
 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 
 
 

 

2023  

Comeniusprogramma Leadership Fellows 2023 
 

Call for proposals 



 

 

Inhoud 
 

1 Inleiding 1 
1.1 Achtergrond 1 
1.2 Beschikbaar budget 1 
1.3 Indieningsdeadline(s) 2 

2 Doel 3 
2.1 Projecten in het Comeniusprogramma 3 
2.2 Profiel en projecten van een Leadership Fellow 5 

3 Voorwaarden voor aanvragers 6 
3.1 Wie kan aanvragen 6 
3.2 Wat kan aangevraagd worden 7 
3.3 Het opstellen en indienen van de intentieverklaring en aanvraag 8 
3.4 Indieningsvoorwaarden 10 
3.5 Subsidievoorwaarden 11 

4 Beoordelingsprocedure 12 
4.1 Procedure 12 
4.2 Criteria 16 

5 Subsidieverplichtingen 18 

6 Contact en overige informatie 21 
6.1 Contact 21 
6.2 Overige informatie 21 

 

 
 
 



1 

Hoofdstuk 1: Inleiding / Comeniusprogramma Leadership Fellows 2023 

1 Inleiding 
In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 
Comeniusprogramma Leadership Fellows 2023. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van 
de programmacommissie Hoger onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 
 
Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en –innovatie, en bevordert de verbinding tussen 
wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en 
verbetering van het onderwijs. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). 
 
U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), 
de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). 
Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de 
subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing en in hoofdstuk 6 de contactgegevens. 
 

1.1 Achtergrond 
Op 2 december 2019 bood de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de 
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst aan de Tweede Kamer aan. In 
de Strategische agenda worden ambities voor de ontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs 
geformuleerd. De agenda bouwt voort op de Strategische agenda van 2015, De waarde(n) van weten – zowel 
in de thema’s, als in de nadruk op ruimte voor de professionals van de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. 
Een voorwaarde voor het behalen van de ambities voor het hoger onderwijs is volgens de agenda’s de 
waardering van de onderwijsprestaties van docenten ten opzichte van hun onderzoek en het samenwerken in 
teams. Door ruimte te geven aan bevlogen en bewezen succesvolle docenten worden zij in staat gesteld om 
kansen te signaleren om goed en innovatief onderwijs vorm te geven. 

 
In het najaar van 2016 is het Comeniusprogramma opgericht door OCW en het NRO, met een deel van de 
middelen die door de invoering van het studievoorschot zijn vrijgekomen. Johannes Amos Comenius (1592-
1670) was een zeventiende eeuwse pedagoog en onderwijsvernieuwer. Hij wordt wel de grondlegger van het 
moderne onderwijs genoemd. In zijn zoektocht naar goed onderwijs combineerde hij onderwijsonderzoek met 
het ontwikkelen en in de praktijk brengen van vernieuwende onderwijsmethoden. Het Comeniusprogramma 
stelt onderwijsprofessionals in staat om, in de geest van de naamgever van het programma, hun onderwijs te 
innoveren en hun onderwijsvisie in de praktijk te brengen. 
 
Het Comeniusprogramma biedt beurzen aan Teaching Fellows (€ 50.000), Senior Fellows (€ 100.000) en 
Leadership Fellows (€ 500.000). De Fellows onderscheiden zich onderling op basis van onderwijservaring en de 
reikwijdte van hun impact op het onderwijs. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en –verbeteringen 
doorvoeren in hun eigen onderwijs op een schaal die past bij hun positie en de looptijd van het project. 
 

1.2 Beschikbaar budget 
Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.000.000. Binnen deze Call for proposals 
worden naar verwachting maximaal 4 aanvragen toegewezen, verdeeld over het hoger beroepsonderwijs (hbo) 
en het wetenschappelijk onderwijs (wo). 
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De beurzen worden gelijk verdeeld over het hbo en wo. Dat betekent dat er twee beurzen beschikbaar zijn 
voor projecten in het hbo, en twee voor projecten in het wo.1 
 
De programmacommissie kan bij indexering van de Handleiding overheidstarieven besluiten aanvragen minder 
toe te kennen. 

 

1.3 Indieningsdeadline(s) 
De deadline voor het indienen van Intentieverklaringen is 6 september 2022, om 14:00:00 CEST.  
 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 oktober 2022, om 14:00:00 CEST. 
 
Het tijdig indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor het kunnen indienen van een aanvraag. 

                                                                                 

1 In het geval van een samenwerking tussen een hbo-instelling en een wo-instelling bepaalt de instelling van de hoofdaanvrager in welke 
categorie de aanvraag wordt behandeld. 
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2 Doel 
In paragraaf 2.1 staat omschreven hoe de Comeniusprojecten bijdragen aan de doelstellingen van het 
Comeniusprogramma. In paragraaf 2.2 staan de kenmerken van een Leadership Fellowproject omschreven. 
 

2.1 Projecten in het Comeniusprogramma  
Het doel van het Comeniusprogramma is tweeledig. In de eerste plaats financiert het Comeniusprogramma 
onderwijsinnovatieprojecten die direct bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs 
in Nederland, ten behoeve van studenten. Daarnaast draagt het Comeniusprogramma bij aan het mogelijk 
maken van gevarieerde carrièrepaden voor docenten en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten, door 
excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen. De projecten van de Teaching, Senior en Leadership 
Fellows onderscheiden zich onderling door de impact op het onderwijs, die op iedere ‘trede’ in het programma 
breder wordt. De treden van het Comeniusprogramma waarbinnen docenten zich kunnen ontwikkelen, zijn 
gebaseerd op het Career Framework for University Teaching van Ruth Graham.2 

Verbetering van het onderwijs door evidence informed innovatie 
Het Comeniusprogramma financiert innovatieprojecten die dermate vernieuwend zijn of een ambitieuze 
verbetering implementeren, dat ze ook buiten de instelling waar het project plaatsvindt als vernieuwend 
worden beschouwd.3 Projecten kunnen 1) een geheel nieuwe onderwijskundige, technologische of 
vakinhoudelijke innovatie in het onderwijs doorvoeren, of 2) een bestaande innovatie in een specifieke 
onderwijscontext toepassen, zolang overtuigend uiteen wordt gezet wat het onderscheidende karakter is van 
het project voor deze onderwijscontext en wat andere onderwijsprofessionals hieraan kunnen hebben. In beide 
gevallen reikt een Comeniusproject verder dan een reguliere curriculumherziening. 
 
De aanvrager maakt in zijn/haar voorstel duidelijk wat de onderscheidende en toegevoegde waarde van het 
project is ten opzichte van andere projecten met een gelijksoortige doelstelling. Dit doet hij/zij door te laten 
zien zich georiënteerd te hebben op wat er al in het hoger onderwijs gebeurt op het gebied van dit project. 
Wanneer de aanvrager in het project een bestaande innovatie wil doorvoeren die elders al succesvol is 
gebleken, legt hij/zij uit hoe de vertaalslag naar deze andere onderwijscontext tot nieuwe inzichten of kennis 
kan leiden voor het hoger onderwijs. Als het project voortbouwt op een pilot toont de aanvrager aan op welke 
wijze de verdere ontwikkeling en/of opschaling van de pilot een vernieuwde, originele aanpak vraagt en nieuwe 
resultaten kan opleveren. 
 
