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Hoofdstuk 1: Inleiding / Lerarenagenda 2013 - 2020 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (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. 

 

Binnen het NRO zijn er vier typen onderzoeksprogramma’s met elk een eigen 

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

Het overkoepelende programma doorkruist de andere programma’s. Deze oproep tot 

het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder verantwoordelijkheid 

van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het 

NRO. 

 
Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). 

 

Deze call for proposals 

De OPRO zet onderzoek uit via verschillende financieringsinstrumenten. Deze call for 

proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen van een 

subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor projecten in het kader van het 

onderzoeksprogramma ‘Lerarenagenda 2013-2020’.  

 

Het onderzoek moet zowel een fundamenteel-wetenschappelijk, beleidsgericht als 

praktijkgericht perspectief hebben en moet één of meerdere van de in Hoofdstuk 2 

genoemde vragen aan de orde stellen.  

 

1.2 Beschikbaar budget 

Voor deze eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma ‘Lerarenagenda 

2013-2020’ is een bedrag gereserveerd van € 1.050.000,-.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum dinsdag 10 

februari 2015, 14.00 uur. 
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Hoofdstuk 2: Doel / Lerarenagenda 2013 - 2020 

2 Doel 

2.1 Inleiding 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2013 de 

‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de 

uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te brengen. 

Met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een duidelijke richting 

aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun 

professionaliteit. De Lerarenagenda bestaat uit zeven belangrijke thema’s gebaseerd 

op de chronologische loopbaan van leraren: 1. Kwaliteit van aankomende studenten 

van lerarenopleidingen; 2. Kwaliteit lerarenopleidingen; 3. De routes naar het 

leraarschap; 4. De beginnende leraar; 5. De school als lerende organisatie; 6. 

Bekwame en bevoegde leraren en 7. Een sterk beroep.  

 

Het Ministerie van OCW stelt voor deze subsidieronde budget beschikbaar en heeft 

het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. 

 

Voor onderzoek in deze eerste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda zijn 

de volgende thema’s geselecteerd:  

1. De rol van docenten met onderzoekservaring in de praktijk; 

2. Professionalisering vanuit het perspectief van docenten en van de school; 

3. Status en imago van leraren; 

4. Onderzoek naar aanleiding van TALIS 2013. 

 

In deze subsidieronde kunt u uitsluitend aanvragen voor onderzoek indienen voor 

deze vier thema’s, waarbij het onderzoek zowel een fundamenteel-wetenschappelijk, 

beleidsgericht als praktijkgericht perspectief moet hebben. In paragraaf 2.2 vindt u 

een toelichting op de thema’s. 

 

Voor deze call for proposals is een inhoudelijk kader opgesteld, het ‘Conceptueel 

kader professionaliteit van leraren’, door prof. dr. R.J. Bosker (Rijksuniversiteit 

Groningen), prof. dr. P.J.C. Sleegers (Universiteit Twente) en prof. dr. T. Wubbels 

(Universiteit Utrecht). Het conceptueel kader vormt een bijlage bij deze call for 

proposals. 
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2.2 Thema’s  

2.2.1 Thema 1: De rol van docenten met onderzoekservaring in de praktijk 

De komende jaren dienen meer master-opgeleide docenten werkzaam te zijn in het 

basis- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Hierdoor 

groeit het aantal leerkrachten en docenten dat ervaring heeft met onderzoek. Deze 

ontwikkeling sluit in principe goed aan bij het streven dat scholen zich ontwikkelen 

tot lerende organisaties. Dit streven is verwoord in de Lerarenagenda, maar vormt 

ook een duidelijk onderdeel van de bestuursakkoorden tussen OCW en de PO- en de 

VO-Raad. Dit impliceert dat het onderdeel kan worden van de taken van docenten 

om gebruik te maken van onderzoek en/of zelf onderzoek uit te voeren. Dit past ook 

bij de toenemende mogelijkheden om tijdens het leraarschap een masterdiploma te 

behalen. 

Nu zowel de scholen als de lerarenopleidingen onderzoek een plaats geven, rijst de 

vraag hoe scholen kunnen profiteren van de competenties van de docenten die 

ervaring hebben met onderzoek naar onderwijs. Hierbij zijn ten minste twee 

scenario’s denkbaar: één waarbij scholen niet tot weinig profiteren van de 

competenties van deze docenten, en één waarbij dit wel gebeurt. In een negatief 

scenario zouden docenten opgeleid worden met een duidelijke onderzoekslijn in het 

curriculum, maar sluit dit dus niet aan op de eisen die de school hen vervolgens 

stelt, namelijk dat ze voornamelijk lesgeven. In een positief scenario verwelkomt de 

school daarentegen hun competenties op het terrein van onderzoek, bijvoorbeeld om 

deze in te zetten voor weloverwogen vernieuwingen. Vermoedelijk zijn niet alle 

scholen in hun toedeling van taken en verantwoordelijkheden erop voorbereid om 

deze docenten optimaal in te zetten. 

De term “onderzoek” dient hierbij ruim te worden genomen. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om een onderzoekende houding van docenten: bezinning op de eigen 

onderwijspraktijk. Dit is een grondhouding van professionals in het onderwijs waarbij 

ze zichzelf continu praktijkspecifieke vragen stellen en deze beantwoorden met 

behulp van activiteiten zoals literatuurstudie, interviews met leerlingen, 

groepsgesprekken, lesobservaties, etc. Het kan tevens gaan om het opsporen van 

beschikbare informatie en gebruikmaken van wat er al bekend is over diverse 

aspecten van het onderwijs in de school in combinatie met eigen praktijkonderzoek, 

al of niet samen met collega’s. Bij praktijkonderzoek staan vragen van de 

desbetreffende school centraal; deze behoeven niet van toepassing te zijn op andere 

scholen. Ook kan het ten slotte gaan om een bijdrage aan praktijkgericht onderzoek: 

onderzoek dat uitgevoerd wordt om bepaalde problemen in een school of meerdere 

scholen te verhelderen of op te lossen en dat bovendien toepasbaar is bij andere dan 

de onderzochte scholen. 

