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Hoofdstuk 1: Inleiding / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

1 Inleiding 
In deze Call for Proposals (informatiebrochure) leest u hoe de procedure is ingericht voor de Nederlandse 
Onderwijspremie voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) 2023. 
 
Deze Call for Proposals valt onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen 
wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en 
verbetering van het onderwijs.  
 
U vindt in deze Call for Proposals achtereenvolgens informatie over het doel van de Nederlandse 
Onderwijspremie voor het mbo en ho (hoofdstuk 2), wie kan voordragen en voorgedragen mag worden 
(hoofdstuk 3) en hoe uw voordracht wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie hebt u nodig om een 
voordracht te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de premieverplichtingen die van toepassing zijn in 
geval van toewijzing en in hoofdstuk 6 de contactgegevens. 

1.1 Achtergrond 
In 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de premie voor het eerst uitgereikt 
aan onderwijsteams in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo), destijds onder 
de naam Nederlandse Hogeronderwijspremie. Vanaf dit jaar zal de premie ook worden uitgereikt aan 
onderwijsteams in het mbo. Naast waardering voor wetenschappelijk onderzoek met de NWO-
Spinozapremie, NWO-Stevinpremie voor kennisbenutting en de Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek 
(initiatief van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA), wordt door de uitreiking van de Nederlandse 
Onderwijspremie expliciet waardering uitgesproken voor onderwijsvernieuwing door onderwijsteams in het 
Nederlandse mbo, hbo en wo. 
 

1.2 Indieningsdeadline 
De deadline voor het indienen van de voordrachten is 12 januari 2023 om 14:00:00 CET. 
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Hoofdstuk 2: Doel / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

2 Doel 
De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho is de hoogste onderscheiding die in het Nederlandse 
middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs wordt uitgereikt ter 
waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en –verbetering van het mbo, hbo en wo. Met deze 
premie wordt waardering uitgesproken aan onderwijsteams die in de afgelopen vier jaar een 
onderwijsinitiatief hebben verbeterd of ontwikkeld dat heeft geleid tot een bijzondere prestatie in het mbo, 
hbo of wo.1 De minister van OCW reikt ieder jaar deze premie dan ook uit om zijn waardering te tonen aan 
onderwijsteams die zich bezig houden met het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs in het mbo, hbo 
en wo. 
 
Met een onderwijsteam wordt een samenwerking bedoeld tussen personen die werken aan de ontwikkeling  
en/of verbetering van een onderwijsinitiatief. Het onderwijsteam kan bijvoorbeeld bestaan uit docenten,  
onderwijsadviseurs, onderzoekers en studenten. Voor alle leden in het onderwijsteam geldt dat zij een  
actieve rol dienen te hebben gehad bij het onderwijsinitiatief waarvoor een voordracht wordt ingediend. 
 
Toekenning van een Nederlandse Onderwijspremie drukt zowel waardering uit voor wat de onderwijsteams 
reeds bereikt hebben als vertrouwen in wat ze in de komende jaren verder zullen bereiken. De Nederlandse 
Onderwijspremie stelt onderwijsteams in staat om (toekomstige) projecten met betrekking tot de 
vernieuwing en/of verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of het 
wetenschappelijk onderwijs te kunnen financieren.  
 
In totaal is er maximaal € 7.500.000 voor De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo, hbo en wo 
beschikbaar. De premies worden toegewezen aan maximaal drie onderwijsteams per sector: 

− de eerste prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 1.200.0000;  
− de tweede prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 800.000;  
− de derde prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 500.000. 

 
De premies zijn bedoeld voor het stimuleren van (toekomstige) projecten die bijdragen aan de vernieuwing 
en/of verbetering van het mbo, hbo en wo in Nederland. Hierbij genieten de onderwijsteams die de premie 
ontvangen een ruime mate van bestedingsvrijheid. Een deel van de middelen kan worden aangewend voor 
nieuwe of uitbreiding van bestaande initiatieven vanuit het winnende onderwijsteam (omvangrijk 
studentenproject, curriculumvernieuwing, e.d.), maar een deel van de middelen kan ook de 
onderwijsgemeenschap van de instelling als geheel ten goede komen, bijvoorbeeld door het opzetten van een 
‘community van docenten’, trainingsfaciliteiten of een instellingsbreed onderwijsproject. 
 
 

                                                                                 

1 In het geval van een samenwerking tussen instellingen vanuit twee of meerdere onderwijssectoren is de onderwijssector van de 
penvoerende instelling bepalend voor in welke sector de voordracht kan worden ingediend.  
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Hoofdstuk 3: Voordragen / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

3 Voordragen 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wie een voordracht mag indienen en welke voorwaarden daaraan zitten 
gebonden voor De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho. 

3.1 Wie kan een voordracht indienen 
Voordrachten worden ingediend door een onderwijsteam. Een onderwijsteam met het volgende profiel kan 
een voordracht indienen:  
− Het onderwijsteam bestaat uit minimaal twee personen (één hoofdaanvrager en één medeaanvrager) en 

maximaal tien personen (één hoofdaanvrager en negen medeaanvragers);  
− Het onderwijsteam bevat leden met verschillende rollen, zoals docenten, betrokken onderwijsdirecteur, 

instructeurs, onderwijsadviseurs, onderwijsonderzoekers, practors, promovendi, student(-assistenten), 
e.d.; 

− Het onderwijsinitiatief van het onderwijsteam dat ten grondslag ligt aan de voordracht is niet eerder 
beloond met deze premie;2 

− Onderwijsteams kunnen enkel in aanmerking komen voor de Nederlandse Onderwijspremie als de 
voordracht wordt ondersteund door een van de volgende partijen:  
− het instellingsbestuur van een bekostigde Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs-instelling; 
− het instellingsbestuur van een bekostigde Nederlandse hogeschool;  
− het instellingsbestuur van een bekostigde Nederlandse universiteit;  
− het bestuur van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO); 
− het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO);  
− het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).3 
Een partij mag maximaal één voordracht ondersteunen. 