De innovatie moet tot doel hebben het onderwijs te verbeteren. De verbetering komt tijdens de looptijd van 
het project direct ten goede aan studenten van een Nederlandse bekostigde hoger onderwijsinstelling. 4 Het 
ontwikkelen van onderwijs(materiaal) dat pas na afloop van het Comeniusproject in het onderwijs wordt 
geïmplementeerd of gebruikt, kan niet met een Comeniusbeurs worden gefinancierd. De innovatie wordt 
uitgevoerd in de (online) onderwijsomgeving van de student. Projecten dienen gericht te zijn op programma’s 
in het initieel hoger onderwijs of op trajecten die de toegang tot het initieel hoger onderwijs verbeteren 
(bijvoorbeeld mbo-hbo schakelprogramma’s). Projecten gericht op post-initieel hoger onderwijs, inclusief 
trajecten voor promovendi, zijn hiermee uitgesloten. Projecten waarvan docentprofessionalisering het primaire 
doel is, zijn daarmee uitgesloten. Uiteraard kan docentprofessionalisering wel een (noodzakelijk) onderdeel zijn 
van het succesvol doorvoeren van een innovatie in de leeromgeving van de student. 
 
 

                                                                                 

 2 Zie: https://www.teachingframework.com/ 
 3 De voorgestelde innovatie dient te vallen binnen de grenzen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals 

die op het moment van indienen van de aanvraag van kracht is. 
 4 Zie voor een volledige lijst van bekostigde instellingen artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

https://www.teachingframework.com/
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De motivatie en inspiratie voor het project komen voort uit de onderwijsomgeving en de onderwijsvisie van de 
aanvrager. Deze behoefte aan een verbetering wordt middels een probleemverkenning en professional 
statement onderbouwd. In de aanvraag worden de specifieke context en de omvang van het project duidelijk 
afgebakend. 
 
De innovatie is evidence informed opgezet. Dat wil zeggen dat de aanvraag duidelijk maakt waarom het 
aannemelijk is dat de voorgestelde vernieuwing tot een verbetering zal leiden. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van verwijzingen naar relevante (vak)literatuur en eventueel voorbeelden uit de praktijk. De aanvrager laat zo 
zien op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen binnen én buiten de eigen instelling. 
 
Het projectplan in de aanvraag maakt de haalbaarheid van de beoogde innovatie duidelijk. Zo wordt toegelicht 
hoe het project wordt opgezet en uitgevoerd, welke expertise hiervoor nodig is en hoe het projectteam is 
samengesteld. Bovendien wordt duidelijk omschreven hoe studenten betrokken zijn bij het project. Het 
projectplan bevat tevens een beknopte risicoanalyse die potentiële obstakels inventariseert, en een 
beschrijving van de evaluatie van het project. 
 
Vanwege het vernieuwende karakter zijn de resultaten van de projecten ook interessant voor andere docenten 
en onderwijsprofessionals in Nederland. Het evalueren en kunnen delen van de ervaringen en resultaten is een 
essentieel onderdeel van een Comeniusproject. In de aanvraag wordt duidelijk hoe de innovatie en 
implementatie geëvalueerd zullen worden waardoor de resultaten van het project inzichtelijk worden. Dit 
vergroot de bruikbaarheid van de opbrengsten voor onderwijsprofessionals die niet direct bij het project 
betrokken zijn. Bovendien besteedt de aanvrager aandacht aan hoe de resultaten en ervaringen gedeeld 
worden met onderwijsprofessionals binnen en buiten de eigen instelling. 

Bijdragen aan onderwijscarrières door waardering van docentschap 
Met het toewijzen van een beurs voor onderwijsinnovatie wordt excellent docentschap en het geven van 
bevlogen onderwijs nadrukkelijk erkend en gewaardeerd. Toewijzing van de beurs biedt Comenius Fellows de 
kans zich gedurende de looptijd van het project te richten op de verbetering van hun onderwijs, en zich verder 
te ontwikkelen als onderwijsprofessional. 
 
In het professional statement van de aanvraag legt de aanvrager de eigen visie op het hoger onderwijs en de 
vernieuwing daarvan uit. Ook wordt de eigen onderwijservaring en het beoogde project expliciet geplaatst 
binnen deze bredere onderwijsvisie. Er zijn verschillende activiteiten die aanvragers kunnen beschrijven om 
hun onderwijservaring te illustreren. Te denken valt aan een selectie van onderwezen vakken, 
curriculumontwikkeling, studentbegeleiding, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal – zoals handboeken, 
toolkits en literatuurreviews – peer-coaching, en voorbeelden van onderwijsinnovaties en/of 
projectmanagement. Deelname aan of het organiseren van professionaliseringsactiviteiten zoals workshops, 
seminars of conferenties laat zien dat aanvragers het belangrijk vinden zichzelf en collega’s verder te 
ontwikkelen als docent. Deelname aan lokale en landelijke commissies, advies- of werkgroepen en netwerken 
die bijdragen aan docentschap zijn een andere manier om dit te laten zien. Ook kunnen eerder behaalde 
vormen van erkenning, zoals lokale/nationale onderwijs- en docentprijzen, blijk geven van de verdiensten als 
docent. Tot slot beschrijft de aanvrager hoe een Comeniusbeurs kan bijdragen aan de eigen professionele 
ontwikkeling of onderwijscarrière, en wat het bijbehorende lidmaatschap van het ComeniusNetwerk kan 
betekenen voor hem/haarzelf en voor andere onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs. 
 
Comenius Fellows worden tevens lid van het ComeniusNetwerk. Dit is een netwerk van erkende 
onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Door kennisdeling, discussie en opinievorming willen zij 
onderwijsvernieuwing op zowel universiteiten als hogescholen stimuleren en ondersteunen. Ook de landelijk 
genomineerde Docenten van het Jaar, prijswinnende teams van de Nederlandse Hogeronderwijspremie en 
andere gemotiveerde en ervaren onderwijsvernieuwers maken onderdeel uit van dit netwerk. 
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Erkende onderwijsvernieuwers wisselen via het netwerk ervaringen en ideeën uit tijdens inspirerende 
bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse ComeniusFestival. Zij kunnen ook samenwerken en leren via de circles van 
het netwerk. Dit zijn leden die in groepen leren en samen aan verschillende thema’s werken, zoals duurzaam 
docentschap, vorming van studenten, verandering verankeren, transdisciplinair samenwerken en inclusie. 
Samen met partners organiseert het ComeniusNetwerk ook andere activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld 
gesprekken met studenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers over onderwijskwaliteit of kennisdelen via 
webinars over uiteenlopende onderwerpen. Het netwerk daagt zichzelf uit om hierbij vernieuwende en 
effectieve vormen van kennisdeling te verkennen. Lees meer op www.comeniusnetwerk.nl.  
 

2.2 Profiel en projecten van een Leadership Fellow 
De Leadership Fellow 
De Leadership Fellow heeft met het voorgestelde project impact op het onderwijs in meerdere faculteiten of 
een gehele onderwijsinstelling. Hij/zij heeft door ervaring en het eigen (internationale) netwerk een brede blik 
op het onderwijsveld, en is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van de beoogde 
innovatie in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft de Leadership Fellow (eventueel door de samenstelling van 
het projectteam) het mandaat en de ‘slagkracht’ om de beoogde innovatie succesvol door te voeren.  
 
