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Evaluatie subsidieronde ProBO 2014 

 

Na afloop van de eerste subsidieronde van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO) heeft het 

NRO een online enquête uitgezet onder de aanvragers en de commissieleden. Een samenvatting van de 

resultaten uit deze enquête alsook de feedback van commissieleden voorafgaand aan en tijdens de 

beoordelingsvergadering vindt u in dit document. Daarnaast treft u op enkele punten ook een toelichting van 

het NRO aan en op het einde worden acties genoemd die ondernomen zullen worden om verschillende 

punten te verbeteren.  

 

Aanvragers 

 

Algemene gegevens aanvragers 

De enquête is ingevuld door 59% van de aanvragers (13 van 22). 2 enquêtes zijn ingevuld door aanvragers 

die subsidie hebben ontvangen, de overige 11 zijn ingevuld door aanvragers die zijn afgewezen. 

 

De verdeling van de aanvragen over de sectoren – van aanvragers die de enquête hebben ingevuld – is als 

volgt (meerdere sectoren mogelijk): 

 

Onderwijssector Afgewezen Toegekend 

po 7 1 

vo 8 1 

mbo 5 1 

 

Gemiddeld hebben de afgewezen aanvragers ruim 11 dagen besteed aan het schrijven van de aanvraag. De 

toegekende aanvragers hebben gemiddeld 10 dagen besteed aan het schrijven van de aanvraag. 

 

Procedure 

 

Duidelijkheid van de procedure  

De vraag aan de aanvragers luidde: ‘Hoe duidelijk was de procedure van het betreffende onderdeel voor u?’, 

waarbij 1 = zeer onduidelijk, 2 = onduidelijk, 3 = duidelijk, 4 = zeer duidelijk. 

 

Onderdeel Afgewezen Toegekend 

Indienen 3,3 3,5 

Toetsen ontvankelijkheid 3,4 3,5 

Preadviezen en weerwoord 3,3 3,5 

Besluit en terugkoppeling 2,5 3,5 

 

Tevredenheid over de procedure  

De vraag aan de aanvragers luidde: ‘Hoe tevreden bent u over …?’, waarbij 1 = zeer ontevreden, 2 = 

ontevreden, 3 = tevreden, 4 = zeer tevreden. 

 

Onderdeel Afgewezen Toegekend 

Informatie in de call 2,9 3 

Communicatie door bureau 3,2 3,5 

Bereikbaarheid van het bureau 3,5 3,5 

Afhandeling van vragen 3,2 3,5 

Beschikbare tijd 2,1 3 

Doorlooptijd 2,4 3 
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Procedure: preadviezen en weerwoord 

De meningen over de preadviezen lopen uiteen. Een aantal aanvragers vindt de preadviezen duidelijk. Een 

aantal aanvragers geeft aan dat preadviseurs elkaar soms tegenspreken en dat sommige preadviseurs niet-

onderbouwde argumenten en kritiek geven. Ook zijn enkele aanvragers van mening dat sommige 

preadviseurs minder goed op de hoogte zijn van het onderwerp dan andere, terwijl hun oordeel even zwaar 

meeweegt. Een aanvrager geeft aan dat de preadviezen verschillen in uitgebreidheid van feedback en 

commentaar. Een andere aanvrager geeft aan dat preadviezen niet op alle onderdelen even helder zijn en 

dat de formulieren kennelijk uitnodigen om op verschillende plaatsen hetzelfde punt te maken. 

 

Daarnaast klinken er enkele kritische geluiden over de beperkte ruimte in het weerwoord (1000 woorden) en 

de beperkte beschikbare tijd voor het schrijven van het weerwoord (1 week). 

Meerdere mensen geven aan dat de kritiek van de preadviseurs soms te gemakkelijk door de commissie over 

wordt genomen en sterk meeweegt bij de uiteindelijke beoordeling. Sommigen geven aan dat het weerwoord 

niet lijkt mee te wegen.  

 

Het valt een aanvrager op dat er door de preadviseurs ook zeer gehecht wordt aan wetenschappelijke output 

bij beleidsgericht onderzoek. Verheldering van de bedoelingen van ProBO-onderzoek op dit punt is dan ook 

gewenst. Een andere aanvrager geeft aan dat niet duidelijk is hoe zwaar elk criterium mee telt in het 

eindoordeel van een preadviseur en of de preadviseurs hier richtlijnen voor hebben ontvangen.  

