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Hoofdstuk 1: Inleiding / Vakmanschap 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand 
tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. 
Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en 
zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
De missie van het NRO luidt: Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
coördineert de programmering en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het 
bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing 
van onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen 
van het onderwijs. 
 
Er zijn drie typen programma’s binnen het onderwijsonderzoek: fundamenteel, 
beleidsgericht en praktijkgericht. Het NRO ontwikkelt ook onderzoeksprogramma’s 
die deze drie typen onderzoek doorkruisen. Deze oproep tot het indienen van 
voorstellen, of call for proposals, valt onder verantwoordelijkheid van de 
Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO). 
 
De ProBO stimuleert onderzoek dat inzicht vergroot in de vraag hoe het 
onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen (uit het verleden, van nu 
en die voorzien worden in de toekomst) in de samenleving. 
 
De belangrijkste afnemers van de resultaten van beleidsgericht onderzoek zijn 
beleidsmakers die zich bevinden op het niveau van de school, het schoolbestuur, de 
gemeente, provincie en/of het rijk. De resultaten leveren verder input voor andere 
wetenschappers en onderwijsprofessionals. 
 
Werkterrein 
Het NRO financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van voorschoolse 
educatie, het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en het 
aanpalende volwassenenonderwijs in Nederland. Aanvragen dienen binnen dit 
werkterrein te vallen. 
 

1.2 Beschikbaar budget 

Het totale budget voor de financieringsronde Vakmanschap 2014 is 500.000 euro. 
 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 21 oktober 2014, 
12.00 uur. 
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2 Doel 

In deze subsidieronde Vakmanschap van de Programmaraad voor Beleidsgericht 
Onderzoek (ProBO) kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor 
onderwerpen en vraagstukken binnen het thema “Vakmanschap”. 
 
De uitgebreide beschrijving van het thema en mogelijke onderzoeksvragen 
daarbinnen zijn beschreven in het “Onderzoeksprogramma Beleidsgericht 
Onderwijsonderzoek 2014-2016” (april 2014). Deze is te vinden op de website van 
het NRO: www.nro.nl/probo. 
 
In een eerdere ronde van de ProBO dit jaar werd onderzoek uitgezet naar vier 
thema's uit het onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-
2016. Binnen het thema Vakmanschap in het onderwijs- en arbeidsmarktperspectief 
vond geen honorering plaats; daarom vindt de huidige ronde plaats. 

 
De ProBO heeft besloten om aanvragers niet geheel vrij te laten in het doen van 
onderzoeksvoorstellen, maar wil daarnaast ook niet werken aan de hand van een 
vooraf bepaalde opdracht met weinig speelruimte voor aanvragers. Dit heeft geleid 
tot bovenvermeld programma. Dit programma vormt de inhoudelijke basis voor 
deze subsidieronde, waarin het uitgevoerde onderzoek beleidsrelevant dient te zijn. 
Het staat aanvragers vrij om bij het uitwerken van een thema tot een 
onderzoeksvoorstel niet alle in het onderzoeksprogramma opgenomen aspecten af 
te dekken. 
 
Beleidsgericht onderzoek van het NRO heeft als doel een wetenschappelijke 
onderbouwing van onderwijsbeleid te geven, zodat op grond van onderzoek een 
bewustere keuze gemaakt kan worden uit beleidsalternatieven. Het resulteert niet 
zozeer in een (concreet) advies, maar in  
 
-een aanbeveling richting het beleid, en wellicht ook richting de onderwijspraktijk en 
voor (vervolg)onderzoek, en/of  
 
-het in beeld brengen van implicaties in meer algemene zin voor het beleid op het 
niveau van de school, het schoolbestuur, de gemeente, provincie en/of het rijk.  
 
Bij voorkeur leidt het onderzoek ertoe dat bepaalde onderwerpen op de 
beleidsagenda komen. 
 