De Leadership Fellow heeft ten minste zeven jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, beschikt over 
onderwijskundige leiderschapskwaliteiten en heeft aantoonbaar impact op het onderwijsklimaat van de eigen 
instelling. Met een Comeniusbeurs beoogt de Leadership Fellow een impuls te geven aan de onderwijsambities 
van de instelling en om andere onderwijsprofessionals te inspireren. Dit stelt de Leadership Fellow in staat om 
zich te ontwikkelen tot onderwijskundig leider op landelijk of zelfs internationaal niveau. 
 

Het Leadership Fellowproject 
Een Leadership Fellowproject vindt plaats binnen meerdere faculteiten of een gehele onderwijsinstelling. Ook 
een samenwerking tussen faculteiten van verschillende hoger onderwijsinstellingen is mogelijk. Het project kan 
met een beurs van € 500.000 en een looptijd van minimaal 36 en maximaal 42 maanden uitgevoerd worden. 
Het project heeft de ambitie op een impuls te geven aan de onderwijsambities zoals geformuleerd in het 
strategisch (onderwijs)plan van de instelling. Dit stelt de instelling in staat zich op dit gebied te profileren en 
een voortrekkersrol aan te nemen op nationaal of zelfs internationaal niveau. In het disseminatieplan blikt de 
aanvrager vooruit op publicatiekanalen buiten de eigen instelling. 5 

 
Het project sluit aan bij recente ontwikkelingen in het nationale en eventueel internationale discours over het 
thema van het project. In het voorstel wordt duidelijk gemaakt hoe dit project hier verder aan kan bijdragen, 
onder meer door het onderzoek dat aan de innovatie wordt verbonden.  
 

                                                                                 

 5 ‘Publiceren’ wordt breed opgevat als het openbaar verspreiden van informatie over het project: bijvoorbeeld in een vakblad, op een 
online platform, als presentatie op een conferentie, of in een wetenschappelijk tijdschrift. 

http://www.comeniusnetwerk.nl/
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3 Voorwaarden voor aanvragers 
Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie 
kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de 
voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke 
subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5). 
 

3.1 Wie kan aanvragen 
Voorwaarden voor aanvragers 
Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen 
voor hoger onderwijs in Nederland (artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).  
 
Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend. Het College van Bestuur onderschrijft de aanvraag 
met een inhoudelijke aanbeveling en de verklaring dat de projectleider en het projectteam bij toewijzing 
voldoende ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen. 
 
Om de spreiding van de Comenius Leadership Fellows over het land te bevorderen, zijn instellingen waar in 
2022 een Leadership Fellowbeurs is toegekend, uitgesloten van het indienen van een aanvraag in de ronde 
2023. 
 
Daarnaast dient de aanvrager aan een aantal voorwaarden te voldoen:  

• Een aanvrager kan per jaar slechts één aanvraag binnen het Comeniusprogramma indienen.6 
• Een Comenius Fellow die eerder een Comeniusbeurs toegekend heeft gekregen, kan binnen het 

programma ‘klimmen’, maar kan niet nogmaals een aanvraag indienen voor dezelfde beurs, of voor 
een beurs op een ‘lagere trede’. De aanvraag voor een beurs in de volgende trede mag worden 
ingediend in het laatste jaar van het lopende Comeniusproject. De implementatiefases van de twee 
projecten mogen niet overlappen.  

• Een aanvrager mag in achtereenvolgende jaren maximaal twee aanvragen indienen in dezelfde trede 
in het Comeniusprogramma. Deze voorwaarde heeft voor de ronde Comenius Leadership Fellows 
geen betrekking op aanvragen die in deze of afgelopen ronde zijn ingetrokken vóór het verstrijken van 
de termijn voor het indienen van een weerwoord. 

• De aanvrager heeft op het moment van toekenning een aanstelling voor ten minste de duur van het 
project en ten minste 0,5 fte in omvang bij de instelling waar men het project beoogt uit te voeren. 
Wanneer de aanvrager op het moment van indiening een aanstelling van minder dan de duur van het 
project en/of 0,5 fte heeft bij de instelling waar hij het project beoogt uit te voeren, dient hij/zij in de 
verklaring van het College van Bestuur op te nemen dat de aanstelling bij toekenning uitgebreid wordt 
voor ten minste de looptijd van het project. 

• De aanvrager heeft bij de start van het project ten minste zeven jaar ervaring in het hoger onderwijs. 
• De aanvrager bezit een coördinerende en/of bestuurlijke functie en kan vanuit deze positie (of door 

de samenstelling van het team) de innovatie doorvoeren over de gehele reikwijdte van het 
voorgestelde project. 

De aanvrager dient de intentieverklaring en aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. 
Tijdens het beoordelingsproces communiceert NWO met de aanvrager. Na toewijzing van een aanvraag wordt 
de aanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. In de aanvraag kan de aanvrager een team van 
collega’s, adviseurs en studenten opgeven (‘projectleden)’.7 

                                                                                 

  6 Het Comeniusprogramma bestaat uit drie subsidierondes: Teaching, Senior en Leadership Fellows. 

 7 Het is niet mogelijk een ‘medeaanvrager’ te registreren in ISAAC. 
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Duo-aanvraag  
Wanneer de aanvraag voortkomt uit de gezamenlijke visie van twee onderwijsprofessionals die een gelijke 
bijdrage zullen leveren aan het project, is het mogelijk om een duo-aanvraag in te dienen. Duo-aanvragers 
kunnen werkzaam zijn aan dezelfde of aan verschillende onderwijsinstellingen, indien het project ook 
gelijkwaardig wordt uitgevoerd op beide instellingen. Beide duo-aanvragers worden lid van het 
ComeniusNetwerk in het geval van toewijzing. 
 
Er moet één hoofdaanvrager worden aangewezen die de aanvraag indient via ISAAC en het aanspreekpunt is 
voor NWO. De duo-aanvrager kan in het aanvraagformulier worden toegevoegd. Wanneer duo-aanvragers uit 
verschillende faculteiten of instellingen afkomstig zijn, wordt de aanvraag ingediend vanuit het 
onderwijsonderdeel van de hoofdaanvrager. Het is mogelijk om als onderwijsprofessionals vanuit verschillende 
sectoren een duo-aanvraag in te dienen. In dat geval is de instelling van de hoofdaanvrager bepalend voor de 
sector waarin de aanvraag wordt beoordeeld. 

 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal minimaal € 450.000 en maximaal € 500.000 worden 
aangevraagd. De looptijd van een project is minimaal 36 maanden en maximaal 42 maanden. 
 
U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. 
Alle kosten moeten inhoudelijk gemotiveerd worden.  

 
Voor het verwerken van de begroting van uw aanvraag is een apart format beschikbaar (Excel bestand). Dit 
begrotingsformat dient u in te vullen en als bijlage mee te sturen met uw aanvraag wanneer u deze digitaal 
indient. 

