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Hoofdstuk 1: Inleiding / Samenhangende onderzoeksprojecten 

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. 

 

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).  

 

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

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

Een overkoepelend programma doorsnijdt de drie andere typen programma’s. 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor fundamenteel 

onderwijsonderzoek (PROO) van het NRO. 

Werkterrein 

De PROO financiert wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het terrein van 

het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, 

middelbaar en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het gaat hierbij 

om fundamenteel onderzoek naar het beleid over en de praktijk in het onderwijs 

op de (midden)lange termijn. Verklaringsvragen staan hierbij centraal. 

 

Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen 

van een subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, in het kader van 

fundamenteel onderwijsonderzoek.  

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget voor de subsidieronde Samenhangende 

onderzoeksprojecten 2016 bedraagt in totaal 3,1 miljoen euro. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum voor het indienen 

van uitgewerkte voorstellen op 27 september 2016, 14:00 uur. 
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Hoofdstuk 2: Doel / Samenhangende onderzoeksprojecten 

2 Doel 

Met het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten beoogt de 

programmaraad diepgang en samenhang in onderzoek mogelijk te maken. In 

deze subsidieronde kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor 

onderwerpen en vraagstukken binnen de volgende onderzoeksthema’s: 

 

1. Onderwijsaanbod en curriculum 

2. Onderwijs en technologie 

3. De socialiserende functie van onderwijs 

4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals 

5. Onderwijs en levensloop 

6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs 

7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek 

 

De uitgebreide beschrijving van deze thema’s kunt u aantreffen in het ‘NRO 

Onderzoeksprogramma 2016-2019’. Deze is beschikbaar op de website van het 

NRO: www.nro.nl/onderwijsonderzoek2016-2019. 

2.1 Aandachtspunten in het onderzoek 

De programmaraad wil voorstellen genereren die grensverleggend onderzoek 

opleveren, in conceptueel theoretisch en in methodisch opzicht, maar ook qua 

impact op de onderwijspraktijk. Voorstellen dienen een aantoonbare meerwaarde 

ten opzichte van het eerste geldstroomonderzoek te hebben: het onderzoek 

moet nadrukkelijk vernieuwend en aanvullend zijn. Dit betekent meer aandacht 

voor onderzoek met een zeker risico. De programmaraad acht daarbij de 

volgende punten in het onderzoek van belang. 

Wetenschappelijke vernieuwing 

De programmaraad beoogt voorstellen te genereren voor fundamenteel en 

strategisch onderzoek dat vooral empirisch en analytisch van aard is. 

Projectvoorstellen die kapitaliseren op nieuwe methodische en theoretische 

ontwikkelingen en die een opzet bevatten voor in theorie verankerd onderzoek, 

acht de programmaraad van groot belang. Het voorstel en de conceptuele 

uitwerking moeten uitdagend zijn en goed zijn ingebed in internationale 

grensverleggende ontwikkelingen. 

 

De programmaraad tekent hierbij aan dat zich in het wetenschappelijke 

onderwijsonderzoek met enige regelmaat een substantiële verschuiving voordoet 

in de benaderingswijze van een bepaald vraagstuk. Het is van belang de 

argumentatie van een dergelijke verandering expliciet in onderzoeksvoorstellen 

op te nemen, om zo zichtbaar te maken op grond van welke overwegingen een 

nieuwe conceptuele benadering van het vraagstuk in wetenschappelijke zin meer 

perspectief biedt dan eerder aangehangen benaderingswijzen. Ook is het van 

belang om te belichten welke waarde eerder verricht onderzoek voor hetzelfde 

vraagstuk heeft en mogelijk behoudt, om zo de betekenis van de 

wetenschappelijke kennisontwikkeling inzichtelijk te maken. Deze 

wetenschappelijke reflectie is voor een samenhangende kennisontwikkeling van 

groot belang. 

http://www.nro.nl/onderwijsonderzoek2016-2019
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Gebruiksmogelijkheden 

Tijdens de programmering oriënteert de programmaraad zich op vraagstukken in 

de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid en op voor het onderwijs 

relevante maatschappelijke problemen.  

 

De uitkomsten van fundamenteel en strategisch onderwijsonderzoek moeten hun 

waarde ook in de praktijk of het beleid bewijzen, hoewel dat vaak op wat langere 

termijn zichtbaar zal zijn. Het NRO vraagt van alle onderzoekers die in 

aanmerking willen komen voor financiering om een toelichting te geven op de 

mogelijke kennisbenutting van hun project.  

 

Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld:  

 kosten voor het ontwikkelen van een handleiding, checklist, app, website, 

toets- of lesmateriaal (ontwerp, vormgeving, drukwerk, beeldmateriaal, 

redactie);  

 kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) 

doelgroepen om eindresultaten te presenteren. 

 

De toelichting op de kennisbenutting zal worden meegewogen in de beoordeling. 

Alle onderzoeksvoorstellen moeten daartoe ingaan op de disseminatie en op het 

gebruik dat van de onderzoeksuitkomsten gemaakt kan worden, inclusief het 

mogelijk gebruik van de nieuwe kennisconstructie in de praktijk. 