Bij de uitwerking van het onderzoek hecht de ProBO eraan dat niet alleen aandacht 
wordt gegeven aan mogelijke richtingen van beleid; die kunnen (in bepaalde 
gevallen) als bekend worden verondersteld. Er dient daarom ook aandacht besteed 
te worden aan de wijze waarop het beleid daadwerkelijk gestalte krijgt of heeft 
gekregen: met welke (innovatie)mechanismen moet rekening worden gehouden, 
zodat het beoogde beleid benut, geïmplementeerd en/of vernieuwd kan worden? 
Maar ook: wat was het resultaat van geïmplementeerde beleidsmaatregelen? 
 
Vanwege de dynamische en complexe omgeving waarin beleidsgericht onderzoek 
wordt uitgevoerd, dienen aanvragers hun probleemstelling en onderzoeksmethoden 
zo in te richten dat uitkomsten van het onderzoek relevant zijn op het moment dat 
de (laatste) resultaten verschijnen (uiterlijk 31 mei 2017, zie paragraaf 3.5). 
Daartoe zal de ProBO tijdens de uitvoering van het onderzoek ook voor verbinding 
en versterking zorgen tussen onderzoekers en beleidsmakers. Dit zal gebeuren door 
het tussentijds onderhouden van contact en voeren van overleg met de drie partijen 

http://www.nro.nl/probo
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(onderzoekers, beleidsmakers en de ProBO) tezamen en, waar mogelijk, door het 
opleveren van tussentijdse producten door de onderzoekers. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag gaat uit naar zowel 
(onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten als naar andere 
onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De ProBO heeft 
ervoor gekozen om ieder instituut in Nederland waar expertise in het 
onderwijsonderzoek aanwezig is, de gelegenheid te geven om in te dienen. Aldus 
wordt in principe de beste garantie verkregen op de grootste deskundigheid. 
 
Een aanvraag voor subsidie kan namens een consortium (zie verder), namens een 
instituut of als individu verbonden aan een instituut worden ingediend. Indien het 
meerwaarde heeft voor het onderzoek (bij de uitvoering van de deelprojecten en/of 
de beantwoording van onderzoeksvragen), kan de aanvraag worden ingediend 
namens een consortium. Een consortium bestaat uit een aantal samenwerkende 
onderzoekers die elkaar voor wat betreft kennis aanvullen en die verbonden zijn aan 
verschillende onderzoeksinstituten. Het vormen van een consortium is geen 
verplichting. Een onderzoeker kan in twee consortia participeren: maximaal één 
maal als hoofdaanvrager en één maal als medeaanvrager. 
 
De indiener fungeert als hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek. De met 
hem/haar samenwerkende onderzoekers fungeren bij de aanvraag als 
medeaanvragers. Zij zijn bij de uitvoering elk verantwoordelijk voor een deelproject. 
 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ProBO-leden niet van deelname 
uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In de 
beoordelingsprocedure is, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO,  
waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van ProBO-leden 
ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in 
dezelfde ronde zijn. 
 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde Vakmanschap 2014 is een bedrag van 500.000 euro 
gereserveerd. Hiervan wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd met een 
maximale omvang van 500.000 euro en een minimale omvang van 400.000 euro. 
Een onderzoeksproject bestaat uit één of meerdere deelprojecten. Dit budget geldt 
als richtlijn en absoluut maximum. 
 
Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel personele als materiële 
kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 
 
Personele kosten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 
te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk 
personeel en incidenteel van niet-wetenschappelijk personeel. Ook de salariskosten 
van medewerkers met een vast dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. 
Onder niet-wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat het onderzoek 
ondersteunt met specialistische niet-wetenschappelijke taken ten behoeve van het 
onderzoek, bijvoorbeeld computerprogrammering. Administratief ondersteunende 
taken kunnen niet onder deze subsidie worden aangevraagd.  
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Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
 

- Personeel onder vaste tariefstelling 
De vergoeding voor senior wetenschappelijk personeel (zoals universitair 
docenten, postdocs), junior wetenschappelijk personeel (zoals promovendi, 
junior onderzoekers) en niet-wetenschappelijk personeel die worden 
aangesteld bij een universiteit wordt gebaseerd op de standaard 
salarisvergoedingen (zie het document “salaristabel G-posten” op de 
financieringspagina van deze ronde Vakmanschap op de NWO-website) die 
jaarlijks in het kader van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk 
onderzoek 2008’ worden overeengekomen met de VSNU. Het is mogelijk 
om meer ervaren personeelsleden in te schalen in een hoger salarisjaar. 
Deze hogere inschaling moet overeenkomen met het aantal dienstjaren of 
jaren ervaring en moet blijken uit de gegeven motivatie van de personele 
kosten; 
 

