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Hoofdstuk 1: Inleiding / NRO Differentiatie in het onderwijs 

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: fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en overkoepelend. 
Het overkoepelende programma doorkruist de andere programma’s.  
 
Deze oproep tot het indienen van voorstellen of Call for Proposals valt onder 
verantwoordelijkheid van de Overkoepelende Programmaraad voor het 
Onderwijsonderzoek (OPRO). 
 
Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). 
 
Werkterrein 
De OPRO financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van voorschoolse 
educatie, primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, 
voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, 
en lerarenopleidingen en het aanpalende volwassenenonderwijs. Aanvragen dienen 
binnen dit werkterrein te vallen.  
 
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 de 
subsidieronde ‘Differentiatie in het onderwijs’.  
 
In het onderzoek, dat zowel een fundamenteel wetenschappelijk, beleidsgericht als 
praktijkgericht perspectief moet hebben, moeten één of meerdere van de in 
Hoofdstuk 2 genoemde vragen aan de orde komen. Aanvragen kunnen betrekking 
hebben op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, 
(voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.  
 

1.2 Beschikbaar budget 

Voor de subsidieronde Differentiatie in het onderwijs is een bedrag gereserveerd van 
€ 1.500.000,-.  

1.3 Geldigheidsduur Call for Proposals  

Deze Call for Proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 2 december 2014, 
12.00 uur. 
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2 Doel 

2.1 Inleiding 

De variatie tussen kinderen in één klas kan groot zijn. In het basisonderwijs wordt 
gewoonlijk gewerkt met jaargroepen waarvan leerlingen van ongeveer dezelfde 
leeftijd deel uitmaken. De variatie wordt alleen beperkt door verwijzingen naar het 
speciaal basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs in Nederland kan al vanaf de 
brugklas met meer homogene klassen worden gewerkt voor vmbo-
basisberoepsgericht, vmbo-kader, mavo, havo en vwo. Sommige scholen kiezen 
voor heterogene brugklassen of een heterogene brugperiode waarmee in ieder geval 
de cognitieve variatie in een klas wordt vergroot. Voor het mbo geldt dat er sprake 
is van een zeer diverse instroom, ook per niveau.  
 
Deze heterogeniteit vraagt in toenemende mate aandacht. Er wordt bijvoorbeeld 
verondersteld dat de meer excellente leerlingen niet goed tot hun recht komen. Door 
meer rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zou het onderwijs 
uitdagender gemaakt kunnen worden en kunnen leiden tot hogere resultaten. Ook 
voor andere verschillen zou een aanpak “op maat” gewenst zijn. Hierbij valt te 
denken aan verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen in cultuur- en/of 
taalachtergrond en specifieke aandacht voor leerlingen met gedrags- of 
leerproblemen. In toenemende mate levert dit vragen op naar de mogelijkheden en 
wenselijkheden van adaptieve instructie. Deze zijn zowel van fundamentele, 
beleidsmatige als praktijkgerichte aard en deze drie perspectieven kunnen ook goed 
met elkaar verbonden worden.  
 
Voor het NRO vormt differentiatie in het onderwijs een relevant onderzoeksthema. 
In het kader van de subsidieronde van de NRO-Programmaraad voor Praktijkgericht 
Onderzoek ‘Kortlopend onderzoek 2013’ zijn in het voorjaar van 2014 reeds vier 
voorstellen gehonoreerd binnen het thema ‘Differentie in het onderwijs: inspelen op 
cognitieve verschillen’. Het onderzoek dat via de huidige Call for Proposals wordt 
uitgezet vormt hierop een aanvulling en kenmerkt zich onder meer door het 
langduriger karakter, het grotere budget en de zowel fundamentele, praktijkgerichte 
als beleidsmatige aard. Het moet plaatsvinden binnen de hieronder geschetste 
inhoudelijke kaders.  
 
Het NRO dankt prof. dr. W.J.C.M. van de Grift (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. 
dr. P.J.C. Sleegers (Universiteit Twente) voor het opstellen van onderstaande 
programmatekst. 

2.2 Differentiatie in het onderwijs 

Inleiding 
De afgelopen jaren is de diversiteit van de leerlingenpopulatie in het onderwijs in 
zowel gedragsmatig als cognitief opzicht toegenomen. Om goed met deze diversiteit 
om te kunnen gaan, zullen leraren hun onderwijs moeten afstemmen op de 
verschillen in de ontwikkeling van hun leerlingen. Het aantal leraren dat hierin 
slaagt is echter klein, zo blijkt steeds uit de verslagen van de Inspectie van het 
Onderwijs, al geldt dit voor het basisonderwijs in mindere mate dan voor het 
voortgezet onderwijs. Bovendien is het aanbieden van onderwijs op maat door 
leraren niet alleen een probleem voor leerlingen die moeite hebben om te leren. 
Recent is ook gebleken dat goede presteerders door leraren onvoldoende worden 
bediend om verder te excelleren.  
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Tegen de achtergrond van de breed gedragen wens dat elke leerling het onderwijs 
zou moeten krijgen dat bij hem of haar past, zijn deze hardnekkige feiten 
verontrustend. Om deze reden wordt de noodzaak van het creëren van meer 
adaptieve instructievormen door leraren in hun klas steeds meer benadrukt door 
schoolleiders, beleidsmakers en wetenschappers. Verondersteld wordt dat onderwijs 
op maat beter dan de huidige dominante klassikale lespraktijk de individuele 
leerbehoeften van leerlingen zou kunnen ondersteunen. Om deze pleidooien voor 
meer adaptief onderwijs en differentiatie door leraren goed te onderbouwen en te 
helpen realiseren, is onderzoek nodig naar de aard, kwaliteit en effecten van 
verschillende vormen van differentiatie en de omstandigheden die daarbij een rol 
spelen. Hieronder zullen de belangrijkste aspecten die een rol spelen bij 
differentiatie in het onderwijs kernachtig worden beschreven. Deze beschrijving 
mondt uit in een aantal onderzoeksvragen die leidend zouden moeten zijn voor 
toekomstig langlopend onderzoek naar dit onderwerp. De bedoeling van het 
onderzoek is dat het een belangrijke bijdrage levert aan de missie van het NRO. Dit 
betekent dat het onderzoek een bijdrage moet leveren aan het beantwoorden van 
fundamenteel wetenschappelijke, beleidsmatige én praktijkrelevante vragen 
rondom de vraag naar de vormgeving en effectiviteit van de school als 
leeromgeving waarin de aansluiting bij en optimalisering van de individuele 
leerbehoeften van leerlingen centraal staat.  