Er kan in deze subsidieronde door middel van praktijkgericht onderzoek, waarin 

consortia van lerarenopleidingen, scholen en onderzoekers samenwerken, nagegaan 

worden: 

1. Hoe de aansluiting tussen onderzoek op de lerarenopleiding en op scholen 

geoptimaliseerd kan worden. Hierbij kan het gaan om het gebruik van 

onderzoek door master-opgeleiden op scholen door die scholen en om de 

plaats die docenten met deze competenties in scholen krijgen, zodat de 

scholen hiervan profiteren.  

2. Op welke wijze onderzoek bijdraagt aan het professioneel handelen van 

docenten, zodat de kwaliteit van onderwijs toeneemt.  
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Het beschikbare budget voor dit onderzoek bedraagt in deze subsidieronde in totaal 

€ 400.000. Hiervan kunnen twee projecten van maximaal € 200.000 (bij voorkeur 

verdeeld over verschillende sectoren of typen onderwijs) worden gehonoreerd. De 

looptijd van het onderzoek is twee jaar. 

 

2.2.2 Thema 2: Professionalisering vanuit het perspectief van docenten en van de school 

Vanuit de invalshoek van het ‘Conceptueel kader professionaliteit van leraren’ waarin 

het belang van autonomie wordt beklemtoond, kan praktijkgericht onderzoek 

worden uitgezet naar de professionalisering van docenten, waarbij zij zelf in hoge 

mate de vorm en inhoud ervan bepalen. Deze invulling kan gesteld worden 

tegenover een invulling van professionalisering waarbij het bevoegd gezag de inhoud 

van professionalisering bepaalt. 

Een startpunt voor professionalisering vanuit de docent zijn bijvoorbeeld vragen 

als: ’Waar sta ik? Waar kan en wil ik naar toe in mijn ontwikkeling? en ‘Wat moet ik 

daarvoor doen?’. Dit vereist de capaciteit tot explicitering van het eigen kunnen, het 

verzamelen van feedback van anderen, dit relateren aan de beroepseisen en het 

bespreken ervan met collega’s en leiding. De vormen van professionalisering die 

hieruit volgen kunnen variëren. Als bijvoorbeeld de behoefte bestaat om beter te 

kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen, dan zou dit kunnen in de vorm 

van het verzamelen van informatie over het omgaan met verschillen en het oefenen 

van bepaalde aanpakken die in teamverband worden ontwikkeld. Vanuit hun 

behoeftes tot professionalisering zouden docenten dit per team, maar ook voor de 

school als geheel kunnen vaststellen en uitvoeren. 

 

Hiertegenover kunnen aanpakken van professionalisering worden gesteld waarin de 

eisen aan docenten vanuit de schoolleiding centraal staan. Dan zou de afstand 

tussen waar de school staat en zou moeten staan bepalend kunnen zijn voor de 

ontwikkelingsvragen van en voor docenten. Uiteraard zijn ook mengmodellen van 

eigen sturing en sturing door de leiding mogelijk. 

Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen die willen gaan 

werken met een meer of minder op basis van docentbehoefte gestuurde vorm van 

professionalisering, nagaan onder welke voorwaarden dergelijke vormen van 

professionalisering succesvol kunnen worden ingericht. Ook kunnen ze onderzoeken 

hoe deze voorwaarden kunnen leiden tot vormen van professionalisering die een 

daadwerkelijk effect hebben op het functioneren van docenten, tot uiting komend in 

de kwaliteit van het onderwijsleerproces.   

 

Voor dit onderzoek is € 300.000 beschikbaar. De looptijd ervan is twee jaar. Er 

wordt maximaal één project gehonoreerd. 

2.2.3 Thema 3: Status en imago van leraren 

De verwachting is dat de verschillende maatregelen ter vergroting van de 

autonomie en competentie van leraren en initiatieven om hen deel te laten 

uitmaken van een stevige beroepsgroep, zullen leiden tot een hogere status en een 

beter imago van het leraarschap. Ook initiatieven als de ‘Dag van de Leraar’ en de 

‘Leraar van het Jaar’ horen hierbij. Bij status gaat het om de plaats die leraren in 

een structuur (de school, de samenleving) innemen, bij imago om het beeld dat 

anderen over hen (of zijzelf over zichzelf) hebben.  

 

Verbetering van status en imago is overigens geen doel op zichzelf; de hoop bij een 

hogere status en een beter imago is dat hiermee het leraarschap aantrekkelijker 

wordt (zodat kwantitatieve tekorten zich niet of minder zullen voordoen) en dat dit 
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beroep bovendien getalenteerde belangstellenden aantrekt (met een positief effect 

op de kwaliteit van het onderwijs).  

 

Het onderzoek in deze subsidieronde beperkt zich tot de verbanden tussen de 

maatregelen om status en imago te verbeteren en de beoogde en gerealiseerde 

effecten op dit terrein. Daarbij moet ook in het oog gehouden worden wie de 

maatregelen genomen hebben: het Ministerie van OCW, de beroepsgroep zelf, de 

sectorraden, etc. 