 
Een voordracht wordt opgesteld door een onderwijsteam. Er worden twee categorieën van deelnemers aan 
een onderwijsteam onderscheiden:  

1. Hoofdaanvrager  
2. Medeaanvrager(s)  

 

3.2 Hoofdaanvrager 
De hoofdaanvrager moet in dienst zijn bij een Nederlands bekostigde onderwijsinstelling in het middelbaar 
beroepsonderwijs of het hoger onderwijs.4 
 
De hoofdaanvrager is onderdeel van het onderwijsteam en dient de voordracht in via ISAAC, het elektronische 
indiensysteem van NWO. Tijdens de beoordelingsperiode van de voordracht communiceert het NRO met de 
hoofdaanvrager. Na toekenning van de premie wordt deze persoon aanspreekpunt voor NWO. De instelling 
van de persoon die hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.  
 

                                                                                 

2 Hiermee wordt De Nederlandse Hogeronderwijspremie van 2021 en 2022 bedoeld.  
3 Instellingen zoals bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het bekostigde middelbare 

beroepsopleidingen betreft, zoals bedoeld in artikel 1.2.1 lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijsen staan vermeld in bijlage 7.3 in 
deze Call for Proposals. Zie voor een volledige lijst van bekostigde instellingen artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 

4 Ibid. 
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Hoofdstuk 3: Voordragen / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

3.3 Medeaanvrager(s) 
De medeaanvrager moet in dienst zijn of ingeschreven staan bij een Nederlands bekostigde 
onderwijsinstelling in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs.5 
 
Een medeaanvrager maakt onderdeel uit van het onderwijsteam.  
 

3.4 Het opstellen en indienen van de voordracht 
Voor het opstellen van uw voordracht doorloopt u de volgende stappen:  
− download het voordrachtformulier vanuit het online systeem ISAAC of vanaf de website van het NRO (op 

de website van het betreffende financieringsinstrument); 
− vul het voordrachtformulier in; 
− sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in; 
− vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in. 
 
Het is verplicht uw voordracht in het Nederlands of Engels op te stellen. 

  
Het indienen van een voordracht kan alleen via het online systeem ISAAC. Voordrachten die niet via ISAAC zijn 
ingediend, worden niet in behandeling genomen. We vragen de persoon die de hoofdaanvrager is van het 
onderwijsteam om de voordracht via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen. 
 
Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw voordracht 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. 
− u moet ook online nog gegevens invoeren. 
 
Voordrachten 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). 
 
Werkt een hoofdaanvrager of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van 
ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de organisatie kan worden toegevoegd. Hier 
zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden. 
 

3.5 Indieningsvoorwaarden 
 Formele voorwaarden voor indiening 

NWO toetst uw voordracht op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw voordracht aan deze voorwaarden 
voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een 
voordracht beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te 
voldoen aan de voorwaarden voor indiening. 
Deze voorwaarden zijn: 
− de voordracht is ondertekend door één van de partijen die is genoemd in paragraaf 3.1; 
− een partij die genoemd wordt in paragraaf 3.1 mag maximaal één onderwijsteam voordragen; 
− het voordrachtformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de 

instructies ingevuld; 

                                                                                 

5 Ibid.  

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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Hoofdstuk 3: Voordragen / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

− Indien het onderwijsteam vaker dan één keer wordt voorgedragen, wordt alleen de eerst ontvangen 
voordracht die ontvangen is via ISAAC in behandeling genomen; 

− de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in hoofdstuk 3 gestelde voorwaarden; 
− de voordracht is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager van het onderwijsteam; 
− de voordracht is ontvangen voor of op de gestelde deadline; 
− de voordracht is in het Nederlands of Engels opgesteld; 
− Het (verbeterde) onderwijsinitiatief is niet eerder van start gegaan dan januari 2019; 
− Het onderwijsinitiatief en het onderwijsteam die ten grondslag liggen aan de voordracht zijn niet eerder 

beloond met de Nederlandse Onderwijspremie. 

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

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
https://www.nwo.nl/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008
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Hoofdstuk 4: Selectiecommissie en procedure / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

4 Selectiecommissie en procedure 
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de selectiecommissie (paragraaf 4.1). Vervolgens beschrijft het hoe de 
beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Tot slot somt het de criteria op waaraan de 
selectiecommissie uw voordracht toetst (paragraaf 4.3). 
 
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 leden van een selectiecommissie 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 voordracht te verbeteren. 

4.1 Selectiecommissie(s) 
De selectiecommissie brengt een advies uit over de toewijzing van de Nederlandse Onderwijspremie voor het 
mbo en ho. De Programmaraad voor Wetenschappelijk Onderwijsonderzoek (Prowo) neemt op basis van het 
advies van de selectiecommissie een besluit. De selectiecommissie wordt samengesteld uit onder meer een 
voorzitter, studenten, docenten en experts op het gebied van onderwijsinnovatie.  
 
Het is raadzaam rekening te houden met het feit dat de selectiecommissie breed is samengesteld, met een 
diverse achtergrond in disciplines, expertises en kennis. 
 

4.2 Procedure 
De voordrachtprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
− Informatiebijeenkomst 
− Indiening van de voordracht 
− In behandeling nemen van de voordracht  
− Preadvisering selectiecommissie 
− Weerwoord 
− Vergadering van de selectiecommissie  
− Onderwijsteams worden geïnformeerd 
− Interview en beoordelingsvergadering 
− Onderwijsteams worden geïnformeerd 
− Tweede interview 
− Vergadering van de selectiecommissie 
− Besluitvorming 
− Uitreiking 
 
Vanwege het bijzondere karakter van het subsidieinstrument, heeft NWO besloten om bij de beoordeling van 
de voordrachten gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO 
Subsidieregeling 2017, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.  