 
Differentiatie is moeilijk: de rol van ervaring, verwachtingen en kennis van 
leerkrachten 
De noodzaak van het goed afstemmen van onderwijs op individuele leerlingen hangt 
sterk af van de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Niet in elke 
onderwijssector, school of klas is de heterogeniteit hiervan even groot. De 
verschillen tussen leerlingen nemen toe naarmate het basisonderwijs vordert. Op 
grond hiervan mag men verwachten dat in de hogere groepen van het 
basisonderwijs meer gedifferentieerd dient te worden dan in de lagere groepen. Een 
soortgelijke redenering geldt voor het voortgezet onderwijs. In de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs, waar alle leerlingen ingedeeld zijn in maar liefst zeven 
niveaugroepen die lopen van praktijkonderwijs naar categoraal gymnasium, hoeft 
minder gedifferentieerd te worden dan in groep 8 van het basisonderwijs. De 
afgelopen 25 jaar zijn er zo’n 13% meer leerlingen naar havo en vwo gegaan dan in 
de jaren daarvoor. Daardoor zijn de havo- en vwo-klassen veel heterogener van 
samenstelling geworden, maar de klassen in het praktijkonderwijs en de 
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo veel homogener. Wel kunnen we op 
voorhand opmerken dat het voor een leraar in het voortgezet onderwijs heel wat 
complexer is om van alle leerlingen uit meerdere klassen het niveau en de 
specifieke problemen te kennen, dan voor een leraar basisonderwijs die doorgaans 
slechts één groep leerlingen heeft. 

 
Ervaring 
Ondanks deze verschillen blijkt het afstemmen van het onderwijs op verschillen 
tussen leerlingen voor veel leraren een van de moeilijkste vaardigheden in hun vak. 
Veel net afgestudeerde leraren zijn vaak al uitstekend in staat om voor hun 
leerlingen een veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat te creëren, een goed en 
efficiënt klasmanagement te voeren en duidelijk uit te leggen. Deze 
basisvaardigheden moet een leraar eerst beheersen voordat het zin heeft om met 
succes aan het activeren van leerlingen en het afstemmen van het onderwijs op 
verschillen tussen leerlingen te beginnen. Daar komt bij dat, om het onderwijs goed 
te kunnen afstemmen, inzicht nodig is in de opbouw en structuur van het 
curriculum. Dit inzicht maakt het voor leraren makkelijker om te achterhalen wat 
alle leerlingen moeten beheersen en wat voor bepaalde leerlingen moeilijk is. 
Sommige beginnende leraren slagen er al na een paar jaar in om adequaat 
onderwijs op maat te bieden, maar velen doen er veel langer over. Het opdoen van 
ervaring met differentiatie speelt dus een belangrijke rol om leerlingen effectief te 
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kunnen ondersteunen bij hun schoolse ontwikkeling. Hier ligt dan ook een mogelijke 
oorzaak voor het feit dat op het niveau van het onderwijsstelsel het afstemmen op 
verschillen tussen leerlingen moeizaam verloopt. Differentiatie is niet alleen moeilijk 
maar vergt ook tijd en moeite. Wanneer we ons daarbij realiseren dat de komende 
jaren door de vergrijzing een relatief groot aantal ervaren leraren wordt vervangen 
door nog onervaren beginnende leraren, dan zou verondersteld mogen worden dat 
de komende jaren differentiatie een hardnekkig probleem in het onderwijs zal 
blijven. Een belangrijke uitdaging is dan ook ervoor te zorgen dat beginnende 
leraren sneller het vaardigheidsniveau bereiken dat nodig is om het onderwijs zo 
goed mogelijk op het niveau van de individuele leerlingen af te stemmen. 

 
Verwachtingen 
Om het onderwijs effectief te kunnen afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen, 
is het maken van een goede diagnose van de individuele leerbehoeften van 
leerlingen cruciaal. Onderzoek heeft aangetoond dat leraren leerlingen verschillend 
behandelen op grond van hun verwachtingen over hen. Deze zijn vaak gebaseerd 
op stereotype attitudes die leraren hebben ten opzichte van leerlingen uit een 
etnische minderheidsgroep, leerlingen uit laag sociaal-economische milieus en 
meisjes. Deze werkwijze leidt vaak tot reactieve en intuïtieve vormen van 
differentiatie waarbij bovendien de kwaliteiten van deze leerlingen worden 
onderschat – en die van andere leerlingen overschat. Het bevorderen van een meer 
rationele werkwijze bij het diagnosticeren van leerlingen door leraren lijkt gewenst 
om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. 
Om leraren hierbij te ondersteunen kan gebruik gemaakt worden van valide en 
betrouwbare assessments die de mogelijkheden (kennis, vaardigheden, houdingen 
en competenties), interesse (motivatie) en leerstijlen van leerlingen goed in kaart 
brengen. Recent is in het basisonderwijs in het kader van opbrengstgericht werken 
al wat ervaring opgedaan met het werken met assessments. Daarbij worden 
leerlingvolgsystemen gebruikt om de cognitieve ontwikkeling van leerlingen te 
analyseren en op grond daarvan het onderwijs af te stemmen op deze ontwikkeling. 
Systematische kennis over of en hoe leraren gebruik maken van ICT-tools waarmee 
ze gegevens kunnen verzamelen, analyseren en rapporteren over de sociale, 
affectieve en cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen ontbreekt echter 
vooralsnog. Ook is weinig bekend over de vraag in hoeverre dergelijke assessments 
door leraren ook als betekenisvol worden ervaren bij het afstemmen van hun 
onderwijs op individuele leerlingen. 