 

Om goed zicht te krijgen op het imago van de leraar dienen de opvattingen van 

verschillende doelgroepen door middel van een nulmeting in beeld gebracht te 

worden. Hiertoe behoren in ieder geval de leerlingen of studenten die overwegen 

om een docentenopleiding te volgen (dus leerlingen in examenklassen van de havo 

en het vwo). Daarnaast zijn ook ouders, andere bij het onderwijs betrokken 

groepen en een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking 

in het onderzoek te betrekken. Docenten zelf kunnen eveneens naar hun visie op 

hun status en imago (in dit geval dus hun zelfbeeld) worden gevraagd. Voor 

verbanden tussen de kwaliteit van docenten, hun status in school en hun imago zou 

ook bezien kunnen worden of en, zo ja, hoe de opvattingen over docenten tussen 

scholen verschillen. Hebben bijvoorbeeld docenten bij ouders van kinderen op 

scholen die streven naar een centrale en zelfbewuste positie van leraren door 

specifiek aandacht aan hun competenties te besteden, een ander imago dan in 

scholen waar dat niet (expliciet) het geval is?  

 

Het onderzoek dient zich dus te richten op de vraag of er verbanden tussen de 

hierboven genoemde maatregelen en de status en het imago van leraren zijn, zoals 

de verschillende groepen die waarderen en percipiëren. Aangezien de doelstelling 

van status- en imagoverbetering uiteindelijk is het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van het leraarschap, behoren (potentiële) studenten van 

lerarenopleidingen expliciet tot de te onderzoeken doelgroep. Naar aanleiding van 

dit onderzoek zal worden bezien of en wanneer vervolgmetingen mogelijk zijn. 

 

Voor dit onderzoek is € 200.000 beschikbaar. De looptijd ervan is één jaar. Er wordt 

maximaal één project gehonoreerd. 

2.2.4 Thema 4: Onderzoek naar aanleiding van TALIS 2013 

Met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een duidelijke richting 

aangegeven in de wijze waarop leraren in hun professionaliteit verder kunnen 

worden ondersteund. Ook andere landen erkennen de centrale rol van de leraren 

voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is van belang om te onderzoeken in welke 

mate de stimuleringsmaatregelen om hun professionaliteit te bevorderen in 

verschillende landen overeenstemmen dan wel verschillen en welke verklaringen 

hiervoor gegeven kunnen worden. 

 

Een belangrijke informatiebron voor de vergelijking van internationaal beleid ten 

aanzien van docenten vormen de resultaten van de Teaching and Learning 

International Survey (TALIS) van de OECD. In dit onderzoek staan de leer- en 

werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

centraal. Informatie uit TALIS levert een belangrijke bijdrage aan de verdere 

ontwikkeling van het nationale onderwijsbeleid. De resultaten kunnen ook een goed 

startpunt voor discussies op scholen bieden. TALIS maakt een vergelijking tussen 

onderwijssystemen in de deelnemende landen mogelijk. Dat geeft inzicht in de 

uitdagingen waarvoor deze landen staan, terwijl deze onderlinge vergelijking hen 

tevens de mogelijkheid biedt om van elkaars onderwijsbenadering te leren. 
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Aan TALIS 2013 hebben 33 landen over de hele wereld deelgenomen (zie tabel 1). 

In totaal gaat het daarbij om ongeveer 106.000 docenten van ruim 6.000 scholen. 

In Nederland hebben in totaal 1.912 docenten en 119 schoolleiders van 127 scholen 

de vragenlijsten ingevuld. Dit is een respons van 80 procent onder scholen en 76 

procent onder docenten. Daarmee is voldaan aan de responsvereisten van TALIS, 

die een basisvoorwaarde zijn voor de vergelijkende analyses in het overkoepelende 

OESO-rapport. Dit rapport “TALIS 2013 Results: An International Perspective on 

Teaching and Learning” is eind juni 2014 verschenen. In oktober 2014 is het 

nationale rapport TALIS 2013 uitgebracht.  

 

In 2008 heeft Nederland niet weten te voldoen aan de responsvereisten, waardoor 

de Nederlandse resultaten toen niet zijn meegenomen in de bewerkingen en 

analyses voor het internationale rapport. De resultaten van TALIS 2013 kunnen voor 

Nederland daarom niet met die van 2008 worden vergeleken. Hoewel toen wel een 

(beknopte) nationale rapportage is gemaakt, zijn deze resultaten niet op eenzelfde 

wijze verwerkt als die van TALIS 2013 en is een vergelijking van de resultaten van 

beide metingen dus niet mogelijk. 

 

Tabel 1. Deelnemende landen en economieën 

 

OESO-landen en economieën Partnerlanden en economieën 

Alberta (Canada) IJsland* Polen* Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) 

Australië* Israël Portugal* Brazilië* 

Chili Italië* Slowakije* Bulgarije* 

Denemarken* Japan Spanje* Cyprus 

Engeland (VK) Korea* Tsjechië* Kroatië 

Estland* Mexico* Vlaanderen (België)* Letland 

Finland Nederland* Verenigde Staten** Maleisië* 

Frankrijk Noorwegen* Zweden Roemenië 

   Servië 

   Singapore 

* Deze landen hebben ook deelgenomen aan TALIS 2008.  

** De resultaten van de VS zijn vanwege een te lage respons niet meegenomen bij het berekenen 

van internationale gemiddeldes en worden in het internationale rapport apart gepresenteerd. 

 

De onderwerpen waarop TALIS 2013 zich richt zijn: 

- de opleiding en professionele ontwikkeling van docenten en schoolleiders; 

- feedback aan en beoordeling van docenten; 

- onderwijsmethoden en lesstijlen van leraren; 

- de mate van vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’),  

- werktevredenheid en het schoolklimaat;  

- schoolleiderschap. 