 

Veel van de aanvragers maken een opmerking over de korte tijd voor het schrijven van de aanvraag. Een 

aanvrager geeft aan dat het belastend is dat alle ProBO thema’s tegelijk worden geopend en hetzelfde 

tijdspad voor indienen hebben.  

 

Ook wordt opgemerkt dat degenen die bij het opstellen van de programmering betrokken waren misschien 

sterk in het voordeel zijn. Het verbaast de aanvrager dat die betrokkenen niet uitgesloten zijn van deelname.  

 

Vervolg 

Aan de aanvragers die zijn afgewezen, is in de enquête de vraag gesteld over het al dan niet doorgaan van 

het project. 

 

‘Bent u van plan om het onderzoek nu zonder subsidie te gaan uitvoeren?’ 

 

Ja 2 

Nee 8 

Niet ingevuld 1 

 

Verder is aan alle aanvragers gevraagd of zij van plan zijn in de volgende ronde weer in te gaan dienen. 

 

‘Gaat u in een volgende ronde voor beleidsgericht onderwijsonderzoek weer indienen?’ 

 

Antwoord Afgewezen Toegekend 

Ja 2 1 

Misschien, weet niet 8 1 

Niet ingevuld 1 0 
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Algemene opmerkingen 

Verder werden nog enkele algemene opmerkingen in de enquête gemaakt die het NRO zouden kunnen 

helpen bij de voorbereiding van nieuwe subsidierondes, zoals: a) stel een evenwichtiger beoordelingspanel 

samen, waarin ook kleinere disciplines vertegenwoordigd zijn, b) maak het aanvraagformulier minder lang en 

herhalend, c) zet niet alle thema’s tegelijk uit, d) geef meer tijd voor het schrijven van het voorstel en e) stel 

wel een maximum voor de begroting van een voorstel aan, maar geen minimum: het is voorgekomen dat 

deelprojecten (erbij) gezocht worden om in de buurt van de 4 ton te komen, terwijl dit ten koste gaat van de 

coherentie van het voorstel. Nu gaat een heel project niet door, terwijl sommige deelprojecten wel in prijzen 

zouden zijn gevallen. Idee is misschien in voorkomende gevallen delen uit een voorstel te financieren 

(bepaalde deelprojecten wel laten uitvoeren en andere niet).  

 

Commissieleden 

 

Enquête 

De enquête is ingevuld door zes van de tien commissieleden. De voorbereiding op de 

beoordelingsvergadering heeft de commissieleden gemiddeld ruim drie dagen gekost. Geen van de 

commissieleden heeft problemen ondervonden bij het invullen van de preadviesformulieren. 

 

Als belangrijkste reden om deel te nemen aan de beoordelingscommissie werd (achteraf gevraagd) 

genoemd: bijleren en ervaring opdoen, verantwoordelijkheid t.a.v. onderzoek en onderwijs, bijdragen aan 

kwaliteit van onderzoek en contact met vakgenoten. 

 

Feedback vooraf en tijdens beoordelingsvergadering 

 

Beoordelingsprocedure 

- De beoordelingscriteria en voorbeeldvragen op de preadviesformulieren kunnen korter en 

eenvoudiger; 

- Laat de aanvragen meer naar expertise beoordelen, d.w.z.: wetenschappers beoordelen de 

wetenschappelijke kwaliteit; beleidsmakers de beleidsgerichte kwaliteit en mensen uit de praktijk de 

praktijkgerichte kwaliteit. 

 

Aanvragen 

- Het beleidsgerichte karakter van het onderzoek komt matig terug in de aanvragen. De onderzoeken 

richten zich wel op een actueel beleidsthema, maar in de aanvragen komt niets terug over het 

toetsen van veronderstellingen of beoogde beleidsdoelen (klopt de beleidstheorie; treedt het 

mechanisme in werking dat werd verondersteld, etc.). Evenmin werd er in de aanvragen aandacht 

besteedt aan de fase waarin de beleidsvorming zich bevindt, of aan de vraag op welke manier 

uitkomsten precies bruikbaar zijn voor beleidsmakers; 

- Het viel op dat er een groot verschil was tussen aanvragen afkomstig van wetenschappers, en 

aanvragen die door lectoren of onderzoekers werkzaam bij adviesbureaus etc. zijn geschreven. De 

kwaliteit van de aanvragen van deze laatste groep oogde laag. De aanvragen hadden een zwakke 

theoretische basis, leken weinig doordacht en waren nog weinig uitgewerkt. 