 
Kennis 
Hoewel een goede diagnose van leerbehoeften van belang is, komt er bij 
differentiatie nog meer kijken. Leraren dienen na de diagnostische fase een 
leeromgeving te creëren die de leermogelijkheden van leerlingen optimaal 
stimuleert. Daarvoor dienen ze proactief het curriculum, de lesmethoden, de 
leeractiviteiten en de producten van leerlingen aan te passen. Dit vereist dat leraren 
beschikken over een gedegen kennis van algemene didactiek, vakdidactiek, 
ontwikkelingspsychologie, curriculumontwerp, leerplanontwikkeling en 
evaluatiemethodieken. Gezien de toegenomen diversiteit in leerlingenpopulatie lijkt 
dergelijke kennis nog belangrijker te zijn geworden om adequaat tegemoet te 
kunnen komen aan de leerbehoeften van specifieke doelgroepen, zoals leerlingen 
met ADHD, PDD-NOS, faalangst, motivatieproblemen, zittenblijvers en potentiële 
afstromers en dergelijke. Er zou meer onderzoek verricht moeten worden naar de 
kennis die leraren in de praktijk hebben over algemene didactiek, vakdidactiek 
ontwikkelingspsychologie en dergelijke, met name met het oog op het afstemmen 
van hun onderwijs op moeilijke doelgroepen. 

 
 
 
 



5 

Hoofdstuk 2: Doel / NRO Differentiatie in het onderwijs 

Effectiviteit van differentiatie: verschijningsvormen en condities binnen de school 
Uit onderzoek is bekend dat lang niet alle vormen van differentiatie die in gebruik 
zijn ook effectief zijn. Van sommige aanpakken, zoals het werken met 
niveaugroepen, een aanpak met individuele leerlijnen of remediale hulp buiten de 
klas die niet aansluit op de didactiek in de klas, is bekend dat nadelige 
neveneffecten soms groter zijn dan het beoogde (positieve) hoofdeffect. Anderzijds 
zijn er aanpakken zoals convergente differentiatie die op grond van onderzoek hoge 
ogen gooien, maar die in het onderwijsveld nauwelijks bekend zijn.  

 
Specifieke differentiatieproblemen die te maken hebben met hoe leraren leerlingen 
tot excellente prestaties kunnen brengen, zijn in het onderzoek ondergewaardeerd. 
Er is bovendien weinig bekend over hoe zij onderpresteren van (hoog)begaafden in 
de hogere vormen van voortgezet onderwijs kunnen vermijden en deze leerlingen 
tot excellente prestaties kunnen brengen. 

 
Bij het creëren van een leeromgeving die afgestemd is op de ontwikkeling van 
individuele leerlingen, kunnen leraren ook gebruik maken van krachtige ICT-tools of 
computerondersteunde leeromgevingen (games, simulaties, etc.). Hoewel 
onderzoek heeft laten zien dat dergelijke innovatieve leeromgevingen (bijvoorbeeld 
computersimulaties in het kader van inquiry oriented learning) onder bepaalde 
condities het leerproces van leerlingen kunnen stimuleren, worden zij in het 
onderwijs nog onvoldoende benut. Gelet op de mogelijkheden van ICT-rijke 
leeromgevingen voor de ondersteuning van leraren bij de problemen die zij bij het 
differentiëren tussen leerlingen ervaren, verdient hun implementatie systematische 
analyse. Meer onderzoek hiernaar is dan ook hard nodig. Daarbij zou de aandacht 
vooral moeten uitgaan naar de effectiviteit van dergelijke innovatieve computer-
ondersteunende leeromgevingen voor de affectieve, (meta-)cognitieve en sociale 
ontwikkeling van specifieke doelgroepen, zoals excellente leerlingen, 
onderpresteerders, leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (ADHD, PDD-NOS), 
etc. Onderzoek heeft immers laten zien dat er differentiële effecten zijn van de 
leeromgeving (traditioneel versus innovatief) op de motivatie en zelfregulatie van 
leerlingen.  

 
Daarnaast zou de aandacht moeten uitgaan naar condities in scholen die de 
implementatie van (computerondersteunde) leeromgevingen kunnen bevorderen 
met als doel het onderwijs beter af te stemmen op de ontwikkeling van leerlingen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het veranderen van instructiepraktijken van 
leraren bepaald geen sinecure is. Naast de persoonlijke doelmatigheidsverwachting 
van leraren lijken de kwaliteit van de collegiale interactie en ondersteuning door de 
schoolleiding van belang te zijn voor het veranderen van de lespraktijken van 
leraren. Zo heeft onderzoek naar professionele leergemeenschappen in scholen en 
de school als lerende organisatie laten zien dat gedeelde visie en visieontwikkeling, 
samenwerking, vertrouwen, participatie in besluitvorming, gedeeld leiderschap en 
systematische feedback en evaluatie belangrijke condities op schoolniveau zijn voor 
de professionele ontwikkeling van docenten en het verbeteren van onderwijs. In het 
verlengde daarvan is tevens meer inzicht nodig in hoe leraren en scholen effectief 
ondersteund kunnen worden om adaptieve instructiepraktijken ook effectief te 
implementeren. Daarbij valt niet alleen te denken aan interventies die gericht zijn 
op de professionele ontwikkeling van docenten in scholen, maar ook aan het 
doorbreken van bestaande organisatorische routines (bijvoorbeeld protocollen, 
roosters, assessments en toetsen en dergelijke) en de fysieke omgeving van de 
school (inrichting van het gebouw). Dit alles met het doel te komen tot de 
vormgeving van een leeromgeving in scholen waarin leraren op een effectieve 
manier tegemoet kunnen komen aan de individuele leerbehoeften van leerlingen.  
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Differentiatie internationaal vergeleken 
Zoals hierboven aangegeven, blijkt uit de rapportages van de Inspectie van het 
Onderwijs dat slechts een gering aantal leraren in Nederland erin slaagt om hun 
onderwijs goed af te stemmen op de ontwikkeling van hun leerlingen. Ondanks deze 
zorg blijkt uit verschillende internationaal vergelijkende studies dat Nederlandse 
leraren in het basisonderwijs hierin succesvoller zijn dan hun collega’s in Vlaanderen 
en Nedersaksen. Juist omdat we weten dat het veel moeite kost en energie vraagt 
van leraren om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen, 
verdienen zij hiervoor zeker een compliment. Continuering van dergelijke 
internationaal vergelijkende studies is voor het verkrijgen van meer inzicht in de 
kwaliteit van het Nederlands basisonderwijs vanuit internationaal perspectief van 
groot belang.  
 
