
Samenvatting begroting 2018-2021 
 
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ontvangt jaarlijks een subsidie van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast dit budget, de Rijksbijdrage, wordt collegegeld en overige 
middelen ontvangen. Deze middelen worden verdeeld binnen de universiteit. Het totaal van de te verdelen 
midden in 2018 is M€ 400,6. De grafieken op deze webpagina vormen een samenvatting van de verkregen 
middelen en de allocatie (verdeling) daarvan op hoofdlijnen.  
 
De opbouw van de beschikbare middelen voor 2018 is in de onderstaande grafiek weergegeven: 
 

 
 
 
Om de verkregen middelen optimaal in te zetten wordt bij de verdeling van de middelen naar de faculteiten het 
Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) model gebruikt. Dit houdt in dat het College van Bestuur universitaire 
bijdragen aan de faculteiten geeft, die worden ingezet voor onderwijs, onderzoek en beheer. Aan de 
expertisecentra en ten behoeve van de werkbudgetten (waaronder het Werkbudget Huisvesting) worden door het 
College van Bestuur middelen ter beschikking gesteld om de afgesproken activiteiten ten behoeve van de 
faculteiten te kunnen uitvoeren.  
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De universitaire bijdragen aan de faculteiten, ondersteunende diensten en werkbudgetten zijn in 2018 als volgt 
verdeeld: 
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Middelen studievoorschot (instemming Universiteitsraad en faculteitsraden) 
Er wordt M€ 7 bij de universiteit ingezet onder de noemer ‘middelen studievoorschot’. De M€ 7 is verdeeld over 
de faculteiten op basis van het aandeel in het aantal door OCW in 2018 bekostigde bachelor studenten. 

Aan de faculteiten is gevraagd om voorafgaand aan het indienen van de begroting 2018-2021 een afzonderlijk 
bestedingsplan op te stellen met betrekking tot de middelen studievoorschot en het plan voor instemming voor te 
leggen aan de faculteitsraad. Alle faculteiten hebben het bestedingsplan, na instemming door de faculteitsraad, 
ter kennisname voorgelegd aan het College. Zoals gevraagd door het College, sluiten de bestedingen aan bij de 
prioriteiten die zijn genoemd in de Strategische Agenda van Hoger Onderwijs en Onderzoek in het kader van het 
studievoorschot. De volgende grafieken geven een samenvatting van de door de faculteiten voorgenomen 
bestedingen in 2018.  
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