 

In de Handleiding kennisbenutting fundamenteel onderwijsonderzoek wordt 

nader toegelicht wat van uitvoerders wordt verwacht op het gebied van 

kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO daarbij kan bieden. Deze 

handleiding is te downloaden via http://www.nro.nl/kennis-

verspreiden/handleidingen-kennisbenutting. 

 

In onderzoeksvoorstellen die kapitaliseren op het leggen van vernieuwende 

relaties tussen conceptontwikkeling en praktijkinnovatie moet die relatie helder 

geoperationaliseerd worden. Het NRO hecht veel waarde aan het gebruik van 

wetenschappelijke kennis in de onderwijspraktijk. 

Integratie 

De onderzoeksthema’s uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 vertonen 

onderling veel verbanden. In de voorbereiding van het programma is zorg 

besteed aan de integratie van thema’s. Juist die knooppunten in het programma 

zijn interessant. De programmaraad verwelkomt onderzoeksvoorstellen die zich 

begeven op het snijvlak van de verschillende thema’s uit het programma en die 

thema’s daadwerkelijk in het onderzoek integreren. Daarnaast wijst de 

programmaraad nadrukkelijk op de aanknopingspunten die de thema’s bieden om 

onderzoek te verrichten met gebruikmaking van het onderwijscohortonderzoek. 

http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
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Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Samenhangende onderzoeksprojecten 

3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Aanvragen voor Samenhangende onderzoeksprojecten kunnen uitsluitend worden 

ingediend door een gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling aan 

een Nederlandse (para)universitaire instelling. Alleen aanvragers die een 

vooraanmelding hebben ingediend kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen. 

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: 

 Nederlandse universiteiten; 

 KNAW- en NWO-instituten; 

 het Nederlands Kanker Instituut; 

 het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

 onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 

 NCB Naturalis. 

 

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 instelling dient de aanvragers in de 

gelegenheid te stellen om gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het 

onderzoek voor een adequate begeleiding van het onderzoek zorg te dragen. 

 

Een aanvraag voor een samenhangend onderzoeksproject telt een 

hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. Een onderzoeker kan in deze 

subsidieronde maximaal één maal als aanvrager optreden, hetzij als 

hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. Hoofd- en medeaanvragers kunnen 

geen subsidie voor zichzelf aanvragen met uitzondering van een 

vervangingssubsidie. 

 

Lectoren die bij hogescholen zijn aangesteld op het terrein van het 

onderwijsonderzoek, kunnen als medeaanvrager optreden.  

 

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat NRO-programmaraadsleden niet 

van deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van 

‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode 

Belangenverstrengeling NWO, waarborgen voor mogelijke betrokkenheid van 

NRO-programmaraadsleden ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie 

daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor de programmaperiode 2016-2019 is voor samenhangende 

onderzoeksprojecten een budget van ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar. Voor 

deze eerste ronde is een bedrag gereserveerd van 3,1 miljoen euro. 

 

Aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend 

met een maximale looptijd van vijf jaar en een budget van ten minste € 

400.000,- en maximaal € 600.000,-. Zij dienen te bestaan uit minstens twee 

deelprojecten, die onderling nauw verbonden zijn en gezamenlijk bijdragen aan 

de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. Een aanvraag voor 

samenhangende onderzoeksprojecten omvat een beschrijving van de centrale 

onderzoeksvraag, de thematiek, de relevantie van het gehele 

onderzoeksvoorstel, het samenwerkingsverband en de daarin ondergebrachte 
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onderzoeksprojecten en de manier waarop hiermee de centrale onderzoeksvraag 

beantwoord zal worden. 

 

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 

materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 

Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek 

aan te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van 

wetenschappelijk personeel en incidenteel die van niet-wetenschappelijk 

personeel. De salariskosten van medewerkers met een vast dienstverband 

komen niet voor subsidie in aanmerking. Daarnaast overschrijdt de duur van de 

aanstellingen nooit de duur van de subsidie die voor het aangevraagde 

onderzoek is toegekend. 

 

Voor al het personeel is het door NWO met de VSNU op 2 oktober 2008 gesloten 

Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek 2008, inclusief bijbehorende 

meest recente salaristarieven van toepassing. Voornoemd akkoord is ingegaan 

op 1 juli 2008, loopt tot en met 30 juni 2009 en wordt stilzwijgend verlengd voor 

telkens een jaar, tenzij NWO of de VSNU tenminste zes maanden voor de 

einddatum de overeenkomst schriftelijk opzegt. 

Wetenschappelijk personeel 

Onder wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat onderzoek 

verricht: promovendi, postdoctoraal onderzoekers en onderzoekers die met een 

vervangingssubsidie vrijgesteld worden om onderzoek te verrichten. De 

werkzaamheden van deze personen resulteren in wetenschappelijke output. Per 

categorie gelden de volgende uitgangspunten. 

Promovendus 

 Een promovendus is op het moment van aanstelling minder dan twee jaar 

afgestudeerd; 

 Een promovendus kan alleen vanaf het eerste jaar worden aangesteld; 

 De aanstellingsduur bedraagt in beginsel maximaal vier jaar, de 

aanstellingsomvang 1,0 fte. Een deeltijdaanstelling (vijf jaar, 0,8 fte) is 

mogelijk.  