 

Toelichting NRO 

Op een aantal punten zijn kennelijk onduidelijkheden. Hierover kan het volgende worden opgemerkt ter 

verduidelijking. 

 

Anders dan wordt gesuggereerd door aanvragers in de enquête waren diegenen die betrokken waren bij het 

opstellen van het onderzoeksprogramma niet per se sterk in het voordeel. Slechts één van de vier 
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programmeurs heeft een toekenning gekregen. De suggestie om de programmeurs uit te sluiten van 

deelname aan de subsidieronde wordt dan ook verworpen door de ProBO. 

 

Aanvragers geven in de enquête aan dat volgens hen te veel op het oordeel van de preadviseurs wordt 

geleund en dat het weerwoord geen verschil maakt. De ProBO is daarom nagegaan of het weerwoord een rol 

speelt bij het vormen van een oordeel, of dat het aanvankelijk oordeel van de preadviseurs (toch) het 

zwaarwegendst is. In deze ronde blijken er wel degelijk wijzigingen in de beoordeling te hebben voor gedaan 

na lezing van het weerwoord; overigens leidde dit niet tot een andere positie van de aanvragen die als 

hoogste eindigden. 

 

In de enquête wordt voorgesteld om niet een minimum aan het te vragen budget in te stellen. In de call for 

proposals was echter geen minimum budget gegeven, alleen een maximum, zoals de geënquêteerde ook al 

voorstelt. In de toekomstige rondes zal de ProBO dit waarschijnlijk ook als uitgangspunt hanteren.   

 

Uit de enquête bleek dat het voor een aanvrager niet duidelijk was hoe zwaar elk criterium meetelt in het 

eindoordeel van een preadviseur en of de preadviseurs hier richtlijnen voor hebben ontvangen. In de 

paragraaf 4.3.2 ‘Beoordelingscriteria’ van de call for proposals is aangegeven dat de voorstellen door de 

beoordelingscommissie worden beoordeeld aan de hand van daar genoemde criteria, die voor respectievelijk 

30%, 30%, 20% en 20% meewegen in de beoordeling. Aan de hand de beoordelingscriteria en hun gewicht 

hebben de preadviseurs aanvragen van commentaar voorzien. Naast een kwalitatieve beoordeling van de 

subcriteria werd door de preadviseurs ook een cijfermatige score gegeven van 1 tot en met 9 aan de vier 

hoofdcriteria, waarbij 1 staat voor excellent en 9 voor zeer slecht. Hierbij was aangegeven hoe zwaar elk 

hoofdcriterium mee woog in het eindoordeel. 

 

Acties door NRO 

Deze evaluatie is in een vergadering van de ProBO besproken. Uit deze bespreking zijn onder andere de 

volgende actiepunten voortgekomen die het NRO bureau in de komende tijd zal uitvoeren.  

 

Vanwege de kritiek op de kwaliteit van de preadviezen zal het bureau in de instructie nog beter aangeven 

wat er van preadviseurs verwacht wordt. Ook zal het bureau nog beter controleren of de ingevulde 

preadviezen navolgbaar, duidelijk en volledig zijn. 

 

Het bureau zal de beoordeling van wetenschappelijk kwaliteit en beleidsmatige relevantie van elkaar 

‘scheiden’, zodat ieder commissielid meer op zijn/haar eigen expertisegebied beoordeelt: wetenschappers 

beoordelen de wetenschappelijke kwaliteit en beleidsmakers de beleidsgerichte kwaliteit. 

Daarnaast zal op het aanvraagformulier expliciet gevraagd worden naar de beleidsrelevantie van het 

onderzoeksproject. Ook zal het aanvraagformulier, waar mogelijk, ingekort worden. 

 

In de komende subsidieronde zal (nog meer) rekening worden gehouden met de vertegenwoordiging van 

disciplines in de beoordelingscommissie, die voor in het onderzoeksprogramma geprogrammeerde thema’s 

van belang zijn. 

 

De in de enquête gegeven suggestie om de verschillende thema’s niet gelijktijdig uit te zetten, wordt in 

verband het vermijden van versnippering niet overgenomen. Wel zal het tijdpad met betrekking tot periode 

van openstelling van de call for proposals worden aangepast. Afgelopen ronde was deze door vertraging bij 

de oplevering van het onderzoeksprogramma aan de korte kant.  

 

Het NRO bureau zal regelmatig subsidierondes blijven evalueren zodat deze in de toekomst, waar nodig, 

kunnen worden aangepast. 


