 
vervangen PC’s; uitbreiden mogelijkheden gescheiden afvalinzameling. Daarnaast wordt de oprichting van een Ecoteam 
onderzocht.  
Onderwijs  
Terugdringen papiergebruik door intensiever gebruik digitale leeromgevingen. Verkennen aanvullende 
duurzaamheidsmaatregelen i.s.m. studieverenigingen, zoals buitenlandverblijf voor studenten op ‘treinafstand’.  
Onderzoek  
Terugdringing vliegreizen door bekostiging treintickets en gebruik van een webprogramma voor experimenten met 
proefpersonen wereldwijd. 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Bedrijfsvoering 
Continu aandachtspunt is het verduurzamen van werkprocessen, zoals verminderen papierverbruik o.a. door digitaal toetsen. 
De faculteit heeft een werkgroep Duurzaamheid die bestaat uit medewerkers en studenten en stimuleert een interfacultaire 
Ecogroep. Het onderwerp is geagendeerd op de FGV en in de beleidscyclus. 
Onderwijs 
Structureel aandacht voor de energietransitie in het CPO cursusaanbod. 
Onderzoek  
Betrokken bij het interfacultaire project ‘changing the discourse on biodiversity in the EU’ en het FNWI onderzoeksproject 
‘Healthy Landscape’. Daarnaast bewustzijn over de toename aan juridische vragen bij duurzaamheidskwesties. Het is een 
uitdaging voor het juridisch domein om zonder rechtszekerheid te verliezen het recht dusdanig flexibel te maken dat het 
innovatie kan faciliteren. 
 
Faculteit der Medische Wetenschappen 
Bedrijfsvoering  
Versterken betrokkenheid van onze studenten bij Radboud Green Office, zodat er een extra impuls gegeven wordt aan de 
duurzame ontwikkeling op de campus. 
Onderwijs  
Het stimuleren en zichtbaar maken van de duurzame ontwikkeling in de Radboudumc Health Academy, zodat de integratie 
van duurzaamheid in onderwijs en opleidingen wordt versterkt. 
Onderzoek 
Het voortzetten van de inzet van onze studenten die onderzoek doen naar diverse aspecten van onze duurzame 
ontwikkeling. 
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Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Volgend jaar loopt de 'duurzaamheidsagenda binnen de bedrijfsvoering FNWI 2017 - 2020' af. Er zal een workshop worden 
gehouden om nieuwe ideeën op te halen. Daarna zal het duurzaamheidsbeleid van de faculteit ten aanzien van de 
bedrijfsvoering geactualiseerd worden. 
 
Faculteit der Sociale wetenschappen 
De FSW-duurzaamheidscommissie heeft initiatief genomen tot interfacultair overleg duurzaamheidscommissies. Doel is 
elkaar te versterken en gezamenlijk duurzaamheidsplannen te ontwikkelen. Verder werkt de facultaire 
duurzaamheidscommissie mee aan de opzet van een FSW-studenten-‘ECO-team’. De facultaire duurzaamheidscommissie 
hoopt in 2020 samen met dit team tot verder concrete bewustwordingsacties te komen. 
 
Faculteit der Managementwetenschappen 
Bedrijfsvoering 
Bij de verbouwing, uitbreiding en inrichting van het Elinor Ostromgebouw is al op een aantal manieren aan 
duurzaamheidaspecten aandacht gegeven (afvalscheiding, ledverlichting, isolatie, verwarmingssysteem etc.). Mede in 
samenspraak met een EcoTeam, wil de faculteit op aanvullende manieren in de bedrijfsvoering en vooral door veranderingen 
van het gedrag van betrokkenen duurzaamheidswinst behalen.  
Onderwijs 
In vrijwel alle opleidingen is duurzaamheid vertegenwoordigd. Denk aan de cursussen Duurzaam Ondernemen (bachelor 
Bedrijfskunde), Economics and Sustainable Development (bachelor Economie en bedrijfseconomie), Duurzame regionale 
ontwikkeling (bachelor GPM), minor Mobiliteit, migratie en grenzen, minor Ondernemerschap, innovatie en stedelijke 
ontwikkeling, minor Sustainability Challenges, masteropleiding Environment and Society Studies, Masterspecialisatie 
International Economics and development, masterspecialisatie Globalisation, Migration and Development, 
masterspecialisatie Cities, Water and Climate Change, masterspecialisatie Urban and Regional Mobility. 
Onderzoek  
Het projectportfolio van het IMR (onder de titel Responsible Governance for Sustainable Societies) omvat enkele tientallen 
lopende onderzoeksprojecten over governance-aspecten van fysieke of sociale duurzaamheidsissues. Het betreft zowel 
extern, vaak Europees, gefinancierde projecten, alsook drie door het CvB gefinancierde netwerken, die in aanvulling op het in 
2018 opgerichte Radboud Centre for Sustainability Challenges het accent leggen op een specifiek benoemde sociale of 
fysieke duurzaamheidscomponent (REAL, RUNOMI, Healthy Landscape). 
 
