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1 Inleiding 
 

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. 

(‘A significant impact’, strategie Radboud Universiteit, 2019).  
 
In het jaarplan inclusief begroting worden de hoofdlijnen van de activiteiten en financiën geschetst van de Radboud 
Universiteit voor 2021. In dit document is ook een meerjarenperspectief opgenomen. Naast het jaarplan wordt 
separaat ook een update van het kwaliteitsplan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen opgesteld, dat een 
sterke samenhang heeft met dit jaarplan. 
 
Per 1 januari 2021 worden Radboud Universiteit en Radboudumc ondergebracht in een eigen stichting. De Radboud 
Universiteit blijft in de huidige stichting SKU en voor het Radboudumc wordt een nieuwe stichting, genaamd Stichting 
Radboud universitair medisch centrum in het leven geroepen. De Faculteit der Medische Wetenschappen is 
ondergebracht bij het Radboudumc en blijft tegelijkertijd een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit. 
Daarin komt geen verandering. Apart kunnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc slagvaardiger reageren op 
veranderingen in hun eigen, complexe omgevingen. Daarnaast geeft een nieuwe manier van besturen en toezicht de 
kans om specifieke deskundigheid in toezicht verder te versterken. In 2021 zullen op strategisch gebied initiatieven 
worden ontplooid om de onderlinge samenwerking te versterken.  
 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten om met ingang van 15 november 2020 het predicaat 
‘katholiek’ van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van Radboud Universiteit en 
Radboudumc, in te trekken. De Radboud Universiteit zal naar aanleiding hiervan in 2020-2021 een dialoog voeren met 
medewerkers en studenten over de eigen identiteit; over onze oorsprong, wat ons maakt tot wie we zijn en waar we 
voor willen (blijven) staan. Uitgangspunt daarvoor is de in 2019 vastgestelde missie. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ru.nl/publish/pages/944719/strategie_a_significant_impact.pdf
https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/missie/
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Samenvattende tabel jaarplan en de begroting 2021: 
 

 
 
 
Kernpunten 
Op basis van de universitaire strategie ‘A Significant Impact’ maken alle faculteiten en eenheden van de universiteit 
begin 2021 een uitwerking voor de eigen faculteit/eenheid. De volgende kernpunten staan centraal in 2021:  
 

1. Gevolgen Corona-pandemie beheersen 
De beperkingen door de Corona-pandemie stellen ons voor grote uitdagingen en vragen veel van studenten en 
medewerkers. Onzeker is hoe lang de pandemie in 2021 nog zal voortduren. De grootste gevolgen zijn: 
- Vertragingen in onderzoekuitvoering, die deels worden gecompenseerd via extra budgetten. 
- Beperkingen van online-onderwijs compenseren en mitigeren. In januari 2021 komt de eerste fase van de locatie 

voor digitaal toetsen beschikbaar. 
- Extra inzet voor zowel fysiek als online onderwijs. Er gelden in principe geen financiële beperkingen om de juiste 

capaciteit in te zetten. 
- Wegvallen van omzet voor catering en sportcentrum (zie voor nadere toelichting paragraaf 4.5 – Radboud 

Services). Naar verwachting zal deze situatie nog een flinke tijd in 2021 voortduren. Dit vraagt aandacht voor alle 
betrokken medewerkers die nu op andere taakgebieden worden ingezet. Een perspectief voor deze activiteiten 
zal begin 2021 worden opgesteld. 

Zeker in het begin 2021 zal nog sprake zijn van voornamelijk thuiswerken. Het beleid hiervoor zal in 2021 verder 
worden uitgewerkt. 
 

2. Werving personeel / verminderen werkdruk 
Ten opzichte van de begroting 2020 neemt de middelentoewijzing aan de faculteiten voor prestaties met 3,5 miljoen 
euro verder toe, na de al forse stijging van 2020 met ca. 18 miljoen euro 1. Met deze extra middelen, alsmede door 
vertraagde werving in 2020, wordt een belangrijke verdere toename van fte’s voorzien bij de faculteiten van 282 in 
2021:  
 

                                                      
1 Excl. prijscompensatie en specifieke mutaties. 
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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 
(zie ook paragraaf 2.4). De formatietoename is ook extra gewenst gezien het verder oplopen van het studentenaantal 
tot inmiddels boven de 24.000.  
 

3. Welzijn studenten en medewerkers 
Net als in 2020 zetten we ook in 2021 in op betere begeleiding van studenten, trekken we meer medewerkers aan 
(met name in het onderwijs) wat moet leiden tot een verminderde werkdruk en versterken we het mentoraat voor 
studenten. In paragraaf 2.1 en 2.4 wordt hier nader op in gegaan. De adviescommissie voor erkennen en waarderen 
stelt een visie en plan van aanpak op, mede op basis van een door VSNU opgestelde position paper. 
 

4. Versterken universitaire en andere externe samenwerkingen 
Met sterke interne betrokkenheid van academische staf en studenten wil de Radboud Universiteit een leidende 
positie nemen in het recent gestarte samenwerkingsverband The European University of Brain and Technology 
(Neurotech). De missie voor het netwerk luidt: “Build a trans-European network of excellence in brain research and 
technologies to increase the competitiveness of European education, research, economy and society”. In paragraaf 
2.1 wordt nader in gegaan op (internationale) en regionale samenwerking. 
 

5. Versterking informatiebeveiliging en impuls informatiseringsprojecten 
 
Het programma dat in 2020 startte om de informatiebeveiliging te versterken zet de universiteit door in 2021. Doel is 
nog beter aan de vereisten voor bescherming persoonsgegevens te voldoen. Naar aanleiding van de “Maastricht 
casus” wordt thans een externe audit uitgevoerd aan de hand van het SURF-normenkader en is een plan voor 
versterking van de informatiebeveiliging uitgewerkt. Voor beide posten samen is structureel ca 2 miljoen euro 
gereserveerd. Daarnaast lopen in 2021 een aantal impactvolle projecten door zoals de invoering van Office 365 en het 
verbeteren en stroomlijnen van de intra-/internetcontent. Ook wordt een project gestart om te komen tot een 
verbeterde centrale regie op de roostering (Optimale onderwijsplanning). 
 

6. Actualisatie investeringen huisvesting 
 
In 2020 is de nieuwe vastgoedvisie vastgesteld. In het voorjaar van 2021 zal de Meerjaren InvesteringsPrognose (MIP) 
worden geactualiseerd, rekening houdend met naar verwachting het deels structureel thuiswerken. De MIP bevat 
belangrijke uitgangspunten voor de huisvestingsinvesteringen in de toekomst en de financiering daarvan. Op basis van 
de in deze begroting verwerkte MIP-actualisatie ontstaat er vanaf 2021 een financieringsbehoefte die oploopt naar ca. 
53 miljoen euro in 2025, gegeven een voor de bedrijfsvoering gewenst liquiditeitsniveau van minimaal 20 miljoen 
euro. Een en ander wordt toegelicht in de paragraaf 5.1 en in bijlage 3 – Vastgoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming Begroting '21 Prognose '20

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld t.o.v. t.o.v.

(gemiddeld aantal  fte's) 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 prognose '20 realis.'19

Faculteiten:

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewet. 104 105 105 112 111 111 111 111 7 1

Faculteit der Letteren 391 390 402 402 401 401 403 405 0 11

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 266 279 276 290 289 281 277 271 14 10

Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 1.783 1.860 1.873 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 36 90

Faculteit der Natuurwet., Wiskunde en Informatica 882 993 921 1.108 1.170 1.165 1.145 1.067 187 39

Faculteit der Sociale Wetenschappen 520 561 540 556 543 525 517 523 16 20

Faculteit der Management Wetenschappen 254 280 292 314 319 321 323 323 22 38

4.200 4.468 4.409 4.691 4.742 4.713 4.685 4.609 282 209
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Financiën 
Voor de jaren 2020-2024 zijn tekorten begroot/geraamd:  

 
 
Naar organisatie-onderdeel is het beeld als volgt: 
in € x 1.000 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming 
Faculteiten 3.031 -756 6.099 -275 -1.891 -894 -810 46 
Radboud Services (e.a.)* -8.790 -6.903 -12.477 -13.900 -8.758 -4.385 -5.896 -4.108 
Universitaire Instituten -254 -200 -184 -556 -605 -693 -632 -646 
Centraal 16.510 -417 555 3.190 3.918 4.360 5.429 5.769 
Verbonden Partijen 1.520 194 -155 -59 -609 -409 -209 -59 
Consolidatieposten -983 -183 174 -5 -5 -5 -5 -5 
Totaal 11.035 -8.267 -5.987 -11.605 -7.950 -2.026 -2.124 997 
* Radboud Services, Concern Informatiesystemen, Vastgoed           

 
 
Het tekort in 2021 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door negatieve corona-effecten bij Radboud Services inzake 
catering en sportfaciliteiten. Tevens worden in 2021/2022 extra investeringen gedaan in informatiesystemen en 
informatiebeveiliging. In hoofdstuk 4 wordt dit nader toegelicht.  
 
Binnen de sector is vorig jaar al afgesproken minder voorzichtig te gaan begroten en ook een tijdelijke negatieve 
begroting is daarbij toegestaan. Ook de minister van OCW heeft eerder al aangedrongen op het begroten van 
tekorten, vermindering van liquide middelen en verlaging van de solvabiliteit. Deze tijdelijk hoge tekorten zijn voor de 
Radboud Universiteit, gezien de financieel gezonde situatie, goed op te vangen. 
 
In 2021 is structureel 3,5 miljoen euro extra aan middelen toegewezen aan de faculteiten vanwege de prestatie-
ontwikkeling. De recente stijging van studentenaantallen tot ca. 24.000 studenten is vertaald in hogere 
collegegeldbaten. 
 
Risicobeheersing 
Om de strategie van de universiteit te realiseren is het soms nodig om op weloverwogen en beheerste wijze bepaalde 
risico’s te nemen, waarbij andere risico’s bewust worden vermeden of gemitigeerd. Risicomanagement is een vast 
onderdeel van de planning & control cyclus. In 2021 worden diverse stappen gezet om risicomanagement verder te 
verankeren binnen de organisatie en om het bewust en weloverwogen om te gaan met risico’s, in relatie tot de 
strategie, te incorporeren in de besluitvorming. 
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In 2020 en 2021 vertalen de faculteiten de universitaire strategie naar een facultaire strategie. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is risicomanagement. Samen met de faculteiten en instituten gaat de universiteit in 2021 in gesprek 
over de belangrijkste risico’s voor het realiseren van de facultaire strategieën en de benodigde beheersmaatregelen. 
Om hier op goede wijze invulling aan te geven start de universiteit met een dialoog over de risicobereidheid per 
risicocategorie. De risicobereidheid of ‘risk appetite’ is de mate waarin de universiteit bereid is risico’s te nemen bij de 
realisatie van (strategische) doelstellingen.  
 
De risico’s, die door faculteiten en instituten zijn opgenomen in hun jaarplannen voor 2021, zijn geconsolideerd in 
bijlage 6 om te komen tot een beschrijving van de universiteit-brede risico’s voor 2021. Hierbij zijn de risico’s 
opgedeeld in drie categorieën: 

- Externe risico’s met oorzaken van buitenaf 
- Strategische risico’s met betrekking tot het behalen van strategische doelen 
- Operationele risico’s met betrekking tot de continuïteit en kwaliteit van de primaire en ondersteunende 

processen 
Dit onderscheid is van belang, omdat de verschillende categorieën risico’s een verschillende aanpak en beheersing 
vragen.  
 
Duurzaamheid 
‘De universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.’(A Significant 
Impact). In 2021 gaat het nieuwe duurzaamheidsbeleid in dat samen met Radboudumc is opgesteld. Daarmee richten 
we ons op vier ambities:  
1. Creëer een gezonde omgeving  
2. Ga voor klimaatneutraal 
3. Werk mee aan circulariteit  
4. Zorg voor gelijke kansen voor iedereen    
De verschillende onderdelen van de universiteit dragen hier op hun eigen manier aan bij. De bijbehorende doelen en 
activiteiten zijn te vinden in het uitvoeringsprogramma van Radboud Duurzaam. http://www.ru.nl/duurzaamheid/ 
 
 
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. In de hoofdstukken 4 en 5 is de begroting nader 
toegelicht. 
  

http://www.ru.nl/duurzaamheid/
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2 Jaarplan 
 
De belangrijkste punten van uitvoering van de universitaire strategie voor 2021 worden in dit hoofdstuk benoemd. 
 
2.1 Onderwijs  
 
Persoonlijk & verbonden: studentenbegeleiding 
In 2021 wordt het plan Studentbegeleiding 2023 verder uitgevoerd. Dit plan is erop gericht om aan alle studenten 
proactieve, preventieve begeleiding van hoog niveau te bieden, met duidelijkheid over wat studenten en 
medewerkers van elkaar mogen verwachten. Dit wordt bereikt door het definiëren en meten van kwaliteit van 
studentbegeleiding en daarop dan te sturen. Daarnaast zullen we de capaciteit voor studentbegeleiding per faculteit 
rationaliseren, waar nodig aanpassen en verbeterde laagdrempelige en praktische begeleiding aan internationale 
studenten aanbieden. Speciale aandacht gaat uit naar groepen kwetsbare studenten zoals studenten met een 
functiebeperking of studenten met een zorgtaak. 
 
(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, 
Duisberg-Essen, Glasgow, Western University (Canada) en NeurotechEU. 
 
De Universiteit Maastricht (UM) en de Radboud Universiteit gaan intensiever samenwerken op het gebied van 
onderwijs en onderzoek. Een belangrijk thema in de samenwerking is academisch leren in de regio Zuidoost- 
Nederland. Zo hebben de beide universiteiten plannen voor gezamenlijke opleidingen op de campus in Venlo op het 
gebied van Biotechnologie en Technische Natuurkunde, en een nieuwe MBA-opleiding voor zorgprofessionals. De 
komende periode zullen de universiteiten concrete nieuwe samenwerkingsprojecten initiëren en ontwikkelen. Daarbij 
wil men uitgaan van de gezamenlijke basis die er al is en kijken waar deze verder uitgebouwd kan worden, profiterend 
van ieders specifieke expertise.  
 
De Radboud Universiteit wil een leidende positie nemen in het recent gestarte samenwerkingsverband The European 
University of Brain and Technology (NeurotechEU). Het Karolinska Institutet en de University of Oxford zijn 2 van de 8 
deelnemers.  De missie voor het netwerk luidt: “Build a trans-European network of excellence in brain research and 
technologies to increase the competitiveness of European education, research, economy and society”.  
Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: 
• Synergie creëren voor een langetermijnstrategie op het gebied van neuroscience- en technologie ter vergroting 

van de concurrentiepositie van onderwijs, onderzoek, economie en samenleving. 
• Naadloos aansluitende mobiliteit voor studenten, onderwijzers en onderzoekers en ten behoeve van studeren, 

onderwijzen, onderzoek verrichten en innoveren. 
• Blijvende nauwe samenwerking tussen partners voor een trans-Europees excellentienetwerk op het gebied van 

hersenonderzoek en – technologie. 
• Het vormen van een neurotechnisch ecosysteem in Europa ter sturing van de neuro-uitdagingen van de 

samenleving op het gebied van gezondheidszorg, economie en ziekte.  
 
Duurzaamheid in het onderwijs 
De aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs zal in 2021 verder toenemen. In vrijwel alle facultaire jaarplannen 
worden voorbeelden genoemd van cursussen waarin sociale en/of ecologische duurzaamheidsthema’s terugkomen. 
Zo heeft de Faculteit der Letteren in het kader van Gendergelijkheid, Diversiteit en Inclusie drie docenten aangesteld 
die een plan gaan maken voor de inbedding van sociale duurzaamheid in het curriculum van alle opleidingen. En 
wordt het vak ‘Duurzaamheid vanuit filosofisch en religiewetenschappelijk perspectief’ vanaf 2020-2021 verplicht 
voor alle B3 studenten FTR. Ook binnen het postacademisch onderwijs zal duurzaamheid de nodige aandacht krijgen. 
Zo ontwikkelt Radboud Academy onderwijs voor duurzaamheidsprofessionals en zal het CPO in 2021 het specifieke 
kennisgebied ‘Klimaat en recht’ verder ontwikkelen.  
 
Om deze ontwikkelingen verder te ondersteunen en kracht bij te zetten wordt een start gemaakt met de 
implementatie van het ‘Plan van aanpak duurzaamheid in het onderwijs’. Doel is dat elke student aan de Radboud 
Universiteit zich verantwoordelijk voelt voor de duurzame ontwikkeling die de wereld nodig heeft en in staat is hier 
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vanuit de eigen discipline aan bij te dragen. Om dit doel te bereiken zal de aandacht voor duurzaamheid in elke 
opleiding een natuurlijke plaats in het verplichte curriculum krijgen. Hiervoor wordt in nauwe samenwerking met de 
faculteiten een plan op maat opgesteld voor de komende jaren. Ook wordt er gewerkt aan bekendheid van het 
aanbod, onder andere door een duurzame studiegids. Verder zullen docenten en andere collega’s die betrokken zijn 
bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs op verschillende manieren ondersteund worden bij de integratie van 
duurzaamheid in het onderwijs en zal er ervaring worden opgedaan met het duurzaamheidscertificaat voor 
studenten. 
 
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 
Masteropleidingen. We willen hiermee voor studenten een aantrekkelijk aanbod creëren van, zodat studenten zich 
breed kunnen verdiepen en ontwikkelen. In 2021 is er geen aanvraagronde voor nieuwe interfacultaire projecten, de 
focus ligt op de goede start en uitvoering van de in 2018 en 2019 goedgekeurde aanvragen. 
 
Regie op onderwijslogistiek 
Eind 2020 start het project “Optimale onderwijsplanning”. In 2021 willen we komen naar een versterkte regie op 
onderwijslogistiek, in het bijzonder de onderwijs- en tentamenplanning. Hiervoor wordt een visie opgesteld op 
onderwijsplanning en een onderwijslogistiek model ontwikkeld voor de Radboud Universiteit. De 
verantwoordelijkheid rond onderwijslogistiek wordt eenduidig belegd en het roosterproces wordt gedigitaliseerd door 
middel van de aanschaf en implementatie van een nieuw (automatisch) roostersysteem.  
 
Teaching and Learning Centre 
In januari 2020 is het Radboud Teaching and Learning Centre (TLC) feestelijk geopend tijdens de eerste en 
inspirerende editie van de Radboud Onderwijsdagen. Slechts ruim een maand na de opening kwam Nederland in een 
Covid-19 lockdown terecht en heeft het Radboud Teaching and Learning Centre in korte tijd de ondersteuning voor 
docenten ingericht bij het leren en toetsen op afstand. Ook na de eerste crisisweken is het centrum een belangrijke rol 
blijven spelen in het ondersteunen, meedenken en kwalitatief door-ontwikkelen van het leren en toetsen op afstand. 
Tegelijkertijd is er ook gewerkt aan het verder inrichten en vormgeven van het centrum bijvoorbeeld door het 
verstevigen van de samenwerking met de faculteiten. Zo zijn er bij de verschillende faculteiten en RDA inmiddels 13 
docentambassadeurs aangesteld en is de samenwerking met de Teaching Information Points op de faculteiten 
geïntensiveerd. Ook zijn er drie onderwijsonderzoekers aangesteld die onderzoek gaan doen naar motivatie van 
studenten, het ontwikkelen van creativiteit en naar het academisch onderwijs van de toekomst.  
 
In het komende jaar zal het netwerk van betrokken docenten en onderzoekers verder worden uitgebreid en zal er met 
hen gericht worden gewerkt aan onderwijsvernieuwing rond thema’s als toetsing, studentbegeleiding, 
docentontwikkeling en de student als toekomstige collega. De ervaringen die hierbij noodgedwongen zijn opgedaan 
tijdens de COVID-19 crisis kunnen hierbij een versnellende rol spelen. Docenten kunnen daarnaast in aanmerking 
komen voor een TLC-voucher die ze kunnen inzetten om een onderwijsinnovatie in de praktijk te  brengen en 
onderzoek te laten doen naar de effectiviteit hiervan. Tot slot zal het centrum in de loop van het komende jaar een 
breder palet aan scholingsmogelijkheden aan gaan bieden voor zowel startende als ervaren docenten, zullen er 
maandelijks diverse inspiratiesessies en workshops worden aangeboden en zal in maart de tweede editie van de 
Radboud Onderwijsdagen plaatsvinden.  
 
Lerarenopleiding educatieve masters en extra inspanning 
Educatieve masters 
De Radboud Universiteit heeft bij de begroting 2020 al 3,5 miljoen euro gereserveerd voor aanloop- , ontwikkel- en 
eerste uitvoeringskosten van de nieuwe Tweejarige educatieve masters, teneinde bij te dragen aan het tegengaan van 
het tekort aan landelijke universitair geschoolde leraren. Dit geldt voor een groot aantal masters. In het huidige 
studiejaar worden de volgende specialisaties al aangeboden: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn, 
Wiskunde, Natuurkunde, Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst en levensbeschouwing. 
 
In 2021 starten de volgende opleidingen: Aardrijkskunde, Kunstgeschiedenis & Culturele en kunstzinnige vorming 
en Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Deze opleidingen zijn al grotendeels ontwikkeld.  Informatica, 
Scheikunde en Biologie zijn nog in afwachting van het Croho-label Educatie in de Bètawetenschappen. (Ter 
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informatie: Wiskunde en Natuurkunde zijn gestart onder het oude label Science & Education en draaien een pilot.). Op 
dit moment zitten er 50 studenten in de Tweejarige educatieve masters. Een verdere groei van studentenaantallen 
wordt beoogd.   
 
Extra inspanning RDA  
De komende 5 jaar wordt er ca. 2,5 miljoen euro gereserveerd voor Radboud Docenten Academie (RDA) om een extra 
bijdrage te leveren aan het verminderen van de landelijke tekorten voor academisch geschoolde leraren. 
• De plannen worden de komende maanden nog nader uitgewerkt. 
• Er wordt op ‘de landelijke tafel’ ingezet op extra bekostiging. 
• Er wordt tijd genomen om tot een efficiënt structureel kostenniveau te komen. 
• Er wordt tevens gekeken naar een afdoende interne variabele bekostiging. 
 
Leven Lang Ontwikkelen: Radboud Academy 
De Radboud Academy is in 2020 gestart als een overkoepelende structuur voor de diverse onderdelen die zijn gericht 
op Leven Lang Ontwikkelen. In 2021 wordt ingezet op het: 
1) Opzetten van actieve netwerken en partnerships, met overheden en bedrijfsleven  
2) Ontwikkeling van een centrale online portal.  
3) Het (mede) aanjagen, ontwikkelen en lanceren van extra onderwijsaanbod 
4) Organiseren van campusbrede denktanks, ontwikkelteams en pilots  
 
2.2 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 fysiek aan elkaar gekoppeld. Deze unieke combinatie van 
instrumenten die 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 (steeds) 
niet geborgd. Een gestaag oplopend tekort vanaf 2022 wordt voorzien. De ambitie is om de structurele financiering 
met de landelijke en regionale partijen in 2021 vorm te geven.  
Vanuit HFML-FELIX is met het Max Planck-Gesellschaft, meer specifiek het Fritz-Haber-lnstitut {FHI) de vorming van 
een Max Planck- Radboud University Center overeengekomen. Dit center heeft als thema “Infrared Free Electron 
Laser Enabled Advanced Spectroscopy”. In 2021 zal dit center worden vormgegeven. 
 