Postdoconderzoeker 

 Een postdoconderzoeker is op het moment van de aanstelling 

gepromoveerd, of de promotiedatum is vastgesteld en vindt binnen zes 

maanden na aanstelling plaats; 

 Een postdoconderzoeker is op het moment van de aanstelling niet langer 

dan vijf jaar geleden gepromoveerd; 

 De aanstellingsduur voor een postdoconderzoeker bedraagt minimaal één 

en maximaal vier jaar; 

 Een deeltijdaanstelling (minimaal 0,5 fte) is mogelijk. 

Vervangingssubsidie 

Een hoofd- of medeaanvrager die tevens hoogleraar of U(H)D is, kan voor een 

gedeelte van zijn of haar onderwijsverplichtingen worden vrijgesteld door middel 

van een vervangingssubsidie, zodat hij of zij zich voor een bepaalde periode kan 

wijden aan het onderzoek. Een vervangingssubsidie voor het verrichten van 

onderzoek wordt alleen toegekend indien de aanvrager kan aantonen dat een 

subsidie voor een promovendus of postdoc niet in het beoogde doel voorziet. Uit 

de vervangingssubsidie kunnen de salariskosten worden gedekt van de 

vervanger. Hiervoor wordt het vaste salaristarief van een postdoc gehanteerd 

met een maximum van € 100.000,- . 
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Niet-wetenschappelijk personeel 

Onder niet-wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat het 

onderzoek van de hierboven genoemde personen ondersteunt met specialistische 

niet-wetenschappelijke taken ten behoeve van het onderzoek, bijvoorbeeld 

computerprogrammering. Subsidie kan worden aangevraagd voor niet-

wetenschappelijk personeel op mbo-, hbo- of academisch niveau. De inzet dient 

uitdrukkelijk gemotiveerd te worden, zowel wat betreft niveau, als wat betreft 

duur. Administratief ondersteunende taken kunnen niet onder deze subsidie 

worden aangevraagd. 

Materiële kosten 

In een aanvraag voor Samenhangende onderzoeksprojecten kunnen subsidies 

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, maar niet zijn 

bedoeld voor congres- of werkbezoek; 

 onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten 

en kennisoverdracht (zie ook internationaliseringskosten). 

 Studentassistentie. 

 

Kosten die verband houden met promoties kunnen niet worden aangevraagd; 

daarin voorziet de benchfee (zie verder). 

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd 

te worden. Bij aanvang van het onderzoek wordt 80% van de toegekende 

materiële kosten in een keer uitgekeerd, na afronding van het onderzoek de 

resterende 20%. De programmaraad 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 bijvoorbeeld geen huisvestings-, overhead-, 

onderhouds- of afschrijvingskosten uit de toegekende subsidie worden bekostigd. 

Benchfee 

Aan promovendi en postdoconderzoekers met een aanstelling van tenminste 0,5 

fte en tenminste 1 jaar wordt een persoonsgebonden benchfee toegekend. Dit is 

een vast bedrag voor kosten die bedoeld zijn ter stimulering van de 

wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde onderzoeker 

(bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie). De hoogte van de 

benchfee is vastgesteld op maximaal € 5.000,-. Het toegekende bedrag wordt 

separaat en ineens ter beschikking gesteld. 

Internationaliseringskosten 

Kosten voor internationalisering van het beoogde onderzoek kunnen, indien ze 

niet worden vergoed door de eigen universiteit of faculteit en indien ze zijn 
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gespecificeerd en gemotiveerd in de aanvraag, voor vergoeding in aanmerking 

komen. Het betreft de kosten van: 

 reizen naar en verblijf in het buitenland voor onderzoeksdoeleinden of een 

werkbezoek in het kader van het onderzoek, van de coördinator van een 

onderzoeksproject en/of van een uitvoerend onderzoeker; 

 reizen naar en verblijf in het buitenland voor begeleiders of onderzoekers 

die uitgenodigd worden voor de presentatie van onderzoeksresultaten in 

een workshop of expertmeeting aldaar; 

 de organisatie van workshops in Nederland, alsmede de kosten van reizen 

naar en verblijf in Nederland voor buitenlandse begeleiders of onderzoekers 

die uitgenodigd worden voor de presentatie van onderzoeksresultaten op 

een workshop of expertmeeting in het kader van het onderzoek; 

 reizen naar en verblijf in het buitenland voor het (mede)presenteren door 

een projectbegeleider van de resultaten van het onderzoek op een 

internationaal congres. Kosten van de onderzoekers voor dit doeleinde, 

vallen onder de benchfee en gelden als maximum. 

 

De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een 

subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele aangevraagde 

budget voor internationaliseringskosten toe te kennen. 

 

Open Access 

Resultaten uit onderzoek gefinancierd met NWO-middelen, dienen, afgezien van 

andere publicatiemogelijkheden, op het moment van publicatie direct Open 

Access toegankelijk te zijn. Onder ‘Open Access toegankelijk’ wordt verstaan: 

vrije toegankelijkheid voor iedereen, zonder embargoperiode, als bedoeld in het 

Open Access beleid van NWO zoals gepubliceerd op de NWO-website. 

Auteursrechten mogen slechts worden overgedragen aan derden voor zover 

daardoor de mogelijkheid om via Open Access te publiceren niet wordt 

geblokkeerd. 