Er zijn helaas geen resultaten bekend over hoe goed onze leraren in het voortgezet 
onderwijs hun onderwijs differentiëren in vergelijking met hun collega’s in de ons 
omringende landen. Om die reden is internationaal vergelijkend onderzoek naar de 
verschillen in hun pedagogisch-didactisch handelen meer dan wenselijk. Hiervoor 
zou aansluiting gezocht kunnen worden met internationaal vergelijkend onderzoek 
waarin Nederland reeds participeert (zoals bijvoorbeeld TIMSS en PISA).  

 
Vanuit deze overwegingen is hieronder een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. 
Indieners worden uitgenodigd een onderzoeksvoorstel in te dienen waarin één of 
meerdere van deze vragen aan de orde komen; daarnaast mogen ook aanvullende 
onderzoeksvragen gesteld. Het hieruit voortvloeiende onderzoek moet zowel een 
fundamenteel-wetenschappelijk als een beleidsgericht en praktijkgericht perspectief 
hebben. 

 
Onderzoeksvragen 
1. Hoe beïnvloedt de samenstelling (heterogeniteit, etc.) van scholen en klassen 

de mate waarin en de wijze waarop leraren effectief hun onderwijs afstemmen 
op verschillende leerbehoeften van individuele leerlingen? 

2. Hoe benutten leraren hun (praktijk)kennis over (algemene en vak-)didactiek, 
ontwikkelingspsychologie, curriculumontwerp, leerplanontwikkeling en 
evaluatiemethodieken en dergelijke bij het tegemoetkomen aan de 
leerbehoeften van moeilijke doelgroepen zoals leerlingen met ADHD, PDD-NOS, 
faalangst, motivatieproblemen, zittenblijvers, potentiële afstromers, etc. en hoe 
kan de praktijkkennis van leraren worden verbeterd? 

3. Welke instrumenten voor het diagnosticeren van de leerbehoeften van 
leerlingen gebruiken leraren bij het vormgeven van differentiatie in de klas en 
worden die instrumenten ook doelmatig en effectief ingezet?  

4. Welke vormen van differentiatie (vakspecifiek, ontwikkeling specifiek, etc.) zijn 
effectief voor de sociale, affectieve en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en 
voor specifieke doelgroepen van leerlingen? 

5. Welke computerondersteunde leeromgevingen, bedoeld om het afstemmen van 
het onderwijs op de leerlingen door leraren te ondersteunen, zijn effectief voor 
de optimale ontwikkeling van leerlingen?  

6. Wat zijn de bevorderende en belemmerende condities in scholen bij het 
implementeren van computerondersteunde leeromgevingen waarmee leraren 
hun onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen 
leerlingen? En wat is daarbij de rol van de schoolleiding? 

7. Welke collegiale samenwerkingsverbanden in scholen zijn effectief om met 
name beginnende leraren sneller op het vaardigheidsniveau te brengen dat 
nodig is om hun onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen? 

8. Zijn leraren in het Nederlandse voortgezet onderwijs, in vergelijking met 
leraren in de ons omringende landen, slechter of beter in staat om hun 
onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen? Welke verklaringen 
kunnen daarvoor gegeven worden? 
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3 Richtlijnen voor hoofdaanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een samenwerkingsverband 
(consortium) van onderzoekers én medewerkers van instellingen die werkzaam zijn 
op het terrein van de onderwijspraktijk. De aanvraag dient gezamenlijk te worden 
opgesteld, maar de hoofdaanvrager moet aan een kennisinstelling werkzaam zijn. 
Naast de hoofdaanvrager en mede-aanvrager(s) kunnen ook andere personen deel 
uitmaken van het consortium. 
 
Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: 
- Nederlandse universiteiten; 
- (lectoren aan) Nederlandse hogescholen; 
- Instellingen in Nederland met expertise in het uitvoeren van 

onderwijsonderzoek.  
 
Onderzoekers dienen aantoonbare expertise en ervaring te hebben in de uitvoering 
van onderwijsonderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk.  
 
Naast onderzoekers moeten professionals werkzaam binnen aan het onderwijs 
gerelateerde instellingen (bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten, 
adviesbureaus, scholen, etc.) in Nederland deel uitmaken van het consortium. Zij 
kunnen, indien gewenst, als medeaanvrager optreden. In het onderzoeksvoorstel 
dient hun rol binnen en hun toegevoegde waarde voor het onderzoek adequaat en 
helder te worden beschreven. 

 
Een aanvraag in deze subsidieronde ´Differentiatie in het onderwijs´ telt één 
hoofdaanvrager en één of meerdere medeaanvragers. U kunt in deze subsidieronde 
maximaal één maal als aanvrager optreden: hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als 
medeaanvrager. 
 
De hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) dienen gedurende de periode waarover 
subsidie wordt gevraagd effectief betrokken te kunnen blijven bij het onderzoek 
waarop de aanvraag betrekking heeft. De instellingen waarbij zij in dienst zijn 
dienen hen daarbij in de gelegenheid te stellen om het onderzoek op een adequate 
manier uit te (laten) voeren. 
 
Leden van een beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde 
ronde zijn. Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat OPRO-leden niet van 
deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In 
de beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling 
NWO, waarborgen voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van OPRO-leden 
ingebouwd. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde is een bedrag gereserveerd van € 1.500.000. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend voor onderzoeksprojecten met een looptijd 
van minimaal drie en maximaal vier jaar en een budget van minimaal € 
300.000 en maximaal € 500.000. Een voorstel omvat een beschrijving van de 
centrale onderzoeksvraag, de thematiek, de methoden van onderzoek, de relevantie 
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voor wetenschap, het beleid en de praktijk van het onderwijs, de betrokken 
instellingen en de beoogde opbrengsten. 

 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 

Personele kosten 
Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in ‘personeel onder vaste 
tariefstelling’, ‘personeel onder vrije tariefstelling’ en ‘personeel van 
onderwijsinstellingen’. Administratief ondersteunende taken kunnen niet onder deze 
subsidie worden aangevraagd. 
 

