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TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 
 

DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN  
 
 
Utrecht, december 2015 
 
1. Vooraf 
Per 1 mei 2015 heeft het Regieorgaan zijn eindevaluatie met betrekking tot het proces Duurzame 
Geesteswetenschappen aan de Minister van OC&W aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft de 
Minister in haar brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 29 juni 2015 laten weten pas een 
besluit over het daarin opgenomen voorstel voor een toekomstige verdeling van de vanaf 2016 
structureel beschikbare middelen te zullen nemen nadat zij met de Tweede Kamer haar reactie op de 
Talenvisie en de eindevaluatie van het Regieorgaan heeft besproken. In afwachting hiervan heeft de 
Minister voor 2016 de middelen Duurzame Geesteswetenschappen toegekend zoals voorgesteld 
door het Regieorgaan. 
 
Hoewel het Regieorgaan in 2015 een eindevaluatie heeft uitgebracht, dient het op grond van artikel 
7, lid 4, van het aangepaste Instellingsbesluit ook voor 2015 een tussenrapportage aan het ministerie 
uit te brengen. Na de eindevaluatie kan deze tussenrapportage worden beperkt tot de financiële 
ontwikkelingen met betrekking tot de facultaire activiteiten Duurzame Geesteswetenschappen en 
zowel de inhoudelijke als de financiële ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke activiteiten 
Duurzame Geesteswetenschappen in 2015. 
 
Aangezien het onderhavige format een uitgeklede versie is van het format van voorgaande jaren is 
overleg hierover met de directeuren bedrijfsvoering van de betrokken faculteiten niet nodig geacht. 
 

Het format bestaat uit de bijgevoegde set formulieren die voor alle faculteiten hetzelfde is.  
De ingevulde formulieren dienen uiterlijk per 1 april 2016 door de faculteiten aan het Regieorgaan 
te worden aangeboden 
 
2. Toelichting per formulier (blad) 
Hierna volgt een toelichting bij de formulieren. 
 
Blad 1: Rapportage Duurzame Geesteswetenschappen 
Bij "Faculteit(en)" aangeven welke faculteit(en) deel uitmaken van het geesteswetenschappelijk 
domein binnen de instelling voor zover vallend onder het bereik van Duurzame 
Geesteswetenschappen (DG). Indien er zich een wijziging in de desbetreffende configuratie heeft 
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voorgedaan, dan s.v.p. de nieuwe situatie op een aparte regel invoegen onder vermelding van de 
ingangsdatum. Bij wisseling van de "Decaan" en/of de "Contactpersoon" de nieuwe persoon op 
aparte regel invoegen met vermelding van de ingangsdatum. 
 
Blad 2: Nadere toelichting Faculteit 
In ieder geval dient op dit blad te worden gerapporteerd over de voortgang van het onderzoek van 
de (docent-)promovendi die in het kader van het gezamenlijk promovendiprogramma van NWO en 
het Regieorgaan in de jaren 2010 tot en met 2015 zijn aangesteld. Het Regieorgaan is hierbij in het 
bijzonder geïnteresseerd in de voortgang van de promovendi die in 2010 en 2011 zijn gestart. Heeft 
afronding van hun proefschrift, in de zin van aanvaarding door de promotiecommissie, inmiddels 
plaatsgevonden resp. mag die in 2016 worden verwacht? Zo neen, wat is dan de verwachting en 
welke verklaring is er voor de vertraging? 
 
Blad 3: Ontwikkeling uitgaven Duurzame Geesteswetenschappen 
De kolom "Budget 2015" dient overeen te komen met de voor de faculteit in bijlage 1 bij de brief 
van 31 december 2011 van het Regieorgaan vermelde bestedingsdoelen en bedragen, met dien 
verstande dat de bedragen – zowel het facultaire budget als de toekenningen voor de 
onderzoekscholen – inmiddels moeten worden aangepast wegens door het ministerie van OCW 
toegepaste loon- en prijsbijstellingen die in de onderwijsopslag van de instelling zijn verwerkt 
conform de 3e rijksbijdragebrief 2015. De aldus beschikbare budgetten Duurzame 
Geesteswetenschappen 2015 zijn opgenomen in de onderstaande tabel 1.  
 