 

Voor het publiceren in Open Access tijdschriften dienen aanvragers €6.000 in de 

begroting bij hun aanvraag te reserveren. Hiermee kunnen ongeveer vier 

publicaties in Open Access tijdschriften gerealiseerd worden. 

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor toegekende projecten om bij NWO een 

aanvraag te doen voor een additioneel bedrag van maximaal € 6.000,-. Zie 

hiervoor de NWO-website. 

Financiering 

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 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 vooraanmeldingen is 19 april 2016, om 

14:00 uur. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 27 

september 2016, om 14:00 uur.  

 

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de 

procedure. 

http://www.nwo.nl/beleid/open+science
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
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3.4 Het opstellen van de aanvraag 

De procedure van de subsidieronde Samenhangende onderzoeksprojecten 

bestaat uit twee fasen: 1) de verplichte vooraanmeldingsfase, waarin verkorte 

onderzoeksaanvragen (vooraanmeldingen) worden ingediend; en 2) de 

uitwerkingsfase, waarbij de PROO een deel van de aanvragers adviseert een 

uitgewerkte aanvraag in te dienen. 

Vooraanmeldingen 

Het volledig ingevulde vooraanmeldingsformulier dient uiterlijk op dinsdag 19 

april 2016, 14:00 uur, via ISAAC te zijn ingediend. Na genoemd tijdstip is 

indiening niet meer mogelijk. 

 

Het opstellen en indienen van een vooraanmelding werkt als volgt: 

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC 

of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende 

financieringsinstrument). 

- Vul het aanvraagformulier in.  

- Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 

Disciplinecodes 

Het is verplicht om in het vooraanmeldingsformulier één of meerdere 

disciplinecodes in te vullen die van toepassing is/zijn op het voorgestelde 

onderzoek. U kunt hiervoor gebruik maken van de NWO disciplinecodes, te vinden 

via www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes. Het is verplicht om deze 

informatie ook in ISAAC in te vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” 

voor u de aanvraag indient. 

 

Het uitgangspunt voor aanvragers bij het opstellen van een vooraanmelding 

wordt gevormd door het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 en deze call for 

proposals. 

 

Vooraanmeldingen moeten in het Engels worden opgesteld. 

 

Bij vooraanmeldingen gaat het om beperkt uitgewerkte onderzoeksvoorstellen. 

Voor de inhoudelijke beschrijving van het voorstel mag maximaal 1.000 woorden 

voor het samenhangend project en 500 woorden voor elk afzonderlijk deelproject 

daarbinnen worden gebruikt. De aanvrager dient in de aanvraag aan te geven 

hoeveel woorden zijn gebruikt. 

 

Vooraanmeldingen worden opgesteld aan de hand van een standaardformulier. 

Indiening geschiedt uitsluitend via ISAAC. Het NRO-bureau stuurt na ontvangst 

van de vooraanmelding een ontvangstbevestiging naar de indiener. 

 

De meest kansrijke kandidaten op subsidiëring van het voorstel ontvangen eind 

juni 2016 het advies om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder 

kansrijke kandidaten wordt dringend afgeraden een uitgewerkte aanvraag te 

schrijven. 

Uitgewerkte voorstellen 

Alleen aanvragers die een vooraanmelding hebben ingediend kunnen een 

uitgewerkte aanvraag indienen. 

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk op dinsdag 27 september 

2016, 14:00 uur, via ISAAC te zijn ingediend. Na genoemd tijdstip is indiening 

niet meer mogelijk.  

 

http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
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Het opstellen en indienen van een aanvraagformulier werkt als volgt: 

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC 

of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende 

financieringsinstrument). 

- Vul het aanvraagformulier in.  

- Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 

Disciplinecodes 

Het is verplicht om in het aanvraagformulier één of meerdere disciplinecodes in 

te vullen die van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt 

hiervoor gebruik maken van de NWO disciplinecodes, te vinden via 

www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes. Het is verplicht om deze 

informatie ook in ISAAC in te vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” 

voor u de aanvraag indient. 

 

Het uitgangspunt voor aanvragers bij het opstellen van een aanvraag wordt 

gevormd door het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 en deze call for 

proposals. 

 

Aanvragen moeten in het Engels worden opgesteld. 

 

De aanvrager dient zich bij het voorbereiden van het onderzoeksvoorstel te 

houden aan de in het aanvraagformulier opgenomen vragen en de toelichting 

hierop. Voor het samenhangend project mag de uitwerking van de vragen 

‘beschrijving van het programma’ en ‘onderzoeksplan’ (het samenhangend 

project) de omvang van 2.000 niet overschrijden. Voor elk afzonderlijk project 

binnen het samenhangend project mag de uitwerking de omvang van 1.000 

woorden niet overschrijden. De aanvrager dient in de aanvraag aan te geven 

hoeveel woorden zijn gebruikt. De gevraagde literatuurlijst telt niet mee bij het 

tellen van de woorden, maar is niet langer dan 2 pagina’s A4 in normaal 

lettertype. Alle vragen dienen te worden beantwoord. Aanvullende, bij het 

aanvraagformulier gevoegde bijlagen worden niet betrokken in de beoordeling. 

 

Het NRO-bureau stuurt na ontvangst van het voorstel een ontvangstbevestiging 

naar de indiener. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Als algemene regel geldt dat aanvragers uitsluitend voorstellen kunnen indienen 

die passen binnen de thema’s van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019. 