 Informatiebijeenkomst 
Het NRO organiseert een online informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze 
informatiebijeenkomst vragen stellen over deze Call for Proposals en de voordrachtprocedure. Informatie 
over (het aanmelden voor) deze bijeenkomst is te vinden op de website van het NRO. Deelname aan de 
informatiebijeenkomst is niet verplicht. 
 

https://www.nwo.nl/code
http://www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie
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Hoofdstuk 4: Selectiecommissie en procedure / De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 

 Indiening van een voordracht 
Voor indiening van de voordracht is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze 
Call for Proposals op de NRO-website. In uw voordracht 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 voordrachtformulier moet voor de deadline via 
ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.2). Na de deadline kunt u geen voordracht meer indienen. De 
hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de voordracht een ontvangstbevestiging. 

 In behandeling nemen van de voordracht 
Zo snel mogelijk nadat u uw voordracht hebt ingediend, hoort u of NWO uw voordracht in behandeling 
neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele 
voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.5). Alleen als uw voordracht hieraan voldoet, kan NWO deze in 
behandeling nemen. 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 correcties door te voeren, hiervoor krijgt 
u vijf werkdagen de tijd. 

 Preadvisering selectiecommissie 
Hierna wordt uw voordracht voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de selectiecommissie. Deze 
leden geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de voordracht. Zij formuleren dit 
commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3) en geven de voordracht 
per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de volgende scoretabel gehanteerd: 
 
Score Kwalificatie Aanmerking 
1 t/m 1,4 Excellent Komt voor premie in aanmerking 
1,5 t/m 3,4 Zeer goed  
3,5 t/m 5,4 Goed  
5,5 t/m 9 Voldoende Komt niet voor premie in aanmerking 

 Weerwoord 
De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen, zonder score. U heeft daarna vijf werkdagen 
de gelegenheid om een reactie te formuleren van maximaal 1000 woorden volgens een standaard formulier, 
en deze te versturen naar programmaraad@nro.nl. Indien NWO uw reactie na de deadline ontvangt, wordt 
deze niet meegenomen in de verdere procedure. 
 

 Vergadering van de selectiecommissie 
De preadviezen en de weerwoorden fungeren als startpunt voor de plenaire bespreking van de voordrachten 
door de selectiecommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op 
over de kwalificatie en prioritering van de voordrachten, waarin zij adviseert om per onderwijssector 
maximaal zeven voordrachten van de hoogst scorende voordrachten te selecteren voor een interview met 
een delegatie van de beoordelingscommissie, en de overige voordrachten niet uit te nodigen voor een 
interview. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Vervolgens ontvangen onderwijsteams van het 
mbo, hbo en wo een uitnodiging voor een interview. De voordracht als geheel moet tenminste de kwalificatie 
‘goed’ krijgen om in aanmerking te komen voor een interview. Voor meer informatie over de kwalificaties zie 
https://www.nwo.nl/financiering-voordrachten-hoe-werkt-dat. 
 
Als na de bespreking van de voordachten blijkt dat twee of meer voordrachten 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).  
 

mailto:programmaraad@nro.nl
https://www.nwo.nl/financiering-aanvragen-hoe-werkt-dat
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 Onderwijsteams worden geïnformeerd 
Na de vergadering ontvangen de onderwijsteams zo snel mogelijk bericht of ze wel of niet worden 
uitgenodigd voor het interview. Ook ontvangen de onderwijsteams die worden uitgenodigd nadere informatie 
over het interview.  

 Interview en beoordelingsvergadering 
Tijdens het interview heeft het onderwijsteam eerst de gelegenheid om in te gaan op de reactie van de 
selectiecommissie die het team eerder heeft ontvangen. Vervolgens zal de selectiecommissie vragen stellen 
aan het onderwijsteam. Hier kunnen ook vragen bij zitten die nog niet eerder zijn opgeworpen. Het 
onderwijsteam kan hier tijdens het interview op reageren. Het interview is een belangrijk onderdeel van de 
beoordeling en kan leiden tot bijstelling van de beoordeling van de voordracht tot dan toe. Houd rekening 
met de volgende punten voor het interview: 
− Tijdens het interview mogen maximaal vier leden van het onderwijsteam aanwezig zijn; 
− De bijeenkomst vindt in beginsel fysiek plaats.6 
 
Tijdens de beoordelingsvergadering fungeren de voordrachten, de preadviezen, de weerwoorden en de 
interviews als startpunt voor de plenaire bespreking van de voordrachten door de selectiecommissie. De 
commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op over de kwaliteit en prioritering 
van de voordrachten ten behoeve van de selectie voor het tweede interview. Dit advies baseert zij op de 
beoordelingscriteria. De voordracht als geheel moet tenminste de kwalificatie ‘goed’ krijgen om in 
aanmerking te komen voor het tweede interview. Daarnaast moet de voordracht tevens op elk van de 
afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie ‘goed’ krijgen. 
 
Als na de bespreking van de voordrachten blijkt dat twee of meer voordrachten 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). 
 

 Onderwijsteams worden geïnformeerd 
Na de vergadering ontvangen de onderwijsteams zo snel mogelijk bericht of ze wel of niet worden 
uitgenodigd voor het tweede interview. Alle onderwijsteams die worden uitgenodigd voor het tweede 
interview zijn genomineerd voor De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho 2023 en komen in 
aanmerking voor de eerste, tweede of derde plaats. De onderwijsteams die worden uitgenodigd ontvangen 
tevens nadere informatie over het tweede interview.  
 