Aanpassing onderzoeksorganisatie Faculteit der Medische Wetenschappen Radboudumc 
De Faculteit der Medische Wetenschappen maakt een volgende stap in organisatie en besturing. In 2020 zijn de 
contouren voor een nieuw organisatie- en besturingsmodel voor Radboudumc als geheel gepresenteerd. Een 
belangrijke verandering voor onderzoek is het inrichten van één Onderzoeksinstituut. Het komende jaar worden de 
implementatieplannen uitgewerkt. Het streven is om in 2022 volledig over te zijn naar het nieuwe model. 
 
Open access & Radboud Repository  
Wetenschappelijke publicaties worden wereldwijd gratis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek via de Radboud 
Repository. Ook de onderliggende datasets worden eenvoudig vindbaar in de repository. De universiteit investeert in 
een verdere groei van het aandeel open access publicaties. In 2021 wordt ook gestart met de verdere uitbouw 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 
Ook voor 2021 benoemen steeds meer vakgroepen, onderzoeksinstituten en faculteiten duurzaamheid als één van de 
speerpunten in het onderzoek. Zo is binnen het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht duurzaamheid naast 
digitalisering benoemd als overkoepelend thema dat zoveel mogelijk geïntegreerd zal worden in al het onderzoek. En 
zal er binnen de Faculteit der managementwetenschappen sprake zijn van twintig projecten op het gebied van 
duurzaamheid, onder andere gericht op de analyse van duurzame transformatie, het tegengaan van 
klimaatverandering, het bevorderen van duurzame carrières, duurzame bedrijfsmodellen, en maatschappelijke 
veerkracht.  
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Veel duurzaamheidsvraagstukken kunnen interdisciplinair worden onderzocht. Het Radboud Centre for Sustainability 
Challenges heeft tot doel interdisciplinaire onderzoeksprojecten naar duurzaamheidsthema’s aan te trekken en de 
impact van dit onderzoek buiten de universiteit te  vergroten. Komend jaar zal gewerkt worden aan het vergroten van 
de omvang van dit netwerk, onder andere door actief aansluiting te zoeken bij onderzoekers van gebieden die nog 
ondervertegenwoordigd zijn in het Centre. Door middel van interdisciplinaire onderzoeksseminars en journal clubs op 
het gebied van duurzaamheid wordt het netwerk versterkt en worden onderzoekers geïnspireerd samenwerking 
buiten het eigen vakgebied te verkennen. Op specifieke onderwerpen worden kleine interdisciplinaire werkgroepen 
opgezet. Ook worden onderzoekers ondersteund bij het verkennen en schrijven van onderzoeksvoorstellen op het 
gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld in het kader van Horizon 2020 en Horizon Europe. Vanuit onze deelname aan 
de triple helix van het cluster slimme duurzaamheid in The Economic Board, werken we in 2021 een plan uit voor een 
Living lab Delta Oost. Daarin worden projecten op het gebied van circulariteit in de regio verbonden aan de 
kennisinstellingen ten behoeve van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van kennis op dit gebied. 
 
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. 
 
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. Met de resultaten kunnen wetenschappers nieuwe onderzoeken doen om maatschappelijke vragen 
en kwesties op te lossen. Hoe beïnvloedt 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 zijn de cohort-onderzoeken gestart. 
 
OnePlanet Research 
Het OnePlanet Research Center 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. Uiteindelijk zal 
nieuwe werkgelegenheid geboden worden aan 120 mensen binnen OnePlanet Research Center. OnePlanet is al actief 
geworden op de hoofd thema’s: 
1. Precisie landbouw, voeding en omgeving: In dit programma worden betaalbare en schaalbare 
sensortechnologieën ontwikkeld, gericht op (zelf)metingen in de landbouw en veeteelt, voedselverwerking en 
leefomgeving (bodem, lucht en water); Een van de thema’s is de huidige stikstofproblematiek: met de ontwikkelde 
sensoren kunnen emissies lokaal en fijnmazig kunnen worden gemeten en de belasting van op de omgeving en de 
impact op biodiversiteit worden vastgesteld.  
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. Belangrijke thema’s hierin zijn bijv. voeding (waaronder ook 
eetgedrag) & metabole gezondheid en het signaleren en meetbaar maken van vroege risico-factoren, in het maag-
darm kanaal zelf (ingestibles) en de ontwikkeling van wearables en algoritmen voor mentale gezondheid waaronder 
stress en pijn. 
3. OnePlanet kent ook implementatie en impact activiteiten in de vorm van een MKB programma en een 
OpenEducatie Programma. Deze programma’s hebben het doel om samenwerking met MKB partijen te versterken op 
de thema’s van OnePlanet en om de ontwikkelde innovaties ter beschikking te stellen van ondernemers, studenten, 
docenten en de beroepsgroepen (leven lang leren) die later met deze innovaties moeten gaan werken. 
In 2021 worden de activiteiten verder uitgebreid en ook de daartoe vereiste huisvesting op de Campus. 
 
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 met 15fte aan onderzoekscapaciteit. In 2020 is de 
onderzoekscapaciteit van de iHub doorgegroeid naar 25 fte.  
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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/. 
 
Janssen Pharmaceuticals 
In maart 2019 hebben Radboud Universiteit  en Radboudumc een intentieverklaring getekend voor een strategische 
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. Op een aantal gedefinieerde onderwerpen in technologieontwikkeling, 
geneesmiddelontwikkeling, behandeling en patiëntenzorg zorg heeft er vervolgens verdieping plaatsgevonden. Dit 
heeft geleid tot een tweetal wetenschappelijke projecten met FNWI, drie klinisch-wetenschappelijke projecten binnen 
het Radboudumc, het opzetten van een Radboud-Janssen Collaboration Portal en de organisatie van een regionaal 
event met JLABS en J&J Innovation Center. Meerdere nieuwe initiatieven worden op dit moment verkend.  
 
Lifeport 
In het Strategisch Plan 2020 - 2025 van The Economic Board heeft het Lifeport initiatief een prominente plek. Lifeport 
is de overkoepelende naam van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen en moet de “place to be” worden op 
het gebied van Food, Health en Energy. In navolging op de economische kerngebieden Schiphol, Rotterdamse haven, 
Brainport Eindhoven en Greenport Venlo zou deze mainportstatus ook voor onze regio bijdragen aan meer aandacht 
en geld vanuit Den Haag. Daarmee kan het vestigingsklimaat, de voorzieningen, research & development en 
infrastructuur voor bedrijven verbeterd worden, wat de economie en werkgelegenheid uiteindelijk ten goede komt. 
De regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen heeft alle ingrediënten in huis voor een langer, beter en gezonder 
leven voor de mens. Van een groene leefomgeving tot slimme steden, van een rijk cultuuraanbod en tot een bloeiend 
creatief klimaat, van unieke ideeën tot wereld veranderende innovaties. Innovaties met een human touch. De 
universiteit zal - in nauwe samenwerking met het Radboudumc – in 2021 deeklnemen aan Lifeport-initiatieven in de 
sectoren Food, Health en Energy.  
 
Zichtbaarheid en reputatie verhogen 
We willen in 2021 de naamsbekendheid en versterking van de nationale en internationale profilering van de Radboud 
Universiteit verder vergroten. Daarbij streven we ernaar onze omgeving op basis van communicatie-uitingen, 
maatschappelijke betrokkenheid noemt als een van de kenmerken van de Radboud Universiteit. We ontwikkelen 
daarvoor een campagneconcept waarin we periodiek een maatschappelijk thema koppelen aan ons onderwijs en 
onderzoek, vertaald naar een creatief concept in de “Je bent nodig” lijn.  
 
We willen verder onze doelgroepen nog beter kunnen informeren, aantrekken en behouden door het verbeteren van 
de online dienstverlening en vindbaarheid van de Radboud Universiteit. Op basis van planvorming in 2020 wordt in 
2021 een start gemaakt met de invoering van een nieuw Content Management Systeem, wordt de internet/intranet-
content geharmoniseerd en gestroomlijnd en een nieuw webdesign ingevoerd.  
 
Alumni, Vergroten van ambassadeurschap 
Het ambassadeurschap mate waarin alumni iets terugdoen voor de universiteit willen we versterken als het gaat om 
onder andere gastdocentschap, deelname postacademisch onderwijs en career service. Activatie van onze alumni 
door een voor alumni verbeterde dienstverlening wordt voorzien in het nieuwe alumnibeleidsplan. Dat zal meer 
vraag-gestuurd dan aanbod-gestuurd zijn en op basis van meten en toetsen. 
 
2.4 Mensen  
 
Besturingsmodel van de Radboud Universiteit  
Om onze kerntaken onderwijs, onderzoek en impact goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de structuur van 
onze organisatie, de taakverdeling en de werkwijze voor alle betrokkenen duidelijk zijn. De wijze waarop de organisatie 
is ingericht is bepaald in de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in een aantal 
interne regelingen zoals de structuurregeling en het bestuurs- en beheersreglement. Het afgelopen jaar is hard gewerkt 
om een heldere beschrijving te maken van het besturingsmodel van de Radboud Universiteit. Dit besturingsmodel 
beoogt de informatie uit de genoemde documenten inzichtelijk samen te brengen en waar nodig te concretiseren. In 
2021 geven we invulling aan dit besturingsmodel, centraal en decentraal. 
 
 

https://www.ru.nl/ihub/news/ihub-in-the-news/
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Diversiteit & inclusie 
In 2020 is een nieuwe programmamanager Diversiteit & Inclusie aangesteld. Deze zal een nieuwe visie en actieplan 
schrijven, 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. Ten aanzien van het aantal vrouwelijke hoogleraren is het streefcijfer 36 procent (nu: ca. 30%). 
 
 
 
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. 
Ook in 2021 zal werkdruk de aandacht blijven vergen. Een sterke uitbreiding van formatie is ook in 2021 voorzien het 
een meer ruimte biedt voor werkdruk en verlaging van groepsgrootte. De stijgende student-stafratio van de laatste 
jaren wordt naar verwachting omgebogen, hoewel deze ratio zich lastig laat begroten. 
  
Versterken van persoonlijk leiderschap, door: 
1) Te investeren in leiderschap in een academische omgeving: versterken aanspreekcultuur en dialoog door 

voorbeeldgedrag, training en instrumenten.   
2) Het stimuleren van duurzame en brede inzetbaarheid: versterken van individuele ontwikkelplannen en het bieden 

van een passend carrièreperspectief.  
3) Te investeren in een inclusief en veilig werkklimaat: versterken van diversiteit en sociale veiligheid (SV) 

medewerkers en studenten.  
 
Aantrekkelijk werkgeverschap 
• Creëren van zinvol, duurzaam en aantrekkelijk werk en werkomstandigheden 
Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de naar verwachting langdurige situatie van ‘blended werken’ (mix van thuis 
en on campus werken). Thema’s waar aandacht naar uit gaat om dit te realiseren:  
1) Stimuleren gezondheid en vitaliteit, versterken verzuimbegeleiding en –preventie en persoonlijk leiderschap 

m.b.t. duurzame inzetbaarheid.  
2) Verminderen werkdruk/versterken werkplezier.  
3) Stimuleren, faciliteren en monitoren tijd- en plaats-onafhankelijk werken (blended werken) 
 
• Ontwikkelen van een systeem van erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel 
Aandachtsgebieden hierbij zijn voor 2021: Diversificatie en dynamiseren van loopbaanpaden, recht doen aan 
individuele kwaliteiten en ambities en aan teamprestaties, meer accent op kwaliteit van en minder op kwantitatieve 
resultaten, stimuleren van Open Science, versterken van leiderschap. Door de instelling van een brede 
adviescommissie wordt een visie en plan van aanpak opgesteld, mede op basis van de VSNU position paper over 
erkennen en waarderen. 
 
Radboud Services: Verdere ontwikkeling en doorlichtingen 
In 2020 is Radboud Services van start gegaan in een nieuwe divisiestructuur. In 2021 zullen de divisies Academic 
Affairs en  Campus & Facilities starten met een nieuwe ingerichte organisatie.  De doorlichting van de kolom 
Informatisering, Automatisering en Universiteitsbibliotheek zal begin 2021 worden afgerond en daarna zal ook de 
divisie Information Systems opnieuw worden ingericht. 
 
2.5 Faciliteiten 
 
Studeren, samenwerken en ontmoeten, 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.”  
In 2020 is de strategische campusvisie afgerond. Deze strategische campusvisie wordt begin 2021 gekoppeld aan een 
update van de Meerjaren Investerings Prognose (MIP). Daarbij worden de mogelijkheden rond de renovatie van het 
Erasmusgebouw nader onderzocht.  
 
De werkomgeving zal nadat de coronacrisis achter ons ligt structureel veranderen. Een aanzienlijk deel van de 
medewerkers zal 1 tot 2 dagen per week structureel thuis werken als dit mogelijk is vanuit zijn/haar functie. Dit leidt 
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tot behoefte aan minder werkplekken indien tegelijkertijd het delen van werkplekken wordt geïntroduceerd. 
Momenteel heeft een groot deel van de medewerkers nog een persoonsgebonden werkplek. Daarnaast is de 
verwachting dat de nadruk van de werkomgeving op de campus nog sterker komt te liggen op ‘ontmoeten’ omdat 
individueel, geconcentreerd werken met name thuis zal plaatsvinden. Ook de gewijzigde behoefte aan 
onderwijsvoorzieningen als gevolg van het meer ‘blended learning’ (combinatie fysiek/digitaal onderwijs) is van 
invloed op keuzes in het campusplan. 
 
 
Versterken ICT Beveiliging, privacy en cloudgang 
In 2021 worden de organisatieonderdelen die zich bezig houden met ICT beveiliging en privacy versterkt en formatie 
uitgebreid. Ook wordt – mede in SURF verband geïnvesteerd in nieuwe beheersings- en monitoringssystemen. In 2021 
wordt de Cloud Strategie en roadmap afgerond. Er wordt gebouwd aan het Cloud Competence Center voor 
ondersteuning en advisering over cloudgang in de volle breedte, onder andere voor software, infrastructuur, opslag 
en platforms.  
 
Verdere verduurzaming campus  
In 2021 zal het nieuwe duurzaamheidsprogramma dat met het Radboudumc is opgesteld officieel van start gaan. Een 
van de speerpunten voor het komend jaar is de vaststelling en implementatie van een nieuw duurzaam inkoopbeleid 
waarin staat hoe we door middel van onze inkoopkracht bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Met het beleid willen 
we tevens een impuls geven aan innovatieve samenwerking met onder andere leveranciers, experts en onze eigen 
onderzoekers.  
 
Het jaar zal verder ook in het teken staan van het meten en monitoren van onze duurzaamheidsprestaties. Om verder 
zicht te krijgen op onze impact zal over 2020 voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag worden opgesteld. Daarin 
rapporteren we universiteitsbreed over de manier waarop we waarde hebben gecreëerd via ons onderwijs, 
onderzoek, impact-activiteiten en bedrijfsvoering.  
 
Op de campus zal op basis van een nieuw beleidsplan verder gewerkt worden aan het vergroten van biodiversiteit en 
wordt een visie opgesteld voor circulariteit van en in onze gebouwen en onderhoud. Aan energiebesparing wordt ook 
voortdurend verder gewerkt, met het Maria Montessorigebouw als mooi voorbeeld. Tevens zal de ‘gezonde campus’ 
verder aandacht krijgen door intensivering van de samenwerking tussen HR, student life, Radboud sport centrum, 
betrokkenen bij catering en onze wetenschappers.  
 
Duurzaamheid wordt uiteraard ook beïnvloed door de Covid-pandemie. Er wordt bekeken welke veranderingen we 
kunnen vasthouden voor als we weer naar de campus kunnen. Een ervan ligt op het vlak van vervoer. Fietsstimulering 
en het minimaliseren van vliegreizen zullen expliciet aandacht krijgen.  
 
Verder zal het Radboud Green Office ook in 2021 medewerkers en studenten verder stimuleren om actief bij te 
dragen aan duurzaamheid. Ten behoeve van een duidelijker profilering zal het zich vanaf dit jaar richten op vier 
kernactiviteiten: (online) front office voor alle duurzaamheidsvragen; Realize your idea waarin financiële en 
organisatorische ondersteuning wordt geboden aan initiatieven vanuit studenten en medewerkers om de campus te 
verduurzamen; Living labs waarin studenten duurzaamheidsvragen uit de bedrijfsvoering van het Radboudumc en de 
Radboud Universiteit onderzoeken; en Workshops om studie- en studentenverenigingen en afdelingen te helpen 
opstarten op het gebied van duurzaamheid. 
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3 Hoofdlijnen begroting 
 
3.1 Totaalbeeld 
 

 
 
Voor 2020 wordt een negatief resultaat verwacht van 6 miljoen euro. Dit komt per saldo met name door negatieve 
corona-effecten, tekorten bij Vastgoed en CIS en positieve resultaten bij de faculteiten (ruime extra 
middelentoewijzing en niet-ingevulde vacatures). Het voor 2021 begrote tekort van 11,6 miljoen euro wordt per saldo 
met name verklaard door tekorten Radboud Services (m.n. negatief corona-effect), Concern Informatiesystemen (CIS)  
en Vastgoed. In tabel 4 zijn de belangrijkste posten opgenomen die de resultaatsafname ad 5,6 miljoen euro van 2020 
naar 2021 verklaren.   
 
Resultaat verschil begroting 2021 versus prognose 2020 
in € x miljoen   

Resultaat begroting 2021 -11,6 

Resultaat prognose 2020 -6,0 

Verschil -5,6 

    

- Projecten CIS -5,0 

- Onderbestedingen faculteiten in 2020 met deels verschuiving naar 2021 -4,2 

- Overige effecten resultaat faculteiten -2,1 

- Corona-effect Radboud Services 2,4 

- Concern 3,4 

- Vastgoed 1,2 

- AUA -0,8 

- Overige -0,5 

  -5,6 
 
- Projecten CIS (Concern Informatie Systemen). Dit betreft extra uitgaven voor o.a. privacy en 

informatiebeveiliging.  
- Onderbesteding faculteiten in 2020. Aan de faculteiten zijn in 2020 extra middelen toegewezen ad 17,7 miljoen 

euro.2 De extra middelen zijn met name bestemd voor uitbreiding van de WP-formatie. In 2020 zullen echter 
(lang) niet alle vacatures worden ingevuld. Begroot is dat dit in 2021 wel gaat gebeuren. 

- Overige effecten resultaat faculteiten. Dit betreft o.a. afschrijvingslasten in 2021 inzake inventaris (ingebruikname 
nieuwbouw) en extra inzet op de kwaliteitsafspraken bij FSW.  

- Voor de jaren 2020 en 2021 heeft Radboud Services te kampen met omzetderving vanwege de coronapandemie. 
In de begroting 2021 is ingeschat dat dit effect in 2021 lager zal zijn dan in 2020. 

- Concern. Dit betreft vooral de toename van de collegegelden (2,6 miljoen euro) en de voor 2021 ingeschatte 
prijscompensatie (1,5 miljoen euro).  

                                                      
2 Extra middelen vanwege prestaties, studievoorschot, sectorplan BT en NWO-overhevelingen. 
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- Vastgoed. Zowel in 2020 (-/- 3,4 miljoen euro) als 2021 (-/- 2,2 miljoen euro) heeft vastgoed een exploitatietekort 
met name doordat de afschrijvingslasten hoger zijn dan de baten die hier tegenover staan. In 2021 zal het GEM- 
model worden herzien met een ingangseffect op de begroting 2022. 

- AUA. Voor 2021 is een nulresultaat begroot terwijl voor 2020 een positief resultaat wordt verwacht van 0,8 
miljoen euro, met name vanwege vertraging in de uitvoering van de interfacultaire samenwerking waardoor 
vanuit de faculteiten minder kosten zijn doorbelast. 
 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van het exploitatieresultaat. 
 
3.2  Middelenverdeling Onderwijs en onderzoek 
 
Ontwikkeling toewijzingen faculteiten 
In € x 1.000 

 
 
Ten opzichte van de begroting 2020 nemen de toewijzingen aan de faculteiten (incl. loon- prijscompensatie en enkele 
specifieke kleinere mutaties) als volgt toe: 
 
Extra toewijzingen faculteiten t.o.v. begroting 2020 

in € x 1000 2021 2022 2023 2024 2025 
        
Oploop SV-middelen  2.697 3.390 5.099 6.565 
Prestaties (incl. verrekening honours) 3.521 4.289 6.463 6.161 6.163 
Overheveling NWO-middelen (bijstelling 1e tranche BT) 404 404 404 404 404 
ACOT (FFTR) 260 260 260 260 260 
Studiewerkplekken 
(centralisatie/weekendopenstelling) -2.659 -2.659 -2.659 -2.659 -2.659 
Looncompensatie 2020 5.430 5.430 5.430 5.430 5.430 
Compensatie materiële lasten 2021 768 768 768 768 768 
Overige -128 -136 -136 -136 -136 
subtotaal Beleidsbrief 7.596 11.053 13.920 15.327 16.795 
Mutaties na Beleidsbrief       
Bijstelling NWO tranche € 40 mln. (SEO)* 796 796 796 796 796 
Overige/budgetoverhevelingen -520 -520 -520 -520 -520 
subtotaal na beleidsbrief 276 276 276 276 276 
        
Totaal 7.872 11.329 14.196 15.603 17.071 

 
Per faculteit is het beeld voor 2021 als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 9.617 10.396       10.408       10.437      10.465     10.516      
Letteren 29.108 29.285       29.366       29.317      29.581     29.750      
Rechtsgeleerdheid 21.667 22.162       22.164       22.149      22.319     22.305      
Sociale wetenschappen 43.505 44.643       45.067       45.801      46.296     46.395      
Managementwetenschapppen 29.784 30.731       30.861       31.934      32.223     32.706      
Natuurw., Wisk. en Inform. 67.717 70.000       72.520       73.533      73.620     74.040      
Medische wetenschappen 73.436 75.489       75.777       75.859      75.932     76.194      

Totaal faculteiten 274.834      282.706     286.163     289.030    290.437   291.905    
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Extra toewijzingen in 2021 t.o.v. begroting 2020 per faculteit 

 
 
Toelichting: 
• De prestaties betreffen de toename in de bekostigde inschrijvingen en graden (2,1 miljoen euro), de toename van 

het aantal ingeschrevenen studenten (0,8 miljoen euro) en de verrekening honours ( 0,1 miljoen euro). Bovendien 
is voor het op peil houden van de promotiepremie 0,5 miljoen euro toegewezen. 

• De vanuit NWO naar de rijksbijdrage overgehevelde middelen inzake bèta/techniek zijn met 0,4 miljoen euro 
verhoogd (in de begroting 2020 was een inschatting gemaakt die nu is bijgesteld). 