Personeel aan een onderwijs- en onderzoeksinstelling 
Voor personeel dat werkzaam is bij een in Nederland gevestigde publiek bekostigde onderwijsinstelling 
(middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs) moet worden uit gegaan van onderstaande maximale 
tarieven (uur/dag).  

Studenten      €41/328 
Projectondersteuning     € 52/416 
Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP/docenten  € 72/576  
Medior/universitair docenten/docent-onderzoekers  € 90/720  
Senior/universitair hoofddocenten    € 101/808 
Directie/hoogleraar/lector    € 127/1.016 
 
Op www.nwo.nl/salaristabellen is de Handleiding Overheidstarieven (HOT) 2022 te vinden met hierin een 
nadere toelichting op deze tarieven. 
 
NWO past eenmalig een ambtshalve indexering van de salariskosten toe met betrekking tot de HOT-tarieven 
op aanvragen die voor 1 januari worden ingediend en na 1 januari worden toegewezen. Ambtshalve indexering 
heeft geen invloed op de hoogte van het subsidieplafond of op de maximum hoogte van het subsidiebedrag 
per aanvraag. De hoogte van het subsidieplafond en de maximum hoogte van het subsidiebedrag blijven 
ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. De ambtshalve indexering wordt toegepast na afronding van de 
besluitvorming over toe- en afwijzing over de aanvragen. 
 
U geeft in de aanvraagbegroting aan hoe u de aangevraagde personele kosten verdeelt over de verschillende 
leden van het projectteam (indien van toepassing). Benoem hierbij wat uw overwegingen zijn achter deze 
verdeling. In de begroting neemt u per type personeel de dagtarieven op. Deze mogen de bovenstaande 
tarieven niet overschrijden; u mag wel een lager tarief opnemen. 
 

http://www.nwo.nl/salaristabellen
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Loonkosten van personeel dat niet aan een in Nederland gevestigde bekostigde instelling voor middelbaar 
beroepsonderwijs of hoger onderwijs verbonden is, dienen te worden opgevoerd onder materiële kosten. 
Wanneer deze kosten gedekt worden door cofinanciering / matching, dan dienen deze op de begroting als 
zodanig te worden vermeld onder materiële kosten. 

Materiële kosten 
Het aangevraagde budget voor materiële kosten mag niet meer dan 20% van het totaal aangevraagde budget 
bedragen. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. 
 
In een aanvraag kan budget worden aangevraagd ter dekking van materiële kosten zoals: 

• vergoeding voor professionals die niet verbonden zijn aan een in Nederland gevestigde bekostigde 
hoger onderwijsinstelling (bijvoorbeeld: externe adviseurs, softwareontwikkelaars, ontwerpers, 
docenten in het buitenland, etc.); 

• verbruiksgoederen 
• reis- en verblijfskosten (bijvoorbeeld bezoek aan onderwijsinstellingen die inhoudelijk bijdragen aan 

het project); 
• congresbezoek 
• werkbezoek 
• trainingen of cursussen benodigd voor het project 
• kosten die verband houden met disseminatie van projectresultaten, kennisoverdracht en 

kennisbenutting, zoals een zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop, en 
kosten voor Open Access-publiceren 

Niet aangevraagd kunnen worden:  
• kosten voor het aanschaffen van (licenties voor) eerder ontwikkelde digitale leermiddelen. De 

tijdsinvestering die benodigd is voor doorontwikkeling van deze leermiddelen door de aanvrager of 
projectmedewerkers kan onder personele kosten worden opgevoerd 

• basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.) 
• onderhouds- en verzekeringskosten 

Cofinanciering en matching (eigen bijdrage) 
Het NRO waardeert cofinanciering en/of matching (eigen bijdrage) in de vorm van personele en materiële 
bijdragen, in cash of in kind. U moet de rol en de garantie van deze cofinanciering / matching (eigen bijdrage) 
dan wel duidelijk toelichten in het aanvraagformulier of begrotingsformat. Daarnaast dient u samen met uw 
aanvraag een ‘letter of commitment’ in. Een voorbeeldbrief vindt u onder aan de financieringspagina van deze 
ronde op www.nwo.nl. De brief voegt u toe aan het aanvraagformulier als één PDF. De cofinanciering / 
matching mag niet hoger zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier 
moet zijn. 
 

3.3 Het opstellen en indienen van de intentieverklaring en 
aanvraag 
Het is verplicht uw intentieverklaring en aanvraag in het Engels op te stellen. 
 
Het indienen van een intentieverklaring en aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. 
Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. U bent als hoofdaanvrager 
verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.  
 
Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC: 
− indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele 

aanmeldproblemen te voorkomen. 
− nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC. 

http://www.nwo.nl/
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− u moet ook online nog gegevens invoeren. 
 
Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.  
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact 
(hoofdstuk 6). 
 
Indien NWO een template beschikbaar heeft gesteld, dient de bijlage conform het NWO-template opgesteld te 
worden. Bijlagen dienen met de aanvraag als één samengevoegd PDF-bestand (zonder beveiliging) in ISAAC 
geüpload te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere 
bijlagen dan de in deze Call vermelde bijlagen zijn niet toegestaan. 
 
De aanvrager dient de organisatie waar hij/zij werkzaam is te hebben geïnformeerd over het indienen van de 
aanvraag en de organisatie dient de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals te aanvaarden. 

Indienen van een intentieverklaring 
Met een intentieverklaring geeft de aanvrager aan dat hij/zij een aanvraag zal indienen in deze ronde. Het tijdig 
indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor indienen van een aanvraag. 
Intentieverklaringen dienen uiterlijk 6 september 2022 om 14:00:00 uur ingediend te zijn. 
 
De persoon die subsidie aanvraagt kan niet meer gewijzigd worden na het indienen van de intentieverklaring. 

 
De intentieverklaring wordt direct in ISAAC ingevuld. Een intentieverklaring bestaat uit twee invulvelden: de 
titel en de samenvatting. In het eerste invulveld vult u de titel van de aanvraag in. Deze kan bij het indienen van 
de aanvraag gewijzigd worden. In het vak ‘samenvatting’ vult u de volgende gegevens in: 

• Een beknopte samenvatting van het projectvoorstel van maximaal 250 woorden, geschreven in Engels. 
Deze kan bij het indienen van de aanvraag gewijzigd worden. 

• De (voorlopige) samenstelling van het projectteam, met de reeds bekende namen van de 
projectleden. Deze samenstelling kan bij het indienen van de aanvraag gewijzigd worden. 

• Eventueel maximaal drie mogelijke suggesties voor non-referenten. Deze referenten schrijft NWO niet 
aan voor het beoordelen van de betreffende aanvraag. 

 
Na ontvangst van de intentieverklaring ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging via het e-mailadres 
dat geregistreerd staat in zijn/haar ISAAC-account. 
 
De intentieverklaringen dienen om zicht te krijgen op de onderwerpen, betrokken projectleden en (maximale) 
aantallen van de aanvragen. Na de deadline voor het indienen van de intentieverklaringen ontvangen 
aanvragers bericht over het totaal aantal ingediende intentieverklaringen. De intentieverklaringen worden niet 
inhoudelijk beoordeeld door de beoordelingscommissie. 
 