 Tweede interview 
Het tweede interview bestaat uit een ervaring en een aanvullend interview. Het onderwijsteam krijgt 
allereerst de gelegenheid om de selectiecommissie te laten ervaren wat de essentie is van het 
onderwijsinitiatief en waarom het een vernieuwend onderwijsinitiatief is. Het gaat om een authentieke 
ervaring die dicht ligt bij het onderwijsinitiatief. Hoe deze ervaring vormgegeven wordt, is geheel aan het 
onderwijsteam. Het onderwijsteam wordt gevraagd creatief te zijn, maar wel rekening te houden met 
onderstaande punten: 
− U mag maximaal 10 personen meenemen, waarvan minimaal vier personen uit het onderwijsteam die 

vermeld staan op de voordracht. U mag dus ook personen meenemen buiten het onderwijsteam; 
− De bijeenkomst vindt in beginsel fysiek plaats.7 
 

                                                                                 

6 Tenzij vanwege omstandigheden anders wordt aangegeven. Teams zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheden op dat moment. 
7 Ibid. 
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Vooraf aan het tweede interview ontvangt het onderwijsteam eventueel nog aanvullende vragen van de 
selectiecommissie. Ook tijdens het tweede interview beoordeelt de selectiecommissie het onderwijsteam op 
basis van de beoordelingscriteria, zoals vermeld in deze Call for Proposals. Houd hiermee rekening bij het 
vormgeven van de ervaring. 
 
Nadat het onderwijsteam de gelegenheid heeft gehad voor de ervaring zal de selectiecommissie nog 
aanvullende vragen stellen aan het onderwijsteam. Het onderwijsteam kan hier dan direct op reageren. De 
ervaring en het aanvullende interview vormen een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kunnen leiden 
tot bijstelling van de beoordeling van de voordracht tot dan toe. 
 

 Vergadering van de selectiecommissie 
De voordrachten, preadviezen, weerwoorden en de twee interviews fungeren als startpunt voor de plenaire 
bespreking van de voordrachten door de selectiecommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de 
bespreking een schriftelijk advies op aan de Prowo over de kwaliteit en prioritering van de voordrachten. Dit 
advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De voordracht als geheel moet tenminste de kwalificatie ‘goed’ 
krijgen om in aanmerking te komen voor de premie. Daarnaast moet de voordracht tevens op elk van de 
afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie ‘goed’ krijgen. 
  
Als na de bespreking van de voordrachten blijkt dat twee of meer voordrachten 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). 
 

Ex aequo 
Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer voordrachten op basis van hun gewogen score 
niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van de selectiegrens. 
Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door de 
selectiecommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de 
score van de laagst geprioriteerde voordracht binnen de grens van het premieplafond of de selectiegrens. Alle 
voordrachten met een score die 0,05 of minder van de referentiescore af liggen, worden in overweging 
genomen. Zo worden de voordrachten geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie 
zich voordoet op de grens van het premieplafond of de selectiegrens, dan zal de voordracht met de hoogste 
score op het criterium ‘Onderwijsinitiatief en onderwijsteam’ als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie 
daarmee niet wordt doorbroken, zal de voordracht met de hoogste score op het criterium ‘Impact binnen 
onderwijsveld’ als hoogste eindigen. Als ook dan voordrachten gelijk eindigen bepaalt de selectiecommissie 
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.  
 

 Besluitvorming 
Tot slot toetst de Prowo de gevolgde procedure en het advies van de selectiecommissie. Vervolgens stelt het 
de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de voordrachten.  
 

 Uitreiking 
Tijdens de uitreiking van de Onderwijspremie wordt bekend gemaakt op welke plaats de genomineerde 
onderwijsteams zijn geëindigd.  
 

 Tijdpad 
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. 
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Voordrachten  

12 januari 2023, 14:00:00 CET Deadline indienen voordrachten 

Begin februari 2023 Selectiecommissie schrijft preadviezen 

Begin maart 2023 Opstellen weerwoord onderwijsteam (vijf 
werkdagen) 

Begin april 2023  Beoordelingsvergadering selectiecommissie 

April 2023 Uitslag beoordelingsvergadering 

Eind april 2023 Eerste interview en beoordelingsvergadering 

Eind mei 2023 Bekendmaking genomineerden 

Eind mei 2023 Tweede interview en beoordelingsvergadering 

Juni 2023 Besluit door de Prowo 

Eind juni 2023 Uitreiking van de Nederlandse Onderwijspremie op 
het Comeniusfestival 

 

4.3 Criteria 
 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De voordrachten die binnen deze Call for Proposals worden ingediend, worden inhoudelijk beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
 

1. Onderwijsinitiatief en onderwijsteam (50%) 
2. Impact binnen onderwijsveld (30%) 
3. Evidence-informed aanpak (20%) 

 
1. Onderwijsinitiatief en onderwijsteam (weging 50%)  

a. In hoeverre maakt de voordracht duidelijk dat het onderwijsteam in de afgelopen vier jaar (januari 2019 
tot en met december 2022) een vernieuwend onderwijsinitiatief heeft gerealiseerd, óf een ambitieuze 
verbetering heeft doorgevoerd binnen een bestaand onderwijsinitiatief? 

b. In hoeverre maakt de voordracht duidelijk wat de samenstelling van het onderwijsteam is en hoe de 
verschillende rollen binnen het team hebben bijgedragen aan het onderwijsinitiatief? 

c. In hoeverre heeft het onderwijsteam door haar samenwerking in het onderwijsinitiatief een 
voortreffelijke en bijzondere prestatie geleverd? Denk aan het hanteren van uitzonderlijke werkvormen 
binnen de eigen onderwijscontext, het tonen van lerend vermogen binnen het onderwijsteam en synergie 
in de samenwerking, en het versterken van de kwaliteit van het onderwijsinitiatief door middel van 
diversiteit binnen het team. 

d. In hoeverre laat het onderwijsteam zien samenwerking met andere partijen binnen en/of buiten de eigen 
onderwijsinstelling(en) te stimuleren? Denk bijvoorbeeld aan andere opleidingen, instellingen, 
onderwijssectoren, de samenleving of de arbeidsmarkt. 