• De studievoorschotmiddelen zijn al in 2020 op het niveau van 2021 gebracht waarmee 1 jaar vooruit gelopen is 
op de verhoging van de rijksbijdrage.  

• Aan FFTR is 260.000 euro toegewezen voor de overkomst van het Amsterdam Centre for Orthodox Theology 
(ACOT) vanuit de Vrije Universiteit. 

• In verband met de centralisatie van het beheer van de studiewerkplekken en weekendopenstelling is vanuit de 
faculteiten 2,7 miljoen euro overgeheveld naar Radboud Services. Hiertegenover staat een even grote 
lastenverlaging voor de faculteiten. 

• De looncompensatie 2020 – met name vanwege de CAO-verhoging 2020 – was ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2020 nog niet bekend en nu toegevoegd (5,4 miljoen euro). 

• Voor de stijging van materiële lasten (o.a. GEM-stijging) in 2021 is 0,8 miljoen euro toegekend. 
• De post ‘overige’ ad 0,1miljoen euro negatief betreft voornamelijk de middelen inzake Meesterschap 

Vakdidactiek voor FdL (deze middelen worden niet meer toegekend door via de rijksbijdrage, maar gaan 
rechtstreeks naar FdL vanuit het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen (voorheen Regieorgaan) 
en een budgetoverheveling van FMWumc naar Radboud Services inzake de Big Deals Elsevier. 
 

Na de beleidsbrief zijn nog twee wijzigingen doorgevoerd: 
• De vanuit NWO naar de rijksbijdrage overgehevelde middelen inzake de voormalige SEO-middelen zijn met 

796.000 euro verhoogd (in de begroting 2020 was een inschatting gemaakt die nu is bijgesteld). 
• Een budgetoverheveling van 525.000 euro vanuit FNWI naar Radboud Services vanwege de bundeling van de 

portiersdiensten. Hiertegenover staat een even grote lastenverlaging voor de FNWI.  
• Een budgetoverheveling van FNWI naar FMWumc ad 157.000 euro waardoor geen verrekeningen meer hoeven 

plaats te vinden voor dienstverlening inzake het Centraal Dierenlab. 
 
Mutaties 2022-2025 
• Oploop Studievoorschotmiddelen/kwaliteitsafspraken (6,6 miljoen euro). Deze middelen nemen toe naar rato van 

de verwachte toename in de rijksbijdrage. 
• Raming onderwijsprestaties. Door een werkgroep waarin vanuit de faculteiten FNWI en FSW hebben 

geparticipeerd is een ‘scenariomodel onderwijsprestaties’ ontwikkeld. Het is een tool waarmee de faculteiten 
ramingen kunnen maken en doorrekenen van ingeschatte ontwikkelingen in de bekostigde inschrijvingen en 
graden en het aantal ingeschreven studenten. Voor 2022-2025 bedraagt het geraamde effect +2,6 miljoen euro. 

in € x 1000 Fil  - Theol Lett Rech Socw Manw NWI Med wet Totaal
  Religiew

Inschrijvingen/graden 116 -121 527 463 477 714 -49 2.127
Ingeschreven studenten 61 26 153 58 221 400 -85 834
Verrekening honours 38 -28 13 79 -32 25 21 116
Promoties 32 -161 -41 -59 45 261 -78 -1
Promoties, handhaving prijs 2020 21 30 15 59 20 92 208 445
Subtotaal prestaties 268 -254 667 600 731 1.492 17 3.521
Oploop SV-middelen 2021 (al in 2020) 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheveling NWO-middelen (bijstell ing 1e tranche BT) 404 404
ACOT 260 260
Studiewerkplekken (centralisatie/weekendopenstell ing) -32 -232 -661 -408 -462 -840 -24 -2.659
Looncompensatie 2020 190 575 428 860 588 1.338 1.451 5.430
Compensatie materiële lasten 27 81 61 122 83 189 205 768
Overige -14 -55     -59 -128
subtotaal beleidsbrief (A) 699 115 495 1.174 940 2.583 1.590 7.596
Mutaties na Beleidsbrief
Overheveling NWO-middelen (bijstell ing 2e tranche SEO) 80 57 -36 7 382 306 796
Overige/budgetoverhevelingen 5 -682 157 -520
subtotaal na beleidsbrief (B) 80 62 0 -36 7 -300 463 276

Totaal (A+B) 779 177 495 1.138 947 2.283 2.053 7.872
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• Raming promoties. Op basis van de door de faculteiten ingeschatte ontwikkelingen van het aantal promoties is de 
verdeling van het voor promoties beschikbare budget (ca. 17 miljoen euro als component in het interne 
verdeelmodel) berekend.  

 
Bij begroting 2020 is voor 5,6 miljoen euro aan NWO-middelen toegewezen aan de faculteiten. Dit was gebaseerd op 
een inschatting, omdat OCW pas op een later moment de bedragen per universiteit definitief heeft vastgesteld. Na 
begroting 2020 zijn deze naar boven bijgesteld met 1,2 miljoen euro, waarmee de extra middelen in totaal uitkomen 
op 7 miljoen euro:  
 
Overheveling NWO-middelen toegewezen naar faculteiten/DCCN 

in € x 1000   BT-SSH SEO Totaal 

       

- FFTR    88 88 

- FdL    145 145 

- FdR   164 0 164 

- FSW    232 232 

- FdM    47 47 

- FNWI   3.200 1.257 4.457 

- FMW-UMC    1.674 1.674 

- DCCN    167 167 

  Totaal   3.364 3.610 6.974 
 
Centrale stimuleringsmiddelen 
Er zijn tot nu twee rondes (2018 en 2019) geweest waarvan respectievelijk 3,7 miljoen euro en 2,9 miljoen euro is 
toegekend. In 2020 wordt er geen ronde gehouden, in 2021 mogelijk wel. In de begroting 2021 is 1 miljoen euro extra 
centraal gereserveerd voor drie jaar. De tot nu goedgekeurde voorstellen betreffen onder andere Radboud Artificial 
Intelligence (UMC, FNWI, FdL, FdM, FdR, FSW), de tweejarige masteropleidingen (FdL, FFTR, FdM, FNWI en RDA), het 
Radboud Centre for Sustainability Challenges (FNWI, FSW, FdL, FdM) en Radboud Healthy Landscape (FMW-umc, FdL, 
FdM, FdR, FSW) en het Baby and Child Research Center (FSW). 
 
Voor digitaal toetsen is centraal 1 miljoen euro toegewezen. Dit wordt vanaf 2022 in de diverse deelbegrotingen 
ondergebracht.  
 
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 respectievelijk 5,4 
miljoen euro per jaar voor de Radboud Universiteit. De middelen lopen gefaseerd op naar ruim 16 miljoen euro in 
2024. De kwaliteitsafspraken lopen tot en met 2024. In deze begroting is ervan uitgegaan dat de studievoorschot-
middelen vanaf 2025 worden gecontinueerd in de reguliere rijksbijdrage (besluitvorming door het volgende Kabinet). 
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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 toetst 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.  
 
Zwaartekrachtprogramma’s 
Er zijn tot nu toe vier voorstellen door NWO gehonoreerd waarbij de Radboud Universiteit penvoerder is.3 
-  ‘Language in Interaction’ waarvoor ca. 29 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2012-2021.  
- ‘Research Centre for Functional Molecular Systems’ waarvoor ca. 28,2 miljoen euro is toegekend voor de jaren 

2012-2021. 
- ‘Microbes for health and environment’ waarvoor ca. 24,5 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2014-2023. 
- ‘Anchoring innovation’ waarvoor ca. 20,5 miljoen euro is toegekend voor de jaren 2017-2026. 
 
3.3 Commissie van Rijn en vervolg 
 
In het voorjaar 2019 heeft de Commissie Van Rijn het rapport ‘Wissels om’ uitgebracht met adviezen voor de minister 
van OCW gericht op een meer transparante en evenwichtige bekostiging en op meer samenwerking in het hoger 
onderwijs en onderzoek. Het advies van de commissie om binnen het compartiment onderwijs middelen over te 
hevelen van de variabele naar de vaste component wordt door OCW gefaseerd (2020-2022) doorgevoerd. Voor de 
Radboud Universiteit brengt dit een korting met zich mee van ca. 4,2 miljoen euro in 2022 en ca. 3,3 miljoen euro 
structureel vanaf 2023.4 Het college van bestuur heeft al bij de begroting 2020 besloten om de verschuiving van 
alfa/gamma/medisch naar bèta/techniek in de interne middelenverdeling niet door te voeren, maar kijkt – in 

                                                      
3 De bedragen betreffen loon- en prijspeil 2020. 
4 De bedragen worden de komende jaren nog licht bijgesteld op basis van het aandeel van de Radboud Universiteit in de landelijke 
studentgebonden financiering. Bovendien worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd. 

in € x mln. Realisatie Realisatie Begroting Begroting Raming Raming Raming Raming
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025**

Middelen 
- bijdrage OCW* 5,3 5,4 6,5 11,0 13,7 14,5 16,4 17,9
- additioneel CvB (= a + b -/- bijdrage OCW) 1,2 3,8 5,5 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6
Totaal middelen 6,5 9,2 12,0 12,0 14,6 15,3 17,0 18,5

Bestedingen 2,7 3,4 2,4 3,2
a. middelentoewijzing aan faculteiten  
    - uit voorinvesteringsperiode 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
    - additioneel 2,3 5,5 5,5 8,2 8,9 10,6 12,0
    subtotaal 4,9 7,2 10,4 10,4 13,0 13,7 15,4 16,9
    - indexering*** 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6

4,9 7,3 10,6 10,6 13,4 14,1 15,9 17,5

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

totaal bestedingen 6,5 9,2 12,0 12,0 14,6 15,3 17,0 18,5
* Conform rijksbijdrage 1e brief 2021 (loon- en prijspeil 2020)
   OCW verdeelt de landelijke middelen op basis van aandeel per universiteit in de 'studentgebonden financiering' (bekostigde inschrijvingen
   en graden). Aandeel RU in 2021: 7,33%. Dit percentage wijzigt jaarlijks.
** De kwaliteitsafspraken lopen tot en met 2024. Verondersteld is dat de middelen vanaf 2025 in de studentgebonden financiering van de 
     rijksbijdrage worden opgenomen. Besluitvorming door volgende Kabinet.
*** interne loon- en prijscompensatie 2019 en 2020
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afwachting van de nieuwe bekostigingssystematiek per 2022 - wel naar de gevolgen voor het ‘level playing field’ voor 
de faculteit NWI.  
 
Ten aanzien van het onderzoek is vanaf 2020 ca. 60 miljoen euro overgeheveld vanuit NWO naar de universiteiten. In 
paragraaf 3.2 is het aandeel van de Radboud Universiteit hierin nader toegelicht. 
 
Voor wat betreft de bekostigingssystematiek adviseert de Commissie Van Rijn het omvormen van het huidige OCW-
verdeelmodel naar een model dat gebaseerd is op kosten. De commissie concludeert dat de bekostigingsniveaus5 en 
vaste voeten historisch bepaald zijn en niet onderbouwd met een actueel en transparant kosteninzicht. OCW heeft 
een extern bureau opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de kosten van opleiden in het hoger onderwijs. 
De uitkomsten worden begin 2021 verwacht. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de toereikendheid van het 
macrobudget gegeven de veronderstelde kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek en doelmatige besteding van 
de middelen. OCW beoogt om de nieuwe bekostigingssystematiek vanaf 2022 in te laten gaan. De uitkomsten en 
effecten voor de universiteiten zijn 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. Inmiddels 
heeft OCW via de Onderwijsinspectie een norm bepaald voor de maximale omvang van het ‘publieke’ eigen 
vermogen6: de waarde van de materiële vaste activa plus een risicobuffer van 5% van de totale baten min 75% van de 
voorzieningen. Voor de Radboud Universiteit leidt dit – op basis van de cijfers ultimo 2019 – tot een maximaal 
toegestaan eigen vermogen van 355 miljoen euro. De feitelijke omvang van het ‘publieke’ eigen vermogen bedroeg 
ultimo 2019 237 miljoen euro wat ruimschoots binnen de norm ligt.  
 
3.4 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 2021 is een inschatting gemaakt (1,5 
miljoen euro), voor de looncompensatie 2021 niet7. In deze begroting is voorzichtigheidshalve rekening gehouden 
met het niet volledig compenseren door OCW van de verwachte stijging van de pensioenpremie. Hiervoor is 
centraal 2 miljoen euro gereserveerd. 

- Pensioenpremie. Het ABP heeft eerder een substantiële premiestijging aangekondigd. Eind 2020 komt hierover 
uitsluitsel. 

- 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 3.3). Herziening van de 
bekostigingssystematiek brengt het risico van een voor de Radboud Universiteit nadelige herverdeling van de 
rijksbijdrage met zich mee. Daarnaast heeft OCW ook opdracht gegeven onderzoek te doen naar de verhouding 
variabele versus vaste bekostiging in het compartiment onderwijs en naar het zgn. ‘flexstuderen’. De uitkomsten 
worden de onderzoeken en de adviezen die daaruit volgen worden begin 2021 verwacht. 

- De duur van de corona-pandemie en de effecten daarvan op onze bedrijfsvoering en op de meerjarige rijksbegroting 
zijn ongewis. Voor 2021 heeft dit voor zover nu bekend geen negatieve effecten voor de universiteiten ten aanzien 
van de rijksbijdrage, maar meerjarig is er een potentieel risico op bezuinigingen op onderwijs en onderzoek.  

- Er is een kamermeerderheid voor het (gedeeltelijk) afschaffen van het leenstelsel en het weer invoeren van de 
studiebeurzen. Onduidelijk is of en zo ja welke gevolgen dit zal kunnen hebben voor de studievoorschotmiddelen en 
de kwaliteitsafspraken die uit hoofde hiervan zijn gemaakt. Het vraagstuk wordt doorgeschoven naar het volgende 
kabinet. 

 
 
 

                                                      
5 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). 
6 Het eigen vermogen excl. private reserves. 
 
7 Aan de lastenkant is eveneens uitgegaan van loonpeil 2020. 
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Mogelijke plussen 
- Referentieramingen. De huidige reeksen van referentieramingen lopen in de toekomst (vanaf 2022) verder op. Uit 

de reeksen tot en met 2020 blijkt een oploop van 2,7 miljoen euro in 2022 naar 8,8 miljoen euro in 2025.8 Deze 
oploop is in het meerjarig middelenkader opgenomen en voor een deel al ingevuld (opvang Van Rijnkortingen vanaf 
2022). Het restant is onbestemd:  

 
Oploop nog niet toegekende referentieramingen (op basis van de door OCW geraamde ontwikkelingen) – indicatief 
    
in € x 1.000       2022 2023 2024 2025 
          
- Onbestemd, centraal gereserveerd  -1.452 1.821 3.990 5.453 

 
- 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 kan bij de faculteiten in de eerste jaren 
leiden 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 2020 neemt ten opzichte 
van 2019 met 4,9% toe tot 24.104. 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- marktaandeel9 heeft 
voor de Radboud Universiteit een negatief effect van ca. 2,3 miljoen euro.  

- Prijscompensatie. In de begroting is uitgegaan van een prijscompensatie 2021 ad 1,5 miljoen euro. Mogelijk valt dit 
hoger uit, of lager of wordt in het geheel geen prijscompensatie (zoals in 2019 het geval was) toegekend. 

- Van de in de begroting opgenomen investerings- en onderhoudsuitgaven geldt dat het voor een groot gedeelte om 
ramingen gaat, waarvoor ook nog definitieve besluitvorming uitstaat (zie toelichting paragraaf 5 .1) 

- Het lange termijn effect van veranderende inzichten over huisvesting kan groot zijn. In de actualisatie van de MIP 
zullen scenario’s worden doorgerekend. Ook de gewijzigde behoefte aan onderwijsvoorzieningen als gevolg van het 
meer ‘blended learning’ (combinatie fysiek/digitaal onderwijs) is van invloed op keuzes in het campusplan. 
 

3.5 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 2021 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 deelbegrotingen.  

                                                      
8 Dit is gebaseerd op het aandeel van de Radboud Universiteit in de studentgebonden financiering voor 2020.  
9 In de componenten studentgebonden financiering, graden onderzoekdeel en promoties. 
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4 Begroting exploitatie 
 
De exploitatie ontwikkelt zich samengevat als volgt: 
 
Ontwikkeling exploitatie 2019-2025 
bedragen x € 1000,-                 

Baten Realisatie 
2019 

Begroting 
2020 

Prognose 
2020 

Begroting 
2021 

Raming 
2022 

Raming 
2023 

Raming 
2024 

Raming 
2025 

                  

Rijksbijdragen (excl. werkplaatsfunctie) 319.939 328.553 337.881 349.394 351.292 357.950 361.643 364.670 
College-, cursus-, les- en examengelden 42.252 44.000 44.500 47.133 47.006 47.006 47.006 47.006 
Baten werk i.o.v. derden 193.823 207.543 192.557 221.157 222.103 223.388 224.780 226.701 
Overige baten derden 48.004 46.932 37.583 43.594 45.426 44.448 44.178 44.350 
Totaal baten 604.018 627.028 612.522 661.278 665.827 672.792 677.608 682.727 

                  
Lasten                 
Personele lasten 426.221 454.361 458.483 493.857 503.592 505.687 509.191 509.988 
Afschrijvingen 32.165 28.403 32.723 34.726 34.621 34.671 34.540 35.176 
Huisvestingslasten 25.407 20.229 30.099 30.245 28.174 28.903 31.079 30.170 
Overige lasten 109.226 132.301 96.967 114.045 107.381 105.526 104.818 106.219 
Totaal lasten 593.019 635.294 618.272 672.873 673.767 674.787 679.628 681.552 
                  
Saldo baten en lasten 10.999 -8.267 -5.751 -11.595 -7.940 -1.995 -2.021 1.175 
                  
Financiële baten en lasten -40 0 -98 -10 -10 -31 -103 -178 
Resultaat deelnemingen 76 0 -138 0 0 0 0 0 
                  
Exploitatieresultaat 11.035 -8.267 -5.987 -11.605 -7.950 -2.026 -2.124 997 

 
In paragraaf 4.4 is een overzicht van het resultaat per eenheid opgenomen. 
 

• Voor 2020 wordt een negatief resultaat verwacht van ca. 6 miljoen euro (begroot was 8,3 miljoen euro 
negatief). Ten opzichte van de begroting valt het resultaat derhalve ca. 2,3 miljoen euro minder negatief uit 
ondanks het negatieve ‘corona-effect’ dat is ingeschat op 6,1 miljoen. Dit effect doet zich in belangrijke mate 
voor bij Radboud Services vanwege gederfde inkomsten bij catering en sportcentrum. Daarnaast zijn er 
tekorten bij Vastgoed (3,3 miljoen euro) en CIS (2,3 miljoen euro). Bij de faculteiten is daarentegen het voor 
2020 verwachte resultaat aanzienlijk (ca. 6 miljoen euro) hoger dan begroot door vertraagde invulling van 
vacatures en lagere materiële lasten zoals reis- en verblijfkosten. 

• Het voor 2021 begrote resultaat is 11,6 miljoen euro negatief, voor 2022-2024 zijn eveneens negatieve 
resultaten geraamd. Voor 2021 zijn er grote(re) tekorten begroot bij Concern Informatiesystemen (CIS), 
Radboud Services en Vastgoed. Meerjarig zijn grotere tekorten geraamd bij CIS, Vastgoed en de Faculteit 
FNWI. Voor 2025 is een positief resultaat geraamd. Bij de tekorten in 2021 moet worden aangetekend dat de 
ervaring leert dat extra uitgaven bij de faculteiten vertraging oplopen, hoewel ze gevraagd zijn realistisch te 
begroten. De facultaire begrotingen zijn in die zin derhalve ‘voorzichtig’ te noemen. Aan de faculteiten is ten 
opzichte van de begroting 2020 voor de prestatieontwikkeling 3,5 miljoen euro extra toegewezen.  

• Meerjarig is er in de rijksbijdrage sprake van positieve referentieramingen waarvoor ten dele nog geen 
besteding is bepaald. De middelen zijn centraal in de lasten gereserveerd en derhalve resultaatneutraal in de 
meerjarenramingen opgenomen. 
 

In paragraaf 4.4 en 4.5  wordt nader ingegaan op de resultaten per eenheid. 
 
4.1 Rijksbijdrage en collegegelden 
 
De rijksbijdrage is voor 2021 begroot op 349,4 miljoen euro. Dit betreft:  
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- toewijzing OCW in 1e rijksbijdragebrief 202110: 347,9 miljoen euro  
- ingeschatte prijscompensatie 2021: 1,5 miljoen euro 
 
De collegegeldopbrengsten nemen in 2021 naar verwachting toe met 2,6 miljoen euro tot 47,1 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: 
                                                                                                                                                                                  
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal studenten 22.976 24.104 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
 
4.2 Baten werk in opdracht van derden en overige baten derden 
 
Baten werk in opdracht van derden 
Voor 2021 is een toename met 28,6 miljoen euro begroot ten opzichte van de prognose 2020. De toename 
manifesteert zich met name bij FMW-UMC (+13 miljoen euro) en FNWI (+12,3 miljoen euro). FMW-UMC raamt vanaf 
2022 een groei met 2,5 procent per jaar. FNWI raamt vanaf 2024 afnemende baten wegens aflopende projecten 
inzake HFML en FELIX. 
 
Overige baten derden 
Dit betreft baten die niet direct aan onderwijs en onderzoek zijn gerelateerd. In de prognose 2020 en de begroting 
2021 is met name bij Radboud Services rekening gehouden met sterk lagere opbrengsten inzake catering en 
sportcentrum (negatief corona-effect). Bij Campus Detachering valt vanaf 2021 de omzet Radboudumc weg (ca. 1,7 
miljoen euro per jaar). Daar staan lagere lasten tegenover. 
 
4.3 Ontwikkeling lasten 
 
Personele lasten  
De personele lasten nemen t.o.v. de prognose 2020 toe met ruim 35 miljoen euro. Dit wordt met name verklaard door 
de sterke fte-toename (+332 fte). De toename betreft met name: 
- ca. 26 miljoen euro bij de faculteiten (vooral bij FMW-UMC, FNWI en FSW). Dit wordt vooral verklaard door de 

inzet van extra middelen (studievoorschot, sectorplannen, NWO-middelenoverheveling) en de volumestijging in 
de 2e en 3e geldstroom.  

- ca. 6 miljoen euro bij Radboud Services. Veroorzaakt door ICT/IM uitbreidingen vanwege Informatiebeveiliging, 
Cloud Competence Centre, Office365,  functioneel beheer, reguliere taken ISC en Informatiemanagement. En ook 
voor formatie-uitbreiding bij de programma’s Radboud Academy en Duurzaamheid.  