Tabel 1: Facultaire budgetten Duurzame Geesteswetenschappen 2015 
(bedragen x € 1.000) 
 
Fac.  Basisbudget 

2015 
Oz-scholen 
 2015 

Totaal 
2015 

 (1) (2) (3) = (1) + (2) 
1. UvA 2.275,5 57,9 2.333,4 
2. UU 2.913,1 47,4 2.960,5 
3. RUG 2.186,9 15,8 2.202,7 
4. UL 1.891,0 36,9 1.927,9 
5. RU 1.671,2 15,8 1.687,0 
6. VU 758,5  758,5 
7. EUR 296,9  296,9 
8. UvT 417,8  417,8 
9. UM 395,9  395,9 
10. OU 384,5  384,5 
Totaal 13.191,3 173,8 13.365,1 
 
 

U gelieve het budget 2015, alsmede de onderscheiden onderdelen en de desbetreffende lasten op 
blad 3 eveneens te vermelden in € 1.000 met één decimaal achter de komma.  
Omdat e.e.a. nog niet in de rijksbijdragen is verwerkt, is in tabel 1 geen rekening gehouden met de 
transformatie van de onderzoekschool Ethiek in de onderzoekschool Wijsbegeerte en de 
overheveling van het penvoerderschap daarvan van de UU naar de EUR. Het Regieorgaan gaat 
ervan uit dat verrekening tussen de betrokken instellingen heeft plaatsgevonden.  
 
Middelen ten behoeve van de persoonlijke budgetten voor de researchmasterstudenten behoeven 
niet te worden opgenomen omdat verrekening van de betrokken lasten rechtstreeks tussen het 
Regieorgaan en de onderzoekscholen heeft plaatsgevonden. (De UvA mag als desbetreffende lasten 
wel opnemen de terugstorting van het saldo rema-studenten 2013 van k€ 13,8). 
 
NB. Op blad 3 dienen niet de budgetten en de lasten te worden opgenomen van de activiteiten in het 
kader van resp. Masterlanguage, Versterking vakdidactiek, DUDOC-ALFA en Cie. 
Kwaliteitsindicatoren. Voor deze activiteiten zijn aparte richtlijnen qua administratie en 
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verantwoording vastgesteld. Ook mogen hier niet worden opgenomen de budgetten en lasten i.v.m. 
het Actieplan ‘Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen’. Zie daarvoor blad 5 en de toelichting 
daarbij. 
 
Blad 4: Cumulatief saldo middelen Duurzame Geesteswetenschappen 
Het blad "Cumulatief saldo middelen Duurzame Geesteswetenschappen" biedt de gelegenheid het 
saldo van de middelen Duurzame Geesteswetenschappen te bepalen.  
Het Cumulatieve saldo ultimo 2014 en de samenstelling daarvan dienen overeen te komen met het 
saldo ultimo 2014 zoals dat op blz. 56, onder 5, van het Eindrapport van 1 mei 2015 van het 
Regieorgaan voor de faculteit is vermeld.  
 
Uitgangspunt is dat de facultaire middelen Duurzame Geesteswetenschappen ultimo 2015 volledig 
zijn besteed en het cumulatieve saldo ultimo 2015 dus nihil bedraagt. Een uitzondering geldt hierbij 
voor de OU, die eerder heeft aangegeven een bedrag van k€ 120 naar 2016 te willen doorschuiven 
voor het nieuwe masterprogramma Cultuurwetenschappen. Indien het cumulatieve saldo ultimo 
2015 van een faculteit toch nog meer dan 5% van het budget 2015 bedraagt, wordt verzocht nader 
toe te lichten hoe men denkt dit in 2016 aan te wenden. 
 
Blad 5: Actieplan "Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen" 
Bij brief van 24 juni 2014 zijn de faculteiten door het Regieorgaan geïnformeerd over de 
toekenning van projectgelden in verband met het Actieplan "Meer goedopgeleide leraren in de 
schooltalen". Rekening houdend met de door OCW toegepaste indexeringen zijn de aldus ter 
uitvoering van dit actieplan beschikbare budgetten 2015 hierna in tabel 2 vermeld. Deze bedragen 
dienen ook op blad 5 in de kolom 'budget 2015' te worden opgenomen.  
NB. De indexatie is in de tabel niet over de onderscheiden activiteiten van een instelling verdeeld 
maar telkens toegerekend aan de activiteit met het hoogste bedrag. De instelling mag, desgewenst, 
een andere toerekening maken. 
De op blad 5 op te nemen saldi 2014 van de projecten dienen overeen te komen met de bedragen in 
de laatste kolom van bijlage 3 in het Eindrapport van het Regieorgaan van 1 mei 2015. 