e. In hoeverre schept het onderwijsteam door haar eerdere verdiensten vertrouwen dat zij ook in de 
toekomst een ambitieuze bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van bestaande of nieuwe 
onderwijsinitiatieven? 
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2. Impact binnen onderwijsveld (weging 30%)  
a. In hoeverre heeft het onderwijsteam met het onderwijsinitiatief en werkwijze een impact gehad op het 

onderwijs, zoals studenten, docenten, (vervolg)opleidingen, aansluiting bij de arbeidsmarkt, instellingen 
en/of het middelbaar beroepsonderwijs/hoger onderwijs in Nederland? 

b. In hoeverre wordt duidelijk gemaakt dat de omvang van de impact passend is bij de beschreven 
onderwijscontext van het onderwijsinitiatief? 

c. In hoeverre is het onderwijsinitiatief opgeschaald of gedissemineerd binnen en buiten de eigen 
onderwijsinstelling(en)? 

d. In hoeverre wordt aannemelijk gemaakt dat het onderwijsinitiatief ook voor andere opleidingen en 
instellingen interessant en toegankelijk kan zijn? 
 

3. Evidence-informed aanpak (weging 20%)  
a. In hoeverre toont het onderwijsteam aan op een systematische wijze gewerkt te hebben aan het 

onderwijsinitiatief? In hoeverre heeft het onderwijsteam aandacht getoond voor periodieke reflectie op 
projectresultaten? 

b. In hoeverre is de vernieuwing opgebouwd of opgeschaald via een evidence-informed werkwijze, 
bijvoorbeeld door gebruik van wetenschappelijke literatuur en evaluaties? 
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5 Premieverplichtingen 
In dit hoofdstuk worden de verschillende premieverplichtingen toegelicht die van toepassing zijn na 
uitreiking. 
 

5.1 Administratie en verantwoording De Nederlandse 
Onderwijspremie 

1. De toegewezen premie is in eerste instantie bestemd voor de ontvangers van de premie, hierna te noemen 
laureaten, en personen die werkzaam zijn op een middelbare beroepsinstelling8, bekostigde Nederlandse 
hogeschool of een bekostigde Nederlandse universiteit, zie ook paragraaf 3.1 in deze Call for Proposals. De 
premie mag echter ook worden besteed aan personen werkzaam bij een andere onderwijsinstelling in 
Nederland of andere organisatie – zie voor de precieze voorwaarden bijlage 7 en de NWO-subsidieregeling 
2017. De laureaten genieten daarbij een ruime mate van bestedingsvrijheid, maar dienen de premie wel in te 
zetten voor het doel van de premie zoals omschreven in hoofdstuk 2 in deze Call for Proposals. De laureaten 
stellen in overleg met het betrokken instellingsbestuur een beknopt bestedingsplan op. De premie moet in 
maximaal vijf jaar worden besteed. 

2. In het bestedingsplan moeten de volgende punten in ieder geval worden opgenomen: 
a. Het bevat een toelichting aan welke project of projecten de premie wordt besteed. 
b. In het plan moet helder worden gemaakt hoe het project bijdraagt aan de vernieuwing en/of 

verbetering van het mbo, hbo of wo in Nederland. 
c. In het plan moet helder worden gemaakt hoe de laureaten betrokken zijn bij het project of de 

projecten. 
d. In het plan moet helder worden gemaakt of en hoe er aandacht is om het onderwijsveld te laten 

kennisnemen van of leren door het project of de projecten. 
e. Het plan bevat een overzicht van de te verwachten personele en materiële kosten op hoofdlijnen. De 

begroting wordt opgesteld volgens de budgetmodules zoals aangegeven in bijlage 7, paragraaf 7.1.  
 Voor het bestedingsplan wordt een format beschikbaar gesteld na toewijzing van de premie.  
3. De hoofdaanvrager dient binnen 6 maanden na uitreiking van de premie het bestedingsplan bij NRO in en 

deze wordt gecontroleerd op subsidievoorwaarden. Vervolgens wordt het bestedingsplan voorgelegd aan de 
Prowo. De Prowo stelt het bestedingsplan vast. 

4. De hoofdaanvrager kan met instemming van het NRO tussentijdse wijzigingen in het bestedingsplan 
aanbrengen. 

5. De kennisinstelling van de hoofdaanvrager beheert en verantwoordt de premie zoals gebruikelijk bij door 
NWO aan de instelling verstrekte premies en richt de administratie op zodanige wijze in dat controle door 
NWO te allen tijde mogelijk is. Het NRO zal in ieder geval een financieel eindverslag, een voortgangsverslag en 
een eindverslag opvragen. 

6. Bij publicaties gefinancierd door de premie stelt NWO het verplicht om te vermelden dat het (mede) door de 
Nederlandse Onderwijspremie gefinancierd is. Zie op de website van NRO hoe u dit kunt vermelden.  

7. Indien de premie wordt ingezet om onderzoek uit te voeren gelden de volgende voorwaardes:  
a. Alle wetenschappelijke resultaten van onderzoek gefinancierd door NWO dienen onmiddellijk (op het 

moment van openbaar maken) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende 
manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op 
www.nwo.nl/openscience. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft een digitaal 
platform over research-informed onderwijsvernieuwing voor het hoger onderwijs 
(www.onderwijskennis.nl) dat mogelijk als platform voor deze opbrengsten kan dienen. 

                                                                                 

8 Instellingen zoals bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het bekostigde middelbare 
beroepsopleidingen betreft, zoals bedoeld in artikel 1.2.1 lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nro.nl/projectbeheer/output-onderzoeksresultaten
http://www.nwo.nl/openscience
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b. Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen 
uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen 
voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het 
belang van verantwoord datamanagement vergroten. Meer informatie over het 
datamanagementprotocol van NWO staat op https://www.nwo.nl/research-datamanagement.  

c. Al het onderzoek dat NWO financiert, dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de nationaal 
en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de ‘Nederlandse 
Gedragscode Wetenschappelijke integriteit’ (UNL). 