Een CAO-stijging 2021 is niet verwerkt (deze is 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
10 Excl. balansposten zwaartekracht, aflossing kaskorting en aflossing bama-compensatie 
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Fte-ontwikkeling 2019-2025 

 
 
Meerjarig neemt het aantal fte’s na een groei weer iets af vanaf 2024, 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. 
 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de fte-verhouding WP/Totaal fte opgenomen en ook de ratio 
studentenaantal/fte WP. De VSNU Student/stafratio is met de begrotingscijfers niet voorhanden. Beide ratio’s 
verbeteren met de geplande sterke fte-groei. 
 

 
  
Materiële lasten 
De overige lasten (incl. dotatie/vrijval voorzieningen) nemen in 2021 toe met ca. 19 miljoen euro. Dit betreft in 
belangrijke mate een toename aan materiële lasten op onderzoeksprojecten. De huisvestingslasten zijn in de 
begroting posten beter gerubriceerd ten opzichte van de universitaire begroting 2020. 
 
4.4 Exploitatieresultaten per eenheid 
In bijlage 3 is van de exploitatieresultaten per eenheid een gedetailleerder overzicht opgenomen. Samengevat is het 
beeld als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming Begroting '21 Prognose '20

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld t.o.v. t.o.v.

(gemiddeld aantal  fte's) 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 prognose '20 realis.'19

Faculteiten:

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewet. 104 105 105 112 111 111 111 111 7 1

Faculteit der Letteren 391 390 402 402 401 401 403 405 0 11

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 266 279 276 290 289 281 277 271 14 10

Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 1.783 1.860 1.873 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 36 90

Faculteit der Natuurwet., Wiskunde en Informatica 882 993 921 1.108 1.170 1.165 1.145 1.067 187 39

Faculteit der Sociale Wetenschappen 520 561 540 556 543 525 517 523 16 20

Faculteit der Management Wetenschappen 254 280 292 314 319 321 323 323 22 38

4.200 4.468 4.409 4.691 4.742 4.713 4.685 4.609 282 209

Universitaire Instituten:

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 83 88 88 89 88 83 78 77 1 5

Radboud Docenten Academie 37 43 40 47 50 51 51 52 7 3

120 131 128 136 138 134 129 129 8 8

 

Radboud Services 729 788 750 792 787 787 787 787 42 21

     Totaal 5.049 5.387 5.287 5.619 5.667 5.634 5.601 5.525 332 238

Realisatie Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fte WP 2.801            2.982            3.248            3.299            3.255            3.237            3.161            
Fte OBP 2.248            2.305            2.371            2.369            2.378            2.364            2.365            
Fte Totaal 5.049            5.287            5.619            5.667            5.634            5.601            5.525            
% WP / Totaal fte 55% 56% 58% 58% 58% 58% 57%
Aantal studenten 22.976 24.104 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Ratio aantal studenten/WP fte 8,2                8,1                7,4                7,3                7,4                7,4                7,6                
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Exploitatieresultaat per eenheid 2019-2025 

 
 
Van de meerjarige tekorten vragen daarbij de aandacht: 
• FNWI: Dekkende HFML exploitatie met landelijke funding nastreven 
• RDA: Betreft impuls in kader van tekort lerarenopleiding. Steven naar landelijke aanvullende bekostiging samen 

met dekkenkende en interne variabele bekostiging. 
• Vastgoed: Komen tot sluitende exploitatie door herijking GEM tarief samen met actualisatie MIP 
• CIS: Mede op basis van nadere besluitvorming over project voorstellen inzake onder andere ICT beveiliging zal een 

structurele hogere  interne bijdrage worden overwogen, in het kader van de beleidsbrief 2022. 
 
 
 
 
 

in € x 1.000 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming Raming

Faculteiten
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewet. -141 -109 50 -80 0 0 0 0
Faculteit der Letteren 318 -500 0 -300 0 0 0 0
Faculteit der Managementwetenschappen 1.216 285 1.229 324 -127 392 296 477
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculteit der Natuurwet., Wiskunde en Informatica -766 0 1.928 -602 -1.291 -1.427 -1.445 -1.438
Faculteit der Rechtsgeleerdheid/CPO/RBA* 789 -32 1.579 877 391 222 210 987
Faculteit der Sociale Wetenschappen 1.615 -400 1.314 -494 -864 -81 129 20
 3.031 -756 6.099 -275 -1.891 -894 -810 46

Radboud Services (e.a.)
ConcernInformatieSystemen -1.995 -4.113 -2.274 -7.295 -6.507 -3.609 -3.513 -3.446
Radboud Services** -986 0 -6.843 -4.448 -747 306 273 176
Vastgoed -5.809 -2.791 -3.360 -2.157 -1.504 -1.081 -2.656 -838
 -8.790 -6.903 -12.477 -13.900 -8.758 -4.385 -5.896 -4.108

Universitaire Instituten
Donders Centre for Cognitive Neuroimaging -70 -36 13 -118 -69 -123 -28 -42
ITS 1
Radboud Docenten Academie -185 -164 -197 -438 -536 -570 -604 -604
 -254 -200 -184 -556 -605 -693 -632 -646

Centraal
Algemene Universitaire Activiteiten -53 -600 769 0 0 0 0 0
Bestuursbureau 230 0 7 0 0 0 0 0
Concern 16.334 183 -221 3.190 3.918 4.360 5.429 5.769
 16.510 -417 555 3.190 3.918 4.360 5.429 5.769
Verbonden Partijen
Overige stichtingen 536 10 19 -64 -614 -414 -214 -64
Radboud University Holding B.V. (RUH) 984 184 -174 5 5 5 5 5
 1.520 194 -155 -59 -609 -409 -209 -59

Consolidatieposten -983 -183 174 -5 -5 -5 -5 -5

Totaal Radboud Universiteit 11.035 -8.267 -5.987 -11.605 -7.950 -2.026 -2.124 997

Specificatie RUH
Campus detachering B.V. 2 31 6 5 5 5 5 5
Radboud Beroepsopleiding Advocaten* 666               

B.V. Campus** 445 120 70
Radboud University Participations B.V.  -127 33 -250
RUH (excl. resultaat deelnemingen) -1  

984 184 -174 5 5 5 5 5

* De activiteiten en activa en passiva van de Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. zijn per 1-5-2020 overgeheveld naar FdR/CPO.

** De activiteiten en activa en passiva zijn van B.V. Campus B.V. zijn per 1-4-2020 als Mercator Science Park overgeheveld naar Radboud Services.
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4.5 Toelichting begroting faculteiten, instituten en overige eenheden 
 
Faculteiten: 
Het universitair plan inzake de kwaliteitsafspraken 2019-2024 wordt via een samenvatting geactualiseerd op basis van 
de plannen van faculteiten voor kwaliteitsverbetering. De samenvatting wordt, samen de facultaire plannen, op de 
universitaire website  gepubliceerd. 
- Met ingang van 2016 heeft het Radboudumc in overleg met de Radboud Universiteit zijn wijze van verslaggeving 

inzake onderwijs en onderzoek (O&O) gewijzigd. Het resultaat is conform de vigerende  afspraak op nul gesteld. De 
faculteit heeft voor 2021 geen rekening gehouden met COVID-19 effecten, omdat die voor haar niet betrouwbaar in 
te schatten zijn. 

- Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Er is sprake van meerjarige tekorten van gemiddeld 
1,4 miljoen euro (2023-2025) veroorzaakt door de afloop van de bijdragen/dekkingen inzake de HFML-exploitatie. 
Structurele landelijke funding is een aandachtspunt. Een plan/marsroute voor bespreking met OCW is vereist. 
Verder is bij FNWI gezien de enorme en ambitieuze  fte-stijging (180 fte t/m eind 2021) huisvesting een belangrijk 
aandachtspunt. 

- Faculteit der Sociale Wetenschappen. In 2021 is sprake van een tekort van 0,5 miljoen euro, waarbij rekening is 
gehouden met de volgende bestedingsdoelen en uitgangspunten: 1) Implementatie kwaliteitsafspraken, waaronder 
de aanstelling van 18 UD’s, meer en betere begeleiding studenten en onderwijsinnovatie; totaal 2,1 miljoen euro. 2) 
Ingebruikname Maria Montessorigebouw en daardoor hogere afschrijvingen ad 0, 7 miljoen euro.  

- Faculteit der Rechtsgeleerdheid.. De negatieve facultaire exploitatie in 2021 en de jaren erna vloeit vooral voort uit 
extra meerjarige personele investeringen. In de cijfers zijn daarnaast de positieve resultaten van de Radboud 
Beroepsopleiding Advocaten (RBA) opgenomen. De VOF activiteiten van de RBA zijn per 1 mei 2020 uit de RBA BV 
gehaald en ondergebracht bij de faculteit (CPO). 

- Faculteit der Managementwetenschappen. De begroting 2021 vertoont een klein positief saldo ad 0,3 miljoen euro. 
De  ambities sluiten aan op de in het facultaire strategisch plan 2018-2021 geformuleerde hoofddoelen: versterken 
onderzoekfocus, focus op geprofileerd, levensvatbaar onderwijs, reductie werkdruk en financiële stabiliteit. De 
prognose 2020 vertoont een overschot van 1,2 miljoen euro. De belangrijkste verklaring is de hogere toewijzing 
CvB, die maar gedeeltelijk ingezet kon worden.  

- De Faculteit Filosofie Theologie en Religiewetenschappen. Er is een tekort begroot van  0,1 miljoen euro vanwege 
de ontwikkeling van de Engelstalige bachelor Philosophy, Politics and Society (PPS) en de Minor Middle East and 
North Africa (MENA) en inmiddels ook voor de ontwikkeling van de Master PPS. Vanaf 2022 wordt een sluitend 
exploitatieresultaat verwacht.  

- Faculteit der Letteren. Voor 2021 voorziet de faculteit een tekort van 0,3 miljoen euro. Het tekort wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de reservering van middelen om de laatste stap in het proces van de aanpassing van 
de onderwijsorganisatie te realiseren en begeleiden. Hiermee verwacht de faculteit meer studenten te verwerven, 
de werkdruk te verminderen en de faculteit slagvaardiger te maken. Vanwege het CvB-besluit om de activiteiten van 
HOVO te beëindigen per 31 december 2020 is de exploitatie van HOVO niet in de begroting 2021 opgenomen. 
 

Overige eenheden: 
- DCCN. Voor DCCN exclusief het Donders Instituut wordt een sluitende exploitatie verwacht. Het begrote resultaat 

van het Donders Instituut bedraagt 0,1 miljoen euro negatief.  
- Radboud Docent academie. De Radboud Universiteit staat voor een grote uitdaging. Het recente bestuursakkoord 

‘Flexibilisering Lerarenopleidingen’ getuigt daarvan. De RDA is het landelijke lerarentekort gericht aan het 
terugdringen. Dit commitment leidt tot grote investeringen en dus tot meerjarige begrotingstekorten. Deze 
tekorten zijn niet nieuw, maar worden in de meerjarenprognose meer dan verdubbeld. 

- Radboud Services. Voor 2020 en 2021 is er sprake van grote tekorten, vooral vanwege ‘corona-effecten’ en in 
kleinere mate vanwege de uitvoering van DORS (Doorontwikkeling Radboud Services). De corona-effecten doen zich 
met name voor binnen de Divisie Campus & Facilities en betreffen een inschatting, met name m.b.t. de exploitaties 
van horeca en sportcentrum waarvan de omzet sinds medio maart nagenoeg geheel is weggevallen. De effecten zijn 
sterk afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen en hoe ingrijpend deze zijn. 
Voor 2021 is t.a.v. de horeca uitgegaan van 40% van de normale omzet in het eerste half jaar en 60% in het tweede 
half jaar. T.a.v. het sportcentrum is uitgegaan van 25% lagere opbrengsten voor de studentensport en 10% lagere 
opbrengsten voor particuliere en bedrijfsport. Voor het sportcentrum wordt volgend jaar een nieuw, sluitend 
businessplan ontwikkeld.  
Exclusief Corona en DORS (een bedrag van 0,9 miljoen euro is gereserveerd voor reorganisatiekosten) komt het voor 
2021 begrote resultaat uit op 0,2mijoen euro negatief, inclusief beide tijdelijke invloeden op 4,9 miljoen euro 
negatief:  
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In de ramingen is er voor geheel Radboud Services vanaf 2023 sprake van een licht positief resultaat. Vanaf april 2020 
is de exploitatie van B.V. Campus overgeheveld naar Radboud Services. De activiteiten zijn ondergebracht bij de 
Divisie Campus & Facilities onder de naam Mercator Science Park. 
 
- AUA. De interfacultaire projecten ronde 2018 en 2019 vertragen qua besteding. De uitgaven schuiven door naar 

2021-2022. De interfacultaire projectenronde 2021 wordt naar verwachting overgeslagen. 
- Concern. De oploop van de middelen inzake de referentieramingen (landelijke compensatie hogere 

studentenaantallen) is opgenomen in de rijksbijdrage en lasten vanaf 2022. Deels is deze post benut voor de van 
Rijnkorting en deels is dat centraal als een nog (bij de beleidsbrief 2022) te bestemmen reservering opgenomen. 

- Vastgoed. Het negatieve resultaat 2021 ad 2,2 miljoen euro wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten dan 
er baten zijn. Daarnaast is het effect van de overdracht van de gebouwen aan Radboudumc zichtbaar. Dit geeft een 
extra tekort in de periode 2020-2024. Voor 2024 is een extra last opgenomen voor geraamde sloopkosten ad 2 
miljoen euro.  Als onderdeel van de MIP actualisatie in voorjaar 2021 moet een sluitende exploitatie worden 
ontwikkeld. 

- Concern Informatiesystemen (CIS). Een structureel hoger uitgavenniveau wordt voorzien voor privacy en ICT-
beveiliging. De tekorten lopen daardoor op naar ca 7,3 miljoen euro in 2021. Voor 2021 schuiven verder uitgaven 
van lopende projecten uit 2020 door, zoals de uitrol van Office 365 en Klantgericht online (nieuw Content 
Management Systeem voor stroomlijning internet en intranetpagina’s). In 2021 wordt verder ook geïnvesteerd in de 
implementatie van een meer centraal gestuurd roostersoftware systeem. Mede op basis van nadere besluitvorming 
over project voorstellen inzake onder andere ICT beveiliging zal een structurele hogere  interne bijdrage worden 
overwogen, dit in het kader van de beleidsbrief 2022. 

- Radboud Beroepsopleiding Advocaten (RBA). Het opheffen van de “tussen” BV RBA is in 2020 afgerond. Het 52%-
belang in de v.o.f. valt sinds 1 mei 2020 direct onder de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (CPO). Deze vereenvoudig 
heeft verder geen invloed op de aansturing van de opleiding of voor de personele organisatie. 

 
4.6 ICT investeringen en exploitatie 
 
Samenhang CIS en divisie Information Services (IS)  
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 begroting van IS opgenomen. Ook de gebruikersondersteuning, het telefoon-, netwerk- en 
applicatiebeheer van de concernsystemen zijn bij IS belegd. Binnen IS is de afdeling Informatie Management (IM) 
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 security officer (CISO) en functionaris 
gegevensbescherming die binnen IM werkzaam zijn, zorgen ervoor dat diensten en systemen goed op elkaar zijn 
afgestemd en dat voldoen aan de privacy regelgeving een uitgangspunt blijft. 
 
ICT investeringen 
Om stabiele, up-to-date dienstverlening te kunnen bieden en om de kwaliteit van deze dienstverlening te verbeteren, 
worden in 2021 de volgende investeringen gedaan: 
 

 regulier
2021

corona
2021

DORS
2021

begroting
2021

regulier
2022

DORS
2022

raming
2022

raming
2023

raming
2024

raming
2025

 Radboud Services Bedrijfsbureau 300            300-            900-            900-            150            900-            750-            -            -            -            
 Divisie Academic Affairs -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 Divisie Information Services 300-            -            -            300-            150-            -            150-            -            -            -            
 Divisie Finance & Control -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 Divisie Human Resources -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 Divisie Campus & Facilities 234-            3.429-         -            3.662-         234-            -            234-            -            -            -            
 Divisie Marketing & Communications -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
 totaal 234-            3.729-         900-            4.862-         234-            900-            1.134-         -            -            -            

exploitatieresultaat
bedragen x € 1.000
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Investering Bedrag 
(bedragen x € 1.000)   
Netwerkvoorzieningen - decentraal 632 
Netwerkvoorzieningen - centraal 286 
Servers 170 
Werkplekapparatuur 931 
Totaal 2.020 

 
Het grootste deel van de investeringen betreft werkplekapparatuur en wireless access points (zowel uitbreiding als 
vervanging). 
 
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. 
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5 Balans en cashflow 
 
5.1 Balans 
 
Onderstaand is de ontwikkeling in de universitaire balans voor de periode 2019 – 2025 inclusief de kengetallen zoals 
gedefinieerd door de Inspectie van het Onderwijs in beeld gebracht. 
 
Ontwikkeling balans 2019 – 2025 en kengetallen Inspectie  ministerie van OCW 

 
 

 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming raming

ACTIVA
Vaste activa
- Materiële vaste activa       

- gebouwen en terreinen 325.685        336.936        346.087        342.948        360.405        380.102        392.359        
- inventaris en apparatuur 21.445          28.666          32.156          28.730          25.029          21.412          18.317          
- informatiesystemen 947                789                609                451                301                151                1                    

- Materiële vaste activa 348.077        366.391        378.852        372.129        385.735        401.665        410.677        

- Financiële vaste activa 608                263                94                  94                  94                  94                  94                  
 348.685        366.654        378.946        372.223        385.829        401.759        410.771        
Vlottende activa
- Voorraden 200                200                200                200                200                200                200                
- Vorderingen 23.056          23.000          23.000          23.000          23.000          23.000          23.000          
- Liquide middelen 73.334          54.890          20.000          20.000          20.000          20.000          20.000          
 96.590          78.090          43.200          43.200          43.200          43.200          43.200          

Totaal activa 445.275       444.744       422.146       415.423       429.029       444.959       453.971       

PASSIVA
Eigen vermogen 250.317        242.488        230.883        222.933        220.907        218.783        219.780        

Voorzieningen 31.191          27.188          22.203          21.824          21.516          20.173          19.986          
Langlopende schulden 8.307            7.973            7.639            7.305            6.971            6.637            6.303            
Lening o/g 1.421            8.361            24.635          44.366          52.902          
Kortlopende schulden 155.460        167.095        160.000        155.000        155.000        155.000        155.000        
 194.958        202.256        191.263        192.490        208.122        226.176        234.191        

Totaal passiva 445.275       444.744       422.146       415.423       429.029       444.959       453.971       

Kengetallen Inspectie van het Onderwijs
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 norm OCW
realisatie prognose begroting raming raming raming raming

Solvabil iteit* 0,63 0,61 0,60 0,59 0,57 0,54 0,53 > 0,3
Liquiditeit** 0,62 0,47 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 > 0,5
Huisvestingsratio*** 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 < 0,15
Weerstandsvermogen**** 0,41 0,40 0,35 0,33 0,33 0,32 0,32 > 0,05
Rentabil iteit***** 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -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 gaat OCW naar verwachting een nieuwe waarde hanteren, waar de Radboud 
Universiteit aan voldoet. In paragraaf 3.2 is dit nader toegelicht. De liquiditeit ligt vanaf 2020 onder de 
signaleringswaarde 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. 
Financiering met vreemd vermogen wordt in 2021 voorbereid. In bovenstaande balans (post ‘lening o/g’) is hiervoor al 
een inschatting opgenomen11. Per 1 januari 2021 wordt een rekening courant kredietfaciliteit met het Ministerie van 
Financiën afgesloten, voor de situatie dat de bedrijfsvoering een faciliteit voor “rood staan” vereist. De liquiditeitsratio 
zal in samenhang met de solvabiliteit in het jaarverslag worden toegelicht. 
Er wordt intern een operationele ondergrens van het saldo liquide middelen van 20 miljoen euro gehanteerd. Dit 
saldo wordt vanuit vooral de meerjarige vastgoedagenda nauwlettend gevolgd. Ruime voorfinanciering op 
onderzoeksprojecten is tevens een reguliere financieringsbron. 
 
Vastgoed/ materiële vaste activa 
 
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op een indicatieve update van de Meerjaren Investerings 
Prognose (MIP) uit 2017. De uitwerking van de campusstrategie in het campusplan is door Corona vertraagd en zal 
naar begin 2021 doorschuiven. Voor de huidige begrotingsronde is gebruik gemaakt van een update van de MIP 
waarin de projecten zijn benoemd die nu in uitvoering zijn genomen, besloten zijn (zoals Digitaal Toetsen, 
Huisvestingplan FNWI, Horeca Huygens en HEN++), of die nog besloten moeten worden (renovatieprojecten, 
herbestemming Erasmus en huisvesting Geesteswetenschappen, extra investeringen inzake EnergieBeleidsPlan).  
Van de totale investerings-/onderhoudsuitgaven voor de periode 2021-2025 ad circa 155 miljoen euro is voor circa 43 
miljoen euro definitief besloten. Voor de overige circa 112 miljoen euro staat concrete uitwerking en besluitvorming, 
in een nieuwe MIP, nog open en dit wordt in het voorjaar 2021 verwacht. Met het nadrukkelijke voorbehoud van 
besluitvorming over deze investerings- en onderhoudsuitgaven, is voorzien dat vanaf 2023 negatieve liquiditeitssaldi 
gaan ontstaan en het aantrekken van vreemd vermogen voor financiering vereist zal zijn.  
 
De toename volgens de prognose in 2020 met 18,3 miljoen euro betreft: 
 
- (des)Investeringen        47,7 
- Afschrijvingen       -27,6 
- Overdracht terrein medische faculteit naar Radboudumc     -1,8 

 18,3 
 
De overdracht van gebouwen van de Faculteit der Medische Wetenschappen naar het Radboudumc ad 66,8 miljoen 
euro (boekwaarde) is reeds in de jaarrekening 2019 verwerkt met een even grote afname van het eigen vermogen. In 
2021 is een investeringsvolume van ca. 42 miljoen euro voorzien waarvan ca. 29 miljoen euro gebouwen en ca. 13 
miljoen euro apparatuur en inventaris. 
 
Voorraden en vorderingen 
Dit betreft hoofdzakelijk vorderingen op debiteuren en overlopende activa.  
 
Liquide middelen 
Eind 2020 zal de liquiditeitspositie naar verwachting op ca. 55 miljoen euro uitkomen, een afname t.o.v. eind 2019 
met ca. 18 miljoen euro, met name door de hoge investeringen die ruimschoots hoger zijn dan de cashflow. Ook in 
2021 overtreffen de investeringen de cashflow en wordt een liquiditeitspositie ingeschat van ca. 19 miljoen euro.  
Zonder het aantrekken van vreemd vermogen (lening) ontstaan negatieve saldi in de liquiditeit oplopend tot ca. 33 
miljoen euro in 2025. Door het aantrekken van vreemd vermogen wordt de kaspositie op minimaal 20 miljoen euro 
gehouden. Vorm, opzet en timing van het aantrekken van vreemd vermogen zal in 2021 worden bezien en vereist een 
nader besluit, met medezeggenschap en toezicht. 
 
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 en 2020 waarin bovengenoemde 
overdracht van gebouwen en terreinen naar het Radboudumc plaats heeft gevonden. 