Het is echter niet mogelijk om een aanvraag in te dienen naar het thema 

‘Schoolleiderscompetenties en het ontwikkelen ervan’ uit hoofdstuk 5 

(‘Professionaliseren van onderwijsprofessionals’) van het NRO 

Onderzoeksprogramma 2016-2019. Onderzoek naar dit thema zal worden 

uitgezet in het kader van de Lerarenagenda 2013-2020. 

 

Onderzoeksvoorstellen op het snijvlak van thema's zijn welkom. Onderzoekers 

dienen aan te geven welke thema's het betreft en welke daarvan het centrale of 

kernthema is. Onderzoeksvoorstellen die niet zijn toegespitst op de 

geselecteerde thema’s, worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt 

voor onderzoeksvoorstellen die zich buiten het werkterrein van de 

programmaraad begeven. Het is aan de aanvrager om te beargumenteren 

waarom een aanvraag binnen een thema past. Het aanvraagformulier biedt 

hiervoor in een afzonderlijke vraag ruimte. 

 

http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
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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, zal zorg dragen voor de 

dagelijkse begeleiding van de onderzoeker(s) en de coördinatie 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. Tevens dienen aanvragers de 

Aanvullende subsidiebepalingen van de programmaraad in acht te nemen (zie 

www.nro.nl/proo). 

 

Let op! Hoofd- of medeaanvragers van wie de aanvraag in deze subsidieronde 

wordt gehonoreerd, kunnen geen aanvraag indienen in de subsidieronde 

Samenhangende onderzoeksprojecten 2018. 

 

Let op! De subsidierondes voor Samenhangende onderzoeksprojecten 2016-

2017 (PROO) en Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2016 (ProBO) vinden 

tegelijk plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag over 

hetzelfde hoofdstuk uit het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 in te dienen. 

 

Een toegekend samenhangend onderzoeksproject dient uiterlijk een half jaar 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. 

 

Aanvragers zijn verplicht om in de begroting bij hun aanvraag € 6.000,- te 

reserveren voor Open Access publicaties. Hiermee kunnen ongeveer vier 

publicaties gerealiseerd worden. 

 

Voor zover in de brochure niet geregeld, is de NWO-regeling Subsidieverlening 

van toepassing. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een vooraanmelding en een aanvraag kan alleen via het online 

aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden 

niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag 

via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog 

geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen 

aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. 

Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw 

account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online enkele aanvullende 

gegevens in te voeren. Ruim hier voldoende tijd voor in. 

 

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

ISAAC helpdesk, zie paragraaf 5.2.1. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

In deze subsidieronde wordt gewerkt met een procedure met vooraanmeldingen 

en uitgewerkte aanvragen. De eerste stap in de beoordelingsprocedure van zowel 

de vooraanmeldingen als de uitgewerkte aanvragen is een toets of de aanvraag in 

behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 

 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en 

betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van 

toepassing.  

 

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 

wordt aan de aanvrager bekendgemaakt bij het besluit over al dan niet 

toekennen van financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties, zie: 

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

4.1.1 Het in behandeling nemen van de aanvraag 

Binnen twee weken na ontvangst van de vooraanmelding of 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 één 

van deze criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

4.1.2 Het beoordelen van de aanvraag 

Beoordeling en selectie vooraanmeldingen 

Vooraanmeldingen worden op basis van de thema’s verdeeld over twee of drie 

beoordelingscommissies, afhankelijk van het aantal ingediende 

vooraanmeldingen. In totaal krijgen maximaal vijftien vooraanmeldingen het 

advies tot uitwerken.  

 

Preadviezen 

Elke vooraanmelding wordt voor commentaar voorgelegd aan twee leden van de 

beoordelingscommissie (hierna: de preadviseurs). De preadviseurs worden 

verzocht een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel te 

geven. Zij formuleren hun commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria 

(zie paragraaf 4.2.2). De beoordelingscommissie wordt door de programmaraad 

ingesteld en gekozen op basis van expertise en niet-betrokkenheid bij de 

aanvragen. 

 

Bespreking door beoordelingscommissie en selectie door de programmaraad 

De beoordelingscommissie bespreekt de aanvragen en de preadviezen. Dit 

gebeurt zonder gebruikmaking van externe adviseurs of referenten. De 

beoordelingscommissie brengt vervolgens schriftelijk een advies uit aan de 

programmaraad over welke voorstellen volgens haar in aanmerking komen voor 

de volgende fase van de beoordelingsprocedure. Op basis van deze adviezen zal 

de programmaraad de aanvragers adviseren om het voorstel wel of niet uit te 

werken. Bij de selectie van door aanvragers uit te werken aanvragen kan de 

programmaraad beleidsoverwegingen in aanmerking nemen, zoals de spreiding 

van voorstellen over de diverse thema’s. 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Beoordeling uitgewerkte aanvragen 

Beoordeling door referenten 

De in behandeling genomen uitgewerkte aanvragen worden voor commentaar 

voorgelegd aan drie onafhankelijke referenten uit binnen- en buitenland. Hen 

wordt gevraagd een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel 

te geven. Zij formuleren hun commentaar aan de hand van de 

beoordelingscriteria. De referenten worden gekozen op basis van hun expertise 

en mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen. Aanvragers kunnen bij het 

indienen van de aanvraag via ISAAC 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 bureau bepaalt, onder verantwoordelijkheid van de programmaraad, 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 programmaraad 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 een weerwoord hierop te 

formuleren. Indien de teneur van de referentcommentaren overwegend negatief 

is, wordt de aanvrager dringend aangeraden de aanvraag terug te trekken. De 

ervaring heeft geleerd dat de kans op een positieve beoordeling over het 

algemeen zeer klein is bij overwegend negatieve referentencommentaren. Indien 

de aanvrager besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient hij dit zo snel 

mogelijk schriftelijk aan het NRO-bureau te melden. 