8. Wanneer na vijf jaar de toegekende premie niet volledig besteed is, kan de laureaat een verzoek tot 
verlenging bij NWO indienen. Bij het verzoek voegt de laureaat een verantwoording van de tot dan toe 
bestede middelen, een kort inhoudelijk verslag (1 A4) en een plan en begroting voor de komende periode. 

9. De kennisinstelling die het beheer en de administratie verzorgt, is verplicht aan het einde van de 
premieperiode aan NWO opgave te doen van alle bestedingen over de gehele periode. Deze eindafrekening 
moet zijn goedgekeurd door het hoofd van de financiële eenheid waar de premie ter administratie is 
ondergebracht. 

10. Wanneer een premie ontvangende (kennis)instelling niet valt onder het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW/EZ dan graag administratie en verantwoording van ‘De Nederlandse Onderwijspremie’ opnemen en bij 
de eindverantwoording dient er een door een accountant afgegeven controleverklaring overlegd te worden. 
 
 
 

https://www.nwo.nl/research-datamanagement
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6 Contact en overige informatie 
6.1 Contact 

 Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over de Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho neemt u contact op met: 
 
Pia Hindriks en Tamara Hussein 
e-mail: programmaraad@nro.nl 
Telefoon: 070 349 4178  
 

 Technische vragen over het elektronisch voordrachtsysteem 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 (0)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 
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 programma. 
 
 

mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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7 Bijlage(n) 
7.1 Budgetmodules 

Wanneer u premie ontvangt en een bestedingsplan moet indienen zijn de budgetmodules (inclusief de 
maximum bedragen) beschikbaar die in de tabel hieronder staan vermeld. Vraag alleen datgene aan wat 
essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u hieronder. 
 

Budgetmodule Maximaal bedrag 

Promovendus volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven 
Professional Doctorate in engineering 
(PDeng) 

volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven 

Postdoc volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven 
Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) 
bij universiteiten 

volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven 

Personeel hogescholen, 
onderwijsinstellingen en overige 
organisaties 

tarieven op basis van Handleiding Overheidstarieven  

Materiële kosten geen maximum 
Investeringen (t/m € 150.000) maximaal € 150.000  
Kennisbenutting geen maximum 
Internationalisering € 25.000 
Money follows Cooperation minder dan 50% van het totale aangevraagde budget 

 

7.2 Toelichting op budgetmodules 
Voor personeel dat een substantiële bijdrage levert aan het onderzoek kan subsidie voor de salariskosten 
worden aangevraagd. Subsidiëring van deze salariskosten is afhankelijk van het type aanstelling en de 
organisatie waar het personeel is/wordt aangesteld.  
− Voor de aanstelling van een promovendus, postdoc of NWP aan een universitaire instelling worden 

salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende UNL-
salaristabellen 
(www.nwo.nl/salaristabellen). 

− Voor universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van 
subsidieverlening geldende NFU-salaristabellen 
(www.nwo.nl/salaristabellen). 

− Voor personeel van onderwijsinstellingen worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-
inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van subsidieverlening geldende 
tarieven uit tabel 2.2, kolom ‘niet actie productieve uren, excl. btw’ van de Handleiding Overheidstarieven 
(www.nwo.nl/salaristabellen). 

− Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de Rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren op de BES-
eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland 
https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden. 

De tarieven voor alle budgetmodules zijn verwerkt in het begrotingsformat bij het bestedingsplan format. 
Voor de budgetmodules ‘Promovendus’, ‘PDEng’ en ‘Postdoc’ komt bovenop de salariskosten een eenmalige 
persoonsgebonden benchfee van € 5.000 ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO 
gefinancierde projectmedewerker. Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse 
universiteit komen niet in aanmerking voor subsidie van NWO.  
 

http://www.nwo.nl/salaristabellen
http://www.nwo.nl/salaristabellen
https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden
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Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare budgetmodules. 

Promovendus (inclusief MD-PhD) 

Een promovendus wordt 48 maanden voor 1,0 fte aangesteld. Het equivalent van 48 voltijdsmaanden, 
bijvoorbeeld een aanstelling van 60 maanden voor 0,8 fte, is ook mogelijk. Indien voor de uitvoering van het 
voorgestelde onderzoek een afwijkende aanstellingsduur noodzakelijk wordt geacht, kan, mits goed 
gemotiveerd, hier van afgeweken worden. De aanstellingsduur moet wel altijd minimaal 48 maanden zijn. 

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) 

Financiering voor de aanstelling van een PDEng kan alleen aangevraagd worden als er ook financiering voor 
een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. 
De aanstelling van een PDEng-positie is maximaal 1,0 fte voor 24 maanden. De PDEng-trainee is in dienst van 
de aanvragende instelling en kan voor bepaalde tijd werkzaamheden binnen het onderzoek bij een industriële 
partner uitvoeren. Bij toewijzing van de aanvraag moet met de betrokken industriële partner(s) een 
overeenkomst afgesloten worden. In de subsidieaanvraag dient het achterliggende ‘Technological Designer 
Programme’ beschreven te worden. 

Postdoc 

De omvang van de aanstelling van een postdoc is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 
voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de 
looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te 
zijn. 
Voor een beperktere inzet van een postdoc staat het materieel budget ter beschikking. 

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten 

Het kan gaan om student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten of analisten. Afhankelijk van het 
functieniveau kan worden gekozen uit de salaristabellen NWP MBO, NWP HBO en NWP Academisch. 
De omvang van de aanstelling is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan 
naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het 
product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn. 
Voor een beperktere inzet van NWP staat het materieel budget ter beschikking. 

Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties  

Voor personeel dat werkzaam is bij een onderwijsinstelling (waaronder universiteiten (m.u.v. personeel dat 
valt onder UNL of NFU), middelbaar of hoger beroepsonderwijs, instellingen voor voor- en vroegschoolse 
educatie, instellingen voor primair en voortgezet onderwijs) of bij overige organisaties worden de tarieven 
gehanteerd conform de meest recente Handleiding Overheidstarieven (HOT) (tabel 2.2; kolom ‘Uurtarief 
productieve uren, excl. btw’). Dit kan ook personeel betreffen met een vast dienstverband. 
 