                                                      
11 Hierbij is rekening gehouden met een minimale kaspositie van 20 miljoen euro. 
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Voorzieningen 
In de periode 2019 – 2025 nemen de voorzieningen met ruim 11 miljoen euro af. De afnames betreffen met name de 
seniorenregeling (min 2,1 miljoen euro), sloop/ asbestverwijdering (min 7,2 miljoen euro) en de overige voorzieningen 
(min 1,8 miljoen euro). 
 

Tabel 12 – Voorzieningen 2019 – 2025 

 
 

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).  

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 2019 2020 2.020 2.020 2020 2.021 2.021 2.021 2021 2022 2023 2024 2025

Personele voorzieningen
 - WNU 6.681 2.410 2.410 0 6.681 2.410 2.410 0 6.681 6.681 6.681 6.681 6.681
 - langdurig zieken 2.310 1.875 1.875 0 2.310 1.875 1.875 0 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310
 - reorganisatiekosten/herstruct. 64 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 0
 - sabbatical leave 2.041 200 200 0 2.041 200 200 0 2.041 2.041 2.041 2.041 2.041
 - transitievergoeding decentraal 65 0 0 0 65 0 0 0 65 65 65 65 65
 - transitievergoeding 1.652 0 0 0 1.652 0 0 0 1.652 1.652 1.652 1.652 1.652
 - jubilea 4.165 350 350 0 4.165 350 350 0 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165
 - seniorenregeling 2.223 0 1.564 0 659 0 777 0 -118 835 527 270 83

19.201 4.835 6.399 0 17.637 4.835 5.612 0 16.860 17.749 17.441 17.184 16.997
Overige voorzieningen
 - voorziening projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - afstudeerfonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - sloop/astbestverwijdering 9.176 42 830 0 8.388 0 4.045 0 4.343 3.075 3.075 1.989 1.989
 - overige voorzieningen 2.814 0 1.651 0 1.163 0 163 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

11.990 42 2.481 0 9.551 0 4.208 0 5.343 4.075 4.075 2.989 2.989
Totaal voorzieningen 31.191 4.877 8.880 0 27.188 4.835 9.820 0 22.203 21.824 21.516 20.173 19.986
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- 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. 

 
 
5.2 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 voor de begroting 2021 geactualiseerde MIP (Meerjaren 

Investerings Prognose) waarin al posten zijn opgenomen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden (zie 
bijlage 3 onderdeel Vastgoed voor nadere toelichting). 

- Het aantrekken van vreemd vermogen (lening) om de kaspositie op minimaal 20 miljoen euro te houden. 
 
Als gevolg van het bouwprogramma zal de liquiditeit de komende jaren dalen. De investeringen in 2021 in gebouwen 
ad 29 miljoen euro betreffen nagenoeg geheel investeringen conform genoemde MIP-actualisatie. 
 
                                                                                                                              Tabel 13 – Kasstroomontwikkeling 2019-2025 

 
 
 
  

bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming raming
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Kasstroom uit operationele activiteiten
     - Resultaat 11.075 -5.987 -11.605 -7.950 -2.026 -2.124 997
     - Afschrijvingen  gebouwen 24.017 19.278 19.889 19.755 19.943 20.103 20.943
     -  Afschrijvingen informatiesystemen 350 354 280 258 250 250 250
     - Afschrijvingen inv. Apparatuur (excl. UMC) 6.360 7.947 9.412 9.463 9.334 9.042 9.004
     - Cash flow (resultaat + afschrijvingen) 41.802 21.592 17.976 21.526 27.501 27.271 31.194

    - Mutatie voorzieningen -2.755 -4.003 -4.985 -379 -308 -1.343 -187
    - Mutatie netto werkkapitaal 6.238 11.691 -7.095 -5.000 0 0 0

45.285 29.280 5.896 16.147 27.193 25.928 31.007

B. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
     Materiële vaste activa
        - Terreinen & gebouwen vastgoed -56.542 -32.371 -29.040 -16.616 -37.400 -39.800 -33.200
          Campus BV
        - Overdracht naar Radboud-umc 66.826 1.842
        - Vermogensmutatie i .v.m. afdracht -66.826 -1.842
        - Apparatuur & inventaris -6.404 -15.168 -12.902 -6.037 -5.633 -5.425 -5.909
- Immateriële vaste activa       
         - Informatiesystemen -286 -196 -100 -100 -100 -100 -100
     Financiële vaste activa
      - Deelnemingen/langlopend deel aflossingen 432 345 169 0 0 0 0
 -62.800 -47.390 -41.873 -22.753 -43.133 -45.325 -39.209

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
     Mulatie leningen u/g -334 -334 -334 -334 -334 -334 -334
     Mulatie leningen o/g 1.421 6.940 16.274 19.731 8.536

1.087 6.606 15.940 19.397 8.202

Mutatie liquide middelen (A+B+C) -17.849 -18.444 -34.890 0 0 0 0

- Stand begin jaar 91.183 73.334 54.890 20.000 20.000 20.000 20.000
- Mutatie -17.849 -18.444 -34.890 0 0 0 0

Prognose stand liquide middelen einde jaar 73.334 54.890 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
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Bijlage 1 Middelentoedeling 2021, blad 1 
 

 
 
 
 
  

Middelen Prestatieontwikkeling - verdeelmodel:  subtotaal
  toedeling     

volgens  
Univ In- Inge- Promoties Handhaving Honours loon- compensatie Bijstelling Radboud Engelstalige OCW- ACOT Samen- Digitaal Interfacul-  

Begroting schrijvingen schreven  prijs per verrekening compensatie materiële GW- Young bachelor- middelen  werking toetsen taire samen-
2020 en studenten promotie (bijstelling lasten middelen Academy opleidingen regionale  RU-AMD  werking

graden op niveau begroting     samen-  (t/m 2023)  (reservering)
(bedragen in € x 1.000)  2020  2020)     werking    

      

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

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 9.617 116 61 32 21 38 190 27   -14  260 10.348
Letteren 29.108 -121 26 -161 30 -28 575 81 -55     29.455
Rechtsgeleerdheid 21.667 527 153 -41 15 13 428 61      22.823
Sociale wetenschappen 43.505 463 58 -59 59 79 860 122      45.087
Managementwetenschapppen 29.784 477 221 45 20 -32 588 83      31.186
Natuurw., Wisk. en Inform. 67.717 714 400 261 92 25 1.338 189      70.736
Medische wetenschappen 73.436 -49 -85 -78 208 21 1.451 205      75.109

Universitaire instituten
Radboud Docenten Academie 3.274 39   65 9  3.387
DCCN 4.947  98 14      5.059

Centraal
Radboud Services 51.977      1.027 145  100    53.249
Concern Informatie Systemen 12.895  255 36    13.186
AUA 25.754  509 72   92  235 1.000 1.000 28.662

  

373.681 2.127 834 39 445 116 7.384 1.044 -55 100 -14 92 260 235 1.000 1.000 388.287



 
 

 

Bijlage 1 Middelentoedeling 2021, blad 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub- Budgetoverhevelingen Totaal Mutaties na   Totaal
  totaal 2021 beleidsbrief 2021

bij bij
bijstelling Overheve- Big Deals Van AUA International Big Deals Studie- Centralisatie Beleids- bijstelling afschrijving budget- budget- comenius- verhoging correctie vertrouwens- Bijstelling Begroting
overheve- ling indexering naar RS staffsupport Elsevier werkplekken beheer brief overheve- verbouwing overheveling overheveling beurzen introductie- promoties personen GW-  

ling NWO en extra en (Cell Press (weekend- studie- ling t.b.v. i.v.m. inzake budget middelen
NWO 3e tranche budget APC van CIS openstelling) werkplekken NWO cultureel bundeling CDL

(bedragen in € x 1.000) 1e tranche n.n.b.  naar RS  2e tranche erfgoed portiers-  
(bèta-   (SEO- diensten  

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

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 10.348  -5 -27 10.316 80 10.396
Letteren 29.455  -18 -214 29.223 57 5 29.285
Rechtsgeleerdheid 22.823 0  -25 -636 22.162 22.162
Sociale wetenschappen 45.087  -35 -373 44.679 -36 44.643
Managementwetenschapppen 31.186  -35 -427 30.724 7 30.731
Natuurw., Wisk. en Inform. 70.736 404  -25 -815 70.300 382 -525 -157 70.000
Medische wetenschappen 75.109  -59 -24 75.026 306 157 75.489

  
Universitaire instituten   

Radboud Docenten Academie 3.387  -1 3.386 -26 3.360
DCCN 5.059  5.059 -23 5.036

  
Centraal   

Radboud Services 53.249   273 1.744 -20 59 168 2.492 57.965 40 525 39 427 58.996
Concern Informatie Systemen 13.186 -239   12.947 12.947
AUA 28.662  -1.505 20   27.177 -100 27.077

  

388.287 404 0 273 0 0 0 0 0 388.964 773 40 0 0 -100 39 -26 427 5 390.122



 

 

 
Bijlage 2 Middelentoedeling 2021-2025 (indicatief) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal Mutaties: TOTAAL  TOTAAL   TOTAAL TOTAAL
  2021 2022 2023  2024 2025

bij bij bij bij bij
Begroting Engels- OCW- Raming Raming Verbeter- SV Teaching Begroting SV Raming Raming versnellings- Begroting SV Raming Raming Inter- Samen- Begroting SV Erfgoed Raming Raming Begroting

 talige middelen promoties prestaties agenda middelen and middelen promoties prestaties agenda ict  middelen promoties prestaties facultaire werking  middelen (t/m 2024) promoties prestaties  
 ba-opl. regionale onderwijs HR (oploop) learning (oploop) onderwijs (SURF) (oploop) onderwijs samen- RU-AMD (oploop)  onderwijs
  samen-   (halvering  Centre   t/m 2022   werking  voorlopig   

(bedragen in € x 1.000)   werking  bijdrage)  (afloop)  
(afloop)    

kolommen ----> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Faculteiten
Filosofie Theologie Religiewet. 10.396       -8          -40          -22            82 10.408       21 -26         34           10.437       52 -11 -13           10.465      45 12           -7            10.516      
Letteren 29.285        -104        -121          306 29.366       78 -186       59           29.317       194 132 -62           29.581      166 27           -25          29.750      
Rechtsgeleerdheid 22.162        33            -418          387 22.164       99 -35         -79          22.149       245 0 -75           22.319      210 4             -228        22.305      
Sociale wetenschappen 44.643        98            -273          599  45.067       155 -26         605         45.801       380 83 32            46.296      326 -121        -106        46.395      
Managementwetenschapppen 30.731        -112        -282          524  30.861       135 32           906         31.934       332 -40 -3             32.223      285 82           116          32.706      
Natuurw., Wisk. en Inform. 70.000         254          1.884        382 72.520       98 265         649         73.533       242 26 -181         73.620      207 -39          252          74.040      
Medische wetenschappen 75.489         -129        0 417 75.777       107 -25         0 75.859       264 -191 -               75.932      227 35           0 76.194      

 
Universitaire instituten

Radboud Docenten Academie 3.360         3.360         3.360         3.360        3.360        
DCCN 5.036           5.036         5.036         5.036        5.036        

 
Centraal

Radboud Services 58.996       -261 58.735        58.735       58.735      -341         58.394      
Concern Informatie Systemen 12.947        12.947       -112            12.835        12.835      12.835      
AUA 27.077       -298          -861       25.918        25.918       -1.000    -235      24.683      24.683      

  

390.122     -8         -298       -0            768 -261 2.697     -861       392.159     693        -0 2.174 -112            394.914     1.709     0              -302 -1.000    -235      395.086    1.466     -341         -0            2              396.213    
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Toelichting bij bijlage 1 en 2 
 
De uitkomsten van het interne verdeelmodel ten aanzien van de prestatieontwikkeling (inschrijvingen en graden, 
ingeschreven studenten en promoties) zijn opgenomen in bijlage 1, blad kolommen 2, 3 en 4.Ten aanzien van de promoties 
heeft het college van bestuur besloten om de prijsdaling per promotie (vanwege toename van het aantal promoties) te 
compenseren (bijlage 1, kolom 5).  
De voor promoties beschikbare middelen (ca. 17 miljoen euro) zijn voor de jaren 2022-2025 indicatief herverdeeld tussen 
faculteiten. De herverdeling is gebaseerd op ramingen van de faculteiten inzake het aantal promoties in de komende jaren 
(zie tabel inzake aantal promoties in bijlage 5). In bijlage 2 in de kolommen 4, 11, 16 en 23 zijn de uitkomsten opgenomen.  
 
Voor het Honoursprogramma worden de toewijzingen aan de faculteiten jaarlijks bijgesteld op basis van de diploma’s. In 
2021 wordt +116.000 euro verrekend (bijlage 1,kolom 6). In bijlage 5 is een specificatie opgenomen. In deze bijlage is tevens 
de begroting van de Radboud Honours Academy opgenomen. 
 
Studievoorschot (kwaliteitsafspraken)  
 
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 2021 zijn geen extra middelen toegekend, omdat de ‘oploop 2021’ al bij 
de begroting 2020 is toegewezen. De bedragen lopen in 2022-2025 verder op met respectievelijk 2,7-0,7-1,7-1,5 miljoen euro 
(bijlage 2, kolom 7, 10, 15 en 21). In bijlage 4 zijn de cumulatieve bedragen per faculteit opgenomen.  

 
Overige extra toewijzingen voor onderwijs en onderzoek 
 
• De middelen inzake Geesteswetenschappen voor FdL zijn met 50.000 euro verlaagd (bijlage 1, kolommen 9 en 35). Dit 

betreft het GW-onderdeel ‘Meesterschap vakdidactiek’. De middelen worden voortaan rechtstreeks door het 
Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen aan de faculteit verstrekt (loopt derhalve niet meer via de 
rijksbijdrage en de toewijzing cvb). 

• In verband met de overkomst van het Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT) van de Vrije Universiteit naar de 
Radboud Universiteit is 260.000 euro toegewezen aan FFTR (bijlage 1, kolom 13). 

• De overheveling van NWO-middelen naar de rijksbijdrage is voor wat betreft het bèta/techniek met 404.000 euro naar 
boven bijgesteld en toegewezen aan FNWI (bijlage 1, kolom 18).  

• De vanaf 2020 vanuit NWO overgehevelde middeleden inzake de SEO-regeling zijn euro naar boven bijgesteld (bijlage 1, 
kolom 27). 

• Digitaal toetsen. Hiervoor is 1 miljoen euro voorlopig centraal toegewezen aan AuA  (bijlage 1, kolom 15). Deze post zal 
in 2022 worden verdeeld naar de verschillende budgetonderdelen.     

• Interfacultaire samenwerking. Hiervoor is centraal 1 miljoen euro extra voor 3 jaar bij de AuA gereserveerd voor de 
lopende programma’s (bijlage 1, kolom 16). 
 

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

 
 
Voor de bekostiging 2021 geldt het gemiddelde van de in 2017 (435), 2018 (390) en 2019 (446) gerealiseerde promoties (excl. 
RDA, RDA wordt lumpsum bekostigd). 
 

Bekostigingsjaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Premie per proefschrift* 69.789       64.191       64.191       57.853       57.515       41.600       41.241       40.119 39.191 40.064

Bekostigd aantal proefschriften** 271,5          296,0          326,0          362,5          369,5          365,7          375,0          401,7          412,3          423,7              

 

* 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). 

** excl. RDA
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Met behulp van het Scenariomodel Onderwijs is voor de faculteiten een tool beschikbaar gekomen om meerjarige ramingen 
te maken inzake de onderwijsprestaties (bekostigde inschrijvingen en graden aantal ingeschreven studenten). De uitkomsten 
zijn opgenomen in bijlage 2 (kolommen 5, 11, 16 en 24). 
 
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, waaronder de GEM tarieven, is ruim 1 miljoen euro toegewezen (zie bijlage 1, kolom 8). 
 
 
Overige posten en budgetoverhevelingen 
 
Mutaties 2021 en verder 
• Regionale samenwerking (bijlage 1, kolom 12). De middelen zijn met 92.000 euro conform de toename in de rijksbijdrage. 

De OCW0-middelen lopen vanaf 2022 af (bijlage 2, kolom 3). 
• Samenwerking RU-AMD (bijlage 1, kolom 14 en bijlage 2, kolom 19). Aan de AUA is t/m 2023 235.000 euro extra per jaar 

toegewezen. Het terugdringen van het verzuim is een belangrijke prioriteit in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Radboud Universiteit en de AMD. 

• Big Deals. Aan Radboud Services/UB is 273.000 euro toegewezen (bijlage 1, kolom 20). Dit betref enerzijds indexering 
(tariefstijging Elsevier)  en anderzijds extra budget inzake Article Process Charges (APC).  

• Comeniusbeurzen (bijlag 1, kolom 31). Vanwege afname voor de Comeniusbeurzen in de rijksbijdrage is de toewijzing met 
100.000 euro verlaagd. 

• Vertrouwenspersonen (bijlage 1, kolom 34). Aan Radboud Services is 427.000 euro toegewezen ten behoeve van het 
Team Vertrouwenspersonen. 
 

Overhevelingen intern 2021 en verder 
• Budgetoverheveling centraal. Van de AUA is een budget overgeheveld naar Radboud Services ad 1.744.000 euro en vanuit 

Radboud Services is 239.000 euro overgeheveld Concern InformatieSystemen (bijlage 1, kolom 21). Dit betreft meerdere 
kleinere posten. 

• Inzake de Big Deals is een budget van 59.000 overgeheveld van FMWRadboudumc naar Radboud Services (bijlage 1, 
kolom 23). 

• Weekendopenstelling studiewerkplekken (bijlage 1, kolom 24). In verband hiermee is een 168.000 euro overgeheveld van 
de faculteiten/RDA naar Radboud Services.  

• Centralisatie van het beheer van de studiewerkplekken (bijlage 1, kolom 25). In verband hiermee is 2.492.000 euro 
overgeheveld van de faculteiten naar Radboud Services. 

• Bundeling portiersdiensten (bijlage 1, kolom 29). In verband hiermee is 525.000 euro overgeheveld van FNWI naar 
Radboud Services. 

• Centraal Dierenlab (CDL) (bijlage 1, kolom 30). Er is 157.000 euro overgeheveld van FNWI naar FMW Radboudumc. 
Betreft een jaarlijkse onderlinge facturatie die nu is verwerkt als aanpassing in de toewijzing CvB. 

 
Mutaties vanaf 2022 
• Teaching and Learning Centre (bijlage 2, kolom 8). De middelen hiervoor nemen vanaf 2022 met 861.000 euro af. 
• Versnellingsagenda ict (bijlage 2, kolom 13). De middelen vanuit OCW lopen vervallen vanaf 2023. 
• Erfgoed (bijlage 2, kolom 22). De aan Radboud Services/UB toegewezen middelen ad 341.000 euro vervallen vanaf 2025. 
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Bijlage 3 Toelichting begroting per faculteit/eenheid 
 
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
 
Onderwijs 
Bijna al het FTR-onderwijs heeft ondanks corona doorgang kunnen vinden. Komend studiejaar zal zo’n 80% van het onderwijs 
online plaatsvinden. Verder worden er vanuit alle opleidingen modules ontwikkeld in het kader van de Engelstalige bachelor 
PPS. Bij Filosofie vinden aanpassingen van het curriculum van twee masters Filosofie (60 ec en 120 ec) plaats: het 
vaardighedenonderwijs krijgt explicietere aandacht. Ook de nieuwe masterspecialisatie, volgend op PPS, moet starten 
(Philosophy of Sustainability and Environment). In het onderwijs werden in 2020 de voorgenomen uitbreidingen in het 
curriculum van PPS met de nieuwe minor Ecology and Sustainability (3x 5 EC) doorgevoerd. Daarnaast wordt het vak 
Duurzaamheid ontwikkeld vanuit filosofisch en religiewetenschappelijk perspectief. Dit wordt vanaf 2020-2021 verplicht 
wordt voor alle B3 studenten. 
Bij de bachelor Religiewetenschappen wordt aan een herprofilering gewerkt om de aantrekkelijkheid van de opleiding te 
vergroten. (‘Religie, politiek en samenleving’ en ‘Islam, politiek en samenleving’.) De bachelor en master Theologie worden 
mogelijk herzien, eveneens om de studies aantrekkelijker te maken. Overwogen wordt om de 3-jarige master Theologie om 
de bouwen naar een 2-jarige. Verder wordt er gewerkt aan de inbedding van een premaster Orthodox Christianity, in 
samenwerking met het Orthodox Seminarium St. Irenaeus.  
Naar aanleiding van opleidingsvisitaties is urgent dat bij Religiewetenschappen en Theologie enkele standaarden ‘positief 
onder voorwaarden’ waren. Op zeer korte termijn is een herstelplan gereed. 
Het afgelopen studiejaar hebben zo goed als alle docenten geëxperimenteerd met onderwijs op afstand. Van deze ‘verplichte 
leerschool’ op het terrein van ICT zullen we in de toekomst nog veel profijt ondervinden. Afgelopen jaar zijn er ook veel 
weblectures opgenomen. Er is besloten om de invoering van het digitaal toetsen nog een jaar uit te stellen.  
Het aantal studenten dat start met een honourstraject is sinds 2019 afgenomen. Het is opportuun om opnieuw de éénjarige 
trajecten in overweging te nemen. 
FFTR stimuleert naast een buitenlandverblijf van minimaal 15 EC ook kortdurende buitenlandverblijven en 
internationalisation@home-activiteiten. Doel blijft de internationale leerervaring voor iedere afgestudeerde zoveel mogelijk 
te faciliteren. Het aantal Engelstalige 15 EC modules binnen de ba PPS is uitgebreid. Ook komt er een module in het Duits. 
Een Engelstalig ma-programma, volgend op de BA PPS wordt ontwikkeld.  
 
Onderzoek 
Bij onderzoek zullen de volgende punten het komend jaar extra aandacht krijgen: uitwerken van aanbevelingen van de 
visitatie en het opstellen van een plan van aanpak voor het onderzoeksinstituut; herschikking van de onderzoekscentra en 
opstellen van meerjarenafspraken; versterking van kwaliteit en verkorten van promotieduur; versterking van acquisitie; 
vergroten van de aantrekkingskracht van de faculteit voor promovendi en postdocs met tweede- en 
derdegeldstroommiddelen en onderzoeksfellows; versterken van samenhang van onderzoek en valorisatie door versterken 
van samenwerkingsverbanden met het maatschappelijk veld; en implementatie van de FAIR principes in RDM van het 
onderzoek.  
De aanbeveling van de visitatiecommissie op het promovendibeleid is om de einddatum van projecten van zowel reguliere 
als buitenpromovendi strakker te bewaken. De procedure met betrekking tot het door promovendi te geven onderwijs wordt 
verhelderd.  
De FFTR neemt de nodige voorbereiding in het najaar om met ingang van 2021 in lijn te zijn met de RU-richtlijn vindbaarheid 
en toegankelijkheid van onderzoeksdata, mede door registratie in de RDR.  
Om onze impact te vergroten willen we ons netwerk van samenwerkingspartners op de vier kennisallianties uitbreiden. We 
kijken verder naar de ontwikkeling van nieuwe initiatieven binnen de faculteit en hun valoriserende activiteiten (denkend aan 
ontwikkelde kennis en activiteiten binnen onderzoeksprojecten, binnen onderzoeksnetwerken zoals de interfacul-
taire/interdisciplinaire.  
 