- Personeel onder vrije tariefstelling 
Indien een aanstelling niet aan de universiteit plaatsvindt, maar bij een 
onderzoeksinstituut of andere deelnemende partij, is het mogelijk af te 
wijken van de standaardbedragen. Bij de begroting van dergelijke 
personele kosten mag worden uitgegaan van het brutosalaris volgens 
werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor zover van 
toepassing) en alle benodigde personele opslagen. Voor de personele inzet 
van universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn aangesteld bij een 
universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar maximaal de 
opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 
VSNU-akkoord, met uitzondering van de indexering en de 
eindeprojectvergoeding.  

 
Deze tarieven zijn bindend; dit laat onverlet dat in de aangevraagde begroting de 
omvang en aard van de personele kosten dienen te worden gespecificeerd en 
beargumenteerd. 
 
Materiële kosten 
In een aanvraag voor een beleidsgericht onderzoeksproject kan subsidie worden 
aangevraagd ter dekking van materiële kosten. 
 
Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 
gebruiks- en verbruiksgoederen; 

- het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek en 
het uitvoeren van observaties; 

- de aanschaf van databestanden; 
- reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 
- onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten 

en kennisoverdracht; 
- studentassistentie.  

 
Kosten die verband houden met promoties kunnen niet worden aangevraagd; daarin 
voorziet de benchfee (zie verder). 
 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden.  
 
De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het 
onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat 
boven het normale gebruik: 
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- kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een 
instituut gerekend worden; 

- kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor 
het gebruik van laboratoria. 

 
Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er 
kunnen derhalve geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten 
uit de toegekende subsidie worden bekostigd. 
 
Benchfee 
Aan promovendi en postdoctoraal onderzoekers met een aanstelling van ten minste 
0,5 fte voor ten minste 1 jaar wordt een persoonsgebonden benchfee toegekend. Dit 
is een vast bedrag voor kosten die bedoeld zijn ter stimulering van de 
wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde onderzoeker 
(bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie). De hoogte van de 
benchfee is vastgesteld op maximaal € 5.000 (op basis van een fulltime aanstelling; 
voor promovendi vier jaar en postdoctoraal onderzoekers drie jaar) en wordt 
opgevoerd onder het materieel budget.  
 
Kosten voor deelname aan congressen voor promovendi of postdoctoraal 
onderzoekers die minder dan 1 jaar 0,5 fte worden aangesteld of voor personeel 
onder vrije tariefstelling kunnen worden opgevoerd onder het materieel budget. 
 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is dinsdag 21 oktober, 
12.00 uur.  
 
De aanvraagformulieren voor de subsidieaanvragen zijn te downloaden van de 
financieringspagina van dit programma op de NWO-website. Deze dienen te worden 
ingediend via Iris. Zie paragraaf 4.1 voor meer informatie over de 
beoordelingsprocedure en het tijdpad. 
 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

De subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het 
aanvraagformulier. 

- De factsheet dient direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van 
NWO ingevuld te worden.  

- Het aanvraagformulier staat op de financieringspagina van dit programma 
op de NWO-website. Dit formulier dient, zodra ingevuld, als PDF-bestand 
toegevoegd te worden aan de Iris-factsheet.   

- Subsidieaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in 
deze subsidiewijzer en binnen het format van het voor deze subsidieronde 
te gebruiken aanvraagformulier. Aanvragen dienen in het Nederlands te 
worden opgesteld.   
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3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Als algemene regel geldt dat aanvragers uitsluitend voorstellen kunnen indienen die 
passen binnen het thema Vakmanschap zoals omschreven in het 
Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016. 
Onderzoeksvoorstellen die niet zijn toegespitst op het geselecteerde thema worden 
niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor onderzoeksvoorstellen die zich 
buiten het werkterrein van de ProBO begeven (zie daarvoor paragraaf 1.1). 
 