- Personeel onder vaste tariefstelling:  
De vergoeding voor postdocs, junior onderzoekers en niet-wetenschappelijk 
personeel aangesteld aan een universiteit wordt gebaseerd op de standaard salaris-
vergoedingen (zie document “Tabel G-posten”) die jaarlijks in het kader van het 
„Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008‟ worden overeengekomen 
met de VSNU. De salariskosten van medewerkers met een vast dienstverband 
komen ook voor subsidie in aanmerking. Wat betreft de vaste tariefstelling kunt u 
ervoor kiezen om ofwel personeelsleden in te schalen op basis van het aantal 
dienstjaren of aantal jaren ervaring, ofwel uw personeelsleden in te schalen in ‘jaar 
één’ onafhankelijk van de ervaring. Een toelichting op de berekening van de vaste 
tariefstelling vindt u op http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/. 
http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/. Junior onderzoekers, die 
promoveren, mogen deel uitmaken van het consortium, maar het uitvoeren van een 
promotietraject mag niet het enige doel zijn van het voorgestelde onderzoek.  

 
- Personeel onder vrije tariefstelling:  

Leden van het consortium die niet zijn verbonden aan een universiteit (hieronder 
vallen ook de lectoren) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande van het 
brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor 
zover van toepassing) en alle benodigde opslagen. Voor de personele inzet van 
universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn aangesteld bij een universiteit 
geldt deze begrotingssystematiek ook, maar met maximaal de opslagen die worden 
overeengekomen in het kader van het genoemde VSNU-akkoord, met uitzondering 
van de indexering en 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: 
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. 
 
 

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
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Materiële kosten 
In de aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van materiële kosten, 
zoals: 

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

- kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 
testonderzoek, en de aanschaf van databestanden; 

- reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek, congres- en 
werkbezoek; 

- kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten en 
kennisoverdracht. Hiervoor dient in de aanvraag apart budget gereserveerd te 
worden; 

- studentassistentie. 
 

Aanvragers in deze ronde kunnen geen (persoonsgebonden) benchfee aanvragen. 
 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden. Het NRO behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een subsidie, 
vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele aangevraagde materieel budget 
toe te kennen. 
 
De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een 
onderzoeksinstelling gerekend moeten worden en de kosten voor computergebruik 
bij rekencentra, alsmede voor het gebruik van laboratoria komen niet in aanmerking 
voor subsidiëring, tenzij het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich 
meebrengt dat aantoonbaar uitgaat boven het normale gebruik. Uitsluitend kosten 
die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er kunnen derhalve 
geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten uit het materieel 
budget worden bekostigd. 

 
Kennisbenutting  
Het NRO acht 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 5% van het budget aan 
kennisbenutting te worden besteed.  
 
Open Access 
Het NRO deelt met anderen de overtuiging dat onderzoeksresultaten verkregen met 
publieke middelen zo veel mogelijk openbaar toegankelijk dienen te zijn. Dit geldt 
zowel voor wetenschappelijke publicaties (tijdschriftartikelen, boeken) als voor 
onderzoeksdata. Hoofdaanvragers dienen daarom in de begroting bij hun aanvraag 
€ 4.000 te reserveren voor Open Access-publicaties. Hiermee kunnen enkele 
publicaties gerealiseerd worden.  

 
Indien u meer dan €4.000 wilt besteden aan Open Access publicaties, bestaat er de 
mogelijkheid om voor toegekende projecten bij NWO een aanvraag te doen voor een 
additioneel bedrag van maximaal €5000,-. NWO stelt budget beschikbaar dat 
specifiek bedoeld is voor de financiering van Open Access publicaties 
(http://www.nwo.nl/financiering/onze-
financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-
open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html).  

tp://www.nwo.nl/financiering/onze-fi
tp://www.nwo.nl/financiering/onze-fi
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Financiering 
Subsidie wordt toegekend en volledig uitbetaald aan de instelling van de 
hoofdaanvrager en is niet persoonsgebonden. De uitbetaling van personele en 
materiële kosten geschiedt volgens de in de toekenningsbrief genoemde tranches. 
De laatste tranche wordt uitgekeerd na goedkeuring van het eindverslag en de 
financiële verantwoording. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 2 december 2014, 12:00 
uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

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

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

− Het aanvraagformulier vindt u op de financieringspagina van deze ronde op 
de NWO-website. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF-bestand toe 
aan de Iris factsheet.  

 
Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Als algemene regel geldt dat hoofdaanvragers uitsluitend voorstellen kunnen 
indienen die passen binnen de thematiek van deze financieringsronde.  

 
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 voortgangsrapportages, het wetenschappelijk 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. 
 
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.  
 
Het NRO hecht aan een goede disseminatie en implementatie van de (ook 
tussentijdse) onderzoeksresultaten naar zowel onderwijsbeleid als -praktijk. 
Aanvragers dienen hun aanpak hiervoor in hun aanvraag te beschrijven. Voor de 
disseminatie van de onderzoeksresultaten moet in de begroting 5% van het budget 
worden gereserveerd; hiervan is € 4.000 bestemd voor Open Access publicaties.  
 
Voor zover in de Call for Proposals niet geregeld, is de NWO-regeling 
Subsidieverlening (1 mei 2011, versie 22 januari 2014) van toepassing. 
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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 minimaal een dag 
voor het indienen aangemaakt te worden. Dit is om eventuele aanmeldproblemen 
nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Iris-account heeft, 
hoeft er geen nieuwe account aangemaakt te worden om een nieuwe aanvraag in te 
dienen. 
 
Indien de hoofdaanvrager niet bij een van de hieronder genoemde instellingen 
werkt:  
Nederlandse universiteiten; 
KNAW- en NWO-instituten; 
het Nederlands Kanker Instituut; 
het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 
Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 
NCB Naturalis,  
kan dit gemeld worden bij het secretariaat van het NRO via opro@nro.nl. De 
organisatie zal dan worden toegevoegd in IRIS. Aangezien enige dagen nodig zijn 
om een dergelijk  verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de deadline 
gemeld te worden. 
 
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 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 procedure bestaat uit de volgende stappen: 
- Publicatie Call for Proposals 
- Indienen aanvragen 
- In behandeling nemen van de aanvraag 
- Beoordeling door referenten 
- Gelegenheid tot weerwoord door de aanvrager op commentaren referenten 
- Opstellen adviezen door de beoordelingscommissie 
- Vergadering beoordelingscommissie 
- Besluitvorming door de Overkoepelende Programmaraad voor het 

Onderwijsonderzoek (OPRO) van het NRO 

4.1.1 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 
4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet aan een van deze criteria, wordt niet in 
behandeling genomen. 