Personeel 
Wat personeelsbeleid betreft, hebben alle thema’s van de vier aspecten in de strategische HR-agenda 2020-2025 op de 
faculteit aandacht. Met de vorming van de nieuwe, grotere afdelingen is FTR compacter geworden en wordt de rol van 
afdelingsvoorzitters verstevigd. Samen met monitoring en opvolging van loopbaanafspraken en structurele aandacht voor de 
inzet bij facultaire onderwerpen, moet dit resulteren in een verdere versterking van de actieve betrokkenheid van 
medewerkers bij de faculteit, de betrokkenheid van leidinggevenden bij de professionele ontwikkeling van hun medewerkers 
en het creëren van een plezierige en veilige werkplek voor iedereen. 
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Op het gebied van sociale veiligheid zal de faculteit aan de ene kant haar reeds in 2019 begonnen werkzaamheden moeten 
versterken, en dat aan de andere kant zal in samenwerking met het CvB een expliciete gedragscode voor docenten moeten 
worden ontwikkeld.   
 
 
 

bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 9.217 9.617 9.887 10.396 10.408 10.437 10.465 10.516 

Baten werk i.o.v. derden  904 1.387 1.287 1.198 1.246 1.266 1.266 1.266 

Overige baten derden 1.241 1.253 1.040 1.204 1.204 1.214 1.214 1.214 

Baten interne dienstverlening 982 903 1.100 1.218 1.078 1.052 1.042 1.032 

  12.344 13.160 13.314 14.016 13.936 13.969 13.987 14.028 
Lasten                 

Personele lasten 9.778 10.252 10.777 11.262 11.098 11.131 11.139 11.180 

Overige lasten 2.708 3.016 2.487 2.835 2.839 2.839 2.849 2.849 

  12.485 13.269 13.264 14.096 13.936 13.969 13.987 14.028 
                  
Saldo baten en lasten -141 -109 50 -80 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat -141 -109 50 -80 0 0 0 0 
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Faculteit der Letteren 
 

De Faculteit der Letteren presenteerde in januari 2020 haar nieuwe beleidsplan. Twee maanden later zag de wereld er heel 
anders uit. Hoewel we in de begroting voor 2021 rekening houden met deze veranderde wereld blijven we werken aan de 
profilering van onze faculteit, voor wetenschappers, toekomstige studenten en de hele maatschappij. 
 
Onderwijs 
Waarschijnlijk gelden ook in 2021 nog beperkende coronamaatregelen. Om ons onderwijs zo goed mogelijk doorgang te 
laten vinden en de werkdruk van onze docenten enigszins in toom te houden zet de faculteit, in de vorm van 
onderwijsmedewerkers en studentassistenten, extra onderwijsondersteuning in. 
De Omdenkplannen naderen het eind van hun implementatie. In 2021 zullen de consequenties van het nieuwe 
onderwijsverdeelmodel geëvalueerd worden: werkt het goed, eerlijk, transparant? Het nieuwe minorstelsel zal aan het eind 
van curriculumjaar 20-21 voor het eerst gedraaid hebben, wat eveneens geëvalueerd zal worden, om te bezien of 
doelstellingen gehaald en bijstellingen nodig zijn. 
In 2021 zal de herijking van het masteraanbod vervolmaakt worden: zorgen ervoor dat alle masters een herkenbaar 
beroepsprofiel in het vooruitzicht stellen (zonder te claimen dat dit de enige professionele uitweg voor studenten is), dat op 
relevante plekken in de programma’s stages worden aangeboden (bijvoorbeeld via extended masters), dat onze eigen BA-
studenten maar ook studenten van buiten erkennen dat de master een andere opleiding is dan een bacheloropleiding, met 
een andere naam, andere doelstellingen, andere didactiek en een ander docententeam.  
Tot slot noemen het nieuwe ‘diversiteitsteam’ dat onlangs van start is gegaan. Het team zal dit curriculumjaar gebruiken om 
plannen te ontwikkelen voor een verplichte cursus ‘inclusie en diversiteit’. Het team is gevraagd voorstellen te doen voor de 
mogelijkheden voor vergroting van de awareness over het onderwerp diversiteit en inclusie binnen de faculteit. 
 
Onderzoek 
Omdat de afgelopen maanden veel tijd is besteed aan onderwijs konden wetenschappers minder tijd besteden aan hun 
onderzoek. Vandaar dat de huidige termijn voor het voldoen aan de prestatie-indicatoren worden verlengd met één jaar. De 
nieuwe termijn met de nieuwe indicatoren gaat in per 2022. Sommige initiatieven zullen moeten temporiseren, maar er is 
ook veel dat doorgaat als gepland: de midterm review van 2021, de extra module over wetenschappelijke integriteit voor 
phd’s die met kwantitatieve data werken en een nieuwe seminarserie om ervoor te zorgen dat onderzoekers binnen de 
faculteit beter van elkaars onderzoek op de hoogte blijven. Verder wordt er gezorgd voor onderzoeksfaciliteiten die zijn 
aangepast aan de richtlijnen, worden onderzoekers zo goed mogelijk gefaciliteerd bij het thuiswerken en zijn er - als er 
sprake is van coronagerelateerde onderzoekvertraging - mogelijkheden tot contractverlenging.  
 
Mensen 
De departementen zijn inmiddels stevig verankerd in de organisatie van de faculteit. De volgende fase is de inrichting van een 
heldere supervisiestructuur die de basis vormt voor een strategische personeelsplanning en een hooglerarenplan.  
De werkdruk binnen de faculteit was voor de crisis al hoog en de huidige omstandigheden en de aanpassingen die dit van de 
medewerkers heeft gevraagd, hebben die werkdruk verder verhoogd. Ook in 2021 zullen de effecten van deze crisis voor de 
medewerkers nog voelbaar zijn. Veel aandacht zal dan ook uitgaan naar het welzijn van de medewerkers en waar dat kan 
worden er maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen en onzekerheden weg te nemen. Meer dan ooit is aandacht 
voor leiderschap cruciaal. Docenten die in het najaar van 2020 onder grote druk onderwijs geven, krijgen in de eerste helft 
een adempauze door te investeren in extra onderwijsformatie. 
We willen dat studenten zich thuis voelen in onze academische gemeenschap en bij hun opleiding. Vooral in het eerste jaar 
van hun studie en in deze ingewikkelde tijden willen we hen daarbij helpen. De begeleiding is daarom geïntensiveerd. Ook 
voor studenten in de latere fase van hun bachelor en in de master blijft het belangrijk dat ze zich kunnen concentreren op 
hun studie. Door omstandigheden kan het toch gebeuren dat studeren even moeilijk gaat. Er is aandacht voor de student die 
hulp nodig heeft om zijn of haar studie succesvol af te ronden.  
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 28.177 29.108 29.740 29.285 29.366 29.317 29.581 29.750 

Baten werk i.o.v. derden  10.442 10.970 10.100 10.375 10.375 10.375 10.375 10.375 

Overige baten derden 806 735 1.040 900 900 900 900 900 

Baten interne dienstverlening 2.863 1.920 2.830 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 

  42.288 42.733 43.710 43.600 43.681 43.632 43.896 44.065 
Lasten                 

Personele lasten 34.603 35.859 37.060 37.155 36.936 36.887 37.151 37.320 

Afschrijvingen 14 22 19 19 19 19 19 19 

Overige lasten 7.352 7.352 6.631 6.726 6.726 6.726 6.726 6.726 

  41.969 43.233 43.710 43.900 43.681 43.632 43.896 44.065 
                  
Saldo baten en lasten 319 -500 0 -300 0 0 0 0 

Financieel resultaat -1 0             

Exploitatieresultaat 318 -500 0 -300 0 0 0 0 
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Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) 
 
Onderwijs 
Zoals de andere faculteiten gaat ook de rechtenfaculteit een dynamisch jaar tegemoet. De covid-19-crisis gooit veel 
onderwijsactiviteiten op z’n kop, maar dat wil niet zeggen dat er allemaal negatieve ontwikkelingen zijn. De eerder genomen 
kwaliteitsmaatregelen ten aanzien van de instroom hebben ervoor gezorgd dat de instroom substantieel is verminderd. De 
faculteit doet haar uiterste best om fysiek onderwijs aan te bieden binnen de RIVM-richtlijnen (zoals ‘tutorials’ van ca. 9 
studenten) waarbij dit mede mogelijk kon worden gemaakt dankzij de kleinere instroom. Ook na de terugkeer naar het 
regulier programma verwacht de faculteit er de voordelen van te ondervinden. Tegelijkertijd wenst de faculteit gebruik te 
maken van de onderwijskundige lessons learned van deze periode. Daarmee zijn overigens de eerder in gang gezette 
maatregelen in het kader van de onderwijsvisie niet van tafel, zoals de studie-stimulerende maatregelen die moeten leiden 
tot het eerder ‘de boeken uit het folie halen’.  
Vanzelfsprekend hebben de lagere instroomcijfers effect op de meerjarenbegroting. Doordat er de afgelopen jaren met een 
substantiële flexibele schil is gewerkt, mede dankzij een reeks aan dakpanconstructies bij personeelsopvolging, worden geen 
problemen voorzien.  
De visie van de rechtenfaculteit voor de komende jaren ziet op het sturen naar een weer wat kleinere faculteit, met een 
blijvende nadruk op kwaliteit. Het onderwijs is dan ook kleinschalig en langs lange lijnen, waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van ICT-hulpmiddelen om dit te realiseren.  
 
Onderzoek 
Ook in 2021 ligt bij het onderzoek nadruk op de realisatie van de plannen in het kader van het Sectorplan. Alle posities zijn 
ingevuld, zodat vaart kan worden gemaakt met de KPI’s. Ook is verbetering van het promotierendement een van de 
indicatoren, evenals het aantal vrouwelijke hoogleraren dat wordt benoemd. Er wordt nadrukkelijk ingezet om deze te 
behalen. Bij het onderzoekcentrum SteR is een onderzoeksdirecteur aangesteld die voor een verdere bundeling van de 
krachten binnen het centrum moet gaan zorgen.  
Eveneens voortvloeiend uit het sectorplan zal in 2021 de versterking van het empirisch onderzoek en het onderzoek naar 
digitale conflictoplossing zijn, beide mede dankzij de benoeming van een nieuwe leerstoelhouder op deze terreinen.  
Met betrekking tot de internationalisering zijn er naast het gestaag voortgaande OO&R verschillende initiatieven genomen 
om de internationalisering bij SteR te stimuleren. 
 
CPO 
De begroting van het CPO voor 2021 gaat uit van een financieel relatief normaal jaar. De contracten met de verschillende 
stichtingen waarvoor het management wordt gevoerd lopen door en er is een nieuw langlopend contract voor de 
Beroepsopleiding Advocatuur. Voor de eigen-rekening-en-risico-activiteiten moet wel rekening worden gehouden met de 
crisis.  
De verdere ontwikkeling naar een andersoortige organisatie gaat voort, en de uitrol van AFAS en de bouw van een virtuele 
academie krijgen zelfs meer vaart tijdens deze periode. Het aantal fte’s en inhuur zijn anders dan voorzien iets gestegen.  
 
Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. (RBA) 
De activiteiten en de activa en passiva van Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. zijn in 2020 overgeheveld naar de 
Radboud Universiteit i.c. bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid/CPO. De B.V. is opgeheven en maakt geen onderdeel meer uit 
van de Radboud University Holding B.V.  
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 20.099 21.667 22.095 22.162 22.164 22.149 22.319 22.305 

Baten werk i.o.v. derden  2.951 2.352 8.385 8.171 6.855 6.476 6.280 6.580 

Overige baten derden 3.390 3.222 3.299 3.411 3.255 3.278 3.303 3.317 

Baten interne dienstverlening 3.503 2.919 3.415 2.828 3.104 2.790 2.639 3.162 

  29.943 30.160 37.194 36.572 35.378 34.693 34.541 35.364 
Lasten                 

Personele lasten 22.764 23.936 24.067 25.326 25.614 25.336 25.433 25.375 

Afschrijvingen 206 204 204 204 204 203 157 89 

Overige lasten 6.183 6.052 11.344 10.165 9.169 8.932 8.741 8.913 

  29.154 30.192 35.615 35.695 34.987 34.471 34.331 34.377 

                  
Saldo baten en lasten 789 -32 1.579 877 391 222 210 987 

Exploitatieresultaat 789 -32 1.579 877 391 222 210 987 
 
De realisatie 2019 en begroting 2020 betreft de cijfers excl. de RBA, vanaf de prognose 2020 zijn de cijfers van de RBA 
verwerkt. 
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Faculteit der Medische Wetenschappen 
 
Strategie 
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. Het Radboudumc streeft naar persoonsgerichtheid en 
innovatie van de drie kerntaken. 
 
Onderwijs 
In het onderwijs koppelen we onze resultaten aan vier doelgebieden: Ervaringen lerenden, Leeruitkomsten, Duurzaam 
organiseren en Welzijn van opleidingsteams, het  quadruple aims model. Door COVID-19 heeft de digitale onderwijsinnovatie 
een grote impuls gekregen. Naar verwachting zal hier ook komend jaar nog volop gebruik van worden gemaakt en zal extra 
investeren noodzakelijk blijven. 
Inhoudelijk staat vernieuwing van de bacheloropleiding Tandheelkunde en de masteropleiding Geneeskunde op het 
programma. Het Raamplan Mondzorg 2020 en het Raamplan Artsopleiding 2020 zijn daarbij uitgangspunt.  
 
Onderzoek 
Veel aandacht zal uitgaan naar de uitvoering van de nota Wetenschappelijk carrièrepad waarin de verschillende 
loopbaanfasen in functies met een onderzoekfocus van promovendus tot hoogleraar zijn beschreven. Er worden nieuwe 
carrièrelijnen geïntroduceerd (staff scientist en tenure track) voor postdocs. Voor associate professors introduceren we de 
career track  en voor promovendi wordt meer ingezet op de ontwikkeling van ‘transferable skills’. Het doel is onze talenten 
heldere perspectieven en begeleiding bij hun ontwikkeling te bieden in een goede balans met de organisatie- c.q. 
onderzoekstrategie.  
De COVID-19 crisis heeft invloed gehad op een groot deel van onze promovendi en postdocs. Met hulp van het college van 
bestuur worden zij financieel tegemoet gekomen. Ook binnen het Radboudumc is geld vrijgemaakt voor verlengingen en 
hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend. Meer in het algemeen hebben klinische onderzoekers binnen het 
Radboudumc veel tijd moeten besteden aan COVID-19 gerelateerde zorg. De daardoor ontstane achterstand zal daarom ook 
in 2021 moeten worden ingelopen.  
Er worden voorbereidingen getroffen om in 2021 over te gaan op het nieuwe promovendi volgsysteem Hora Finita. Dan zal 
ook het go- no go moment worden ingevoerd. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een pilot training voor 
supervisoren. 
Radboud AI for Health is een initiatief waarbij het Radboudumc samenwerkt met de faculteiten NWI en Sociale 
Wetenschappen op het gebied van AI in de gezondheidszorg.  Het ICAI Lab (Innovation Center for Artificial Intelligence) werkt 
aan een stevige expertise- en innovatiebasis waarmee we ons kunnen profileren als het centrum in Nederland voor ‘AI for 
Health’. 
 
Het hooglerarenplan 2021 – 2024  
Dit plan bevat een investering in nieuwe hoogleraren in vier belangrijke domeinen voor de toekomst: Artificial Intelligence for 
Health, Biomedical diagnostics and therapies, Innovatieve en waardegedreven zorg en Preventie en de sterkste 
onderzoekthema’s. 
 
Financiën 
In de begroting O&O 2021 is geen rekening gehouden met de effecten van COVID-19. De onzekerheid op dit punt, met name 
bij een tweede golf, is dermate groot dat het niet mogelijk is de financiële effecten van COVID-19 betrouwbaar te begroten. 
Voor O&O als gevolg van COVID-19 is over 2020 een negatief resultaat van 7 M€ wordt geprognosticeerd. Daarnaast is het 
Radboudumc gestart met het financieel onderscheiden van zijn kerntaken, zowel in begroting als deels in realisatie. Met 
ingang van 2016 heeft het Radboudumc in overleg met de Radboud Universiteit zijn wijze van verslaglegging O&O gewijzigd, 
waarbij is afgesproken dat het resultaat altijd nul is. In de komende periode wordt deze afspraak geëvalueerd. 
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 71.669 73.436 75.193 75.489 75.777 75.859 75.932 76.194 

Baten werk i.o.v. derden  113.770 123.213 113.272 126.292 129.449 132.686 136.003 139.403 

Overige baten derden 8.780 9.261 9.113 9.493 9.730 9.973 10.222 10.478 

Baten interne dienstverlening 878 501 500 500 500 500 500 500 

  195.097 206.411 198.078 211.774 215.456 219.018 222.657 226.575 
Lasten                 

Personele lasten 145.496 152.967 155.206 164.576 168.691 172.908 177.231 181.661 

Afschrijvingen 1.468 1.337 5.145 4.557 5.145 5.145 5.145 5.145 

Overige lasten 48.132 52.107 37.728 42.641 41.620 40.965 40.281 39.769 

  195.097 206.411 198.078 211.774 215.456 219.018 222.657 226.575 
                  
Saldo baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica 
 
Algemeen 
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft een hoge kwaliteitsambitie in onderwijs en 
onderzoek en beschikt in haar domein over een gevestigde reputatie. Zij streeft naar vergroting van haar maatschappelijke 
betekenis en wetenschappelijke reputatie door onder meer het aangaan van allianties met externe partners en door het 
verbeteren van haar zichtbaarheid in de buitenwereld.  
 
Onderwijs en onderzoek 
De faculteit bereidt in samenspraak met haar studenten, medewerkers en stakeholders een nieuw strategisch beleidsplan 
voor de periode 2021-2025. Ook wordt een nieuw FNWI-leerstoelenplan voor diezelfde periode voorbereid. 
 
Als onderdeel van de strategische profilering van de faculteit en van de RU worden voorbereidingen getroffen om technische 
opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden. 
Verder draagt de faculteit bij aan de Artificial Intelligence-strategie voor Oost-Nederland, waarin wordt samengewerkt met 
het Radboudumc en de universiteiten in Wageningen en Twente. Speciale aandacht in onze onderzoekprofilering is er het 
komend jaar ook voor het samenwerkingsverband HFML-FELIX, voor het European Universities Initiative op het terrein van 
neurotechnologie, en voor samenwerking met de universiteiten van Eindhoven en Twente op het gebied van 
materiaalonderzoek voor energie-efficiënte computersystemen. 
 
Veel van onze activiteiten worden in deze periode sterk beïnvloed door de coronacrisis. De pandemie doet haar invloed 
gelden op alle aspecten van onderwijs en onderzoek en raakt de gehele facultaire en universitaire gemeenschap. Er wordt 
veel energie gestoken in het vinden van nieuwe vormen om onze activiteiten gestalte te geven, en in het zoeken naar 
oplossingen voor optredende problemen. Tegelijk biedt de situatie mogelijkheden voor bezinning op alternatieven voor van 
oudsher bestaande werkwijzen en gebruiken. Zo wordt nagedacht over hybride onderwijsvormen, over combinaties van thuis 
en op de campus werken, en dergelijke. 
 
Personeel 
Het vinden, ontwikkelen en binden van bètawetenschappelijk talent in een internationale en zeer competitieve omgeving 
blijft een grote uitdaging. Het accomoderen van de snelle groei van de studenteninstroom bij enkele opleidingen blijft 
eveneens veel aandacht vragen. Deze groei, in combinatie met de toename van het aantal fte’s in de afgelopen èn komende 
jaren (alleen al in 2021 een toename van 180 fte ten opzichte van 2020) noodzaakt tot aanvullende investeringen in de 
huisvesting, en een nieuw huisvestingsplan. 
 
De faculteit incorporeert de opkomende ideeën om talenten van wetenschappers op een meer gebalanceerde manier te 
erkennen, te waarderen en te stimuleren, door het creëren van diversiteit in loopbaanpaden en het vergroten van ruimte 
voor ‘team science’. De vernieuwde facultaire aanpak voor het aantrekken van talent en het verruimen van 
loopbaanmogelijkheden is inmiddels in onze aanstellingsrichtlijnen verwerkt. Ook  academisch leiderschap en zogeheten 
‘soft skills’ krijgen hierin nadrukkelijk aandacht. 
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 62.974 67.717 69.841 70.000 72.520 73.532 73.620 74.041 

Baten werk i.o.v. derden  36.618 39.831 35.584 47.887 47.418 47.241 46.391 44.434 

Overige baten derden 3.975 4.290 4.364 4.752 4.984 3.421 3.015 2.898 

Baten interne dienstverlening 2.270 5.402 2.795 5.425 5.718 5.321 4.988 2.097 

  105.837 117.239 112.585 128.064 130.640 129.515 128.014 123.470 
Lasten                 

Personele lasten 70.050 76.796 75.656 84.342 88.822 89.010 88.092 83.900 

Afschrijvingen 1.564 1.805 1.672 2.242 2.318 2.275 2.199 2.033 

Overige lasten 34.978 38.628 33.324 42.072 40.781 39.647 39.158 38.965 

  106.592 117.229 110.652 128.656 131.921 130.932 129.449 124.898 
                  
Saldo baten en lasten -755 10 1.933 -592 -1.281 -1.417 -1.435 -1.428 

Financieel resultaat -11 -10 -5 -10 -10 -10 -10 -10 

Exploitatieresultaat -766 0 1.928 -602 -1.291 -1.427 -1.445 -1.438 
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Faculteit der Sociale Wetenschappen 
 
 
Algemeen  
In het kalenderjaar 2021 gaat de faculteit voort op de ingeslagen weg. In het jaarplan worden belangrijke aandachtspunten 
voor 2021 geschetst. Voor een flink deel betreft dit onderwerpen die al in 2020 of eerder zijn gestart. Deels betreft het ook 
nieuwe initiatieven in 2021. We sluiten daarbij aan bij (lopende), door het college van bestuur gestimuleerde prioriteiten 
zoals leiderschap, werkdruk, de herziening van het masteraanbod, en de ‘governance’ van de faculteit.  
 