Van een hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij/zij bereid is om de 
wetenschappelijke, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het te 
subsidiëren onderzoek op zich te nemen. Dit houdt onder meer in dat de 
hoofdaanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zal zorgdragen voor de 
coördinatie van het onderzoek alsmede het tot stand komen van de 
voortgangsrapportage, de eindrapporten, het wetenschappelijke eindverslag, 
financiële verantwoording en de juiste en volledige registratie van alle gerealiseerde 
output. 
 
Een toegekend onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te 
starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. De maximale looptijd 
van een toegekend onderzoeksproject is twee jaar, waarbij 31 mei 2017 als deadline 
voor het opleveren van de eindrapporten geldt. 
 
Alle resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit programma dienen 
vrij gepubliceerd te worden. Het onderzoek dient zowel wetenschappelijke als niet-
wetenschappelijke output op te leveren. NRO vraagt van alle onderzoekers die in 
aanmerking willen komen voor financiering om budget beschikbaar te stellen voor en 
een toelichting te geven op de verspreiding van onderzoeksresultaten naar 
gebruikers (kennisbenutting) van hun project. Deze toelichting zal worden 
meegewogen in de beoordeling. Aanvullende informatie, richtlijnen en voorwaarden 
met betrekking tot kennisbenutting zijn te vinden in de Handleiding Kennisbenutting 
(http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/).  
 
Voor zover niet geregeld in deze call for proposals, is de NWO-regeling 
subsidieverlening (versie 1 mei 2011) van toepassing. 
 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 
behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via 
zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 

 
Indien de hoofdaanvrager geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een dag 
voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen op tijd te 
kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Irisaccount heeft, behoeft deze 
geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 
Indien de hoofdaanvrager bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het NRO bureau via probo@nro.nl. De 
organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien enige dagen nodig zijn om het 
verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de deadline gemeld te 
worden. 
 

http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
mailto:probo@nro.nl
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Voor vragen van technische aard wordt u verzocht om contact op te nemen met de 
Iris helpdesk. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO van toepassing.  
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 
wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen 
van financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties 
zie: http://www.nwo.nl/kwalificaties.  
 
De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende fases. 
 
Publicatie call for proposals 
Het uitgangspunt voor onderzoekers bij het opstellen van een aanvraag wordt 
gevormd door a) het Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 
2014-2016 en b) deze call for proposals. 
 
Indienen subsidieaanvraag 
Onderzoekers dienen een volledige aanvraag in (zie paragraaf 3.3 en 3.6 voor de 
deadline en wijze van indienen). Na ontvangst van een volledige aanvraag ontvangt 
de indiener hiervan een bevestiging. 
 
Het in behandeling nemen van de aanvraag 
Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de indiener bericht over het 
al dan niet in behandeling nemen ervan. Het NRO bureau bepaalt dat aan de hand 
van een aantal administratief-technische criteria. Deze staan vermeld in paragraaf 
4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan een van deze criteria wordt niet in 
behandeling genomen. 
 
Beoordeling en advisering aanvragen 
Omdat in deze ronde aanvragen van relatief geringe omvang beoordeeld worden en 
leden van de door ProBO ingestelde beoordelingscommissie deskundig zijn op het 
gebied van de onderzoeksthema’s,  is besloten gebruik te maken van de 
mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling subsidieverlening 
(versie 1 mei 2011) om een afwijkende selectieprocedure te volgen ten aanzien van 
advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking houdt in dat de 
beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal worden uitgevoerd. 
 
Preadviezen 
Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan ten minste twee leden van de 
beoordelingscommissie (hierna: de preadviseurs). De preadviseurs wordt gevraagd 
een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel te geven. Zij 
formuleren hun commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 
4.3.2). De beoordelingscommissie wordt door de ProBO ingesteld en gekozen op 
basis van hun expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen. 