Toets aan call for proposals 
Het NRO-bureau toetst van aanvragen die in behandeling zijn genomen in hoeverre 
zij aansluiten bij deze Call for Proposals. Indien deze aansluiting naar opvatting van 
het NRO onvoldoende is, ontvangt de hoofdaanvrager hierover bericht en een advies 
om de aanvraag terug te trekken. 

4.1.2 Beoordeling en advisering door de beoordelingscommissie 

Beoordeling aanvragen 
De voorstellen worden voor commentaar voorgelegd aan vier referenten en 
vervolgens beoordeeld door een breed samengestelde en door de OPRO ingestelde 
commissie aan de hand van de beoordelingscriteria (zie 4.2.2).  
 
Beoordeling door referenten 
De in behandeling genomen aanvragen worden voor commentaar voorgelegd aan 
onafhankelijke referenten: bij voorkeur twee buitenlandse referenten met een 
wetenschappelijke achtergrond en twee uit Nederland met kennis van en ervaring in 
het onderwijsbeleid en/of de praktijk van het onderwijs. Hen wordt gevraagd een 
inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel te geven. Zij formuleren 
dit aan de hand van de beoordelingscriteria en maken daarbij gebruik van een 
gestandaardiseerd formulier. De buitenlandse, wetenschappelijke referenten zullen 
de kwaliteit van het consortium en de wetenschappelijke kwaliteit beoordelen. 
Referenten uit Nederland met beleids- en/of praktijkervaring, zullen de kwaliteit van 
het consortium en de maatschappelijke relevantie en kennisbenutting beoordelen.  

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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De referenten worden gekozen op basis van hun expertise en mogen niet betrokken 
zijn bij de aanvragen. Aanvragers kunnen bij het indienen via Iris suggesties doen 
voor potentiële referenten met wie zij geen directe samenwerkingsrelatie 
onderhouden. Het geven van suggesties biedt geen garantie dat deze referenten ook 
zullen worden benaderd om de aanvraag te beoordelen. 
 
Het NRO-bureau bepaalt, onder verantwoordelijkheid van de OPRO, wie als 
referenten worden benaderd. De leden van de beoordelingscommissie kunnen om 
suggesties worden gevraagd. Indien blijkt dat een referentencommentaar zich te 
zeer richt op de persoon van de aanvrager of uitvoerder, of anderszins onzakelijk is, 
behoudt de OPRO zich het recht voor dit commentaar te doen herzien alvorens het 
voor te leggen aan de beoordelingscommissie dan wel het commentaar niet door te 
zenden. 
 
Weerwoord 
De aanvrager ontvangt de geanonimiseerde commentaren op zijn of haar aanvraag 
en krijgt een week de gelegenheid hierop een weerwoord te formuleren. Wanneer de 
teneur van de referentcommentaren overwegend negatief is, wordt de aanvrager 
dringend aangeraden om de aanvraag terug te trekken. De ervaring heeft geleerd 
dat de kans op een positieve beoordeling bij overwegend negatieve 
referentencommentaren over het algemeen zeer klein is. Indien de aanvrager besluit 
de aanvraag terug te trekken, dan dient hij dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het 
NRO-bureau te melden. 

 
Beoordelingscommissie  
De beoordelingscommissie wordt ingesteld door de OPRO. De leden van de 
commissie worden gekozen op basis van hun expertise en niet-betrokkenheid bij de 
aanvragen. De commissie bestaat uit een mix van leden met een wetenschappelijke 
achtergrond en leden met ervaring in het beleid of de praktijk van het onderwijs. 
Wetenschappelijke leden van de commissie zullen de kwaliteit van het consortium 
en de wetenschappelijke kwaliteit beoordelen. Praktijk- en/of beleidsleden zullen de 
kwaliteit van het consortium en de maatschappelijke relevantie en kennisbenutting 
beoordelen.  
 
De commissie wordt voorgezeten door een technisch voorzitter. Commissieleden 
die, volgens de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO, betrokken zijn bij 
aanvragen nemen niet deel aan de beoordeling van de betreffende aanvragen. De 
namen van de commissieleden worden na afloop van de procedure op de website 
van het NRO vermeld. 
 
Bespreking door de beoordelingscommissie  
De beoordelingscommissie bespreekt elke aanvraag, de referentenrapporten en het 
weerwoord van de hoofdaanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk 
advies op over de kwaliteit van de aanvraag. De adviezen komen tot stand in het 
kader van de vigerende criteria. 
 
Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed en goed komen in 
aanmerking voor honorering. Een voor honorering voor te dragen aanvraag dient op 
alle deelcriteria ten minste de kwalificatie goed te hebben. Indien het aantal 
voorstellen dat met excellent, zeer goed en goed is gekwalificeerd hoger is dan het 
aantal dat binnen het beschikbare budget gehonoreerd kan worden, worden de 
voorstellen door de commissie geprioriteerd. De commissie brengt vervolgens 
advies uit aan de OPRO. 
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4.1.3 Besluitvorming door de OPRO 

Vaststellen kwalificaties en honorering 
De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de OPRO getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt de OPRO de kwalificaties vast en besluit hij welke 
aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Bij deze besluitvorming kan de 
OPRO naast budgettaire en inhoudelijke ook beleidsmatige overwegingen, zoals een 
evenwichtige spreiding van voorstellen over de verschillende onderwijssectoren, in 
aanmerking nemen. Deze staan vermeld in paragraaf 4.2.2. De hoofdaanvragers 
ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de besluitvorming door de OPRO 
de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag.  

4.1.4 Na toekenning 

Binnen drie maanden starten 
Een toegekend onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te 
starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. Voor de start dienen de 
personalia van de uitvoerder(s) aan het NRO-bureau te zijn doorgegeven aan de 
hand van het personeelsinformatieformulier dan wel projectmeldingsformulier dat u 
kunt downloaden op www.nwo.nl/magwprojectbeheer. De datum waarop de (eerste) 
uitvoerder daadwerkelijk wordt aangesteld beschouwt het NRO als werkelijke 
startdatum van het onderzoek en zal als zodanig in de administratie worden 
opgenomen. 
 