Impact corona 
Het opstellen van het Jaarplan 2021 vindt plaats ten tijde van ‘Corona’. Dit virus oefent een grote invloed uit op onze 
samenleving en houdt ook de universiteit in een stevige greep. Ten gevolge van de pandemie zijn er fikse beperkingen in 
onderwijs en onderzoek. De contactmogelijkheden tussen stafleden, ondersteuners en studenten –onderling en met elkaar- 
zijn ernstig belemmerd en dat zal helaas voorlopig nog zo blijven. Sinds maart van dit jaar werkt het wetenschappelijk en 
ondersteunend personeel extra hard om het onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Noodgedwongen 
gebeurt dat voor een groot gedeelte vanuit huis, want thuiswerk is de norm geworden. Een dergelijke crisis vergt veel van 
mensen maar is niet per se ‘ronduit slecht’. In deze periode hebben we immers ook nieuwe digitale mogelijkheden leren 
gebruiken, ten behoeve van ons onderwijs, toetsen en overleg. Ook de komende tijd, wellicht in geheel 2021, zal ten gevolge 
van ‘Corona’ veel van ons gevraagd worden. Een van de belangrijkste doelen voor het komend jaar is om het facultaire 
onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren, zonder te hoge persoonlijke kosten voor staf, ondersteuners en 
studenten. 
 
2020 
Gelukkig was en is er in 2020 niet alleen aandacht voor COVID-gerelateerde problemen. Een van de belangrijkste facultaire 
activiteiten was de ontwikkeling van een ‘FSW-strategie’ voor de komende jaren. Deze strategie is de facultaire vertaling van 
de universitaire strategie (A significant impact) in een plan met tien speerpunten voor de komende vijf jaar. Studenten, 
ondersteunend en wetenschappelijk personeel zijn op verschillende manieren actief betrokken geweest bij het opstellen van 
dit plan. De komende tijd wordt dit plan verder geïntroduceerd binnen de faculteit.  
 
2021 
Voor 2021 zijn, naast aandacht voor onderwijs en onderzoek in COVID-tijd en de concretisering van de facultaire strategie, 
van bijzonder belang: 
- Aandacht voor mens en organisatie: de faculteit zet in op een plezierige en sociaal veilige duurzame werkomgeving, die 

gekenmerkt wordt door wederzijds respect, openheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. 
Naast de lopende thema’s werkdruk, diversiteit en ziekteverzuim, zal de focus liggen op: (persoonlijk) leiderschap, 
sociale veiligheid, loopbaanbeleid/talentbeleid, een leven-lang-leren programma en de balans in waarderen van 
onderwijs- en onderzoekprestaties. 

- Investeren in weloverwogen groei en kwaliteit van het onderwijs onder andere via de onderwijskwaliteitsafspraken over 
‘onderwijsinnovatie’ en ‘intensievere studentenbegeleiding’. Dit zal in goed overleg met studenten en medewerkers 
gebeuren. Extra aandacht blijft uitgaan naar het communiceren over de besteding van deze middelen naar de studenten. 

- Aanpassing van de huidige onderwijsorganisatie met nadruk op de zes opleidingen en het RCSW: het plan is om de 
facultaire opleidingen onder te brengen in één facultair onderwijsinstituut onder leiding van een onderwijsdirecteur. De 
opleidingen in dat instituut zullen dan geleid worden door een opleidingsdirecteur. 

- Investeren in een aantrekkelijke onderzoekomgeving waaronder research datamangement, verbeteracties naar 
aanleiding van visitaties en ondersteuning van jonge onderzoekers.  

- Tot slot geldt 2021 als een veelbelovend jaar vanwege het in gebruik nemen van het nieuwe moderne Maria Montessori 
gebouw, waarbinnen de gehele faculteit vanaf januari werkzaam zal zijn. De faculteit verheugt ons op deze stimulerende 
en prettige werk- en studieomgeving. 
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 41.795 43.505 44.329 44.643 45.067 45.801 46.296 46.395 

Baten werk i.o.v. derden  13.836 14.456 14.131 16.014 15.509 14.452 13.845 13.983 

Overige baten derden 837 659 897 1.118 1.008 903 822 830 

Baten interne dienstverlening 1.836 1.211 1.770 2.286 1.748 1.643 1.635 1.651 

  58.305 59.831 61.127 64.061 63.332 62.799 62.598 62.859 
Lasten                 

Personele lasten 45.015 47.977 48.546 52.001 51.742 50.507 50.151 50.488 

Afschrijvingen 287 318 399 1.168 1.167 1.135 1.133 1.144 

Overige lasten 11.386 11.937 10.868 11.386 11.287 11.238 11.185 11.207 

  56.688 60.231 59.813 64.555 64.196 62.880 62.469 62.839 
                  
Saldo baten en lasten 1.617 -400 1.314 -494 -864 -81 129 20 

Financieel resultaat -1 0             

Exploitatieresultaat 1.615 -400 1.314 -494 -864 -81 129 20 
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Faculteit der Managementwetenschappen 
 
Algemeen 
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 vijf secties: 
Bedrijfskunde (5 kernleerstoelen); Bestuurskunde (1 kernleerstoel); Politicologie (2 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 2020 ongeveer 293 fte, waarvan ongeveer 216 fte WP. Het totaal 
aantal studenten is per 1 oktober 2020 gegroeid naar 5023. 

Perspectief  
Het voorbereidingstraject naar de begroting is ingrijpend veranderd. Het uitgangspunt voor deze begroting is enerzijds het 
middelenkader 2021 (de facultaire vertaling van de kaders uit de beleidsbrief) en anderzijds de ambities van de faculteit.  

Speerpunten: reductie van de werkdruk, versterking van het onderzoek, verdere profilering van de faculteit op basis van 
‘Responsible Governance for Sustainable Societies’, verdere vergroting van de maatschappelijke impact en de zichtbaarheid 
daarvan, uitbreiding van de onderwijsondersteuning en versterking van de expertise en ondersteuning op het vlak van 
onderwijs op afstand, versterking studentbegeleiding, studentwelzijn en loopbaanoriëntatie, talentontwikkeling, 
leiderschapsontwikkeling en versterking van de ondersteuning van het leiderschap binnen de faculteit, structurele uitbouw 
van het facultaire netwerk van externe relaties, internationalisering en het behalen van de EQUIS-accreditatie. 

In de toewijzing van middelen aan de secties worden, in afwijking van eerdere jaren, naast de studentenaantallen ook 
parameters vanuit het onderzoek meegewogen. Tevens is het door de toename aan middelen mogelijk om meer middelen 
toe te kennen aan activiteiten gerelateerd aan onderzoek, zowel in relatieve als in absolute zin. 

In de begrotingsgesprekken die zijn gehouden met de verschillende eenheden binnen de faculteit is specifiek ingegaan op de 
plannen en ambities van elke eenheid en welke middelen nodig zijn om deze te realiseren. Daarnaast wordt ruimte gegeven 
aan de secties om keuzes te maken ten aanzien van de inzet van de middelen die aan hen zijn toebedeeld. Dit geeft hen de 
mogelijkheid om op sectieniveau te bepalen hoe de middelen het best kunnen worden ingezet om de ambities van de sectie 
te realiseren. In 2021 zal in overleg met de diverse betrokkenen in de faculteit, waaronder de medezeggenschap, nader 
worden toegespitst welke kaders hierbij moeten gelden ten aanzien van de inzet van medewerkers in onderwijs, onderzoek 
en impact.  

Voor de nabije toekomst wordt een stabiele financiële situatie van de faculteit verwacht. Het blijft een uitdaging om de groei 
van de formatie gelijke tred te laten houden met de groei in inkomsten. Er wordt de komende jaren verder geïnvesteerd in 
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 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 27.300 29.784 30.379 30.730 30.860 31.933 32.222 32.705 

Baten werk i.o.v. derden  4.294 4.684 4.526 5.306 5.345 5.353 5.393 5.393 

Overige baten derden 586 537 565 462 453 440 373 376 

Baten interne dienstverlening 1.116 830 883 1.135 1.166 1.083 1.099 1.115 

  33.296 35.835 36.353 37.634 37.824 38.810 39.088 39.590 
Lasten                 

Personele lasten 25.105 27.621 28.503 30.079 30.621 30.741 30.932 31.001 

Afschrijvingen 251 275 258 250 255 260 265 271 

Overige lasten 6.724 7.653 6.364 6.980 7.076 7.417 7.595 7.841 

  32.080 35.549 35.124 37.309 37.952 38.419 38.793 39.113 
                  
Saldo baten en lasten 1.216 285 1.229 324 -127 392 296 477 

Financieel resultaat 0 0             

Exploitatieresultaat 1.216 285 1.229 324 -127 392 296 477 
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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 2021 zullen binnen het DCCN-gedeelte van de graduate school naar verwachting 22 promovendi hun 
promotietraject afronden. 10 van de promovendi zullen bij FSW promoveren, 11 bij FNWI en 1 bij het Radboudumc.  
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 371 mensen. Daarvan zijn 90 medewerkers aangesteld bij het DCCN. Ongeveer 278 
medewerkers zijn aangesteld bij de participanten of andere samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er nog 35 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 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 4.643 4.947 5.021 5.036 5.036 5.036 5.036 5.036 

Baten werk i.o.v. derden  4.512 5.120 4.649 4.977 4.850 4.469 4.113 4.119 

Overige baten derden 884 977 887 1.006 914 786 785 761 

Baten interne dienstverlening 745 302 250 396 408 420 420 420 

  10.784 11.347 10.806 11.415 11.207 10.710 10.352 10.335 
Lasten                 

Personele lasten 5.932 6.733 6.415 6.924 6.877 6.530 6.265 6.220 

Afschrijvingen 775 838 806 600 574 516 343 358 

Overige lasten 4.147 3.813 3.572 4.010 3.825 3.787 3.773 3.799 

  10.854 11.383 10.793 11.533 11.276 10.833 10.380 10.377 
                  
Saldo baten en lasten -70 -36 13 -118 -69 -123 -28 -42 

Exploitatieresultaat -70 -36 13 -118 -69 -123 -28 -42 
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Radboud Docenten Academie (RDA) 
 
Vanuit de grote betrokkenheid bij het maatschappelijke en groeiende probleem van het lerarentekort, heeft de Radboud 
Docenten Academie de afgelopen jaren met volle inzet meegewerkt aan lokale, regionale en landelijke initiatieven om het 
lerarentekort tegen te gaan en de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren. Die inspanningen zijn niet voor niets 
geweest, want ze hebben ook daadwerkelijk geleid tot een kwalitatief betere opleiding en een verhoogde instroom, ook in de 
tekortvakken. In de terugkoppeling van de visitatiecommissie naar aanleiding van ons zelfevaluatierapport en het online 
locatiebezoek werd dat vrijdag 2 oktober 2020 volmondig bevestigd. Voldoendes op alle onderdelen en veel complimenten 
voor wat er tot stand is gebracht. Zoals één van de collega’s zo mooi zei: het was een visitatie met een gouden randje. Daar 
zijn we trots op.  
 
Ondanks al onze inspanningen en die van vele andere collega’s in het land, dreigt desondanks het lerarentekort verder op te 
lopen. Actuele cijfers over hoe groot de huidige tekorten exact zijn ontbreken, maar de verwachtingen zijn dat er in 2024 een 
extra tekort van 1970 fte is in het po en 1300 fte in het vo. Deze raming komt uit Eindconclusies over aanpak lerarentekort 
van Merel van Vroonhoven. Door het lerarentekort staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk en dat heeft een 
schadelijke impact op een hele generatie opgroeiende kinderen. 
Mede naar aanleiding van het rapport van Vroonhoven hebben het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging 
Hogescholen (VH) twee nieuwe ambities geformuleerd: 
 

1. in 2025 wordt iedereen die leraar kan en wil worden optimaal ondersteund om een leerroute te volgen c.q. te 
kiezen die aansluit bij zijn of haar kennis, ervaring en ambities; 

2. in 2030 worden alle studenten opgeleid volgens het concept van ‘Samen Opleiden & Professionaliseren’. 

Dat zijn grote ambities die veel gaan vragen van alle partners die hierbij betrokken zijn, ook van de Radboud Docenten 
Academie. Die grote ambities zijn ook nodig, want zoals Vroonhoven terecht schrijft in haar rapport: het lerarentekort is een 
veelkoppig monster met verschillende oorzaken. Dit monster bestrijden is complex en vraagt om een integrale aanpak en 
structurele samenwerking. Als het ons lukt om die integrale en structurele samenwerking te realiseren, dan zal de 
maatschappelijke impact groot zijn.  
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 3.052 3.274 3.339 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 

Baten werk i.o.v. derden  540 566 308 380 499 512 557 591 

Overige baten derden 257 282 173 291 301 349 360 392 

Baten interne dienstverlening 238 330 324 235 215 234 237 231 

  4.087 4.451 4.143 4.267 4.374 4.455 4.514 4.574 
Lasten                 

Personele lasten 3.527 3.813 3.685 4.077 4.300 4.405 4.475 4.527 

Afschrijvingen 48 37 37 16 12 12 12 10 

Overige lasten 697 765 619 612 598 608 631 641 

  4.272 4.615 4.340 4.705 4.910 5.025 5.118 5.178 
                  
Saldo baten en lasten -185 -164 -197 -438 -536 -570 -604 -604 

Financieel resultaat 0 0   0 0       

Exploitatieresultaat -185 -164 -197 -438 -536 -570 -604 -604 
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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. De ambitie en 
speerpunten voor 2021: 
 

 
In 2021 zullen de divisies Academic Affairs en  Campus & Facilities starten met een nieuwe ingerichte organisatie.  De 
doorlichting van de kolom Informatisering, Automatisering en Universiteitsbibliotheek zal begin 2021 worden afgerond en 
daarna zal ook de divisie Information Systems opnieuw worden ingericht. 
 
 

regulier
2021

corona
2021

DORS
2021

begroting
2021

regulier
2022

DORS
2022

raming
2022

raming
2023

raming
2024

raming
2025

 Radboud Services Bedrijfsbureau 300            300-            900-            900-            150            900-            750-            -             -             -             
 Divisie Academic Affairs -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 Divisie Information Services 300-            -             -             300-            150-            -             150-            -             -             -             
 Divisie Finance & Control -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 Divisie Human Resources -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 Divisie Campus & Facilities 234-            3.429-         -             3.662-         234-            -             234-            -             -             -             
 Divisie Marketing & Communications -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
 totaal 234-            3.729-         900-            4.862-         234-            900-            1.134-         -             -             -             

exploitatieresultaat
bedragen x € 1.000

 
 

• Het Bedrijfsbureau heeft voor 2021 een positief resultaat begroot van 300.000 euro, dat is inclusief een in te vullen 
besparing van 200.000 euro. De besparing, door vacatures tijdelijk niet in te vullen, zal ook gerealiseerd worden bij 
de divisies en is niet uitsluitend voor het Bedrijfsbureau bedoeld.  
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• Information Services heeft geen sluitende begroting 2021, er is een tekort begroot van 300.000 euro. In 2020 was 
een tekort begroot van 404.000 euro. Het tekort voor 2021 is grotendeels te verklaren door een tekort bij 
Decentraal Netwerkbeheer. De centrale financiering voor dit deel van het netwerk is niet meer voldoende. De vraag 
naar draadloze bereikbaarheid (WiFi) neemt toe zowel qua areaal als qua dichtheid. Daarnaast stijgt de prijs van de 
in te zetten apparatuur. . Als taakstelling is aangehouden dat de raming 2023 structureel sluitend moet zijn, het 
begrote tekort in 2021 wordt gefaseerd omgebogen naar een sluitende exploitatie in 2023. In het reorganisatieplan 
van Information Services zal hier rekening mee gehouden worden. 

• Bij de meerjarenraming is uitgegaan dat de tijdelijke corona maatregelen in 2022 zijn opgeheven. In de 
meerjarenraming is buiten beschouwing gelaten wat de structurele gevolgen zullen zijn na de corona periode. Een 
structurele vorm van hybride onderwijs en werken zal gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de catering- en 
onderwijsvoorzieningen alsook de werkplekken op de campus, de omvang van de gevolgen is op dit moment nog 
niet in te schatten.  

• In de raming 2022 is rekening gehouden met kosten van DORS. Een inschatting van de kosten is op dit moment nog 
moeilijk te maken, dat hangt ook af van de uitkomsten van het reorganisatieplan van Information Services. Voor 
2022 is voorlopig 900.000 euro geraamd, gelijk aan de begroting 2021. 

• Voor het Radboud Sportcentrum (Campus & Facilities) is een tekort begroot van 234.000 euro. In 2021 zal een 
nieuw, sluitend, businessplan ontwikkeld gaan worden voor sport. Uitgegaan wordt dat de exploitatie in 2023 
sluitend zal zijn. 
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Radboud Services 

bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Raming 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 47.762 49.305 50.251 55.712 55.451 55.451 55.451 55.110 

Baten werk i.o.v. derden  0 0 315 557 557 557 557 557 

Overige baten derden 23.647 22.704 13.882 20.162 21.950 21.950 21.950 21.950 

Baten interne dienstverlening 61.486 61.548 57.258 62.030 66.457 66.691 66.691 66.691 

  132.895 133.557 121.707 138.461 144.414 144.648 144.648 144.307 
Lasten                 

Personele lasten 58.918 60.365 59.888 65.916 66.762 66.012 66.012 65.821 

Afschrijvingen 4.882 5.385 5.220 5.549 5.572 5.634 5.677 5.747 

Overige lasten 69.078 67.169 62.858 70.947 72.325 72.175 72.175 72.025 

  132.877 132.919 127.966 142.411 144.659 143.820 143.863 143.593 

                  
Saldo baten en lasten 18 638 -6.260 -3.950 -245 828 785 715 

Financieel resultaat -560 -518 -513 -498 -502 -523 -512 -539 

Exploitatieresultaat -542 120 -6.773 -4.448 -747 306 273 176 

* incl. Mercator Science Park        
 
Bestuurbureau 

bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 1.730 2.672 2.753 3.284 3.284 3.284 3.284 3.284 
Baten werk i.o.v. derden (incl. mutatie 
ohw) 134               

Overige baten derden 30 4 23 4 4 4 4 4 

Baten interne dienstverlening 174 156 130 270 270 270 270 270 

  2.069 2.832 2.906 3.558 3.558 3.558 3.558 3.558 
Lasten                 

Personele lasten 1.367 2.309 2.562 3.019 3.019 3.019 3.019 3.019 

Afschrijvingen   0 0 0 0 0 0   

Overige lasten 472 523 337 539 539 539 539 539 

  1.839 2.832 2.899 3.558 3.558 3.558 3.558 3.558 
                  
Saldo baten en lasten 230 0 7 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat 230 0 7 0 0 0 0 0 
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Concern Informatie Systemen 
 
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. 
 
De CIS begroting laat voor 2021 een fors tekort van 7,3 miljoen euro zien. De opstelsom van reguliere kosten en lopende 
projecten binnen CIS is reeds 5 miljoen euro hoger dan de toegewezen baten. Daarnaast zijn/worden een aantal nieuwe 
programma’s opgestart met een hoge mate van urgentie of onvermijdelijkheid, zoals de vervanging van de roostersoftware, 
het verbeterprogramma bescherming persoonsgegevens (VBP) en het programma informatiebeveiliging (IB).   
• Het programma VBP betreft het verder formaliseren van de Privacy Governance waarbij m.n. de rol van de DPMs 

(decentraal) verder wordt geformaliseerd. Daarnaast worden de ondersteunende processen in de faculteiten 
geharmoniseerd en wordt het register van verwerkingsactiviteiten op orde gebracht 

• Het programma ‘vervanging roostersoftware’ bevat naast de aanbesteding en implementatie van een nieuw 
roosterpakket ook een verdere harmonisatie van de roosterprocessen. 

• Het programma IB bestaat uit meerdere projecten. Er is aandacht voor de opzet van de security-organisatie en 
risicomanagement, het inrichten van een Security Operating Centre (SOC), awareness campagne, implementatie van 
Multi Factor Authenticatie, inrichting tool t.b.v. anti-phishing, Mobile Device Management (MDM), Mobile Application 
Management (MAM) en operationeel security management. 

Tijdens de voorbespreking is de zorg uitgesproken over de (personele) haalbaarheid van deze plannen. Uiteindelijk is 
afgesproken om in het belang van de voortgang, deze begroting als een het maximale kader te beschouwen en de komende 
maanden door de projectrealisaties en detaillering van de plannen tot een scherper beeld te komen. 
 
Informatiedomein Onderwijs 
In 2021 wordt het driejarig programma ‘Onderwijsvernieuwing met ICT’ vervolgd. Doel is de bereikte resultaten uit te 
bouwen en te komen tot structureel toepassen van onderwijsinnovatie. 
 
Informatiedomein Onderzoek 
Met behulp van het programma Research Data Management stelt de RU zich als doel dat 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 begin 2021 vervangen door Hora Finita. 
 
Informatiedomein Studenten 
In 2021 wordt de inrichting van Osiris aangepast zodat privacygevoelige gegevens in het systeem volgens de AVG-regels 
gedeeld kunnen worden. 
 
Informatiedomein Communicatie 
In 2021 wordt verder gewerkt aan het project ‘klantgericht online’ plaats, waarin volgens het opgestelde content 
management plan de website van de RU wordt vernieuwd. Ook krijgt het CRM een update. 
 
Informatiedomeinen Financiën en Personeel 
In 2020 is het ERP-systeem (Financiën, Personeel) doorgelicht door een externe partij. Op basis van de uitkomst is besloten 
om het ERP-systeem te upgraden naar Oracle 12.2.8 en parallel daaraan een onderzoek te starten voor het vervangen van de 
on-premise variant van Oracle door de Cloudvariant van Oracle of door een ander pakket. 
 
Informatiedomein Facilitair 
Een in 2020 gestarte pilot om de bezetting van studiewerkplekken bij de UB te meten en tonen, loopt door in 2021. Na afloop 
van de pilot wordt bezien of dit systeem verder over de campus uitgerold zal worden. 
 
