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Hoofdstuk 1: Inleiding / Lerarenagenda 2013-2020: 2016-2017 

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 verschillende onderzoeksprogramma’s. 
Deze subsidieronde valt onder het programma ‘Lerarenagenda 2013-2020’. Het 
onderzoek moet zowel een fundamenteel-wetenschappelijk, beleidsgericht als 
praktijkgericht perspectief hebben en moet één van de in hoofdstuk 2 genoemde 
thema’s aan de orde stellen. 
 
Het NRO vraagt aanvragers om bij het indienen van onderzoeksvoorstellen 
rekening te houden met lopend of afgesloten onderzoek, waaronder het 
onderzoek dat NRO financiert (zie 
http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-
onderzoeksprogrammas/ en http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/).     
 
Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen 
van een subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor projecten in het 
kader van het onderzoeksprogramma ‘Lerarenagenda 2013-2020’: 2016-2017 
(derde ronde).1 

1.2 Beschikbaar budget 

Deze derde subsidieronde ‘Lerarenagenda 2013-2020’ kent drie thema’s. Per 
thema in deze ronde is een bedrag gereserveerd van maximaal 400.000 euro. In 
totaal bedraagt het budget voor deze subsidieronde 1.200.000 euro.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 13 oktober 2016, 
14.00 uur. Tot dat moment kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend. U 
dient voorafgaand aan de aanvraag op uiterlijk 29 september 2016, 14.00 uur 
een intentieverklaring in te dienen.  
 
 
 
 

                                                 
 
 
1   Per 2017 kent NRO een gewijzigde organisatiestructuur. Zodra formeel bekend is wat het 
bevoegd bestuursorgaan is voor dit financieringsinstrument, zal dit worden gepubliceerd op de 
betreffende subsidiepagina. 

http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/
http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/
http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/
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Hoofdstuk 2: Doel / Lerarenagenda 2013-2020: 2016-2017 

2 Doel 

2.1. De Lerarenagenda  

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2013 de 
‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de 
uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te 
brengen.2 Met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een richting 
aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in 
hun professionaliteit. De Lerarenagenda kent zeven thema’s: 1. Kwaliteit van 
aankomende studenten van lerarenopleidingen; 2. Kwaliteit lerarenopleidingen; 
3. De routes naar het leraarschap; 4. De beginnende leraar; 5. De school als 
lerende organisatie; 6. Bekwame en bevoegde leraren en 7. Een sterk beroep.  
 
Het Ministerie van OCW stelt voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda 
budget beschikbaar en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. In 
2014 en 2015 zijn in twee eerdere subsidierondes verschillende onderzoeken 
toegekend. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u hier. 
 
Deze subsidieronde richt zich op aanvragen uit alle onderwijswetenschappelijke 
disciplines. Voor onderzoek in deze derde subsidieronde zijn de volgende thema’s 
geselecteerd:  
 
1. Schoolleiderscompetenties en het ontwikkelen ervan; 
2. Valideren en waarderen van formeel en informeel leren van leraren; 
3. De effecten van de aanpak van Stichting LeerKRACHT. 
 
In deze subsidieronde kunt u uitsluitend aanvragen voor onderzoek indienen voor 
deze drie thema’s. 
 
Voor de thema’s 2 en 3 van deze call for proposals is de inhoudelijke toelichting 
op het gevraagde onderzoek opgesteld door respectievelijk prof. dr. K. Van Veen 
(Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. P.J. Den Brok (Technische Universiteit 
Eindhoven).  

 
  

                                                 
 
 
2 Zie: http://www.delerarenagenda.nl/de-
lerarenagenda/meedenkers/documenten/publicaties/2015/01/01/lerarenagenda-oktober-2013 

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/lerarenagenda/
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Hoofdstuk 2: Doel / Lerarenagenda 2013-2020: 2016-2017 

2.2. Thema’s  

2.2.1. Thema 1: Schoolleiderscompetenties en het ontwikkelen ervan3 

 
Het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals betreft niet alleen 
de docenten in de klas, maar ook onderwijsondersteunende medewerkers, 
schoolleiders, lerarenopleiders, bestuurders en raden van toezicht. Hun relatie tot 
de docenten en hun professionalisering, maar ook hun invloed op de 
schoolorganisatie en de inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs stellen 
specifieke eisen aan de professionalisering van al deze onderwijsprofessionals. Bij 
dit thema staat de professionalisering van schoolleiders centraal.  
 