Tussentijdse wijzigingen melden 
Hoofdaanvragers van wie een project is gehonoreerd, zijn altijd verplicht het NRO 
schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele personeelswijzigingen of 
tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek. Het NRO dient akkoord te gaan met 
dergelijke wijzigingen. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe beperkt 
toegestaan. 
 
Monitoring voortgang onderzoek en kennisbenutting 
Om de procesbewaking van het lopende onderzoek te intensiveren heeft het NRO 
een meer interactieve monitoring ingesteld. Deze is niet alleen bedoeld voor het 
afleggen van verantwoording voor de toegekende subsidie, maar ook om de 
verbinding met de andere projecten in het onderzoeksprogramma ‘Differentiatie in 
het onderwijs’ te verstevigen.  
 
Na toekenning van de subsidie zal de medewerker kennisbenutting van het NRO 
gedurende de looptijd van het onderzoek enkele malen contact opnemen met de 
hoofdaanvrager voor overleg over de voortgang van het onderzoek, de onderlinge 
samenwerking van de deelnemende partijen, het plan voor kennisdisseminatie en  
-benutting zoals dat in de subsidieaanvraag is opgenomen en de mogelijke 
toepassing van resultaten. Voor de disseminatie van de onderzoeksresultaten dienen 
aanvragers apart budget te reserveren. 
 
Halverwege de looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager schriftelijk 
verslag te doen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek en de verwachtingen ten 
aanzien van het onderzoek in de tweede onderzoeksperiode. De schriftelijke 
rapportage dient te worden goedgekeurd door de OPRO. De programmaraad heeft 
daarbij de mogelijkheid om suggesties te doen ter verbetering van de aansluiting op 
het oorspronkelijke doel van het programma ‘Differentiatie in het onderwijs’. 
 
Eindverslag 
Aan het eind van de subsidieperiode dient de hoofdaanvrager, conform de 
subsidiebepalingen van NWO, een eindverslag op te stellen en een financiële 
verantwoording in te dienen. Alle tot dan toe in het kader van het project 

http://www.nwo.nl/magwprojectbeheer
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gerealiseerde en in de aanvraag genoemde wetenschappelijke output en overige 
opbrengsten wordt geregistreerd. Tevens dient de hoofdaanvrager een 
gedetailleerde planning van oplevering van de nog te verwachten output en 
opbrengsten op te stellen. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de 
subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie vastgesteld. Het niet op tijd 
indienen van het eindverslag kan tot gevolg hebben dat de laatste subsidietranche 
niet wordt uitgekeerd. 
 

4.1.5 Afronding 

Het onderzoek kan pas succesvol worden afgerond als minimaal de in de aanvraag 
genoemde output aan de OPRO ter beschikking is gesteld. Voor dissertaties en 
rapporten geldt dat hiervan steeds 10 exemplaren naar het NRO-bureau gestuurd 
moeten worden. Alle overige publicaties moeten in hun definitieve vorm elektronisch 
worden aangeleverd via Iris. Van alle overige opbrengsten (software, lesmaterialen, 
beeldmateriaal, werkwijzen, beleidsadviezen, etc.) die het resultaat van het project 
zijn dient de OPRO, wanneer aanlevering daarvan niet mogelijk is, een adequate 
beschrijving te ontvangen. 
 
Indien door een situatie van overmacht de oplevering van de beoogde output en 
andere opbrengsten vertraging oploopt, stelt de OPRO de hoofdaanvrager in de 
gelegenheid deze binnen een redelijke 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 de beoogde output en andere opbrengsten 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 resultaten 
Tijdens en na het einde van de programmaperiode kan de OPRO besluiten een 
bijeenkomst te beleggen waar alle onderzoeken die binnen het 
onderzoeksprogramma zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. De focus daarbij is 
de bijdrage aan de realisatie van het programma ‘Differentiatie in het onderwijs’. 
Tevens kan om deelname worden gevraagd aan activiteiten of bijeenkomsten van 
andere NRO-programma’s. 

Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ‘Differentiatie in het onderwijs’ staan, waar van toepassing, de 
geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
 

4.1.6 Tijdpad beoordelingsprocedure 

Oktober 2014  uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen 
(Call for Proposals) 

2 december 2014 deadline indienen aanvragen  
December 2014 vaststelling in behandeling nemen door het secretariaat; 

bericht hierover naar hoofdaanvragers  
Dec. 2014 – mrt. 2015 beoordeling door referenten 
Maart 2015  gelegenheid tot weerwoord aanvrager op commentaren 

referenten 
April 2015   opstellen preadviezen door de beoordelingscommissie 
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April 2015 vergadering beoordelingscommissie; opstellen adviezen 
door de commissie 

Mei 2015  besluitvorming OPRO 
Mei 2015  het NRO informeert indieners over de besluiten. 

4.2 Criteria 

4.2.1 Criteria voor het in behandeling nemen van de aanvraag 

Het NRO-bureau gaat na of de aanvraag aan de volgende criteria voor indiening 
voldoet: 
- Heeft het voorstel betrekking op de in Hoofdstuk 2 beschreven thematiek en 

probeert het een antwoord te geven op de daarin geformuleerde vragen? 
- Is de hoofdaanvrager een onderzoeker met een vaste aanstelling aan een 

Nederlandse (para-)universitaire instelling, hogeschool of instituut in 
Nederland met expertise in het uitvoeren van onderwijsonderzoek? 

- Wordt het maximale aantal van 4.000 woorden voor de beschrijving van het 
onderzoeksvoorstel niet overschreden? 

- Valt de aangevraagde formatie binnen de criteria? 
- Ligt de looptijd van het project tussen minimaal drie en maximaal vier jaar? 
- Ligt het aangevraagde subsidiebedrag tussen minimaal € 300.000 en 

maximaal € 500.000? 
- Is het budget volgens de richtlijnen in de Call for Proposals opgesteld? 
- Is het voorstel tijdig ingediend via Iris? 
- Is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier? 
- Is de aanvraag in het Engels opgesteld? 
- Zijn alle vragen beantwoord? 