Radboud Docenten Academie 
Er is een portefeuillehouder duurzaamheid aangesteld. Duurzaamheid wordt zichtbaar in de werkomgeving door 
energiebesparing en klimaatbeheersing; afvalscheiding en papierloos werken. en werken we zoveel mogelijk papierloos. Bij 
bijeenkomsten en evenementen wordt gelet op duurzaam omgaan met voedsel, water, materialen, afval en stroom. 
Vliegreizen worden ontmoedigd en treinreizen binnen zes uur gestimuleerd.  
 
Radboud services 
Aan de hand van een nieuw duurzaamheidsprogramma dat in 2019 samen met het Radboudumc en met betrokkenheid van 
verschillende eenheden van Radboud Services en faculteiten is opgesteld, wordt zowel in het onderwijs en onderzoek, als in 
de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid gewerkt aan klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en een gezonde 
omgeving. Hiervoor wordt een nieuw communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. Verdere verduurzaming in de 
bedrijfsvoering richt zich op o.a. circulariteit, energiebesparing en groen in gebouwen en omgeving; hergebruik van 
meubilair; verduurzaming van voedsel en dranken; duurzaam reisbeleid, waaronder beperken van vliegreizen en rookbeleid. 
In samenwerking met de faculteiten en Radboud Centre for Sustainability Challenges wordt onderzocht hoe verduurzaming 
van het onderwijs en onderzoek verder gebracht kan worden, alsmede de bekendheid van het duurzame curriculum onder 
studenten en studievoorlichters. Het Radboud Green office zorgt via activiteiten als living labs en proeftuinen voor het doen 
beleven van duurzaamheid op de campus en studentbetrokkenheid. 
 
http://www.ru.nl/duurzaamheid/ 
 
 
 
 
 
  

http://www.ru.nl/duurzaamheid/


   

74 

Bijlage 7 – Toekenningen Veni-vidi-vici en ERC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 t/m 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

2009 t/m 2019**

Veni (max. € 250.000)

 - totaal* 906 148 141 143 149 134 146 144 133 146 154 2.344

 - aandeel Radboud Universiteit 93 8 18 20 19 18 20 17 14 16 16 259

 - procentueel aandeel 10% 5% 13% 14% 13% 13% 14% 11% 11% 11% 10% 11%

Vidi (max. € 800.000)

 - totaal* 629 75 geen 86 80 80 87            76            81            81            77            1.352

 - aandeel Radboud Universiteit 58 10 geen 7 10 6 11            8              4              14            11            139

 - procentueel aandeel 9% 13% 8% 13% 8% 13% 11% 5% 17% 14% 10%

Vici (max. € 1.500.000)

 - totaal* 194 27 28 24 23 26 33 32 29 28 444

 - aandeel Radboud Universiteit 10 3 3 5 2 3 4 6 2 4 42
 - procentueel aandeel 5% 11% 11% 21% 9% 12% 12% 19% 7% 14% 9%

ERC Starting Grants (1,5 miljoen euro per grant)
 - totaal 544 436         486         566         300         369         345         381         419         400         4.246
 - aandeel Nederland 44 25            48            48            28            39            35            38            36            46 nnb 387
 - aandeel Radboud Universiteit 4 5              4              6              4              5              5              2              1              4              4              44
 - procentueel aandeel 9% 20% 8% 13% 14% 13% 14% 5% 3% 3% 11%

ERC Advanced Grants (2,5 tot 3,5 miljoen euro per grant)
 - totaal 527 271         301         319         284         149         250         178 268         185         nnb 2.732
 - aandeel Nederland 38 18            21            31            29            13            14            19 15 19 nnb 217
 - aandeel Radboud Universiteit 4 2              1              2              4              1              1              2              3              5              nnb 25
 - procentueel aandeel 11% 11% 5% 6% 14% 8% 7% 11% 20% 26% 12%