De schoolleiding is een cruciale schakel in vernieuwingsprocessen (Harris, Day, 
Hopkins, Hadfield, & Hargreaves, 2003; Nieveen, Handelzalts, Van Eekelen, & 
Van den Akker, 2011). Zij moet bijvoorbeeld ondersteunen, stimuleren en een 
vinger aan de pols houden: nagaan of de in gang gezette vernieuwingen 
overeenkomen met de schooldoelen en goede checks uitvoeren (vgl. fidelity 
checking, Van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006). Vaak 
ontbreekt het schoolleiders aan voldoende kennis en vaardigheden om 
veranderingen goed door te voeren. Vernieuwingen vragen om een gedeelde visie 
op leren en ontwikkeling en daartoe is transformatief, gedeeld en 
onderwijskundig leiderschap van de schoolleider nodig (Moolenaar & Sleegers, 
2015; Spillane & Healey, 2010). Dit inzicht is inmiddels breed geaccepteerd, maar 
toch zijn er nog weinig scholen waarbinnen dit type leiderschap ook echt vorm 
heeft gekregen.  
 
Nieuw onderzoek 
 
Veel onderwerpen voor onderzoek die de docenten betreffen zijn ook voor 
schoolleiders relevant. Ook bij hen is de vraag van belang naar de rol van 
adaptieve expertise en van routines bij hun functioneren en de ontwikkeling 
daarvan en hun functioneren in complexe dynamische systemen. Over de effecten 
van verschillende opleidingsvormen voor schoolleiders op hun competenties is 
weinig bekend. Op dit moment wordt, in een samenwerking tussen de VO-
academie en het NRO, een overzichtsstudie uitgevoerd naar wat reeds nationaal 
en internationaal bekend is over deze effecten, zowel in wetenschappelijke als in 
professionele literatuur. De resultaten daarvan zullen medio voorjaar 2017 
beschikbaar zijn.  
 
Ook onbekend is in hoeverre leiderschap in de persoon van de schoolleider 
vertegenwoordigd moet zijn of dat leraren deze rollen ook op zich kunnen nemen. 
Ten slotte is een onderbelicht subthema het leren van schoolleiders op de 
werkplek, zowel individueel als in het team en in leergemeenschappen. 
Voorbeelden van onderzoekvragen zijn: wat is het meest effectieve 
opleidingstraject voor schoolleiders? Hoe leren schoolleiders op de werkplek? Hoe 
kunnen leiderschapstaken tussen schoolleiders en docenten gedeeld worden en 
wat voor invloed heeft dit gedeeld leiderschap op het functioneren van docenten 
in de klas? Hoe ziet de wisselwerking tussen docenten en schoolleiders bij 
innovaties eruit en hoe kan die worden versterkt? 

                                                 
 
 
3 Onderstaande tekst is deels overgenomen uit het NRO Meerjarenprogramma 2016-2019. Zie 
voor een uitgebreidere versie en verdere referenties hoofdstuk 5 in dit programma.  
 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/01/NRO-Meerjarenprogrammering-2016-1019-DEF-160310.pdf
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2.2.2 Thema 2: Valideren en waarderen van formeel en informeel leren van leraren 

Leraren worden verondersteld zich professioneel te blijven ontwikkelen om zo de 
kwaliteit van hun lesgeven te handhaven en, als nodig, te verbeteren. Deze 
veronderstelling ligt ten grondslag aan veel recent onderwijsbeleid en ook meer 
specifiek aan het Lerarenregister, waar het zich blijvend professioneel 
ontwikkelen wordt ‘geregistreerd’. De vraag die hier centraal staat is hoe het 
formele én informele leren van leraren gevalideerd en gewaardeerd kan worden, 
zowel binnen scholen als landelijk. Onderliggende vragen hierbij zijn: welke 
vormen van formeel en vooral informeel leren van leraren dragen bij aan de 
professionele ontwikkeling en kwaliteit van leraren en hoe zijn dit soort 
leerprocessen effectief te organiseren?  
 
