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Geacht college van bestuur,
Hierbij ontvangt u mijn besluit ten aanzien van uw plan voor de
kwaliteitsafspraken.
Aanvraaci
Op 13 september 2019 hebt u een aanvraag ingediend als bedoeld in artikel 3d
van de Regeling financien hoger onderwijs (hierna: Rfho). De Nederlands-Vlaamse
accreditatie organisatie (hierna: NVAO) heeft op 23 januari 2020 een positief
advies uitgebracht over uw aanvraag. Ik volg het advies en de daarbij gegeven
motivering.

Een belanghebbende kan tegen
dit besluit binnen zes weken na
de dag waarop het besluit hem
is toegezonden schriftelijk
bezwaar maken. De
belanghebbende dient daartoe
een bezwaarschrift in bij De
minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap of De minister
voor Basis- en voortgezet
Onderwijs en Media, onder
vermelding van "Bezwaar", ter
attentie van DUO
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 30205, 2500 GE Den
Haag. Meer informatie over het
maken van bezwaar vindt u op
www.duo.nl/zakelijk onder
'Oneens met Duo'.

Besluit
Gelet op het bovenstaande ken ik u hierbij op grond van artikelen 4.30 van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2024 kwaliteitsbekostiging toe. De toekenning houdt verband met uw
plannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit (artikel 4.29, van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008).
Aanspraak
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt conform artikel 3h, eerste lid,
onderdeel a, van de Rfho de hoogte van de kwaliteitsbekostiging berekend op
basis van uw aandeel in de studentgebonden financiering voor universiteiten voor
het betreffende begrotingsjaar. De betaling voor het betreffende jaar wordt op
dezelfde wijze toegekend als en gelijktijdig met de jaarlijkse rijksbijdrage (de
artikelen 2.5 en 2.6 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek).
De bijdrage wordt verleend in de vorm van een verhoging van rijksbijdrage van
uw instelling voor de jaren 2021 tot en met 2024, onder voorbehoud en
goedkeuring door de begrotingswetgever van de rijksbegroting over deze jaren.
De bedragen worden vastgesteld op basis van artikel 3f van de Rfho en de
verstrekking van deze bekostiging zal geschieden door middel van een wijziging
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van de Rfho di e verband houdt met wijzigingen als gevolg van de
ontwerpbegroting van het mi ni steri e van Onderwi js, Cultuur en Wetenschap voor
de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024. Vanaf dat moment is er formeel gezien
sprake van een juridische verpli chti ng. De hieruit voortvloeiende aanpassing van
de rijksbijdrage vi ndt plaats bij de eerste rijksbijdragebrief van de jaren 2021 tot
en met 2024, waarvan verzendi ng voorzi en is in de maand oktober van het jaar
ervoor. Vanaf januari 2021 vindt ook de uitbetaling van de aangepaste
rijksbijdrage plaats. De verantwoording over de inzet van de rijksbijdrage
geschiedt op reguli ere wijze via de jaarrekening en het jaarverslag conform de
Richtli jn jaarverslaggevi ng onderwijs.

Onze referentie

19309442

Een afschri ft van deze brief wordt naar de NVAO gestuurd.
Ik wens u veel succes toe met de uitvoering van uw plan.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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Gegevens
Instelling
Locatie
Datum aanvraag

Dossiernummer
007883

Wageningen University
Wageningen
vrijdag 13 september 2019

Beoordelingsprotocol
Artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, aprii 2019 (Stb. 2019, 162)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018
Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig tot stand gekomen
is en deugdelijk en navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze vaststelling op de
consistentie van het oordeel, de werkwijze van het panel, de procedurele eisen, de onderbouwing en de
weging die het panel geeft.
De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit adviesrapport. De NVAO beoordeelt het plan voor de
kwaliteitsafspraken als positief.
Advies
De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief to besluiten ten
aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van Wageningen University.
Den Haag, 23 januari 2020
Namens het bestuur van de NVAO,

dr. A. Luijten-Lub
(bestuurder)
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