  

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Weerwoord 
De aanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op zijn of haar aanvraag en 
krijgt één week de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur van 
de preadviezen overwegend negatief is, wordt de aanvrager dringend aangeraden de 
aanvraag terug te trekken. De ervaring heeft geleerd dat de kans op een positieve 
beoordeling over het algemeen zeer klein is bij overwegend negatieve preadviezen. 
Indien de aanvrager besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient hij/zij dit zo 
snel mogelijk schriftelijk aan het NRO bureau (probo@nro.nl) te melden. 
 
Bespreking door beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag, de preadviezen en het 
weerwoord van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op 
voor de ProBO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de 
beoordelingscriteria.  
 
Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of goed komen in 
aanmerking voor honorering. Indien meerdere subsidieaanvragen de hoogste 
kwalificatie behalen (zij het excellent, zeer goed of goed), dan prioriteert de 
commissie deze voorstellen. 
 
Besluitvorming door de ProBO 
De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de ProBO getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt de ProBO de definitieve kwalificaties vast en besluit hij 
welke aanvraag voor honorering in aanmerking komt. Daarbij kan de ProBO 
beleidsmatige overwegingen in aanmerkingen nemen (zie paragraaf 4.3.3). De 
aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na afronding van de besluitvorming door 
de ProBO de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 
 
Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde beleidsgerichte onderzoeksprojecten staan, waar van toepassing, de 
geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
 
Tijdpad 
september 2014  Uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen 
21 oktober 2014  Deadline indienen aanvraag 
Eind oktober 2014 Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers 
Medio november 2014 Opstellen preadviezen 
Begin december 2014 Versturen preadviezen naar aanvragers 
Medio december 2014 Gelegenheid tot weerwoord aanvrager op preadviezen 
Medio januari 2014 Bespreking door beoordelingscommissie 
Medio februari 2015 Besluitvorming ProBO 
Medio februari 2015 Bericht over besluit naar aanvragers 

4.2 Na toekenning 

Na honorering door de ProBO volgt de formele toekenning in de vorm van een brief. 
De subsidie wordt toegekend en volledig uitbetaald aan de hoofdaanvrager. De 
uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de 
toekenningsbrief genoemde tranches. De subsidie wordt toegekend onder de 
voorwaarde dat tijdens de uitvoering de in de beoordeling genoemde 
aandachtspunten ter harte worden genomen. De reactie van de aanvrager op de 
preadviezen wordt beschouwd als onderdeel van de aanvraag, en maakt derhalve 
deel uit van het document op grond waarvan de toekenning wordt gedaan. 
 

  

mailto:probo@nro.nl
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Aanvang en tussentijdse wijzigingen 
Een toegekend beleidsgericht onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de 
toekenning te starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken, en vangt 
aan met een startgesprek met de ProBO en betrokken beleidsambtenaren. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek ligt bij de 
hoofdaanvrager. Deze is verplicht om de ProBO schriftelijk op de hoogte te stellen 
van eventuele personeelswijzigingen, afwijkingen van de planning van het onderzoek 
of tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek. De ProBO dient akkoord te gaan 
met dergelijke wijzigingen. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet 
toegestaan. 
 
Monitoring van voortgang onderzoek en kennisbenutting 
Om de procesbewaking van het lopende onderzoek te intensiveren en gebruik van 
kennis door afnemers te stimuleren, heeft de ProBO een interactieve monitoring 
ingesteld. Deze is niet alleen bedoeld voor het afleggen van verantwoording over de 
toegekende subsidie, maar ook om de verbinding met het ProBO-
onderzoeksprogramma te verstevigen en kennisbenutting te bevorderen. De 
onderstaande elementen zijn daarom in het systeem van monitoring en 
projectbeheer toegevoegd. 
 
Startgesprek 
Bij het startgesprek zal, naast betrokken beleidsambtenaren en de ProBO voor de 
precieze afstelling van onderzoeksvragen en de uitwerking ervan, de medewerker 
kennisbenutting van het NRO aanwezig zijn om het plan voor kennisdisseminatie 
zoals dat in de subsidieaanvraag is opgenomen te bespreken. Ter ondersteuning van 
de disseminatieactiviteiten zal hierover ook tijdens de looptijd van het project 
regelmatig overleg worden gevoerd. Voor de disseminatie van de 
onderzoeksresultaten dient in de aanvraag apart budget gereserveerd te worden. 
 