Uit onderzoek naar hoe leraren zich ontwikkelen blijkt globaal dat de eerste zeven 
jaar een sterke ontwikkeling plaatsvindt in termen van pedagogisch-didactische 
vaardigheden, rolaanvaarding en professioneel gedrag. Deze ontwikkeling wordt 
versterkt in de tien jaar daarna, waarna een periode van stabilisatie plaatsvindt, 
gevolgd door een lichte daling bij sommigen en een groei bij anderen (cf. 
Brekelmans, 2010; Day et al., 2007; Van de Grift, 2010). Deze ontwikkeling vindt 
grotendeels plaats doordat leraren ervaring opdoen door les te geven en ook 
doordat leraren zich formeel scholen. Toch lijkt dat laatste minder bij te dragen 
aan hun professionele ontwikkeling dan het opdoen van ervaring, al dragen een 
goede beroepsvoorbereiding door middel van de lerarenopleiding en gerichte en 
adequate professionalisering na de opleiding wel substantieel bij aan een 
versnelde professionele ontwikkeling (Van Veen et al., 2010). Doordat het echter 
ontbreekt aan een coherent en langdurig georganiseerd 
professionaliseringscurriculum, moet de professionele ontwikkeling en de kwaliteit 
van Nederlandse leraren wel grotendeels worden toegeschreven aan ervaring en 
informele leerprocessen. Deze informele leerprocessen zijn moeilijk te benoemen, 
te valideren en te waarderen.  
 
In onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren gaat de meeste 
aandacht uit naar formeel georganiseerde professionalisering. De voornaamste 
bevindingen uit deze lijn van onderzoek laten zich samenvatten in drie algemene 
inzichten. Allereerst dat effectieve georganiseerde professionalisering zich 
kenmerkt door een directe relatie met de eigen werkcontext en het eigen 
lesgeven, een focus op vakinhoud en vooral vakdidactiek, een inhoud afgestemd 
op individuele leerbehoeften, een actieve rol van de leraar zelf in het leren, 
samen met collega’s, gedurende een langere periode, daarbij rekening houdend 
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met de mogelijkheden en beperkingen van de werkplek en ondersteund in termen 
van tijd en aandacht van schoolleiding en collega’s (Creemers et al., 2013; Van 
Driel et al., 2012; Van Veen et al., 2010). Een tweede inzicht is dat hierbij een 
goed doordachte theory of improvement van belang is voor het succesvol verloop 
van professionalisering: dit betreft inzicht vooraf in wat een bepaalde vorm van 
professionalisering bij wie teweeg kan brengen en op welke manier de 
professionalisering het beste kan worden georganiseerd. Het betreft ook inzicht in 
aspecten als de mate waarin het werkelijk een verbetering is, het toepasbaar is in 
de specifieke context, het congruent is met de bestaande manier van lesgeven en 
het specifieke vak, en de hoeveelheid tijd en inspanning die het kost om eraan 
mee te doen (Janssen et al., 2015; Van Veen et al., 2010; Wayne et al., 2008). 
En als  derde inzicht kan worden genoemd, dat de manier waarop 
professionalisering op de werkplek wordt georganiseerd cruciaal is; de meeste 
scholen zijn nog altijd niet voldoende ingericht op het leren van leraren, ondanks 
de beweging om scholen te zien en zich te laten ontwikkelen in termen van 
lerende organisaties of professionele leergemeenschappen (Van Veen et al., 
2010). De dominante focus op de meeste scholen, zowel qua structurele als 
culturele condities, is op het primaire proces van lesgeven. Georganiseerde en 
doelgerichte professionele ontwikkeling is vaak geen onderdeel van de 
organisatorische routines van leraren. Deze kunnen omschreven worden als 
aspecten van het werk die door leraren ervaren worden als vanzelfsprekende en 
relevante onderdelen van hun dagelijks werk, zoals hun primaire taak van 
lesgeven (Horn & Little, 2010; Imants & Van Veen, 2010; Spilane & Parise, 
2011).  
 