 

Het NRO stelt drie subsidies van maximaal € 50.000 beschikbaar voor nadere 

analyses op de internationale TALIS 2013-data. De looptijd voor deze studies is zes 

maanden. Voor twee van de te honoreren voorstellen zijn thema’s benoemd: ‘Het 

gebruik en effect van feedbackmogelijkheden door docenten onderling’ en ‘De school 

als lerende organisatie c.q. samenwerkend leren/leren in teams’. Deze thema’s zijn 

voortgekomen uit de onderwerpen waarop TALIS 2013 zich richt.  

Voor het derde thema kunnen onderzoeksvoorstellen naar keuze worden ingediend 

(zie voor de mogelijkheden het OESO-rapport). 

 

Mogelijke onderzoeksvragen in de twee vooraf bepaalde thema’s 

Het thema ‘Het gebruik en effect van feedbackmogelijkheden door docenten 

onderling’ voor deze subsidieronde sluit aan op het TALIS-onderwerp ‘feedback aan 

en beoordeling van docenten’. Het thema ‘de school als lerende organisatie c.q. 

samenwerkend leren/leren in teams’ voor deze ronde is gerelateerd aan het TALIS- 

onderwerp ‘de opleiding en professionele ontwikkeling van docenten en 
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schoolleiders’. Beide thema’s sluiten op elkaar aan omdat de school zich als lerende 

organisatie moet blijven ontwikkelen, mede via de ontwikkeling van docenten en 

schoolleiders.  

 

1. Het gebruik en effect van feedbackmogelijkheden door docenten onderling  

Mogelijke onderzoeksvragen bij dit thema zijn: 

- Wat is in de literatuur bekend over het effect van feedback van en door 

leraren? 

- Welke vormen van feedback komen voor? 

- Wat zijn volgens leraren de meest effectieve vormen van feedback? Welke 

vormen worden het meest gewaardeerd?   

- Zijn er verklarende factoren/patronen te ontdekken? Daarbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan: 

 achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, (cluster van) vak(ken); 

 feedback en manier van lesgeven, gebruik van bepaalde werkvormen;   

 verschil in opleidingsniveau: bachelor, master; 

 verschil schooltype (vmbo, havo, vwo); 

 relatie met werkdruk; 

 autonomie scholen; 

 rol schoolleider. 

 

Naast deze vragen zijn aanvullende ideeën van de onderzoekers welkom. 

 

2. De school als lerende organisatie c.q. samenwerkend leren/leren in teams 

Mogelijke onderzoeksvragen zijn: 

- Wat is in de literatuur bekend over de school als lerende organisatie c.q. 

samenwerkend leren/leren in teams? 

- Welke vormen van samenwerkend leren komen voor? 

- Wat zijn volgens leraren de meest effectieve vormen van samenwerkend leren 

en welke vormen worden het meest gewaardeerd?   

- Zijn er verklarende factoren/patronen te ontdekken? Daarbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan: 

 achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, (cluster van) vak(ken);  

 feedback en manier van lesgeven, gebruik van bepaalde werkvormen;   

 verschil in opleidingsniveau: bachelor, master; 

 verschil schooltype (vmbo, havo, vwo); 

 relatie met werkdruk; 

 autonomie scholen; 

 rol schoolleider. 

 

Naast deze vragen zijn ook bij dit onderwerp aanvullende ideeën van de 

onderzoekers welkom.    

 

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2015 een internationale tweedaagse 

cursus in Nederland te organiseren over het gebruik van de TALIS-data. Aanvragers 

worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Mocht u hier interesse in hebben, 

dan kunt u dit aangeven via opro@nro.nl, vermeld hierbij uw naam en 

onderzoeksinstelling.   

 

mailto:opro@nro.nl
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragers van subsidie voor de onderzoeksthema’s 1 en 2 moeten aan andere 

eisen voldoen dan voor de thema’s 3 en 4. 

 

Een subsidieaanvraag voor de thema’s ‘De rol van docenten met onderzoekservaring 

in de praktijk’ en ‘Professionalisering vanuit het perspectief van docenten en van de 

school’ kan alleen worden ingediend door consortia van lerarenopleidingen, scholen 

en onderzoekers van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, 

instellingen voor hoger beroepsonderwijs of andere onderzoeksinstellingen in 

Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. De aanvraag dient 

gezamenlijk te worden opgesteld, maar de hoofdaanvrager moet aan een 

kennisinstelling werkzaam zijn. Uit het aanvraagformulier moet blijken dat de 

consortiumpartners daadwerkelijk gezamenlijk invulling geven aan het onderzoek en 

aan de implementatie van de uitkomsten in hun praktijk. 

 

Voor de thema’s ‘Status en imago van leraren’ en ‘Onderzoek naar aanleiding van 

TALIS 2013’ geldt de verplichting tot consortiumvorming van lerarenopleidingen, 

scholen en onderzoeksinstellingen niet. Deze subsidieaanvragen kunnen alleen 

worden ingediend door (een team of samenwerkingsverband van) onderzoekers van 

(onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger 

beroepsonderwijs of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar 

onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

 

Een onderzoeker mag in deze subsidieronde maximaal tweemaal een aanvraag 

indienen: één keer als hoofdaanvrager en één keer als medeaanvrager.  

Ook voor partners die deel uitmaken van een consortium geldt dat zij maximaal 

tweemaal (als medeaanvrager) bij een aanvraag betrokken mogen zijn. 