4.2.2 Criteria voor de beoordeling van aanvragen 

Voorstellen dienen passend te zijn binnen het OPRO Onderzoeksprogramma 
Differentiatie in het onderwijs en worden beoordeeld aan de hand van de volgende 
drie criteria: 
 
- Kwaliteit van het consortium  

(dit criterium wordt door alle referenten en commissieleden 
beoordeeld) 
o Samenstelling van het consortium 

 Wekt de samenstelling van het consortium voldoende vertrouwen dat 
het project tot een goed einde kan worden gebracht? 

o Kwaliteit van de onderzoekers 
 Zijn de wetenschappelijke leden van het consortium voldoende 

deskundig in het uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van de 
benutting van onderzoeksresultaten door het beleid en de praktijk 
van het onderwijs? Hoe blijkt dit bijvoorbeeld uit relevante publicaties 
en presentaties? 

o Kwaliteit van de consortiumleden werkzaam in het beleid en de praktijk 
van het onderwijs  
 Hebben de consortiumleden die werkzaam zijn in de praktijk van het 

onderwijs ervaring met onderzoek en met het implementeren en 
benutten van onderzoeksresultaten in de (eigen) onderwijspraktijk? 
Waaruit blijkt dit? 

 
Toelichting: Deze deskundigheid impliceert onder andere dat onderzoeksleden goed onderlegd 

zijn op methodologisch gebied, veel ervaring hebben met gelijkwaardige samenwerking met 

onderwijsprofessionals en deskundig zijn in de benutting van onderzoeksresultaten door de 
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onderwijspraktijk. Daarnaast is genoeg inhoudelijke expertise aanwezig over de thematiek van 

de aanvraag. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en producten voor de praktijk 

(bijvoorbeeld handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps of toetsen) en de 

wetenschap (bijvoorbeeld proefschriften, vakpublicaties en peer-reviewed artikelen) en 

presentaties voor de praktijk. 

 
- Wetenschappelijke kwaliteit 

(dit criterium wordt alleen door wetenschappelijke referenten en 
commissieleden beoordeeld) 
 
o Wetenschappelijk belang 

 In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch, en/of 
methodisch en/of in descriptief opzicht van belang? 

o Originaliteit  
 Verdienen keuze en uitwerking van de probleemstelling en/of de 

theoretische uitwerking en/of de methodologie de kwalificatie origineel 
en vernieuwend? 

o Uitwerking probleemstelling 
 Is de centrale probleemstelling helder beschreven, afgebakend en 

uitgewerkt? 
 Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in een model, 

veronderstellingen, enzovoort? 
o Opzet en methoden 

 Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en geschikt 
om de onderzoeksvragen te beantwoorden? 

 Is de gekozen methodisch-technische opzet consistent en wordt deze 
voldoende gemotiveerd? 

o Organisatie van het onderzoek 
 Is de organisatie van het voorgenomen onderzoek helder omschreven? 
 Zijn instellingen uit het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk 

voldoende bij het formuleren van de onderzoeksaanvraag, het 
uitvoeren van het onderzoek en de disseminatie en implementatie van 
de onderzoeksresultaten betrokken? Waaruit blijkt dit? 

 Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen 
redelijk voor het voorgestelde onderzoek en voldoende 
beargumenteerd? 

o Haalbaarheid van het onderzoek 
 Is er een goed doordacht en haalbaar werkplan? 

o Verwachte wetenschappelijk output 
 Wat is de omvang en kwaliteit van de verwachte wetenschappelijke 

output? 
o Verwachte bijdrage aan andere wetenschapsgebieden 

 Wat is de bijdrage aan andere wetenschapsgebieden? 
 

 
- Maatschappelijke relevantie en kennisbenutting  

(dit criterium wordt alleen door praktijk/beleid referenten en 
commissieleden beoordeeld) 
o Relevantie voor onderwijspraktijk en –beleid 

 Wat zijn de praktijk- en beleidsrelevantie van het onderzoek? Speelt 
het in op vragen en problemen waarmee professionals zich in de 
praktijk en het beleid geconfronteerd zien? Voorziet het onderzoek in 
aanbevelingen of adviezen voor de praktijk en/of het beleid? 

 Hoe wordt een verbinding gelegd tussen fundamenteel, beleidsgericht 
en praktijkgericht onderzoek? 
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 Is er interactie tussen wetenschap, praktijk en beleid in alle fasen van 
het onderzoek om tot bruikbare kennis voor beleid en praktijk te 
komen? 

o Kennisbenutting 
 Bevat het onderzoeksvoorstel een communicatieplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van resultaten naar andere gebruikers? 
Schetst het op een adequate manier hoe (toekomstige) gebruikers de 
resultaten kunnen gebruiken? 

o Verwachte niet-wetenschappelijke opbrengsten 
 Wat is de omvang en kwaliteit van de verwachte niet-

wetenschappelijke opbrengsten? 
 
Aan de drie beoordelingscriteria wordt een gelijk gewicht toegekend. 

Prioriteringscriteria 
Bij de honorering van de voorstellen kan de OPRO, naast de kwaliteitscriteria, ook de 
volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen: 

- Budgettaire gronden; 
- Evenwichtige spreiding van voorstellen over de verschillende 

onderwijssectoren. 



22 

Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / NRO Differentiatie in het onderwijs 

5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over het NRO en deze Call for Proposals neemt u contact 
op met:  
 

- R. (Renée) Middelburg MSc. – secretaris ‘Differentiatie in het onderwijs’ 
Telefoon: +31 (0)70 344 05 10 , e-mail r.middelburg@nwo.nl 

- Dr. R.A. (Ruud) Strijp – secretaris OPRO 
Telefoon: +31 (0)70 344 05 66, e-mail: r.strijp@nwo.nl  

- Secretariaat OPRO 
Telefoon: +31 (0)70 344 0973, e-mail: 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. 

5.2 Overige informatie 

Deze uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen en overige informatie 
kunt u downloaden via de NRO-website: www.nro.nl/. Het aanvraagformulier wordt 
in oktober 2014 via deze website beschikbaar gesteld. 
 
NRO:  www.nro.nl  

 
 

mailto:r.middelburg@nwo.nl
mailto:r.strijp@nwo.nl
mailto:opro@nwo.nl
http://www.nro.nl/


 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

Oktober 2014 
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