 

Bespreking door beoordelingscommissie  

Alle uitgewerkte aanvragen worden behandeld door één beoordelingscommissie. 

Deze bespreekt de aanvraag, de referentencommentaren en het weerwoord van 

de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de 

programmaraad over de kwaliteit van de aanvraag. De adviezen komen tot stand 

in het kader van de vigerende wetenschappelijke criteria.  

 

Bij een aanvraag voor Samenhangende onderzoeksprojecten geeft de 

beoordelingscommissie een oordeel over het gehele voorstel, inclusief de 

deelprojecten. Zij geeft daarnaast een beeld van de kwaliteit van de 

referentencommentaren en het weerwoord. 

Indien zich rond de prioriteringsgrens aanvragen bevinden die ex aequo zijn 

geëindigd, dan prioriteert de commissie deze voorstellen. 

4.1.3 Besluitvorming door de programmaraad 

Vaststellen kwalificaties en honorering 

De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de programmaraad 

getoetst en besproken. Vervolgens stelt de programmaraad de kwalificaties vast 

en besluit hij welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Bij deze 

besluitvorming kan de programmaraad inhoudelijke en beleidsmatige 

overwegingen, zoals de spreiding van voorstellen over de diverse thema’s, in 

aanmerking nemen. De aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de 

afronding van de besluitvorming door de programmaraad de uitslag over de 

beoordeling van hun aanvraag. 
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Na toekenning 

Binnen een half jaar starten 

Een toegekend Samenhangend onderzoeksproject dient uiterlijk een half jaar na 

de toekenning te starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. 

Voor de start dienen de personalia van de uitvoerder(s) aan de programmaraad 

te zijn doorgegeven aan de hand van het personeelsinformatieformulier dat u 

kunt downloaden op www.nwo.nl/magwprojectbeheer. De datum waarop de 

eerste uitvoerder daadwerkelijk wordt aangesteld beschouwt de programmaraad 

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 verplicht de 

programmaraad schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele 

personeelswijzigingen of tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek. De 

programmaraad dient akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Verlengingen 

van de subsidieperiode zijn in principe beperkt toegestaan. 

 

Monitoring voortgang onderzoek en kennisbenutting 

Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gefinancierde 

onderzoek. Als uitgangspunt dienen hierbij de in de aanvraag vermelde planning 

en de beoogde opbrengsten van het onderzoek. Indien hierop een afwijking 

wordt geconstateerd, en deze is niet tijdig gemeld en goedgekeurd door de 

programmaraad en is geen sprake van force majeure, dan zal de 

programmaraad de subsidie lager vaststellen. Zie daartoe verder de PROO 

toetsings- en evaluatieprocedure, beschikbaar via www.nwo.nl/nroprojectbeheer. 

 

Daarnaast heeft de programmaraad een meer interactieve inhoudelijke 

monitoring ingesteld. Deze is bedoeld voor het afleggen van verantwoording voor 

de toegekende subsidie. 

 

Na toekenning van de subsidie zal de medewerker kennisbenutting van het NRO 

contact opnemen met de hoofdaanvrager voor overleg over het plan voor 

kennisdisseminatie zoals dat in de subsidieaanvraag is opgenomen. Ter 

ondersteuning van de disseminatieactiviteiten zal hierover ook tijdens de looptijd 

van het project regelmatig overleg worden gevoerd. Voor de disseminatie van de 

onderzoeksresultaten dient in de aanvraag apart budget gereserveerd te worden. 

 

NWO vindt het belangrijk om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te 

delen met een breed publiek en met eventuele gebruikers. Dit gebeurt onder 

meer door deze resultaten onder de aandacht te brengen van de media en 

vakbladen. De medewerker kennisbenutting van het NRO zoekt daarom contact 

met programmaleiders en uitvoerders van onderzoeksprojecten om te 

overleggen op welke wijze onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. Deze 

kan bijvoorbeeld een persbericht opstellen en journalisten benaderen over het 

onderzoek. Ook tijdens de looptijd van het onderzoek kan de medewerker 

kennisbenutting betrokken worden bij niet-wetenschappelijke 

disseminatieactiviteiten. Punten van aandacht zijn hier tevens verspreiding en 

valorisatie van relevante kennis binnen het onderwijsveld. 

 

Voortgangsrapportage 

Halverwege de looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te 

doen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek en de vergelijking te maken met 

het onderzoek zoals geformuleerd in het programma. Ook moet duidelijk worden 

wat er aan kennisdisseminatie en kennisoverdracht is gedaan. Tevens dient de 

hoofdaanvrager aan te geven hoe het onderzoek in de tweede periode zal 

http://www.nwo.nl/magwprojectbeheer
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worden uitgevoerd. De schriftelijke rapportage dient te worden goedgekeurd 

door de programmaraad. 