 

Binnen elk voorstel fungeert één persoon als hoofdaanvrager en projectleider van 

het onderzoek. De projectleider is dus altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. 

Deze persoon dient het voorstel via Iris in, ontvangt alle berichten van het NRO die 

voor het consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure, en is ook na 

eventuele toekenning het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO 

te financieren onderzoeksproject. 

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat leden van NRO-programmaraden niet van 

deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In 

de beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling 

NWO, waarborgen ingebouwd voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van 

programmaraad-leden. Leden van de beoordelingscommissie kunnen niet tevens 

aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde is een bedrag van € 1.050.000 gereserveerd.  

 

Het budget is als volgt over de thema’s verdeeld: 
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De rol van docenten met onderzoekservaring in de praktijk  € 400.000 

 

Professionalisering vanuit het perspectief van docenten en  

van de school         € 300.000 

 

Status en imago van leraren      € 200.000 

 

Onderzoek naar aanleiding van TALIS 2013    € 150.000 

 

Bij het eerste thema kunnen twee projecten (van maximaal € 200.000) worden 

gehonoreerd, bij het tweede en derde thema maximaal één. Voor het vierde thema 

‘Onderzoek naar aanleiding van TALIS 2013’ kunt u per onderwerp maximaal 

€50.000 aanvragen; per onderwerp wordt maximaal één project gehonoreerd.  

 

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 

materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. 

 

Het NRO accepteert cofinanciering als personele en materiële bijdragen op 

voorwaarde dat de rol en de garantie ervan duidelijk in het aanvraagformulier 

worden geëxpliciteerd. De cofinanciering mag het bij het NRO aangevraagde budget 

niet overschrijden; het NRO moet de hoofdfinancier zijn. 

 

Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 

te stellen personeel. Ook de salariskosten van medewerkers met een vast 

dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. De financieringsmogelijkheden 

bevatten in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk personeel en incidenteel 

van niet-wetenschappelijk personeel.  

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in ‘personeel onder vaste 

tariefstelling’, ‘personeel onder vrije tariefstelling’ en ‘personeel van 

onderwijsinstellingen’.  

 

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 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. Daarbij is het van belang 

om op te letten dat bij hogere inschaling het personeelslid niet buiten de schaal 

wordt opgevoerd: het achtste salarisjaar geldt als maximum binnen een schaal. 

 

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 
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maximaal de opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 

VSNU-akkoord, met uitzondering van de indexering en de eindeprojectvergoeding. 

 

Personeel van onderwijsinstellingen 

Personeel van praktijkinstellingen (instellingen voor voor- en vroegschoolse 

educatie, instellingen voor primair, voortgezet onderwijs, hoger of middelbaar 

beroepsonderwijs) kunnen uitgaan van de dagtarieven van medewerkers in het 

onderwijs (personeel intern) die zijn gebaseerd op de volgende maximum richt-

bedragen per uur: 

Secretariaat/ondersteunend personeel   € 37,-- (€ 296,-- per dag) 

Leraren      € 61,-- (€ 488,-- per dag) 

Projectleiders/leraar-onderzoekers  € 67,-- (€ 536,-- per dag) 

Directie      € 79,-- (€ 632,-- per dag) 

De genoemde uurtarieven zijn inclusief een opslag ter dekking van diverse overige 

bijkomende kosten, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, beheer, 

organisatie, huisvestiging, administratie, faciliteiten, ICT-kosten, accountantskosten, 

kleine zakelijke uitgaven en interne kosten. 

 

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 

Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor de 

aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en gebruiks- en 

verbruiksgoederen, voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 

testonderzoek en het uitvoeren van observaties, voor de aanschaf van 

databestanden, voor studentassistentie, voor congresbezoek, voor reizen die 

noodzakelijk zijn voor het onderzoek en voor kennisbenutting.  

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden.  

 

Slechts de kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden 

veroorzaakt kunnen als materiële kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld geen 

huisvestings-, overhead-, of afschrijvingskosten. De kosten van apparatuur, van 

verbruiksgoederen of technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket 

van een instituut gerekend worden en de kosten voor computergebruik bij 

universitaire rekencentra komen evenmin in aanmerking voor subsidie, tenzij het 

door het NRO gesteunde onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich  

meebrengt dat duidelijk uitgaat boven het normale gebruik. 

 

Het NRO vindt het, met NWO en anderen, van belang dat wetenschappelijke kennis 

en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap 

en/of in andere wetenschappelijke disciplines, ofwel: dat er kennisbenutting 

plaatsvindt. Van de aangevraagde subsidie dient daarom ten minste vijf procent van 

het budget aan kennisbenutting te worden besteed. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is dinsdag 10 februari 

2015, 14.00 uur. 



11 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Lerarenagenda 2013 - 2020 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Een volledige financieringsaanvraag bestaat uit twee delen: het aanvraagformulier 

en een factsheet. De factsheet kunt u invullen na inloggen in het elektronisch 

aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in het Nederlands worden ingevuld. 

- Het aanvraagformulier vindt u op de financieringspagina van dit programma op 

de NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als PDF-bestand toe aan de 

factsheet in het elektronisch aanvraagsysteem Iris. 

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

in. 

  

Financieringsaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in deze 

call for proposals en binnen het format van het voor deze subsidieronde te gebruiken 

aanvraagformulier. In hoofdstuk 4 staan uitgebreid de criteria beschreven die 

bepalend zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Als algemene regel geldt dat hoofdaanvragers uitsluitend voorstellen kunnen 

indienen die passen binnen de thematiek van deze subsidieronde. 

 

Een toegekend onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te 

starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. 