Wanneer een aanvrager na het indienen van de intentieverklaring – om welke reden dan ook – afziet van het 
indienen van een aanvraag, wordt deze verzocht de intentieverklaring in te trekken via ISAAC. De aanvrager is 
niet verplicht een reden op te geven voor het intrekken van de intentieverklaring; mocht de aanvrager dit 
niettemin willen toelichten, dan kan dit via comenius@nro.nl. 

Indienen van een aanvraag 
Voor het indienen van een aanvraag gebruikt de aanvrager het aanvraagformulier dat beschikbaar is via de 
financieringspagina op de NWO-website. Aanvragers dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen 
vragen en de toelichting hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s. 

 
U kunt uw intentieverklaring in ISAAC omzetten naar een aanvraag. Dit doet u door in ISAAC uw 
intentieverklaring te selecteren en te drukken op de knop ‘Omzetten naar aanvraag’. U hoeft dus geen nieuwe 
aanvraag aan te maken. 

 
Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 13 oktober 2022 om 14:00:00 uur ingediend te zijn. 

mailto:comenius@nro.nl
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Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging via het e-mailadres dat 
geregistreerd staat in zijn/haar ISAAC-account. 

 
Verklaring van het College van Bestuur omtrent takenpakket en budgetbeheer 
In de aanvraag dient de aanvrager een verklaring van het College van Bestuur op te nemen, waaruit blijkt dat 
het project gesteund wordt binnen de instelling en dat de aanvrager bij toekenning van de subsidie voldoende 
ruimte geboden zal worden het project tot uitvoering te brengen.8 Er is geen standaard formulier voor een 
verklaring van het College van Bestuur beschikbaar. Een verklaring moet voldoen in ieder geval aan de volgende 
eisen: 

• De verklaring is maximaal 250 woorden. 
• De ondergetekende geeft aan in de positie te zijn om te beslissen over het takenpakket van de 

aanvrager. 
• De ondergetekende verklaart bij toekenning de aanvrager en het projectteam vrij te roosteren 

conform het ingediende projectvoorstel. 
• De ondergetekende verklaart de aanvrager budgethouder te maken over het materiële budget. 
• De verklaring wordt direct in het aanvraagformulier geschreven of met de aanvraag als één 

samengevoegd PDF bestand ingediend. 
• Een inhoudelijke aanbeveling van de ondergetekende over de relevantie van het project en het 

commitment van de betrokken instellingen is toegestaan, mits het maximale woordenaantal niet 
wordt overschreden. 

 

3.4 Indieningsvoorwaarden 
Het NRO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden 
voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een 
aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen 
aan de voorwaarden voor indiening. 

Formele voorwaarden voor indiening aanvraag 
− de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden; 
− er is tijdig door de hoofdaanvrager een intentieverklaring ingediend via ISAAC, die na eventueel verzoek tot 

aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies is ingevuld.  
− de aanvraag is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies 

ingevuld; 
− de aanvraag is voorzien van een ondertekende verklaring van het College van bestuur van de instelling van 

waaruit de aanvraag ingediend wordt, en voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 3.3. 
− de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager; 
− de aanvraag is ontvangen voor of op de gestelde deadline; 
− de aanvraag is in het Engels opgesteld; 
− de aanvraagbegroting bij de aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld, 

inclusief eventuele ‘letter of commitment’ indien sprake is van cofinanciering/matching; 
− het voorgestelde project heeft een looptijd van minimaal 36 en maximaal 42 maanden; 
− alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de 

instructies ingevuld en voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.  

                                                                                 

 8 Indien projectleden uit meerdere instellingen afkomstig zijn, kan in de verklaring van het College van Bestuur opgenomen worden dat 
overleg gepleegd is met de overige instellingen. Er zijn geen extra verklaringen nodig. 
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Kindverlof 
Voor aanvragers die gedurende de beoordelingsperiode verlof hebben in verband met de komst van een kind 
(kindverlof) biedt NWO, voor instrumenten waarin geen medeaanvragers opgevoerd kunnen worden, de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de 'Tegemoetkomingsregeling kindverlof'. Deze is van toepassing bij 
deze Call for proposals. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/kindverlof. 
 
Als een aanvrager gebruik wil maken van deze regeling dient deze een met redenen omkleed schriftelijk verzoek 
in bij NWO via de contactpersoon van deze subsidieronde (zie 6.1). Bij dit verzoek verstrekt de aanvrager alle 
informatie op grond waarvan NWO een beslissing kan nemen, met inbegrip van informatie waaruit blijkt dat de 
aanvrager is verhinderd om input te leveren wegens kindverlof. 
 

3.5 Subsidievoorwaarden 
Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk 
onderzoek van toepassing. 

Wetenschappelijke integriteit 
Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals 
neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de 
aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen 
bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en 
dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode 
en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: www.nwo.nl/integriteit. 

Ethische verklaring of vergunning 
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde 
project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze 
tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Bij toewijzing wordt de subsidie 
verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum 
van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of 
vergunning heeft ontvangen. 

Nagoya Protocol 
Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik 
van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek 
gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya 
Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya 
Protocol nemen. 
 
 

http://www.nwo.nl/kindverlof
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/integriteit
http://www.absfocalpoint.nl/
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4 Beoordelingsprocedure 
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.1). Vervolgens somt het 
de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.2). 
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de 
NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).  
 
NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege 
culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd 
(www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie). NWO stimuleert referenten en leden van een beoordelingscommissie of 
jury actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO 
voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren. 
 

4.1 Procedure 
De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
− Indiening van de intentieverklaring 
− Indiening van de aanvraag 
− In behandeling nemen van de aanvraag  
− Voorselectie (optioneel) 
− Beoordeling door referenten 
− Preadvisering beoordelingscommissie 
− Weerwoord 
− Selectie door beoordelingscommissie voor interviewfase 
− Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming 

Indiening van de intentieverklaring 
Met een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen voor deze Call for proposals. Het 
indienen van een intentieverklaring is verplicht om in een latere fase een aanvraag in te mogen dienen. 
De intentieverklaring is bedoeld om NWO te informeren over het te verwachten aantal aanvragen. U moet uw 
intentieverklaring voor de deadline indienen via ISAAC (zie paragraaf 1.3). 
 
U ontvangt als hoofdaanvrager een ontvangstbevestiging van de intentieverklaring. U mag een 
intentieverklaring intrekken. Als u de verklaring via ISAAC hebt ingediend, moet u deze ook in ISAAC 
terugtrekken. 

Indiening van aanvraag 
Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call 
for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan 
en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale 
aantal woorden en pagina’s. Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn 
ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt 
na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging. 

In behandeling nemen van de aanvraag 
Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. 
NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden 
voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen. 

https://www.nwo.nl/code
http://www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie
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Houd er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele 
administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt 
één keer de gelegenheid om de door NWO gevraagde correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen 
de tijd. 

