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1. Financiële positie 2016 en prognose 2017-2021 

 
. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

in mln. €       

Eigen vermogen € 10,4 € 11,6 € 12,8 € 14,7 € 16,2 € 17,6 

Liquide middelen € 19,9 € 20,0 € 20,0 € 21,7 € 22,9 € 24,3 

Kortlopende schulden € 20,9  € 20,8 € 20,7 € 20,6 € 20,6 € 20,5 

Langlopende schulden € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  0,0 

Exploitatieresultaat € 3,6 € 1,2 € 1,2 € 2,0 € 1,5 €  1,4 

Solvabiliteit 26% 29% 32% 37% 40% 42% 

Liquiditeit (current ratio) 1,26 1,27 1,28 1,37 1,43 1,50 

Bron: Jaarverslag  2016     

 
2. Toelichting op financiële positie  

De financiële positie van de Open Universiteit is in 2016 sterk verbeterd. De solvabiliteit van 

de Open Universiteit bevindt zich met circa 26% op ongeveer de helft van het gemiddelde 

van de andere Nederlandse universiteiten. De risicopositie van de Open Universiteit is niet 

1:1 vergelijkbaar met die van de andere universiteiten, mede door het ontbreken van een 

omvangrijk gebouwencomplex. Het beleidsstreven is om jaarlijks een positief resultaat van 

ca. 2% van de omzet te behalen. De solvabiliteit groeit hierdoor naar 42% in 2021. Dit ter 

versterking van de risicobuffer, maar ook als financieringsbron voor toekomstige 

investeringen.  

De start van de inschrijvingsbekostiging van de OU per 2018 markeert een nieuwe periode 

met een meer variabele bekostiging vanuit het Rijk. De omzetting zelf zal budget-neutraal 

geschieden. 
 
3. Toelichting op resultaat 2016 

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo van € 3,6 miljoen (t.o.v. begroting 2016 

die op nul sloot). Naast het operationele resultaat van € 1,4 miljoen wordt het positieve 

begrotingsresultaat in 2016 vooral verklaard door een gunstige ontwikkeling van de post 

voorzieningen (personeel) en een baten-lastencorrectie. De meevaller in 2016 is overwegend 

van incidentele aard.  

Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor de solvabiliteit is verhoogd 

van 16% ultimo 2015 naar circa 26% eind 2016. 

 
4. Intensiveringen (incl. voorinvesteringen) 

Vooruitlopend op de opbrengsten vanuit het studievoorschot, die vanaf 2018 geleidelijk 

beschikbaar komen, investeert de Open Universiteit extra in vernieuwing van het curriculum, 

verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, ontwikkeling van de digitale leeromgeving en 

onderzoek naar en ten behoeve van het eigen onderwijs. Er wordt meerjarig extra budget 

uitgetrokken voor een verdere versterking van de ICT infrastructuur en het creëren van 

ondersteunende ontwikkelservices voor het onderwijs. Intensiveringen vonden en vinden 

plaats in studentadvies en -begeleiding. Disciplinair en profilerend onderzoek worden 

intensiever met elkaar verbonden. 

De waardering van studenten voor de onderwijskwaliteit van de Open Universiteit is al jaren 

zeer hoog. De vernieuwing van het onderwijsmodel heeft ook geleid tot een significante 

stijging van het studiesucces. De Open Universiteit scoort positief op alle onderdelen van de 

prestatieafspraken die met het ministerie van OCW zijn gemaakt.  
 

 