 

Alle resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit programma dienen 

vrij gepubliceerd te worden. Het NRO vraagt van alle onderzoekers die in 

aanmerking willen komen voor subsidie, om budget beschikbaar te stellen voor en 

een toelichting te geven op de verspreiding van onderzoeksresultaten naar 

gebruikers van hun project (kennisbenutting). Deze toelichting zal worden 

meegewogen in de beoordeling. Aanvullende informatie, richtlijnen en voorwaarden 

met betrekking tot kennisbenutting zijn te vinden in de verschillende versies van de 

Handleiding kennisbenutting op de website van het NRO (www.nro.nl). Het 

onderzoek dient zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke output op te 

leveren.  

 

Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, 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 nog geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een 

week voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog 

op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Irisaccount heeft, 

hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

De hoofdaanvrager dient alle consortiumpartners als medeaanvragers in Iris op te 

geven. Omdat Iris met een vast keuzemenu van organisaties werkt, moet een 

organisatie vóór het indienen van de aanvraag al bekend zijn bij Iris. Vaak is dat nog 

niet het geval. Het NRO-bureau kan organisaties toevoegen. U dient hiervoor 

http://www.nro.nl/
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uiterlijk een week voor de deadline per e-mail (opro@nro.nl) de gegevens van de 

betreffende organisatie(s) aan te leveren.  

 

Zodra alle organisaties in Iris bekend zijn, voert de hoofdaanvrager de 

medeaanvragers als volgt op: ALLE onderzoekers en consortiumpartners die deel 

uitmaken van het consortium moeten als medeaanvragers worden opgevoerd in Iris. 

Per persoon vult de hoofdaanvrager onder het kopje ‘persoonlijke gegevens’ de titel, 

voorletters, voornamen, achternaam, eventuele tussenvoegsels en het geslacht in. 

Daarnaast koppelt de hoofdaanvrager elke medeaanvrager aan de juiste organisatie. 

 

Aanvragers zijn verplicht om de hoofd- en/of medeaanvragers goed in Iris op te 

geven. De gegevens zijn namelijk nodig voor het vaststellen van eventuele 

betrokkenheid van preadviseurs en leden van de beoordelingscommissie bij de 

aanvraag.  

 

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 

helpdesk. 

 

 

 

mailto:opro@nro.nl
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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 NWO Gedragscode belangenverstrengeling van toepassing.  

 

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze wordt aan de 

aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over het al dan niet toekennen van 

subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

http://www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

- Indienen aanvraag 

- In behandeling nemen van de aanvraag 

- Preadvisering  

- Weerwoord 

- Vergadering beoordelingscommissie 

- Besluitvorming door de programmaraad 

 

Indienen aanvraag  

Aanvragen dienen uiterlijk dinsdag 10 februari, 14.00 uur ingediend te zijn via 

Iris, het elektronische aanmeldsysteem van NWO. 

 

Het in behandeling nemen van de aanvraag 

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvragen krijgt de indiener bericht over 

de ontvankelijkheid (het al dan niet in behandeling nemen) van de aanvraag. Het 

NRO bepaalt deze ontvankelijkheid aan de hand van de administratieve 

ontvankelijkheidscriteria, die vermeld staan in paragraaf 4.3.1. Een aanvraag die 

niet voldoet aan één van de ontvankelijkheidscriteria, wordt niet in behandeling 

genomen.  

 

Preadvisering 

Voor de beoordeling van aanvragen in deze ronde stelt de programmaraad een  

beoordelingscommissie in. Deze bestaat uit een mix van leden met een 

wetenschappelijke achtergrond, praktijkervaring en ervaring in het onderwijsbeleid. 

Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van 

de betreffende commissie (de preadviseurs). Zij geven schriftelijk een inhoudelijk en 

beargumenteerd commentaar op het voorstel aan de hand van de 

beoordelingscriteria, die vermeld staan in paragraaf 4.3.2. De preadviseurs mogen 

niet betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij adviseren.  

 

Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 

krijgt één week de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur van 

de preadviezen overwegend negatief is, wordt het dringend aangeraden de aanvraag 

terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling is over het algemeen sterk 

verminderd bij overwegend negatieve preadviezen. Indien de aanvraag wordt terug 

getrokken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het 

NRO-bureau te melden. 

 

Vergadering beoordelingscommissie 

Voor deze ronde stelt de programmaraad een beoordelingscommissie in. Elke 

aanvraag met de daarbij preadviezen en het weerwoord wordt besproken in een 

commissievergadering. Uiteindelijk komt de commissie als geheel tot een 
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(eind)oordeel over elke afzonderlijke aanvraag. Aan de hand van de 

commissiebespreking wordt een schriftelijk advies opgesteld voor de 

programmaraad over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelings-

criteria. 

 

Alleen onderzoeksvoorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of goed 

komen in aanmerking voor honorering. Indien het aantal voorstellen met deze 

kwalificaties hoger is dan het aantal dat binnen het beschikbare budget gehonoreerd 

kan worden, dan worden de voorstellen door de commissie geprioriteerd. De 

commissie brengt vervolgens advies uit aan de programmaraad. 

 

Besluitvorming door de programmaraad 

De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de programmaraad 

getoetst en besproken. Vervolgens stelt de programmaraad de definitieve 

kwalificaties vast en besluit hij welke aanvragen voor honorering in aanmerking 

komen.  

 

De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 

besluitvorming door de programmaraad de uitslag over de beoordeling van hun 

aanvraag.  

 

Code belangenverstrengeling 

Voor alle bij de beoordeling en besluitneming betrokken personen en voor alle 

betrokken NWO-medewerkers is de NWO Gedragscode belangenverstrengeling van 

toepassing. Deze is te vinden op de website van NWO.  