Voorselectie (optioneel) 
Indien NWO dusdanig veel aanvragen heeft ontvangen dat het totaal aangevraagde subsidiebedrag vier maal 
groter is dan het subsidieplafond voor deze Call for proposals (zoals vermeld in paragraaf 1.2), kan besloten 
worden om een voorselectie van de aanvragen te laten plaatsvinden. De beoordelingscommissie beoordeelt 
dan alle aanvragen globaal aan de hand van de beoordelingscriteria (zie 4.2). U krijgt vervolgens de gelegenheid 
om te reageren op het voorlopig oordeel van de beoordelingscommissie. Met inachtneming hiervan adviseert 
de beoordelingscommissie NWO om de minst kansrijke aanvragen af te wijzen. De overige aanvragen worden 
verder in behandeling genomen. 

Beoordeling door referenten 
De in behandeling genomen aanvragen worden voor commentaar voorgelegd aan ten minste twee 
onafhankelijke referenten uit binnen- of buitenland. De referenten geven een inhoudelijk en beargumenteerd 
commentaar op de aanvraag. Zij maken daarbij gebruik van de beoordelingscriteria en van een standaard 
formulier. De referenten worden gekozen op basis van hun expertise. Aanvragers kunnen bij het indienen van 
hun intentieverklaring maximaal drie non-referenten opgeven. Deze referenten schrijft NWO niet aan voor het 
beoordelen van de betreffende aanvraag. 
 
Het NRO-bureau bepaalt wie als referenten worden benaderd. Indien blijkt dat een referentencommentaar zich 
te zeer richt op de persoon van de aanvrager of uitvoerder, of anderszins onzakelijk is, behoudt het bureau zich 
het recht voor dit commentaar te doen herzien alvorens het voor te leggen aan de aanvrager, dan wel het 
commentaar niet door te zenden. 

Preadvisering beoordelingscommissie 
Alle aanvragen en referentenrapporten worden voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de 
beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en 
beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij gebruiken de referentenrapporten ter ondersteuning van 
hun oordeelsvorming. Tevens kunnen zij een oordeel vormen over de objectiviteit van de geraadpleegde 
referentenrapporten. De preadviseurs formuleren het commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria 
(zie paragraaf 4.2). Daarnaast geven de preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. 

Weerwoord 
Het schriftelijke commentaar van de preadviseurs (de preadviezen) wordt vervolgens geanonimiseerd 
voorgelegd aan de aanvrager. De aanvrager ontvangt het inhoudelijke commentaar, niet de voorlopige scores. 
Tevens ontvangt de aanvrager de geanonimiseerde referentenrapporten die de preadviseurs hebben 
geraadpleegd in hun oordeelsvorming. Het NRO streeft er naar om eind januari 2023 de preadviezen en 
rapporten op te sturen. Aanvragers wordt aangeraden om deze periode beschikbaar te zijn om een weerwoord 
te schrijven. 
 
De aanvrager krijgt vijf werkdagen de gelegenheid om een reactie van maximaal 1500 woorden te schrijven 
volgens een standaard formulier, en deze te versturen naar comenius@nro.nl. In de reactie kan de aanvrager 
mogelijke feitelijke onjuistheden in het preadvies benoemen en onduidelijkheden in de aanvraag zoals 
opgemerkt door de preadviseurs verhelderen.  
 
De aanvrager wordt specifiek gevraagd om te reageren op het commentaar in de preadviezen, eventueel door 
middel van verwijzingen naar referentenrapporten waar nodig. Aanvragers worden niet gevraagd om 
uitgebreid te reageren op de referentenrapporten, omdat de referenten deze reactie niet ontvangen. Het 
weerwoord wordt door de beoordelingscommissie gebruikt tijdens de beoordeling van de aanvraag. Het 

mailto:comenius@nro.nl
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insturen van een reactie is niet verplicht. Een aanvrager kan bovendien naar aanleiding van het preadvies 
besluiten de aanvraag terug te trekken uit de verdere beoordelingsprocedure.9 
 
Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te 
melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het 
niet meegenomen in de verdere procedure. 

Selectie door beoordelingscommissie voor interviewfase 
De aanvragen, de referentenoordelen, de preadviezen en het weerwoord worden aan de 
beoordelingscommissie voorgelegd. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk 
advies op voor programmacommissie Hoger onderwijs over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen, 
waarin zij adviseert om per onderwijssector maximaal vier aanvragers van de hoogst scorende aanvragen te 
selecteren voor een interview met een delegatie van de beoordelingscommissie, en de overige aanvragen niet 
toe te wijzen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. 

 
Alle aanvragen worden voorzien van een kwalificatie, gebaseerd op de eindscore. Daarbij wordt de volgende 
schaal gehanteerd: 

• 1,0 tot en met 1,4: excellent 
• 1,5 tot en met 3,4: zeer goed 
• 3,5 tot en met 5,4: goed 
• 5,5 tot en met 9,0: ontoereikend 

 
Om in aanmerking te komen voor selectie moet een aanvraag als geheel ten minste de kwalificatie ‘goed’ 
krijgen. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de 
kwalificatie ‘goed’ krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
Over de samenstelling van de beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie in de ronde Comenius Leadership Fellows beoordeelt zowel de aanvragen uit het 
hbo als uit het wo. Wanneer het aantal aanvragen binnen een sector te groot is om door één commissie 
beoordeeld te kunnen worden, kan het NRO besluiten om de hbo- en wo-aanvragen gescheiden te laten 
beoordelen. Leden van de beoordelingscommissie zijn werkzaam of recent werkzaam geweest in het hoger 
onderwijs. 
 
De beoordelingscommissie bestaat ten minste uit: 
– Onderwijsonderzoekers 
– (voormalig) bestuurders in het Nederlandse of Vlaamse hoger onderwijs 
– Studenten met ervaring in medezeggenschap/onderwijsevaluaties op instellingsniveau 
 
Aanvragen worden door de gehele ‘wetenschapsbrede’ commissie beoordeeld. Het NRO probeert een 
beoordelingscommissie met een zo divers mogelijke achtergrond in disciplines samen te stellen, maar kan 
niet garanderen dat alle disciplines ook in de commissie vertegenwoordigd zijn. 
 
 
Als na de bespreking van de aanvragen blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore 
niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf over ex aequo). 

  

                                                                                 

 9 In dit geval kan de aanvrager dit via comenius@nro.nl laten weten aan de secretaris. De secretaris zal de aanvrager bovendien verzoeken 
om de aanvraag ook in ISAAC te registreren als ‘ingetrokken’. 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Ex aequo 
Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet 
van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of 
de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door 
de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De 
referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of 
de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in 
overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. Indien een ex aequo 
situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal de aanvraag met de 
hoogste score op het criterium ‘Innovatief karakter van het project’ als hoogste eindigen. Als de ex aequo 
situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 
‘Onderwijsprofiel van de aanvrager(s)’ als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de 
beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform 
artikel 2.2.7, derde lid, sub a, onderdeel iv van de NWO Subsidieregeling 2017). Als ook stemming geen 
uitsluitsel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan.  

Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie 
Tijdens het interview krijgt de aanvrager de gelegenheid in te gaan op de vragen en/of het oordeel van de 
commissie, zoals toegelicht in de schriftelijke uitnodiging. Vervolgens gaan de aanvrager en de 
beoordelingscommissie in gesprek over de aanvraag. 
 