In de Handleiding Kennisbenutting (http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/) wordt 
toegelicht wat van uitvoerders wordt verwacht op het gebied van kennisbenutting en 
welke ondersteuning NRO daarbij kan bieden. 

 
Voortgangsrapportage 
Eens per looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te doen van 
het tot dan toe uitgevoerde onderzoek en vergelijkt hij/zij de voortgang van het 
onderzoek met de verschillende onderdelen van het onderzoek zoals geformuleerd in 
de aanvraag. Ook moet duidelijk worden wat er aan kennisdisseminatie en 
kennisoverdracht is of wordt gedaan. Aan dit voortgangsverslag wordt een gesprek 
gekoppeld met de ProBO, betrokken beleidsambtenaren en de medewerker 
kennisbenutting van het NRO. 
 
Eindrapport 
In verband met de afrekening en subsidieverstrekking is de goedkeuring van de 
eindrapporten van de onderzoeksprojecten een belangrijke procedure. Twee 
maanden voor het aflopen van elk deelproject verwacht de ProBO een digitale 
conceptversie van het eindrapport. Deze stuurt de hoofdaanvrager via e-mail naar 
het NRO bureau. 
 
De ProBO beoordeelt het concepteindrapport op zichzelf, maar ook tegen de 
achtergrond van de oorspronkelijke aanvraag en overige relevante documenten 
gedurende de looptijd van het onderzoeksproject. Binnen dertig dagen ontvangt de 
hoofdaanvrager een reactie van de ProBO in de vorm van een goed- of afkeuring van 
de conceptversie en inhoudelijk commentaar. Indien: 

- het rapport wordt afgekeurd, dient de onderzoeker het rapport aan te 
passen op grond van het commentaar totdat het wordt goedgekeurd door 
de ProBO;  

http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
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- het rapport is goedgekeurd, verwerkt de onderzoeker het (laatste) 
commentaar in het rapport waarna de definitieve versie binnen de gestelde 
termijn wordt opgesteld, ingediend via Iris en in 5-voud in hard copy 
toegestuurd aan de ProBO.  

 
In de beleidscontext waarin het ProBO-onderzoek figureert, is het belangrijk dat de 
onderzoeksresultaten op goed leesbare wijze zijn gepresenteerd. Daarom heeft de 
ProBO bepaald dat in een eindrapport ook een managementsamenvatting moet 
worden opgenomen van maximaal twee pagina’s. De aanvrager wordt nadrukkelijk 
verzocht toe te zien op de leesbaarheid van deze managementsamenvatting voor de 
doelgroep: het beleids- en eventueel onderwijsveld. In deze samenvatting worden 
met name de conclusies en aanbevelingen toegelicht. De opzet en uitvoering van het 
onderzoek is van minder belang en mag in maximaal één korte alinea worden 
toegelicht. De managementsamenvatting wordt bij voorkeur voor in het rapport 
opgenomen. 
 
Eindverslag 
Inhoudelijke eindrapporten worden onderscheiden van het eindverslag, dat het 
onderzoeksproces en –publicaties beschrijft. Aan het eind van de subsidieperiode 
dient conform de subsidiebepalingen van NWO de hoofdaanvrager een eindverslag 
op te stellen en een financiële verantwoording in te dienen en tevens alle 
(wetenschappelijke) output te registreren via Iris. De planning van oplevering van 
de nog te verwachten (wetenschappelijke) output moet in het eindverslag vermeld 
worden. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en 
de definitieve subsidie vastgesteld. Het niet tijdig indienen van het eindverslag kan 
tot gevolg hebben dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd. 

 
Afronding 
De ProBO kan onderzoek alleen inhoudelijk vaststellen als alle eindrapporten van 
een onderzoeksproject beschikbaar zijn. Indien door een situatie van overmacht de 
oplevering van een eindrapport vertraging oploopt, stelt de ProBO de 
hoofdaanvrager in de gelegenheid dit rapport binnen een gezamenlijk 
overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling en de 
financiële afronding van het project opgeschort. 
 