 

Bezwaar en beroep 

Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 

subsidieronde staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en 

beroepsprocedures open. 

 

Tijdpad  

8 december 2014    Publicatie call   

10 februari 2015   Deadline indiening aanvragen  

Maart – april     Opstellen preadviezen  

Eind april     Preadviezen naar indieners  

Begin mei     Deadline indienen weerwoord  

Mei      Beoordeling en vergadering     

     beoordelingscommissie  

Juni 2015     Besluitvorming OPRO  

Juni 2015     Het NRO informeert indieners over besluiten 

Start onderzoek   Uiterlijk drie maanden na toekenning 

4.2 Na toekenning 

Na honorering door de programmaraad 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 in het weerwoord wordt beschouwd als onderdeel van de aanvraag,  

en maakt derhalve deel uit van het document op grond waarvan de toekenning 

wordt gedaan.  

 

http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
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Van een hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij of 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, zorg zal dragen voor de 

coördinatie en op adequate wijze (laten) uitvoeren van het onderzoek, alsmede voor 

het tot stand komen van de voortgangsrapportage (indien van toepassing), het 

inhoudelijke eindrapport, financiële verantwoording en de juiste en volledige 

registratie van alle gerealiseerde output. 

 

Startdatum  

In de subsidieaanvraag dient de hoofdaanvrager een startdatum te vermelden. Deze 

startdatum wordt als zodanig in de financiële administratie opgenomen.  

 

Startgesprek 

De aanvragers van het gehonoreerde project worden kort na honorering door het 

NRO uitgenodigd voor een startgesprek waar afspraken worden gemaakt over 

onderlinge afstemming, kennisbenutting, eventuele benodigde aanpassingen van 

onderzoeksprojecten en oplevering van resultaten.  

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang  

Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 

meldt die de geplande voortgang van het project of de oplevering van de output in 

gevaar brengen. Het consortium dan wel de onderzoekers dienen zelf met een 

oplossing te komen, maar het NRO zal indien nodig hierbij ondersteuning bieden.  

Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of tussentijdse 

koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform de 

subsidiebepalingen van NWO). De programmaraad dient met dergelijke wijzigingen 

akkoord te gaan. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet 

toegestaan. 

 

Voortgangsverslag 

De hoofdaanvrager dient gedurende de looptijd van een tweejarig project eenmaal 

tussentijds verslag te doen van de voortgang van het onderzoek zoals dat 

beschreven werd in de subsidieaanvraag. Uit dat voortgangsverslag moet ook 

duidelijk worden wat er aan kennisdisseminatie en kennisoverdracht is of wordt 

gedaan.  

 

Eindrapport 

Voordat een project inhoudelijk kan worden afgerond dient de programmaraad zijn 

goedkeuring te verlenen aan het conceptrapport van de verrichte onderzoeken. De 

programmaraad beoordeelt dit rapport tegen de achtergrond van de oorspronkelijke 

subsidieaanvraag. Vier weken na ontvangst van een reactie van de programmaraad 

op het conceptrapport, zendt de projectleider een elektronische versie van het 

definitieve eindrapport. Deze digitale versie hiervan wordt op de website van het 

NRO beschikbaar gesteld. 

 

Voor het in het Nederlands opgestelde eindrapport gelden de volgende voorwaarden: 

- Het bevat een methodologische en wetenschappelijke verantwoording van de 

gebruikte procedure. Deze informatie moet helder en toegankelijk worden 

weergegeven; 

- De tekst is begrijpelijk en overzichtelijk: lezers moeten zich snel een beeld 

kunnen vormen van de inhoud en de relevantie van het onderzoek; 

- De publicatie is toegankelijk voor een breed publiek, waaronder in ieder geval 

wetenschappelijke onderzoekers, beleidmakers en professionals uit de 

onderwijspraktijk. Voor betrokkenen uit de praktijk bevat de publicatie 

aanbevelingen voor verbetering van die praktijk;  
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- De publicatie bevat een Nederlandse en Engelse samenvatting van de 

belangrijkste resultaten. 

 

Afronding: eindverslag en financiële verantwoording 

De looptijd en daarmee de einddatum van de projecten die in deze ronde worden 

gesubsidieerd verschillen per onderzoeksthema. Op de in de toekenningsbrief 

vermelde einddatum dienen alle activiteiten te zijn afgerond en moet het eindrapport 

in het bezit van het NRO zijn. Conform de subsidiebepalingen van NWO moet de 

hoofdaanvrager vervolgens uiterlijk drie maanden na afronding het inhoudelijke 

eindverslag en de financiële verantwoording indienen. Het eindverslag en het 

eindrapport dienen door de hoofdaanvrager via het elektronisch systeem van NWO 

te worden geregistreerd. Over de aanlevering van overige materialen en 

opbrengsten van het project dient de hoofdaanvrager met het NRO in overleg te 

treden.  

De programmaraad beoordeelt het opgeleverde eindrapport en de mogelijke overige 

output tegen de achtergrond van de oorspronkelijke subsidieaanvraag en andere 

relevante documenten gedurende de looptijd van het project. Hij kan het onderzoek 

alleen definitief vaststellen als eindrapport, eindverslag en financiële verantwoording 

van het onderzoeksproject beschikbaar zijn. Wanneer deze niet tijdig opgeleverd 

worden, wordt het onderzoek beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe 

leiden dat financieringstranches niet wordt uitgekeerd. 