U selecteert voor de aan te vragen personele posten de schaal die het meest overeenkomt met de 
daadwerkelijke salarislasten inclusief de in de HOT opgenomen opslagen. U neemt een onderbouwing van de 
tarieven op in de aanvraagbegroting en geeft aan hoe u de aangevraagde personele kosten verdeelt over de 
verschillende leden van het consortium (indien van toepassing). Benoem hierbij wat uw overwegingen zijn 
achter deze verdeling. In de begroting neemt u per type personeel de dagtarieven op. Deze tarieven zijn 
vervolgens bindend. 

 Toelichting op budgetmodule Materieel 

De verdeling van het totaalbedrag aan materieel budget over de door NWO gesubsidieerde 
personeelsposities ligt bij de aanvrager. Het aan te vragen materieel budget is gespecificeerd naar de 
onderstaande drie posten: 
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Projectgebonden goederen/diensten 
− verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.) 
− meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.) 
− kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. van het CBS), waarvoor het totaalbedrag 

niet meer dan € 25.000 per aanvraag bedraagt. 
− toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanroom, synchrotron, etc.) 
− werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, citizen science, etc.) 
− personele kosten voor een aanstelling van een postdoc en/of niet-wetenschappelijk personeel voor een 

kleinere omvang dan aangeboden onder deze personele budgetmodules. 

Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de aangevraagde personeelsposities 
− reis- en verblijfskosten 
− congresbezoek (maximaal 2 per jaar per aangevraagde wetenschappelijke personeelspositie) 
− veldwerk 
− werkbezoek 

Uitvoeringskosten 
− zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop 
− kosten voor Open Access-publiceren (uitsluitend in full gold Open Access tijdschriften, geregistreerd in de 

‘Directory of Open Access Journals’ https://doaj.org/) 
− kosten datamanagement 
− kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven) 
− auditkosten (alleen voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol 

van OCW), maximaal € 5.000 per aanvraag; voor projecten van drie jaar of korter maximaal € 2.500 per 
aanvraag. 
 

Niet aangevraagd kunnen worden: 
− basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.) 
− onderhouds- en verzekeringskosten 

 
In sommige gevallen brengt het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich mee dat aantoonbaar het 
normale gebruik ontstijgt. In dat geval is subsidie wel mogelijk. Materiële kosten onderbouwt u in uw 
motivatie zowel inhoudelijk als financieel. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren 
van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden. 

Citizen science 

Het betrekken van burgers, ‘citizen science’ of ‘burgerwetenschap’ genoemd, kan bijdragen aan de kwaliteit 
van de wetenschap. Met behulp van burgers kunnen data en inzichten verkregen worden die anders niet 
beschikbaar zouden zijn voor onderzoek. NWO financiert ook citizen science. Via de budgetmodule ‘materieel, 
projectgebonden goederen/diensten- werk door derden’, kunnen aanvragers een vergoeding aanvragen voor 
het betrekken van burgers bij projecten. De budgetmodule biedt een mogelijkheid, niet een verplichting. 
Aanvragers kunnen zelf besluiten of het zinvol is burgers te betrekken bij het project en waaraan zij dit budget 
precies besteden (bijvoorbeeld onkostenvergoeding voor burgers, vaardigheidstrainingen voor burgers of 
technische hulpmiddelen voor participerende burgers). 

Toelichting op budgetmodule Investeringen (t/m € 150.000) 

In deze budgetmodule kan financiering worden aangevraagd tot maximaal € 150.000 voor investeringen in 
apparatuur, dataverzamelingen en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of 
computerprogramma's). 

https://doaj.org/
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Toelichting op budgetmodule Kennisbenutting 

Het doel van deze budgetmodule is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende 
kennis9.  
Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is 
het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een 
lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, of kosten voor het indienen van een 
octrooiaanvraag. 
Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden. 

Toelichting op budgetmodule Internationalisering 

Met budget voor internationalisering wordt het stimuleren van internationale samenwerking beoogd. Het 
aangevraagde budget mag niet hoger zijn dan € 25.000. Het aangevraagde bedrag moet worden 
gespecificeerd. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits 
goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden. 
Subsidiabel zijn: 
− reis- en verblijfskosten voor zover het om directe projectkosten gaat voortvloeiende uit de internationale 

samenwerking en additionele kosten voor internationalisering die niet op een andere manier – 
bijvoorbeeld vanuit de benchfee – worden gedekt; 

− reis- en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers; 
− kosten voor de organisatie van internationale workshops/ symposia / wetenschappelijke bijeenkomsten. 

Toelichting op budgetmodule Money follows Cooperation (MfC) 

De budgetmodule Money follows Cooperation geeft de mogelijkheid om een deel van het project aan een 
kennisinstelling met een publieke taak buiten Nederland uit te voeren. 
De aanvrager moet overtuigend onderbouwen op welke wijze de onderzoeker van de buitenlandse 
kennisinstelling specifieke expertise aan het project bijdraagt die in Nederland niet op het voor het project 
noodzakelijke niveau beschikbaar is. 
 
Deze voorwaarde geldt niet wanneer NWO een bilaterale overeenkomst omtrent Money follows Cooperation 
heeft gesloten met de nationale onderzoeksfinancier van het land waar de buitenlandse kennisinstelling zich 
bevindt. Op www.nwo.nl/money-follows-cooperation leest u met welke onderzoeksfinanciers NWO een 
dergelijke overeenkomst heeft gesloten. 
 
Het aangevraagde budget binnen deze budgetmodule bedraagt minder dan 50% van het totale aangevraagde 
budget. 
 