Indien er geen sprake is van overmacht en wanneer de hoofdaanvrager binnen de 
gestelde termijn een eindrapport niet oplevert, dan wordt het onderzoek op basis 
van het eindverslag vastgesteld. Het onderzoek wordt dan beschouwd als niet 
succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat de laatste subsidietranche niet wordt 
uitgekeerd. 
 
Presentatie 
De ProBO gaat ervan uit dat de aanvrager bereid is het onderzoek te presenteren op 
een openbare bijeenkomst van het NRO of een andere activiteit op het gebied van 
kennisdisseminatie van het NRO. 
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4.3 Criteria 

4.3.1 Ontvankelijkheidscriteria 

Het ProBO-secretariaat gaat na of de aanvraag aan de volgende criteria voor 
indiening voldoet: 

- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem van NWO; 
- De aanvraag is tijdig ingediend; 
- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, 

juist, compleet en volgens de instructies ingevuld; 
- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 
- De aanvraag behoort tot het werkterrein van de ProBO; 
- De aanvraag betreft het thema Vakmanschap zoals beschreven in het 

Onderzoeksprogramma Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016; 
- De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 500.000; 
- De aangevraagde subsidie bedraagt minimaal € 400.000 
- Het budget is volgens de richtlijnen in deze call for proposals opgesteld; 
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal twee jaar en 

eindigt uiterlijk op 31 mei 2017. 

4.3.2 Beoordelingscriteria 

Voorstellen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria, die voor respectievelijk 30%, 30%, 20% en 20% meewegen in de 
beoordeling. 
 

Wetenschappelijke kwaliteit en belang 
- Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen 

o Is er een duidelijke uiteenzetting gegeven van de bestaande kennis over het 
betreffende thema en sluit het voorstel goed aan op de bestaande kennis, 
zowel op wetenschappelijke kennis in enge zin, als op relevante kennis en 
informatie uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld beleidsdocumenten, 
inspectierapporten, documenten van internationale organisaties? 

o Is de centrale probleemstelling van het onderzoeksproject voldoende helder 
(omschreven), adequaat afgebakend en voldoende uitgewerkt in heldere 
onderzoeksvragen en hypothesen op het niveau van het thema? 

o Is er voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de 
verschillende thema’s? 

o Zijn op het niveau van de deelprojecten de probleemstellingen voldoende 
helder (omschreven), adequaat afgebakend en voldoende uitgewerkt in heldere 
onderzoeksvragen en hypothesen? 

o Sluiten de probleemstellingen en de onderzoeksvragen op het niveau van de 
deelprojecten voldoende aan bij de centrale probleemstelling en daarbij 
behorende onderzoeksvragen op het niveau van het gehele thema? En is er 
voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de 
verschillende deelprojecten? 

- Opzet en methoden 
o Is de onderzoeksopzet consistent, voldoende verantwoord en geëxpliciteerd, 

het werkplan goed doordacht, en de fasering adequaat, zowel op het niveau 
van het thema als de deelprojecten? 

o Is de methodisch-technische opzet adequaat, gemotiveerd, doelmatig, ook wat 
betreft de beschikbaarheid, de geschiktheid en de toegankelijkheid van te 
gebruiken bronnen? 

o Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die genomen worden om de 
betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren? 
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- Originaliteit 
o Wat is de wetenschappelijke betekenis van de aanvraag, in de zin dat het 

onderzoek een oplossing van een wetenschappelijk probleem betreft, dan wel 
een nieuwe wijze van formuleren van een wetenschappelijk probleem die de 
oplossing ervan dichterbij brengt? 

o Wat zijn de wetenschappelijke perspectieven van de aanvraag, in de zin van 
genereren van nieuwe probleemstellingen en methoden en aantonen van 
nieuwe samenhangen? 