 

Na een positieve beoordeling van het eindrapport en het eindverslag wordt het 

project beschouwd als succesvol afgerond en wordt de financieringsperiode 

afgesloten. Na toetsing en goedkeuring hiervan wordt de definitieve subsidie 

vastgesteld. Het niet tijdig indienen van het eindverslag kan tot gevolg hebben dat 

de laatste financieringstranche niet wordt uitgekeerd. 

 

Presentatie 

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 

vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 

NRO, conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 

onderwijspraktijk. Het NRO 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. 

4.3 Criteria 

4.3.1 Ontvankelijkheidscriteria 

Aanvragen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria te 

voldoen om in behandeling te worden genomen en zo mee te doen aan de 

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt:  

- De aanvraag betreft onderzoek naar één van de thema’s uit de Lerarenagenda 

2013-2020, zoals aangegeven in deze call for proposals; 

- De aanvraag is ingediend door een hoofdaanvrager verbonden aan een 

kennisinstelling die voldoet aan de gestelde eisen zoals in H3.1 omschreven;  

- Het aanvraagformulier is juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;  

- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  

- De aanvraag is tijdig ingediend;  

- De aangevraagde subsidie overschrijdt niet het maximaal beschikbare budget 

voor het betreffende project en/of thema; 

- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

- Het maximale aantal gespecificeerd in het aanvraagformulier wordt nergens 

overschreden; 
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- De periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd overschrijdt niet de voor het 

betreffende thema bepaalde looptijd.  

4.3.2 Beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 

onderstaande beoordelingscriteria: 

1) Wetenschappelijke kwaliteit 

2) Kwaliteit onderzoeker(s) 

3) Relevantie. 

 

De drie criteria wegen alle drie even zwaar in de beoordeling. Aanvragen dienen 

voor alle criteria minimaal een ‘goed’ te scoren om in aanmerking te komen voor 

honorering. Hieronder volgt de toelichting op de beoordelingscriteria.  

 

1) Wetenschappelijke kwaliteit  

 

Aansluiting bij het onderzoeksprogramma 

Sluit het onderzoeksvoorstel goed aan bij de betreffende themabeschrijving en 

onderzoeksvragen in deze call for proposals? 

 

Probleemstelling en vraagstelling  

- Is de probleemstelling van het onderzoeksproject voldoende helder 

(omschreven) en voldoende uitgewerkt in heldere onderzoeksvragen?  

- Maken de onderzoekers adequaat gebruik van de bestaande 

(wetenschappelijke) kennis en reeds beschikbare data?  

- Is er voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de 

verschillende onderdelen van het onderzoek (bijv. de onderzoeksvragen en de 

onderzoeksopzet)?  

 

Opzet en methoden  

- Is de onderzoeksopzet uitgewerkt en uitgesplitst naar de onderzoeksvragen, 

databronnen en respondentengroepen?  

- Is de onderzoeksopzet consistent, voldoende verantwoord en toegelicht, goed 

doordacht, en is de fasering adequaat en haalbaar?  

- Is de methodisch-technische opzet adequaat, gemotiveerd, doelmatig 

(geschikt om de vragen te beantwoorden), ook wat betreft de 

beschikbaarheid, de geschiktheid en de toegankelijkheid van te gebruiken 

bronnen en data? 

- Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die genomen worden om 

de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksinstrumenten te 

optimaliseren?  

 

   Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 

- Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en publicatieplan opgesteld?  

- Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen redelijk 

voor het voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd?  

 

2) Kwaliteit onderzoeker(s) 

- Zijn de aanvragers als onderzoeker deskundig op het desbetreffende terrein, 

mede blijkend uit publicaties op het terrein van onderzoek naar de in deze call 

for proposals geselecteerde onderzoeksthema’s?  

- Is er een adequate onderzoeksinfrastructuur, in de zin van personele bezetting 

van het onderzoek en de institutionele omgeving, voorhanden?  

- In het geval van een consortium: is de samenwerking binnen het onderzoek 

helder omschreven?  
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- Worden de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten 

geborgd door:  

 De deskundigheid van de aanvragers?  

 De taakverdeling tussen de aanvragers?  

 De samenwerking tussen de aanvragers onderling en die tussen hen 

en andere voor het onderzoek relevante organisaties?  

 

3) Relevantie 

- Wat is de relevantie van het onderzoek voor de ‘Lerarenagenda 2013-2020’?  

- Bestaat er in alle fasen van het onderzoek voldoende interactie tussen 

wetenschap, beleid en praktijk om voor hen alle drie tot bruikbare kennis te 

komen?   

- Is er voldoende aandacht voor de wijze waarop de resultaten in het beleid en 

de praktijk benut kunnen worden?  

- Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) 

gecommuniceerd met potentiële gebruikers (overheid en onderwijsveld)? 

- Geeft het onderzoek blijk van flexibiliteit, zodat inspelen op onverwachte, 

situationele veranderingen in het beleid of de praktijk mogelijk is?  

4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van de voorstellen kan de Programmaraad naast de 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking 

nemen: 

- Budgettaire gronden; 

- Bij het thema ‘De rol van docenten met onderzoekservaring in de praktijk’: 

spreiding naar sector of type onderwijs; 

- Bij het thema ‘Onderzoek naar aanleiding van TALIS 2013’: meer dan één 

toekenning binnen een sub-thema wanneer de beoordelingscommissie voor 

een ander thema geen voorstel(len) voor honorering heeft voorgedragen. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  

 

Beleidsmedewerker  

Mirja van der Meulen  

T: 070 344 09 36, E: m.vandermeulen@nwo.nl  

 

Secretariaat OPRO 

T: 070 344 0973, E: opro@nwo.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. 

 

 

 

 

 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 
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