Domein Informatievoorziening 
Voornaamste speerpunt in 2021 is het inrichten en in gebruik nemen van een digitale samenwerkingsomgeving met behulp 
van Office 365. De hiertoe behorende applicaties zoals Office Proplus, Mail in de Cloud, OneDrive en Teams (met 
onderliggend Sharepoint) zullen in 2021 gefaseerd op de werkplek beschikbaar worden gesteld. Omdat hiermee de huidige 
manier van (samen)werking verandert, krijgt de adoptiefase van het project veel aandacht. 
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 11.274 12.895 13.150 12.947 12.947 12.835 12.835 12.835 

Baten interne dienstverlening 285 287 301 207 235 235 235 235 

  11.559 13.182 13.451 13.154 13.182 13.070 13.070 13.070 
Lasten                 

Personele lasten 700 500 279 350 350 350 350 350 

Afschrijvingen 502 370 354 280 258 250 250 250 

Overige lasten 12.351 16.425 15.092 19.819 19.080 16.078 15.982 15.916 

  13.553 17.294 15.725 20.449 19.688 16.678 16.582 16.516 
                  
Saldo baten en lasten -1.994 -4.113 -2.274 -7.295 -6.507 -3.609 -3.513 -3.446 

Financieel resultaat -1               

Exploitatieresultaat -1.995 -4.113 -2.274 -7.295 -6.507 -3.609 -3.513 -3.446 
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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

Realisatie Prognose Begroting Bij- Begroting Raming Raming Raming Raming
(bedragen x 1.000 euro) 2019 2020 2020 stellingen 2021 2022 2023 2024 2025

BATEN
1. Toewijzingen vanwege CvB 23.175          26.263          25.754          1.323            27.077          25.918          25.918          24.683          24.683          
2. Overige baten 730               1.127            1.065            -                    1.065            999               918               822               758               

23.905          27.390          26.819          1.323            28.142          26.917          26.836          25.505          25.441          

ACTIVITEITEN
1. Personeel gerelateerde activiteiten 4.131            5.302            5.182            -50                5.132            5.132            5.132            5.132            5.132            
2. Studentenvoorzieningen 2.596            2.472            2.472            186               2.658            2.658            2.658            2.658            2.658            
3. Algemene bestuurskosten 2.569            2.338            2.744            -286              2.458            2.458            2.458            2.458            2.458            
4. Contributies en bijdragen 1.534            1.291            1.233            48                 1.281            1.281            1.281            1.281            1.281            
5. Centrale stimuleringsmiddelen 8.095            10.310          11.341          1.050            12.391          11.432          11.432          10.232          10.232          
6. Diversen 5.033            4.908            4.447            -225              4.222            3.956            3.875            3.744            3.680            

23.958          26.621          27.419          723               28.142          26.917          26.836          25.505          25.441          

EXPLOITATIERESULTAAT -53                769               -600              600               -                    -                    -                    -                    -                    
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Toewijzingen cvb 23.175 25.754 26.263 27.077 25.918 25.918 24.683 24.683 

Overige baten derden 727 753 753 312 246 753 753 753 

Baten interne dienstverlening 669 312 374 753 753 165 69 5 

  24.572 26.819 27.390 28.142 26.917 26.836 25.505 25.441 
Lasten                 

Personele lasten 6.342 5.565 7.774 7.790 7.790 7.790 7.790 7.790 

Afschrijvingen 0               

Overige lasten 18.283 21.854 18.847 20.352 19.127 19.046 17.715 17.651 

  24.625 27.419 26.621 28.142 26.917 26.836 25.505 25.441 
                  
Saldo baten en lasten -53 -600 769 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat -53 -600 769 0 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.  
 
De uitwerking van de campusstrategie in het campusplan is door Corona vertraagd en zal naar begin 2021 doorschuiven. 
Voor de huidige begroting is gebruik gemaakt van een verdere update van de laatst vastgestelde MIP (met goedkeuring 
Stichtingsbestuur en advies vanuit de GV uit 2017), waarin de projecten zijn benoemd die nu in uitvoering zijn genomen, 
besloten zijn (zoals Digitaal Toetsen, Huisvestingplan FNWI, Horeca Huygens en HEN++), of die nog besloten moeten worden 
(renovatieprojecten, herbestemming Erasmus en huisvesting Geesteswetenschappen). 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor wat betreft het vraagstuk renovatie Erasmusgebouw loopt. In deze begroting zijn 
indicatief al de investeringen ingeschat die hoger uitkomen dan in de MIP 2017 voorzien, een en ander sterk afhankelijk van 
keuzes. Tevens is rekening gehouden met de overdracht van gebouwen van de voormalige Medische Faculteit (w.o. 
Tandheelkunde, Prekliniek, Dierenlaboratorium en het Researchgebouw) eind 2019 tegen een boekwaarde van circa 67 
miljoen euro aan het Radboudumc. In 2020 is ook de overdracht van terreinen aan Radboudumc vormgegeven. 
 
Naar verwachting zal mede door de ontwikkelingen rondom Corona het Campusplan eind 2020/begin 2021 gereed zijn en 
kunnen de definitieve consequenties/prognoses worden opgenomen in de nieuwe MIP. 
 
Vanaf 1 april 2020 zijn de Mercator-gebouwen van Campus BV overgedragen aan Vastgoed. De bijbehorende activiteiten zijn 
overgegaan naar Campus & Facilities (meer specifiek Mercator Science Park). Voor Vastgoed betekent dit dat hier de 
verwachte investeringen en afschrijvingen in de Mercatorgebouwen worden verantwoord. De afschrijvingslasten op de 
gebouwen worden binnen Vastgoed verantwoord en conform doorbelast aan Campus & Facilities. Derhalve resultaatneutraal 
voor Vastgoed. 
 
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 2021 een negatief exploitatiesaldo van circa 2,2 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de rekenkundig 
geactualiseerde MIP en het vastgestelde GEM tarief 2021. Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door hogere 
afschrijvingskosten dan er baten zijn. Daarnaast is het effect van de overdracht van de gebouwen aan Radboudumc zichtbaar. 
Dit geeft een extra tekort in de periode 2020-2024. Voor 2024 is een extra last opgenomen voor geraamde sloopkosten ad € 
2 mln. 
 
In totaal wordt voor 2021 29,2 miljoen euro aan investeringen verwacht. Dit betreft voornamelijk: 
- Realisatie nieuwbouw Maria Montessori (FSW), afronding en verhuizing onderwijs en onderzoek (€ 4,6 mln.) 
- Realisatie aanpassingen voor FNWI conform het huisvestingsplan FNWI (€ 3,8 mln.) 
- Energie HEN++ (€ 4,9 mln.) 
- Realisatie Digitaal Toetsen in Comeniuslaan 4 voor een periode van 10 jaar(€ 3,7 mln.) 
- Terreinaanpassingen (infra) Heyendaal zuid, afwerking terrein rondom Maria Montessori (€ 0,9 mln.) 
- Kleine werken / functionele aanpassingen (€ 7,5 mln.) 
- Energiebesparingsmaatregelen (€2,9 mln.) 
 
Voor de periode 2020-2024 is er een totaal investeringsvolume van circa 154 miljoen euro geraamd. In hoofdstuk 6 wordt 
nader ingegaan op de ontwikkeling van de balansposities en de kasstroom. 
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bedragen x € 1000,- 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Prognose 

2020 
Begroting 

2021 
Raming 

2022 
Raming 

2023 
Raming 

2024 
Raming 

2025 

Baten                 

Overige baten derden 18 17 17 17 17 17 17 17 

Baten interne dienstverlening 19.551 17.668 18.189 19.727 20.222 20.771 21.316 21.903 

  19.569 17.685 18.206 19.744 20.239 20.788 21.333 21.920 
Lasten                 

Personele lasten 0               

Afschrijvingen 22.169 17.814 18.610 19.254 19.097 19.223 19.341 20.110 

Overige lasten 3.208 2.662 2.956 2.647 2.647 2.647 4.647 2.647 

  25.377 20.476 21.566 21.901 21.744 21.870 23.988 22.757 
                  
Saldo baten en lasten -5.808 -2.791 -3.360 -2.157 -1.504 -1.081 -2.656 -838 

Exploitatieresultaat -5.809 -2.791 -3.360 -2.157 -1.504 -1.081 -2.656 -838 
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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 Campus Detachering B.V. 
en Radboud University Participations 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. 
 
Campus Detachering B.V. 
Voor Campus Detachering B.V. geldt dat op korte termijn een onderzoek wordt gestart naar de optimale toekomstige 
vormgeving voor de detachering van studenten op de campus.  
 
In deze begroting is vooralsnog uitgegaan van voortzetting van de huidige activiteiten, met dien verstande dat alleen omzet 
begroot wordt voor alleen nog maar de Radboud Universiteit. Om een kostendekkende begroting te realiseren dient het 
tarief te stijgen. Hiervoor is uitgegaan van een brutomarge van 8,4%, noodzakelijk om de begrote kosten te kunnen dekken. 
Dit heeft ook impact op de kosten van de afnemers. 
 
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. Momenteel heeft RU Participations een tweetal deelnemingen, t.w. TF2 Devices B.V. (51%-aandeel) en Secmatix 
B.V. (sinds 1 april 2020 50%-aandeel en Radboudumc overige 50%). Voor TF2 Devices geldt dat het de bedoeling is om het 
bedrijf uiteindelijk te laten overnemen door een externe partij. TF2 Devices B.V. produceert en commercialiseert 
hoogwaardige halfgeleiderstructuren voor toepassing in onder andere zonnecellen en communicatieapparatuur.  
Op 2 juni 2020 is door de Rechtbank Oost-Brabant het faillissement van Secmatix B.V. uitgesproken en is er een curator 
benoemd die het faillissement verder zal afwikkelen. 
 
Voor B.V. Campus Radboud Universiteit en Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. geldt dat gedurende 2020 een 
herstructurering is doorgevoerd. De activiteiten en de activa en passiva van B.V. Campus Radboud Universiteit zijn in 2020 
onder de naam Mercator Science Park  overgeheveld naar de Radboud Universiteit i.c. bij de eenheid Vastgoed. De 
activiteiten en de activa en passiva van Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. zijn in 2020 overgeheveld naar de 
Radboud Universiteit i.c. bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid/CPO. Beide B.V.’s zijn opgeheven en maken geen onderdeel 
meer uit van de Radboud University Holding B.V.  
 
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. 
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 (x € 1.000)

RU
Participations 

B.V.
RU Holding 

B.V.

Campus
Detachering 

B.V.

B.V. Campus 
Radboud 

Universiteit

RU
Holding 

geconsolideerd

prognoseresultaat 2020 250-                -                 6                    70                    174-                     
begrotingsresultaat 2021 -                 -                 5                    -                   5                        
raming resultaat 2022 -                 -                 5                    -                   5                        
raming resultaat 2023 -                 -                 5                    -                   5                        
raming resultaat 2024 -                 -                 5                    -                   5                        
raming resultaat 2025 -                 -                 5                    -                   5                        
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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 2021 en loon- en prijspeil 2020. 
 
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 (2015-2017) 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: 
 

 
 
Inclusief de voorinvesteringen is het beeld per faculteit als volgt: 

 
 
In het afzonderlijke plan inzake de kwaliteitsafspraken is de besteding van deze middelen toegelicht. 
  

bedragen in € x 1000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- FFTR 0 0 167 167 249 270 322 367
- FdL 0 0 619 619 925 1.003 1.197 1.363
- FdR 0 0 784 784 1.171 1.270 1.515 1.725
- FSW 0 0 1.217 1.217 1.816 1.971 2.351 2.677
- FdM 0 0 1.062 1.062 1.586 1.721 2.053 2.338
- FNWI 0 0 774 774 1.156 1.254 1.496 1.703
- FMW-UMC 0 0 846 846 1.263 1.370 1.634 1.861
  Totaal 0 0 5.469 5.469 8.166 8.859 10.568 12.034

bedragen in € x 1000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- FFTR 112 112 279 279 361 382 434 479
- FdL 134 134 753 753 1.059 1.137 1.331 1.497
- FdR 821 821 1.605 1.605 1.992 2.091 2.336 2.546
- FSW 292 292 1.509 1.509 2.108 2.263 2.643 2.969
- FdM 821 821 1.883 1.883 2.407 2.542 2.874 3.159
- FNWI 1.650 1.650 2.424 2.424 2.806 2.904 3.146 3.353
- FMW-UMC 1.052 1.052 1.898 1.898 2.315 2.422 2.686 2.913
  Totaal 4.882 4.882 10.351 10.351 13.048 13.741 15.450 16.916
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Bijlage 5 – Specifieke tabellen 
 
 
Rijksbijdrage 2020 – 2021 

 
 
De belangrijkste meerjarige fluctuaties in de rijksbijdrage zijn:  
Plussen 
- De looncompensatie 2020 ad 7,5 miljoen euro. 
- De referentieramingen (reeksen t/m 2020) die een oploop kennen van 5,1 miljoen euro in 2021 tot 8,8 miljoen euro in 

2025 waarbij rekening is gehouden met afdekking van de Van Rijnkorting. 
- De oploop van de studievoorschotmiddelen ad 4,5 miljoen euro.  
Minnen 
- De ‘Van Rijnkorting’ ad 4,2 miljoen euro in 2022 en 3,3 miljoen euro vanaf 2023. 
- De korting inzake ‘Doelmatiger onderwijs’ uit 2018 neemt in 2021 toe met 0,5 miljoen euro (laatste oploop). In totaal komt 

de korting daarmee uit op structureel ca. 2,1 miljoen euro.  
 
 
Aantal promoties 2012-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

waarvan: waarvan:
in € x miljoen Begr. 2021 t.o.v. loon/prijs reële toe-/ Prognose Begroting

Begr. 2020 afname 2020 2021
- marktaandeel inschrijvingen en graden -0,5 -0,5 -0,5
- marktaandeel promoties 0,7 0,7 0,7
- oploop SV-middelen 4,5  4,5  4,5
- looncompensatie 2020 7,5 7,5 7,5
- prijscompensatie 2020* 1,0 1,0 1,0
- prijscompensatie 2021 (eigen inschatting) 1,5 1,5 1,5
- referentieramingen studentenaantallen (reeksen t/m 2020) 5,1 5,1 5,1
- overheveling NWO-middelen (bijstelling 1e tranche) 0,3 0,3 0,3
- overheveling NWO-middelen (bijstelling 2e tranche) 0,8 0,8 0,8
- compensatie halvering collegegelden (kleine oploop) 0,2 0,2 0,2
- korting doelmatiger onderwijs (laatste oploop) -0,5 -0,5 -0,5
- overige 0,2 0,2  0,2
Totaal 20,8 10,0 10,8 9,6 11,2
* raming in begroting 2020 was € 1 mln., realisatie is € 2 mln.

FFTR FdL FdR FSW FdM FNWI UMC RDA 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

2019 20 19 15 53 22 105 212 1 447

Prognose 0
2020 15 20 13 59 10 90 160  367

2021 18 25 15 57 18 100 200 1 434

2022 18 27 14 55 18 100 185 417

2023 18 25 15 57 18 99 185 417
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Honoursmiddelen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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
- verrekening cohort 2017/18**** 38 -28 13 79 -32 25 21 116
2021 52 110 118 353 97 156 232 1.118 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
**** mutatie t.o.v. verrekeningen cohorten 2014-2016



   

70 

Bijlage 6 – Overzicht risico’s en beheersmaatregelen 
 

Externe ontwikkelingen Risico Beheersmaatregelen 
Externe (strategische) risico’s 
Covid-19 
In 2020 is de universiteit, Nederland, Europa 
en de rest van de wereld geconfronteerd 
met de uitbraak van het COVID-19 
(coronavirus). De noodzakelijke en 
ingrijpende maatregelen, die de 
rijksoverheid heeft getroffen om 
verspreiding van het risico te mitigeren, 
hebben verstrekkende gevolgen voor de 
universiteit.  

Door COVID-19 loopt de  universiteit 
diverse risico’s, waaronder studenten en 
medewerkers die ziek worden en 
eventueel overlijden, een afname van de 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
door off campus werken en online 
onderwijs, toegenomen werkdruk door 
o.a. wijzigingen in roosters en 
werkzaamheden, toegenomen kosten 
(o.a. de huur van grotere zalen op 
externe locaties) en de afname van 
inkomsten (o.a. catering, horeca, les- en 
collegegelden, later afstuderen, later 
promoveren en minder internationale 
aanmeldingen).  

Het is de verwachting in deze begroting dat 
maatregelen en beperkingen van 2020 ook 
in 2021 voor een lange periode van kracht 
zullen zijn. De universiteit volgt de 
richtlijnen van het RIVM om de 
gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te 
beperken. Er zijn maatregelen getroffen om 
online onderwijs en tentaminering zo goed 
mogelijk te faciliteren en ondersteunen. 
Waar mogelijk, binnen de geldende 
richtlijnen, wordt fysiek onderwijs 
aangeboden. Er zijn extra middelen ter 
beschikking gesteld voor verlenging van 
arbeidscontracten indien vertraging is 
opgelopen door Covid-19. De werkdruk 
staat standaard op de bestuursagenda en 
de universiteit maakt geld vrij om de 
werkdruk te verminderen. De financiële 
uitgangspositie van de universiteit is 
robuust. Gegeven een grote mate van 
(lumpsum) overheidsfinanciering en de 
liquiditeits- en solvabiliteitspositie op de 
korte en middellange termijn, worden geen 
liquiditeitsproblemen verwacht en is de 
continuïteit van de universiteit als geheel 
niet in gevaar.  

Politieke factoren  
De Strategische Agenda Hoger Onderwijs en 
Onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ uit 
2019 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. 
Tevens vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats in maart 2021.  
Ook de Investeringsagenda van de 
Kenniscoalitie en het Strategisch Plan van 
NWO zijn in dit kader relevant. 
 

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 op hoofdlijnen aan op 
het OCW model en leidt jaarlijks tot 
bijsturing van de interne middelenverdeling 
naar de eenheden. Actieve representatie 
van de universitaire 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. 

Demografische factoren  
De prognose van regionale krimp is een 
demografische factor voor de universiteit. 
Waar de totale Nederlandse bevolking 
volgens de meest recente CBS-prognose 
(2019) alleen maar blijft toenemen tot 19,0 
miljoen inwoners in 2039, 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 laat een stijgende trend zien 
over de afgelopen jaren. 
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Externe ontwikkelingen Risico Beheersmaatregelen 
 
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. 
 

Als gevolg van toenemende concurrentie 
(m.n. in het SSH domein) bestaat het 
risico dat de omvang van de tweede en 
derde geldstroom terugloopt. Als gevolg 
hiervan kan de  kwaliteit en kwantiteit 
van 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. 

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. 

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.  

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. 

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

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

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. 

Operationele / strategische risico’s 
Voor het behalen van de doelen op 
onderwijs- en onderzoeksgebied  is het 
aantrekken en behouden van voldoende 
personeel, van hoge kwaliteit, 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. 

Voor kwalitatief hoogstaand onderzoek is 
wetenschappelijke integriteit essentieel.     

Als gevolg van 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 
integriteitsbijeenkomsten met een 
specifiek thema. 

De komende jaren investeert de universiteit 
projectmatig  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). Regelmatig 
vinden evaluaties plaats  om “lessons 
learned” vast te stellen. 
De huisvestingsvisie en actualisatie van de 
meerjaren investeringsprognose (MIP) 
worden begin 2021 afgerond. 
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Bijlage 7 – Uitgangspunten begroting 
 
 
Algemeen 
 
Loon- en prijsniveau 
De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 is voor wat betreft de rijksbijdrage opgesteld op loon- en prijspeil 2020 
conform de beschikking van OCW. De lasten zijn begroot op loonpeil 2020 en prijspeil 2021. 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.  
 
Ontwikkeling baten 
 
Collegegelden 
Voor 2021 zijn de collegegeldbaten begroot op 47,1 miljoen euro tegenover 43,7 miljoen euro volgens de prognose 2020. De 
toename met 3,4 miljoen euro wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal ingeschreven studenten (van 
22.976 naar 24.104) en de verhoging van het wettelijk collegegeld met 1,2%12. Meerjarig is 47 miljoen euro geraamd waarbij 
is uitgegaan van 24.000 studenten. 
 
Rijksbijdrage 
De voor 2021 begrote rijksbijdrage ad 349,4 miljoen euro neemt ten opzichte van de begroting 2020 toe met ca. 21 miljoen 
euro. Dit betreft voor 10 miljoen euro loon- en prijscompensatie. In bijlage 5 is een specificatie opgenomen.   
 
Het aandeel van de Radboud Universiteit in het totaal van de bekostigde inschrijvingen en graden neemt al sinds 
bekostigingsjaar 2013 af. Het aantal bekostigde inschrijvingen is t.o.v. de bekostiging 2020 toegenomen met 3,7% en het 
aantal bekostigde graden met 6,7%. De toename van de inschrijvingen blijft iets achter bij de landelijke groei, de toename 
van de graden is iets hoger dan de landelijke groei. Per saldo leidt dit voor 2021 tot een afname van de rijksbijdrage met 0,5 
miljoen euro (in 2020 bedroeg de afname 1,8 miljoen). Meerjarig is uitgegaan van een gelijkblijvend marktaandeel. De 
promotiemiddelen nemen echter met 0,7 miljoen euro toe (in 2020 bedroeg de toename eveneens 0,7 miljoen). Daardoor 
stijgt het totale marktaandeel voor 2021 licht: 
 
 Prestatie-ontwikkeling 

                    
(bedragen x  1 miljoen euro) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

                    
 
De ontwikkeling van het procentuele aandeel van de Radboud Universiteit in de totale rijksbijdrage voor universiteiten is als 
volgt: 
 
 Aandeel in rijksbijdrage universiteiten 
                    
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
                    
             

Aandeel Radboud Universiteit 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16% 8,08% 7,63% 7,50% 7,53% 
idem excl. WU 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16% 8,08% 8,05% 7,92% 7,95% 

                    
NB: excl. kleine universiteiten          

 
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. 
 

                                                      
12 2019-2020: € 2.083, 2020-2021: € 2.143, 2021-2022: € 2.168 
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Sinds de door OCW in 2017 doorgevoerde modelwijziging waarbij de promotiemiddelen zijn afgetopt tot maximaal 20% van 
de onderzoekmiddelen, worden de promotiemiddelen verdeeld op basis van 3 jaargemiddelden. Voor 2021 zijn daarbij de in 
2017-2019 gerealiseerde promoties van belang. Het gemiddelde in deze jaren bedraagt 424 promoties. Een toename met 
11,7 ten opzichte van het gemiddelde uit de jaren 2016-2018 (412,3). Bij de overige universiteiten was de mutatie per saldo 
kleiner waardoor het marktaandeel van de Radboud Universiteit is toegenomen met ca. 0,7 miljoen euro. In bijlage 5 is een 
specificatie opgenomen van de in 2012-2019 gerealiseerde en de voor 2020-2023 geraamde aantallen promoties. 
 
 
Ontwikkeling lasten 
 
In deze begroting en de meerjarenraming is ten opzichte van 2020 uitgegaan van de volgende ontwikkelingen: 
 
Personele lasten 
- Brutolonen. In de begroting 2021 is uitgegaan van loonpeil 2020, omdat de CAO/loonontwikkeling voor 2021 nog niet 

bekend is (de huidige CAO loopt tot en met 31 december 2020). 
- Werkgeverslasten (sociale en pensioenlasten). De premies 2021 zijn nog niet bekend.  
 
Materiële lasten. 
De interne huisvestingstarieven stijgen in 2021 met 5%, met name als gevolg van diverse prijsstijgingen o.a. wettelijke lasten 
(Onroerend Zaakbelasting), schoonmaakkosten (in totaal 6,5%). Daarnaast stijgen de kapitaalslasten (afschrijvingen) met 3%. 
 

                                                                                       GEM-tarieven 
        
   Tarief Tarief 

(per functioneel netto vierkante meter) 2021 2020 
        
        

Categorie I Opslagruimte 160,0 152,0 
Categorie II Kantoor- en onderwijsruimte 279,0 265,0 
Categorie III Laboratoria 411,0 391,0 
        

 
- De overige materiële lasten stijgen in 2021 met 1,5% (raming index 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 2021 eveneens begroot op 0 procent. Er zal, boven staffelbedragen, sprake zijn van een negatieve 
rente bij de banken. Teneinde negatieve rente (zoveel als mogelijk is) te voorkomen is medio 2020 een rekening geopend 
bij het Ministerie van Financiën waarover geen negatieve rente wordt berekend. De rente-ontwikkelingen worden 
nauwgezet gevolgd. 
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