(Inter)disciplinariteit 
o Vereist de vraagstelling van het voorstel een inter- en/of multidisciplinaire 

benadering en zo ja, heeft deze voldoende toegevoegde waarde? 
o Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de onderzoeksvragen zich op richten 

vertegenwoordigd in de opzet van het onderzoek en in de samenstelling van 
het consortium of de onderzoeksgroep? 

- Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
o Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en publicatieplan, waarbij rekening 

wordt gehouden met de maximale looptijd van het onderzoeksproject? 
o Is de organisatie van het voorstel en de samenwerking binnen het onderzoek 

helder omschreven? 
o Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen redelijk 

voor het voorgestelde onderzoek en voldoende adequaat beargumenteerd? 
 

Beleidsmatige en maatschappelijke betekenis 
- Programmatische betekenis 

o Wat is de relevantie van het voorgestelde onderzoek voor de in het ProBO 
Onderzoeksprogramma 2014-2016 geproblematiseerde vraagstukken? 

- Relevantie voor onderwijsbeleid 
o Wat is de maatschappelijke betekenis van de aanvraag in die zin dat de 

aanvraag aangrijpingspunten voor het onderwijsbeleid biedt? Leiden deze naar 
een oplossing, een nieuwe visie, zinvolle aanbevelingen? 

o Wordt de probleemperceptie van potentiële gebruikers – in termen van 
onzekerheden, dilemma’s, waarden en overtuigingen – bij de opzet en de 
uitvoering van het onderzoek betrokken, alsmede de betekenis die door hen 
aan het probleem wordt gehecht en zo ja, hoe? 

o Wordt er aandacht geschonken aan de fase waarin het beleid zich bevindt 
(bepaling van beleidsagenda, beleidsformulering, beleidsinvoering en –
uitvoering, beleidsaccountability) en aan de stabiliteit van het beleid (omvang 
van periode, draagvlak en dergelijke) en zo ja, hoe? 

o Geeft het onderzoek een antwoord op implementatievragen, zoals: wordt het 
beleidsprogramma vormgegeven en uitgevoerd zoals bedoeld; bereikt het de 
beoogde doelgroepen; zijn de ter beschikking gestelde middelen adequaat? 

- Relevantie voor onderwijspraktijk (optioneel) 
o Wordt met de resultaten van het aangevraagde onderzoek een belang in de 

richting van de onderwijspraktijk gediend en zo ja, welk? 
o Wat is de relevantie van het onderzoek voor de vragen en problemen waarmee 

onderwijsprofessionals zich in de praktijk geconfronteerd zien (inhoudelijke 
praktijkgerichtheid)? 

 
Kwaliteit onderzoeker(s) 

o Zijn de aanvragers als onderzoeker deskundig op het desbetreffende terrein, 
mede blijkend uit publicaties op het terrein van beleidsvorming en 
beleidsevaluatie? 

o Is er een adequate onderzoeksinfrastructuur, in de zin van personele bezetting 
van het onderzoek en de institutionele omgeving, voorhanden? 

 
Focus op implementatie en kennisbenutting 
- Verwachte (wetenschappelijke) output 
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o Wat is de omvang en kwaliteit van de verwachte output? 
- Kennisdisseminatie en –implementatie 

o Worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) gecommuniceerd 
met potentiële gebruikers (overheid en onderwijsveld) en zo ja, hoe? 

o Is er aandacht voor de wijze waarop de resultaten benut kunnen worden in het 
beleid en eventueel de praktijk? 

 

4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van de voorstellen kan de ProBO naast de kwaliteitscriteria ook de 
volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen: 
- Budgettaire gronden; 
- Spreiding over de thema’s indien een onderzoeksthema geen subsidiabele voorstellen 

heeft opgeleverd. 
 



16 

Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / Vakmanschap 

5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Beleidsgericht Onderwijsonderzoek en deze call for 
proposals neemt u contact op met:  
- mw. Renée Middelburg MSc. – plv. secretaris ProBO 

t: 070 344 0510, e: r.middelburg@nwo.nl  
- secretariaat NRO – ProBO  

t: 070 344 09 73, e-mail: probo@nro.nl 
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de 
Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 
vraagt. 
Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 
providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 
aan iris@nwo.nl. 
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