ERC Consolidator Grants (2 miljoen euro per grant)
 - totaal 313         343         284         261         328 280         nnb 1.809
 - aandeel Nederland 28            29            25            20            25 19            nnb 146
 - aandeel Radboud Universiteit 3              2              4              1              4 2              nnb 16
 - procentueel in aandeel Nederland 11% 7% 16% 5% 16% 11% 11%

ERC Synergy Grants (15 miljoen euro per grant)
 - totaal 11            13            27            nnb
 - aandeel Nederland 3              2              -               nnb
 - aandeel Radboud Universiteit -               1              -               3              
 - procentueel in aandeel Nederland 0% 50%

* universiteiten plus KNAW-instituten, vanaf 2008 uitluitend universiteiten
   ** cijfers t/m 2019, voor zover deze bekend zijn
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Bijlage 8 – Overige posten en budgetoverhevelingen 
 
• De OCW-bijdrage voor het programma Dudoc Bèta vervalt vanaf 2020 (bijlage 1, nr. 8). 
• Comeniusbeurzen (bijlage 1, nr. 9). Hiervoor heeft OCW 350.000 euro toegewezen waarvan 250.000 euro in 2018 en 

100.000 euro in 2019. Vanuit de AUA vindt overheveling naar de faculteiten plaats. De beurzen vervallen vanaf 2020. 
• Engelstalige bacheloropleiding (bijlage 1 nr. 10). Ten opzichte van 2019 is er een afname met 13.000 euro conform het 

eerder bepaalde meerjarenverloop. 
• In het kader van de nieuwe strategie is centraal 1 miljoen euro gereserveerd (bijlage 1, nr. 14).  
• Aan Radboud Services is 70.000 euro per jaar toegewezen als compensatie voor het gebruik van de Cultuurzaal voor 

examenuitreikingen (bijlage 1, nr. 16). 
• Budgetoverhevelingen (bijlage 1 nr. 18 t/m 20, nr. 32 en bijlage 2 nr. 5 en nr. 25).  

o De bijdrage vanuit FSW aan DCCN inzake de PI-groep Affectieve Neuroscience wordt met 87.000 euro verhoogd.  
o Vanuit de AUA worden voor ca. 1,1 miljoen euro budgetten overgeheveld naar Radboud Services om de 

budgetsturing neer te leggen daar waar het hoort.  
o De overheveling ad 71.000 euro van Radboud Services naar CIS maakt een interne verrekening overbodig. 
o De kosten van een grootboekadministrateur zijn overgeheveld van FSW/FNWI naar Radboud Services. 

• Voor de verbeteragenda HR (bijlage 1 nr. 23 en bijlage 2, nr. 12) is in 2020 en 2021 522.000 euro per jaar toegewezen. 
Vanaf 2022 wordt dit bedrag gehalveerd.  

• Versnellingsagenda ict. Hiervoor zijn door OCW voor 2019 tot en met 2022 112.000 euro per jaar toegekend. De middelen 
zijn bestemd voor SURF (bijlage 1, nr. 24 en bijlage 2, nr. 16). 

• Voor het Hospitality team Berchmanianum is 112.000 euro per jaar toegewezen (bijlage 1, nr. 27). 
• Ter compensatie van gederfde inkomsten vanwege het vervallen van propedeuse examens is 146.000 euro toegewezen 

(bijlage 1, nr. 28). 
• Diversen CIS 1 miljoen euro, met name voor structureel hogere kosten BASS en toename van taken in het domein 

Informatie  (bijlage 1, nr. 29). 
• De overige - nog niet toegelichte - mutaties in bijlage 1 betreffen het verloop van de OCW-bijdrage inzake interregionale 

samenwerking (nr. 11),  de mutatie in de cvb-bijdrage voor de invoering van Engelstalige bacheloropleidingen bij FFTR (nr. 
13), de bijdrage voor DCCN inzake gebruik MRI-scanneer Universität Duisburg-Essen (nr. 30) en een kleine bijstelling van 
de GW-middelen voor Letteren vanwege indexering (nr. 33). 

• De overige - nog niet toegelichte - mutaties in bijlage 2 betreffen de mutatie in de cvb-bijdrage voor de invoering van 
Engelstalige bacheloropleidingen bij FFTR (nr. 2 en nr. 7), het verloop van de OCW-bijdrage inzake interregionale 
samenwerking (nr. 3 en nr. 9), het verloop van de bijdrage aan de Engelstalige Ba-opleiding 
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