 

Eindverslag 

Aan het eind van de subsidieperiode dient, conform de subsidiebepalingen van 

NWO, de hoofdaanvrager een eindverslag op te stellen en een financiële 

verantwoording in te dienen. Alle tot dan toe in het kader van het project 

gerealiseerde en in de aanvraag genoemde wetenschappelijke output wordt 

geregistreerd. Tevens dient de hoofdaanvrager een gedetailleerde planning van 

oplevering van de nog te verwachten wetenschappelijke output 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. 

 

Wetenschappelijke output 

Het onderzoek zal pas succesvol zijn afgerond als minimaal de in de aanvraag 

genoemde wetenschappelijke output aan de programmaraad ter beschikking is 

gesteld. Voor dissertaties geldt dat hiervan steeds 9 exemplaren naar het NRO-

bureau gestuurd moeten worden. Alle overige publicaties moeten in hun 

definitieve vorm elektronisch worden aangeleverd via het NWO 

registratiesysteem ISAAC.  

 

Afronding 

De programmaraad kan onderzoek alleen inhoudelijk vaststellen als ook de 

output beschikbaar is. Indien door een situatie van overmacht de oplevering van 

output vertraging oploopt, stelt de programmaraad de hoofdaanvrager in de 

gelegenheid deze output 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 output 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 

Het NRO zal regelmatig bijeenkomsten organiseren waar alle onderzoeken die 

door de vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. 

Uitvoerders van door de PROO gesubsidieerde projecten worden verwacht 

hieraan een bijdrage te leveren. 

Bezwaar en beroep 

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

subsidieronde samenhangende projecten staan, waar van toepassing, de 

geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

 

Tijdpad 

eind februari 2016 uitnodiging tot het indienen van 

onderzoeksvoorstellen 

19 april 2016 deadline indienen vooraanmeldingen 

eind april 2016 vaststelling in behandeling nemen door het 

secretariaat; bericht naar aanvragers hierover 

mei/juni 2016 opstellen adviezen door de 

beoordelingscommissie 

begin juli 2016 selectie door de programmaraad 

half juli 2016 versturen advies tot uitwerken 
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onderzoeksvoorstellen 

27 september 2016 deadline indienen uitgewerkte 

voorstellen 

half oktober 2016 vaststelling in behandeling nemen door het 

secretariaat; bericht naar aanvragers hierover 

oktober-december 2016 beoordeling door referenten 

januari 2017 gelegenheid tot weerwoord aanvrager op 

commentaren referenten 

februari 2017 opstellen adviezen door de 

beoordelingscommissie 

maart 2017 besluitvorming door de programmaraad 

4.2 Criteria 

4.2.1 Criteria voor het in behandeling nemen van de vooraanmelding en de aanvraag 

Het NRO-bureau gaat na of de aanvraag aan de volgende criteria voor indiening 

voldoet: 

 Is het voorstel tijdig ingediend via ISAAC? 

 Behoort het voorstel tot het werkterrein van de programmaraad? 

 Is de hoofdaanvrager een gepromoveerde onderzoeker met een vaste 

aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling? 

 Bevat de aanvraag maximaal drie medeaanvragers? 

 Is het voorstel via het account van de hoofdaanvrager ingediend? 

 Zijn de aanvragers bij maximaal één aanvraag in deze subsidieronde 

betrokken? 

 Sluit het voorstel aan op de geselecteerde hoofdstukken van het NRO 

Onderzoeksprogramma 2016-2019? 

 Sluit het voorstel niet aan bij het thema ‘Schoolleiderscompetenties en het 

ontwikkelen ervan’ uit het hoofdstuk ‘Professionaliseren van 

onderwijsprofessionals’? 

 Is er één hoofdthema aangevinkt? 

 Heeft de hoofdaanvrager geen aanvraag naar hetzelfde hoofdstuk ingediend 

in de subsidieronde Beleidsgericht onderwijsonderzoek 2016? 

 Bestaat het voorstel uit ten minste twee deelprojecten en heeft het een 

omvang van ten minste € 400.000,- en niet meer dan € 600.000,-? 

 Is de aanvraag in het Engels opgesteld? 

 Is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier? 

 Zijn alle vragen beantwoord? 

 Wordt het maximale aantal woorden nergens overschreden? 

 Valt de aangevraagde onderzoeksformatie binnen de criteria? 

 Is het budget volgens de richtlijnen van de call for proposals opgesteld? 

4.2.2 Criteria voor de beoordeling van de vooraanmelding en de aanvraag 

Voorstellen dienen passend te zijn binnen het NRO Onderzoeksprogramma 2016-

2019 en worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.  

 

 Wetenschappelijke kwaliteit 

o Uitwerking probleemstelling 

 Is er een centrale probleemstelling die in de 

deelonderzoeken wordt uitgewerkt? 

 Zijn de problemen die in het onderzoek aan de orde worden 

gesteld helder beschreven en afgebakend? 

 Is er een duidelijke samenhang tussen de centrale 

probleemstelling en de onderliggende deelprojecten 
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(verticale integratie) en tussen de deelprojecten onderling 

(horizontale integratie)? Is dat in het voorstel goed 

onderbouwd? 

 Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande kennis 

en theorieën, ook domeinspecifieke, adequaat? 

 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? 

 Zijn de genoemde bronnen en data toegankelijk en 

beschikbaar, en zijn ze geschikt om de in de 

probleemstelling genoemde vragen te beantwoorden? 

 Is de raming van de aangevraagde personele en materiële 

middelen redelijk voor het voorgestelde onderzoek en 

voldoende adequaat beargumenteerd? 

o Multidisciplinariteit 

 Vereist de vraagstelling van het voorstel een 

multidisciplinaire opzet en zo ja, waarom? 

o Organisatie van het onderzoek 

 Is de organisatie van het voorstel helder omschreven? 

o Haalbaarheid van het onderzoek 

 Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en 

publicatieplan? 

 

 Wetenschappelijke betekenis 

o Wetenschappelijk belang 

 In welke mate en op welke wijze is het onderzoek 

theoretisch, en/of methodisch en/of in descriptief opzicht 

van belang? 

 Lost het onderzoek een wetenschappelijk belang op, of 

bevat het onderzoek wetenschappelijke aspecten in die zin 

dat het een wetenschappelijk probleem op een nieuwe 

wijze formuleert en aldus de oplossing ervan naderbij 

brengt? 

o Originaliteit  

 Verdienen keuze en uitwerking van de probleemstelling, 

en/of de theoretische uitwerking en/of de methodologie de 

kwalificatie origineel en vernieuwend? 

 Worden bestaande inzichten uit de eigen of andere 

disciplines op originele wijze toegepast of wordt aan 

bestaande methoden een nieuwe toepassing gegeven? 

 Draagt het onderzoek bij aan de methodische vernieuwing 

in termen van het gehanteerde design, de relatie onderzoek 

met innovatie en praktijk, en de inzet van nieuwe 

technologie als onderzoekshulpmiddel? 

o Wetenschappelijke meerwaarde  

 Is er sprake van een wetenschappelijke meerwaarde van 

het programma als geheel ten opzichte van de 

onderliggende deelprojecten en wat houdt die in? 

 Biedt het onderzoek belangwekkende wetenschappelijke 

perspectieven? 

o Verwachte wetenschappelijk output 

 Wat is de omvang en kwaliteit van de verwachte output? 

o Internationale oriëntatie (optioneel) 
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 Geeft het voorstel in de uitwerking blijk van een 

internationale oriëntatie, bijvoorbeeld blijkend uit de keuze 

van het onderwerp, een comparatieve aanpak, inkadering 

in of aansluiting op de thematiek van een buitenlands 

programma, de uitwisseling van onderzoekers of kennis, of 

internationale samenwerking? 

 

 Past performance en track record 

o Publicatierecord 

o Kwaliteit van de onderzoeksgroep 

 

 Programmatische betekenis 

o Betekenis voor het NRO Onderzoeksprogramma 

 Wat is de relevantie van het voorgestelde onderzoek voor 

de in het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019 

geproblematiseerde vraagstukken? 

 Wat zouden de verwachte resultaten kunnen betekenen 

voor praktijk en/of beleid? 

 

Weging van de criteria 

Het criterium ‘wetenschappelijke kwaliteit’ telt voor 40% mee in de 

eindbeoordeling. De drie overige criteria, te weten ‘wetenschappelijke betekenis’, 

‘past performance en track record’ en ‘programmatische betekenis’, tellen ieder 

voor 20% mee in de eindbeoordeling.  

Op het criterium ‘wetenschappelijke kwaliteit’ dient sprake te zijn van tenminste 

de kwalificatie ‘zeer goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 

Bij de overige criteria dient sprake te zijn van tenminste de kwalificatie ‘goed’. 

Prioriteringscriteria (programmaraad) 

Bij de honorering van de voorstellen kan de programmaraad naast de 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking 

nemen: 

 Budgettaire gronden; 

 Spreiding van voorstellen over de thema’s. 

4.2.3 Samenstelling beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissies worden ingesteld door de programmaraad. De leden 

van de commissies worden gekozen op basis van hun expertise en niet-

betrokkenheid bij de aanvragen. De commissie wordt voorgezeten door een 

technisch voorzitter. Leden van deze commissie die, volgens de Gedragscode 

Belangenverstrengeling NWO, betrokken zijn bij aanvragen nemen niet deel aan 

de beoordeling van de betreffende aanvragen.  

 

De namen van de leden van de beoordelingscommissie worden na afloop van de 

procedure op de website van het NRO vermeld. 
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Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / Samenhangende onderzoeksprojecten 

5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieronde Samenhangende 

onderzoeksprojecten 2016 en deze call for proposals kunt u contact opnemen 

met:  

 mw. Judith Huisman MA 

Telefoon: +31 (0)70 344 0658, e-mail: j.huisman@nwo.nl  

 mw. Liesbet de Haas MSc  

telefoon: +31 (0)70 344 0957, e-mail: l.dehaas@nwo.nl  

 Secretariaat PROO 

telefoon: +31 (0)70 344 09 73, e-mail: proo@nro.nl 

 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met 

de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om 

advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen 

niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag 

ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee 

werkdagen een reactie. 

 



 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

Februari 2016 

 

 

 

 