Alle aanvragen worden door de beoordelingscommissie opnieuw gescoord en voorzien van een kwalificatie, 
gebaseerd op de eindscore. Daarbij worden bovengenoemde schaal en werkwijze gehanteerd. Het interview 
kan een herijking van de waardering van de aanvraag en de score daarvan tot gevolg hebben. De 
beoordelingscommissie prioriteert de aanvragen en adviseert de programmacommissie Hoger onderwijs over 
de toe te wijzen aanvragen. Om in aanmerking te komen voor toewijzing moet een aanvraag als geheel ten 
minste de kwalificatie goed krijgen. Daarnaast moeten alle hoofdcriteria ten minste de kwalificatie goed krijgen. 

Besluitvorming 
Tot slot toetst de programmacommissie Hoger onderwijs de gevolgde procedure en het advies van de 
beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing 
van de aanvragen.  
 
Mocht er budget overblijven binnen deze Call for proposals, dan kan de programmacommissie Hoger onderwijs 
besluiten om dit resterende budget toe te voegen aan een andere Call for proposals binnen het 
Comeniusprogramma. 

Tijdspad 
Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om 
tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. 
Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht. 
 

6 september 2022, 14:00:00 CEST Deadline indienen intentieverklaringen 

13 oktober 2022, 14:00:00 CEST Deadline indienen aanvragen 

Oktober/november/december 2022 In behandeling nemen aanvraag; beoordeling door 
referenten 

December 2022/januari 2023 Beoordeling door preadviseurs 

Eind januari (ca. de week van 23 januari) Aanvragers ontvangen preadviezen voor het 
schrijven van een weerwoord (vijf werkdagen voor 
indienen van het weerwoord) 
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Maart 2023 Beoordelingsvergadering voor selectie van 
interviewkandidaten 

Begin april 2023 Berichtgeving over uitnodiging voor interviewfase 

Medio april 2023 Interviews en beoordelingsvergadering 

Begin mei 2023 Besluit tot toewijzing/afwijzing door 
programmacommissie Hoger onderwijs 

Medio mei 2023 Berichtgeving over toewijzing/afwijzing verstuurd 
naar aanvragers 

 

4.2 Criteria 
Inhoudelijke beoordelingscriteria aanvraag 
De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
 
1. Innovatief karakter van het project (30%) 
2. Verwachte opbrengsten van het project (20%) 
3. Kwaliteit van het projectplan (20%) 
4. Onderwijsprofiel van de aanvrager(s) (30%) 
 
1. Innovatief karakter van het project (30%) 

a. In hoeverre maakt de aanvrager duidelijk dat het project een vernieuwende oplossing beoogt te 
implementeren, óf een bestaande innovatie in een nieuwe onderwijscontext beoogt door te 
voeren die een ambitieuze verbetering omhelst? 

b. In hoeverre maakt de aanvrager duidelijk dat de voorgestelde oplossing zich onderscheidt van 
initiatieven buiten de eigen instelling met een vergelijkbare doelstelling? Laat de aanvrager zien 
zich verdiept te hebben in wat er in het hoger onderwijs speelt rondom de beoogde innovatie? 

 
2. Verwachte opbrengsten van het project (20%)  

a. Wordt in de probleemverkenning overtuigend uiteengezet dat het project tegemoetkomt aan 
een behoefte in het hoger onderwijs, en wordt duidelijk beschreven in welk onderwijsonderdeel 
een verbetering gewenst is en waarom? 

b. Maakt de aanvrager aannemelijk dat de voorgestelde innovatie tot een verbetering kan leiden 
(bijvoorbeeld aan de hand van relevante literatuur en voorbeelden uit de praktijk)? 

c. Worden de beoogde opbrengsten, zoals leeropbrengsten en concrete producten, duidelijk 
omschreven? Zijn deze van meerwaarde voor studenten, en eventueel andere betrokkenen? 

d. Is de schaal en context van het project passend bij een Leadership Fellowproject, zoals 
omschreven in hoofdstuk 2? 

e. In hoeverre wordt duidelijk gemaakt hoe het project aansluit bij het strategisch (onderwijs)plan 
van de instelling?  

f. Maakt de aanvrager aannemelijk dat het project ook voor andere onderwijsprofessionals buiten 
de eigen onderwijscontext interessant kan zijn? 

 
3. Kwaliteit van het projectplan (20%) 

a. Is het projectplan, waaronder de beschreven activiteiten, gehanteerde methodes, planning en 
begroting, duidelijk omschreven en passend bij het behalen van de beoogde opbrengsten? 

b. Maakt het projectplan, waaronder de planning en beknopte risicoanalyse, de haalbaarheid van 
het project op overtuigende wijze aannemelijk? 

c. Beschikt het projectteam over de benodigde expertise om het project uit te kunnen voeren? Zijn 
de verschillende rollen en taakverdeling duidelijk en passend? 
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d. Worden de activiteiten en opbrengsten van het project op een passende wijze geëvalueerd, aan 
de hand van evaluatiecriteria en -procedures? 

e. Is het disseminatieplan (de plannen voor verspreiding van de resultaten) passend en voldoende 
ambitieus? 
 

4. Onderwijsprofiel van de aanvrager(s) (30%) 
a. Past de aanvrager, mede gezien zijn/haar onderwijservaring en positie aan de instelling, bij het 

profiel van een Leadership Fellow, zoals omschreven in hoofdstuk 2? Illustreert de aanvrager de 
onderwijservaring met relevante voorbeelden? 

b. In hoeverre getuigt het professional statement van excellent docentschap en een bevlogen visie 
op onderwijsvernieuwing? Worden deze uiteen gezet aan de hand van relevante literatuur en/of 
concrete voorbeelden? 

c. Maakt de aanvrager duidelijk dat het project voortvloeit uit zijn/haar onderwijsvisie? 
d. In hoeverre laat de aanvraag zien hoe een Comeniusbeurs en lidmaatschap van het 

ComeniusNetwerk kunnen bijdragen aan de ambities en professionele ontwikkeling van de 
aanvrager? 
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5 Subsidieverplichtingen 
In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 
3.5 genoemde subsidievoorwaarden – van toepassing zijn na toewijzing. 

Uiterste startdatum 
Een toegekend project moet uiterlijk vier maanden na de toekenning beginnen. Als het project te laat start dan 
kan het NRO het subsidieverleningsbesluit intrekken.  

 
Voor de start van het project dient u de volgende startdocumenten in via ISAAC: 

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF). 

Lidmaatschap ComeniusNetwerk 
Na toewijzing worden aanvragers benoemd tot Comenius Fellow en treden zij toe tot het ComeniusNetwerk. 
Overige projectleden worden geen lid van het ComeniusNetwerk, maar kunnen wel aan verschillende 
activiteiten en bijeenkomsten deelnemen. Aanvragers ontvangen na de berichtgeving over het besluit meer 
informatie over het lidmaatschap vanuit het ComeniusNetwerk. Van Comenius Fellows wordt een actieve 
bijdrage aan het ComeniusNetwerk gevraagd. 

Tussentijdse wijzigingen melden 
U bent als aanvrager verplicht om het onmiddellijk te melden als er wijzigingen zijn in de planning of uitvoering 
van het onderzoek. In die melding geeft u het NRO een beargumenteerde motivatie voor de wijzigingen.  
 
Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving tussen personele en materiële kosten en een 
verschuiving binnen personele kosten altijd moet voorleggen aan het NRO. Een verschuiving binnen het 
materieel budget hoeft u alleen voor te leggen als: 

- de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten van het 
onderzoek;  

- de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget. 

Voortgang onderzoek 
Gedurende de looptijd van het project moet de aanvrager tweemaal verslag doen van het tot dan toe 
uitgevoerde project. 

 
Het NRO volgt en ondersteunt de voortgang en evalueert de resultaten van het project. Hierbij gaan we uit van 
de planning en beoogde opbrengsten zoals vermeld in uw aanvraag. Een aanzienlijke afwijking op de aanvraag, 
zonder voorafgaande instemming van het NRO, kan ertoe leiden dat het NRO de betaling van tranches (tijdelijk) 
stop zet, en de subsidie gedeeltelijk of geheel intrekt, en waar nodig terugvordert.  

 
Daarnaast vraagt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de looptijd van het project, iedere 
publicatie of andere vorm van output registreert in ISAAC. U volgt hierbij het Standaard Evaluatie Protocol 
(SEP). Op www.isaac.nwo.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van welke stappen u doorloopt om producten 
in ISAAC te registreren. 

Ontwikkelen van onderwijsmateriaal  
Het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het doen van onderwijsonderzoek kan onderdeel zijn van een 
project, maar niet het einddoel: ontwikkeld onderwijsmateriaal dient nog binnen de looptijd van het project in 
de onderwijspraktijk gebracht te worden. Het ontwikkelen van materiaal dat pas na afloop van het project in 
het onderwijs geïmplementeerd kan worden kan niet het (primaire) doel van een project binnen het 
Comeniusprogramma zijn. 

http://www.isaac.nwo.nl/
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Creative Commons 
Onderwijsmateriaal dat in het kader van de projecten wordt ontwikkeld, dient onder een Creative Commons-
licentie (ten minste "Naamsvermelding Niet-Commercieel Gelijk Delen" of minder restrictief) beschikbaar 
gesteld te worden op een open toegankelijke en goed vindbare locatie. Projectleiders dienen de opbrengsten 
in ieder geval beschikbaar te stellen via SURFsharekit, een opslagomgeving van SURF, zodat deze door het NRO 
opgenomen kunnen worden op het landelijke digitale kennisknooppunt onderwijskennis.nl. 

Open Access 
NWO heeft de Berlin Declaration (2003) ondertekend en is lid van cOAlitie S (2018) en zet zich in om de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via 
internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het 
publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van 
onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen 
daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. 
 
Wetenschappelijke artikelen 
Voor wetenschappelijke artikelen geldt dat zij direct op het moment van publicatie (zonder embargo) Open 
Access beschikbaar gesteld moeten worden via één van de volgende routes: 
- publicatie in een volledig open access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de DOAJ; 
- publicatie in een abonnementstijdschrift en het deponeren van tenminste de auteursversie van het artikel in 
een Open Access repository die is geregistreerd in OpenDOAR; 
- publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve Open Access overeenkomst beschikbaar is tussen 
de UNL en een uitgever. Zie daarover: www.openaccess.nl. 
 
Boeken 
Voor boeken, boekhoofdstukken en bundels gelden afwijkende voorwaarden. Zie daarover de Beleidsregel 
Open Access op www.nwo.nl/openscience. 
 
CC BY licentie 
Met het oog op een optimale verspreiding van publicaties moet tenminste een Creative Commons (CC BY) 
licentie worden toegepast. Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om te 
publiceren onder toepassing van een CC BY-ND licentie. Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken staat de 
keuze van een CC BY licentie vrij. 
 
Kosten 
Eventuele kosten voor publiceren in volledig Open Access tijdschriften kunnen worden begroot in de 
projectbegroting door gebruikmaking van de budgetmodule ‘materieel’. Kosten voor publicaties in hybride 
tijdschriften komen niet in aanmerking voor vergoeding door NWO. Voor Open Access boeken kan een beroep 
gedaan worden op het aparte NWO Open Access boekenfonds. 
 
Overige typen publicaties 
NWO moedigt aan dat ook niet-wetenschappelijke publicaties zo vroeg mogelijk en onder een open licentie 
open access beschikbaar gesteld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om rapporten, working papers, posters, 
protocollen, prototypen, presentaties en projectwebsites. Om de vindbaarheid, hergebruik en langdurige 
beschikbaarheid te garanderen, is het advies: 

• Een DOI (Digital Object Identifier) of andere persistent identifier toe te passen, 
• Een open licentie, bij voorkeur een Creative Commons Licentie, te hanteren 
• het materiaal in een trusted repository op te slaan die langdurige toegankelijkheid garandeert. 

 
Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie www.nwo.nl/open-access-publiceren. 

http://www.openaccess.nl/
http://www.nwo.nl/openscience
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nwo.nl%2Fopen-access-publiceren&data=04%7C01%7Cm.overdevest%40NWO.NL%7Cc35fb3a638c64c69fa2808da08017b9f%7C81e63bdd534e4aaf855a4c017eec7126%7C0%7C0%7C637831099696328263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dTDw1KP4T6WWh3Tg8WvE8YAKQk3UX%2FbvmqgR5RFZX1k%3D&reserved=0
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Presentatie projecten  
Het NRO belegt regelmatig bijeenkomsten waar projecten die zijn toegewezen gepresenteerd worden. 
Daarmee beoogt het NRO, conform zijn missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van het 
onderwijs. Het NRO kan uitvoerders van dit project uitnodigen om aan de bijeenkomsten een bijdrage te 
leveren. Daarnaast wordt van de uitvoerders gevraagd om hun project te presenteren op andere 
bijeenkomsten in relatie tot onderwijsvernieuwing. 

Eindverslag en financiële verantwoording 
Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de aanvrager een eindverslag en een 
financiële verantwoording in via ISAAC. 
 
Daarnaast registreert u afzonderlijk in ISAAC alle tot dan toe in het project gerealiseerde en in de aanvraag 
genoemde output. Als het eindverslag is goedgekeurd, sluit het NRO de subsidieperiode af en stelt de 
definitieve subsidie vast. 
 

Intellectueel eigendom 
Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in 
hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017. 
 
Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling 
werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is 
aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten 
die uit het project voortvloeien.  
 

Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van 
afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten 
dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals 
opgenomen in het NFU rapport “Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren”. 
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6 Contact en overige informatie 
6.1 Contact 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met: 
 
Maliene Kip MSc (programmasecretaris) 
Tel: 070 344 0928 
E-mail: comenius@nro.nl 

Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg 
eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer  +31 70 344 0600. U kunt uw vraag ook per e-mail 
stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 
 

6.2 Overige informatie 
Aanvragers worden aangeraden om vroegtijdig contact op te nemen met de subsidieadviseur van de 
onderwijsinstelling wanneer zij overwegen een aanvraag in te dienen in het Comeniusprogramma. 
 
NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO 
privacyverklaring, www.nwo.nl/privacyverklaring. 
 
NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het 
onderzoeksprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comenius@nro.nl
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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Uitgave: juni 2022 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Locatie Den Haag 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag  

 

Locatie Utrecht 

Winthontlaan 2 

3526 KV Utrecht 

 

www.nwo.nl 
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