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Persoonlijke budgetten researchmasterstudenten 2021 
Programmabureau Geesteswetenschappen – december 2021 
 

De middelen voor de persoonlijke budgetten voor researchmasterstudenten worden via het 

Programmabureau Geesteswetenschappen (tot 1-1-2017 het Regieorgaan) verstrekt aan de 

deelnemende landelijke onderzoekscholen. In 2021 is voor dit doel het volgende bedrag beschikbaar: 

 

Jaarbudget OCW 2021   € 200.000 

Bijstelling 2021    €   29.310 (definitieve stand van zaken 3e Rijksbijdragebrief) 

Totaal     € 229.310 

 

De per 2016 geldende regeling voor de verstrekking van de middelen is als bijlage opgenomen in het 

Vervolgrapport 2015 inzake monitoring Duurzame Geesteswetenschappen (blz. 24-25)1. De kern van 

de regeling is als volgt: 

 

1) De onderzoekscholen rapporteren aan het DLG hoeveel eerstejaars ReMastudenten zich in 

het kalenderjaar daarvoor bij hen hebben ingeschreven en hoeveel EC zij aan ReMa-studenten 

in dat jaar in totaal hebben uitgekeerd, inclusief aan ReMastudenten van andere 

onderzoekscholen. Het DLG geeft de opgaven door aan het Programmabureau. 

2) Als scholen voor 75% of meer van de op basis van het aantal nieuwe inschrijvingen te 

verwachten EC hebben uitgekeerd, krijgen zij per student die zich in het kalenderjaar daarvoor 

bij hen heeft ingeschreven, een bedrag van € 500 à € 400 uitbetaald. Bij minder dan 75% 

krijgen zij dat jaar nog uitbetaald per nieuw ingeschreven student, maar tegelijkertijd een 

waarschuwing: als het jaar daarop het aantal EC niet boven de 75% komt, zullen zij 

rechtevenredig worden gekort totdat zij weer boven de 75% komen. 

6) Indien het beschikbare budget plus eventuele overschotten en bijstellingen ontoereikend is 

om de budgetten à € 500 uit te keren, wordt het bedrag per student bijgesteld naar minimaal 

€ 400 om binnen de begroting te blijven. Wanneer dan nog steeds sprake is van een tekort, is 

het aan DLG en LOGOS om een oplossing te vinden. 

 

Op basis van de input van een werkgroep van DLG, LOGOS en het Programmabureau is besloten de 

bedragen aan de hand van deze regeling te blijven berekenen. 

 

Dit jaar wordt net als in 2020 een bedrag van € 450 per student verstrekt. Gelet op de positieve 

resultaten is het Programmabureau wederom bereid een aanvullend bedrag vrij te maken uit de eigen 

middelen, aangezien het bovenstaande jaarbudget niet toereikend is om € 450 per student uit te keren. 

 

Op basis van de gegevens die door de onderzoekscholen aan het DLG zijn verstrekt, heeft het 

programmabureau tabel 1 op de volgende pagina opgesteld. Aangezien het aantal nieuwe 

inschrijvingen in 2020 in enkele gevallen meer dan 25% afweek van het aantal inschrijvingen in 2019, 

en in 2020 ook studenten uit het cohort 2019 (en eerdere cohorten) onderwijs genoten, gaan we voor 

de berekening van het aantal te halen EC's (de drempel van 75%) steeds uit van het gemiddelde aantal 

inschrijvingen over 2019 en 2020 (kolom C). Het aantal studiepunten dat moest worden behaald om te 

voldoen aan de regeling is weergegeven in kolom G. Dat aantal is afgezet tegen de gerealiseerde 

studiepunten in 2020 (kolom E). Een groene markering in die kolom betekent dat de drempel is 

gehaald; oranje houdt in dat de drempel niet is gehaald. 

 

Onderzoekscholen die voor het tweede jaar op rij de drempel niet hebben gehaald, worden 

proportioneel gekort op de bijdrage per student (die wordt: kolom E gedeeld door kolom G maal  

€ 450). Dat is het geval voor Mediëvistiek, NICA, NISIS, NOSTER en de OZSW. 

De toekenningen per onderzoekschool en het bedrag per student zijn terug te vinden in tabel 2. 

  

 
1 Te downloaden op http://www.regiegeesteswetenschappen.nl/download/394.php 
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1. Inschrijvingen eerstejaars en uitgekeerde studiepunten 

 A B C D E F G 

Oz-school 

Stud. 

2019 

Stud. 

2020 

Gem. 

19-20 

EC's 

2019 

EC's 

2020 

Stud. 2020  

x 10 EC x 75% 

Stud. 19-20 

 x 10 EC x 75% 

Archon 32 22 27 196 223 165 203 

Huizinga 50 63 56,5 302 483 473 424 

LeidenGlobal 25 27 26 290 310 203 195 

LOT 82 109 95,5 737 686 818 716 

Mediëvistiek 19 30 24,5 135 116 225 184 

NICA 93 75 84 464 535 563 630 

NISIS 7 2 4,5 50 18 15 34 

NOG 41 41 41 380 232 308 308 

NOSTER 28 16 22 112 105 120 165 

OIKOS 37 27 32 313 523 203 240 

OPG 15 14 14,5 211 183 105 109 

OSK 29 28 28,5 222 168 210 214 

OSL 37 41 39 516 417 308 293 

OZSW 110 151 130,5 145 95 1133 979 

Posthumus 22 18 20 170 216 135 150 

RMes 41 45 43 395 410 338 323 

Totaal 668 709 688,5 4.638 4.720 5.318 5.164 

  

2. Toekenningen persoonlijke budgetten researchmasterstudenten 2021 

 A B C 

Oz-school 

Stud. 

2020 Bedrag €/stud 

Archon 22 € 9.900 € 450 

Huizinga 63 € 28.350 € 450 

LeidenGlobal 27 € 12.150 € 450 

LOT 109 € 49.050 € 450 

Mediëvistiek 30 € 8.522 € 284 

NICA 75 € 28.661 € 382 

NISIS 2 € 480 € 240 

NOG 41 € 18.450 € 450 

NOSTER 16 € 4.582 € 286 

OIKOS 27 € 12.150 € 450 

OPG 14 € 6.300 € 450 

OSK 28 € 12.600 € 450 

OSL 41 € 18.450 € 450 

OZSW 151 € 6.595 € 44 

Posthumus 18 € 8.100 € 450 

RMes 45 € 20.250 € 450 

Totaal 709 € 244.590 € 345 

 

Tegenover het budget van € 229.310 staan toekenningen ten bedrage van € 244.590. Het verschil à 

€ 15.280 zal worden voldaan uit het apparaatsbudget 2021 van het Programmabureau. Op basis van de 

bovenstaande tabel zal het Programmabureau een betaalopdracht opstellen; de onderzoekscholen 

hoeven bij ons geen factuur in te dienen. 