De medeaanvrager van de participerende buitenlandse kennisinstelling dient aan de in paragraaf 3.1 van deze 
Call for proposals gestelde vereisten voor medeaanvragers te voldoen, met uitzondering van de voorwaarde 
dat de medeaanvrager binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd dient te zijn. 
 
De tarieven voor de personele kosten van onderzoekers aan de buitenlandse kennisinstelling worden 
berekend aan de hand van de correctie-coëfficiënten tabel van de Marie Skłodowska-Curie-beurzen (EU, 
Horizon 2020), waarbij de Nederlandse UNL tarieven het uitgangspunt zijn. De tabel is te vinden op 
www.nwo.nl/money-follows-cooperation. 
 
De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het overmaken aan de buitenlandse 
kennisinstelling en het verantwoorden van het MfC-deel van de subsidie. Het MfC-deel van de 
verantwoording zal onderdeel uitmaken van de totale financiële eindverantwoording van het project. 

                                                                                 

9In deze budgetmodule wordt aangesloten bij de definitie voor “kennisoverdracht” die de Europese Commissie hanteert in de Communautaire 
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C 198). 

http://www.nwo.nl/money-follows-cooperation
http://www.nwo.nl/money-follows-cooperation
http://www.nwo.nl/money-follows-cooperation
http://www.nwo.nl/money-follows-cooperation
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Het wisselkoersrisico ligt bij de aanvragers. Baten of lasten door wisselkoersen zijn derhalve niet subsidiabel. 
De aanvrager is verantwoordelijk voor: 
− de financiële verantwoording van alle kosten in zowel euro’s als de lokale munteenheid, waarbij moet de 

gehanteerde wisselkoers zichtbaar zijn; 
− een redelijke vaststelling van de hoogte van de wisselkoersen. Op aanvraag van NWO moet de aanvrager 

een beschrijving van deze redelijke vaststelling te allen tijde kunnen geven. 
 
Als binnen deze budgetmodule meer dan € 125.000 wordt aangevraagd, dan dient de financiële 
eindverantwoording vergezeld te gaan met een controleverklaring. 
 
NWO verstrekt geen subsidie aan medeaanvragers in het buitenland die vallen onder (inter- )nationale 
sanctiewet- en regelgeving. De EU Sanctions map (www.sanctionsmap.eu) is hiervoor richtinggevend. 

7.3 Overzicht besturen van middelbaar beroepsinstellingen 
Het overzicht is van 3 oktober 2022 van https://duo.nl/open_onderwijsdata/middelbaar-
beroepsonderwijs/adressen/adressen-mbo-besturen.jsp. 
 

Aantal Bevoegd 
gezag 
nummer 

Bevoegd gezag naam 

1.  30932 Stg. Chr. Beroepsond. en Volw. educ. Friesland/Flevoland 
2.  31069 Stichting Regionaal Onderwijs Centrum Noordoost-Brabant 
3.  31087 Stichting Onderwijsgroep Tilburg 
4.  31107 Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant 
5.  31108 Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra 
6.  31109 Stichting Christelijk R.O.C. Noord- en Oost-Nederland 
7.  31121 Stichting Grafisch Lyceum Utrecht 
8.  31127 Stichting STC-Group 
9.  31137 Stg. Lentiz Onderwijsgroep, s.w.s. voor BVE/VO ih Wl/NWN 
10.  31150 Stichting Regio. Opleid.centr. Ter AA 
11.  31222 Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine 
12.  34386 Stichting SOMA College 
13.  40190 Stichting Reg. Opleidingen Centrum Rivor 
14.  40290 Stichting Albeda 
15.  40295 Stg. Alg. Voortgez. Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volw.educ 
16.  40392 Sticht. Ber.onderw.&Volw.educ. Oost-Gelderland 
17.  40597 Stichting ROC Midden Nederland 
18.  40673 Stichting Clusius College 
19.  40687 Stichting Aeres Groep 
20.  40737 Stichting Hout- en Meubileringscollege 
21.  40768 Stichting BVE Zuid-Limburg 
22.  40771 Stichting Reg. Opl.centr. Z-Holland Zuid 
23.  40800 Stichting mboRijnland 
24.  40810 Stichting Landstede 
25.  40833 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam - Flevoland 
26.  40838 Stichting Noorderpoort 
27.  40840 Stichting Reg. Opleidingen Centr. Arnhem 
28.  40844 Stichting Deltion College 
29.  40852 Stichting R.O.C. Nijmegen e.o. 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://duo.nl/open_onderwijsdata/middelbaar-beroepsonderwijs/adressen/adressen-mbo-besturen.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/middelbaar-beroepsonderwijs/adressen/adressen-mbo-besturen.jsp
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30.  40854 Stichting ROC Summa College 
31.  40864 Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek Waterland 
32.  40867 Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs 
33.  40870 Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc. 
34.  40872 Stg. Regionaal Opleid. Centrum Drenthe 
35.  40877 Stg ROC Noord-Kennemerland / W-Friesland (Horizon College) 
36.  40878 Stichting Gilde Opleidingen 
37.  40979 Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland 
38.  41100 Stichting Yuverta 
39.  41151 Stg. Regionaal Opleid. Centrum AVENTUS 
40.  41171 Stichting ROC Mondriaan 
41.  41300 Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland-Midden 
42.  41462 Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente 
43.  41599 Stg. Kath. Ondernemersonderw. te Tilburg 
44.  41769 Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag 
45.  41789 Stichting Gereformeerde Scholengroep 
46.  41882 Stichting SintLucas 
47.  41894 Stichting Leidse Instrumentmakers School 
48.  42625 Stichting Regio. Opleidingen Centrum TOP 
49.  42626 St. Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht 
50.  42627 St. Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort 
51.  67107 Stichting Media Amsterdam 
52.  67237 Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam 
53.  67991 Stg. Nationaal Instituut voor Middelb.Econ. en Techn.onderw. 
54.  68056 Stichting Cibap 
55.  68095 Stichting Vakinstelling SVO 
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