4 
 

 
Tabel 2: Budgetten Actieplan "Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen" 2015 
(bedragen in Euro’s) 
 
Instelling/project Budget 2015 

cf. Actieplan 
Indexatie 
 

Totaal budget 
2015 

1. UvA 
1. a. Facultair coördinator lerarenopleiding 
1. b. Herinvoering didactische oriëntatie  
1.c. Herprogrammering educatieve minor 
1.d. Dag van het leraarschap 
Totaal UvA 

 
21.000 
2.000 

20.830 
5.000 

48.830 

 
838 

 
21.838 
2.000 

20.830 
5.000 

49.668 
2. UU 
2.a. Marktonderzoek; cursussen taal en educatie 
2.b. Route voor studenten met een brede BA 
2.c. Duitse leraren Duits 
2.d. Blended learning (i.s.m. OU) 
Totaal UU 

 
105.500 

24.000 
16.750 
91.500 

237.750 

 
4.080 

 
109.580 

24.000 
16.750 
91.500 

241.830 
3. RUG n.v.t.  n.v.t. 

4. UL (t.b.v. DLG) 
4.a. Meerdere wegen naar het leraarschap Duits 

 
172.000 

 
2.952 

 
174.952 

5. RU 
5.a. Facultair coördinator leraarschap 
5.b. Wervingscampagne 
5.c. Ambassadeurs: Teachers in residence 
5.d. Ambassadeurs: Promovendi voor de klas 
5.e. Extra educatie: Flipping the classroom 
5.f. Extra educatie: Selectietraject leraar/trainer 
5.g. Duitsers doceren Duits 
Totaal RU 

 
64.167 

0 
95.000 

104.334 
30.000 
10.000 
39.333 

342.834 

 
 
 

5.884 

 
64.167 

0 
100.884 
104.334 

30.000 
10.000 
39.333 

348.718 
6. VU 
6.a. Taalwijs 
6.b. Route voor studenten met een brede BA 
6.c. Blended learning Scholae 
6.d. Tweejarige master met ‘blended learning’  
Totaal VU 

 
82.850 
67.055 
62.970 
69.613 

282.488 
 

 
4.848 

 
87.698 
67.055 
62.970 
69.613 

287.336 
 

7. EUR n.v.t.  n.v.t. 

8. UvT 
8.a. Masterclasses en symposium 
8.b. Drie landelijke modules 
Totaal UvT 

 
37.040 
30.747 
67.787 

 
1.163 

 
38.203 
30.747 
68.950 

9. UM n.v.t.  n.v.t.  

10. OU  
10. a. Opschalen 2e graads hbo naar 1e graads academisch (OU-UU-UL-RUG) 
 

 
242.000 

 
4.153 

 
246.153 

Totaal 1.393.689 23.918 1.417.607  

 
In de brief van 24 juni 2014 is vermeld dat het Regieorgaan ten behoeve van de verantwoording aan 
het ministerie van OCW na afloop van ieder jaar zowel een financiële als inhoudelijke rapportage 
verwacht over de voortgang van de projecten, de laatste zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve 
zin. Voor de financiële rapportage kan worden volstaan met het invullen van formulier 5, waar 
nodig, met een korte toelichting daarop. Na de inhoudelijke rapportages per augustus 2015 en de 
uitwisselingsdag op 27 november jl. kan voor de voortgangsrapportage worden volstaan met het 
melden van nieuwe ontwikkelingen.  
Zoals gemeld in bovenstaande brief ligt het in de bedoeling het succes van de projecten zoveel 
mogelijk te kwantificeren en daartoe de ontwikkeling van de belangstelling voor de educatieve 
minor en voor de lerarenopleiding op het terrein van de schooltalen in kaart te brengen.  
Wat betreft de lerarenopleidingen op masterniveau kan het Regieorgaan hiertoe gebruikmaken van 
bij de VSNU beschikbare gegevens m.b.t. aantallen instromers, aantallen ingeschrevenen en 
aantallen diploma's. Deze gegevens worden dan ook niet nog eens aan de faculteiten gevraagd. Een 
uitzondering geldt hierbij voor de educatieve masteropleiding Talenonderwijs & Communicatie van 
de UU en voor de educatieve master Geesteswetenschappen van de UL. Omdat de VSNU voor deze 
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opleidingen niet beschikt over de onderverdeling naar vakgebieden, wordt van de UU en UL 
hiervan een opgave voor het studiejaar 2014-2015 met specificatie naar de schooltalen verwacht. 
Met betrekking tot de educatieve minor kunnen faculteiten volstaan met een opgave van de 
instroom in deze minor en de aantallen afgeronde educatieve minoren, beide gespecificeerd naar de 
schooltalen eveneens voor het studiejaar 2014-2015.  
Ook deze opgaven ontvangt het Regieorgaan gaarne uiterlijk per 1 april 2016. 