Onderzoek naar informeel leren is schaarser binnen het Nederlandse 
onderwijsonderzoek (cf. Hoekstra, 2007) en wordt vooral uitgevoerd in de 
context van leren op de werkplek (cf. Billet, 2004; Poell & Van Woerkom, 2011). 
Het kan in relatie tot formeel georganiseerd leren worden omschreven als al dat 
leren van leraren, dat niet formeel georganiseerd of doelbewust gepland is. Het is 
veelal het resultaat van activiteiten die een ander doel hebben dan professionele 
ontwikkeling, maar die werkgerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld het lesgeven zelf, 
samenwerken met collega’s en het uitvoeren van bepaalde taken in de school. 
Eraut (2004) typeert informeel leren als impliciet, onbedoeld, toevallig, 
ongestructureerd en zonder leermeester, al stelt Billet (2004), dat informeel leren 
op de werkplek door de werkdoelen en activiteiten waaraan leraren deelnemen 
wel degelijk kan leiden tot gestructureerd leren. Tynjäla (2008) omschrijft 
informeel leren als leren dat plaatsvindt als onderdeel van werkprocessen en –
activiteiten van alledag en dat voornamelijk resulteert in impliciete en tacit 
kennis. Zij vat het onderzoek naar hoe leraren informeel kunnen leren op de 
werkplek samen in zes categorieën: door het uitvoeren van het werk; door 
samenwerken en interactie met collega’s; door werken met leerlingen; door het 
uitvoeren van nieuwe taken en oplossen van problemen; door het evalueren van 
het eigen werk; en door andere werkcontexten.  
 
Er kan verondersteld worden dat de professionele ontwikkeling van leraren 
grotendeels via een informele manier van leren plaatsvindt, maar is er nog weinig 
zicht op welke leerprocessen en activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan de 
kwaliteit van het werk van leraren en hoe deze activiteiten en leerprocessen zijn 
te valideren en te waarderen. In het kader van effectieve en relevante 
professionele ontwikkeling – dus leren van leraren dat daadwerkelijk bijdraagt 
aan het handhaven en eventueel verbeteren van de kwaliteit van hun werk en 
daarmee in aanmerking komend voor het Lerarenregister – kan over het 
valideren en waarderen van dit leren de volgende algemene onderzoeksvraag 
worden geformuleerd:  
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Hoe kan het formele en het informele leren van leraren worden gevalideerd en 
gewaardeerd? 
 
Hierbij wordt verondersteld dat niet alle vormen van leren, zowel formeel als 
informeel, ook daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het werk van leraren. 
Deze vraag betreft de empirische validering van de theory of improvement die 
ten grondslag ligt aan deze vormen van leren. Hierover is wat betreft het formele 
leren meer bekend dan over het informele leren, al blijft dit ook een relevant 
aspect voor formeel georganiseerde professionalisering. Hieruit volgen de vragen: 
 
Welke formele en informele leerprocessen en activiteiten dragen daadwerkelijk bij 
aan de kwaliteit van het werk van leraren? 
Hoe leren leraren formeel en informeel door deze leerprocessen en activiteiten? 
Hoe kan het resultaat van dit formeel en informeel leren worden bepaald?  
 
Ondanks de eerder verworven en hiervoor beschreven inzichten, is de vraag nog 
steeds relevant hoe dit soort formele en vooral informele leerprocessen effectief 
op de werkplek te organiseren zijn, waarbij het in het kader van de continuïteit 
van leren van belang is dat dit soort leerprocessen onderdeel worden van de 
organisatorische routines van leraren. Met betrekking tot informele leerprocessen 
zijn er veel potentiële leermogelijkheden in het werk van leraren en op hun 
werkplek, die nauwelijks expliciet worden georganiseerd. Dit roept de volgende 
vraag op:  
 
Hoe kan het informele leren van leraren effectief worden ondersteund en 
georganiseerd in de context van het werk en de werkplek van leraren?  
 
Als laatste, in het kader van het registreren van professionaliseringsactiviteiten 
voor het Lerarenregister, worden de volgende macro-vragen opgeroepen: 
 
In hoeverre is het valideren en waarderen van het formele en informele leren van 
leraren haalbaar en wenselijk? 
Welke onbedoelde bij-effecten (positief en negatief) zijn er bij het valideren en 
waarderen van het formele en informele leren van leraren?  
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109–125). London: Routledge. 
Brekelmans, M. (2010). Klimaatverandering in de klas. Oratie Universiteit Utrecht 
Creemers, B., Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2013). Teacher professional 
development for improving quality of teaching. Springer.  
Day, C., Sammons, S., Stobart, G., Kington, A. & Gu, Q.(2007). Teachers matter. 
Connecting Lives, Work and Effectiveness. Maidenhead: Open University Press. 
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Driel, J. H. van, Meirink, J. A., Veen, K. van, & Zwart, R. C. (2012). Current 
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Tynjäla ̈, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational 
Research Review, 3 (2), pp. 130–154. 
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2.2.3. Thema 3: De effecten van de aanpak van Stichting LeerKRACHT 

Aanleiding 
Hoewel uit een analyse van McKinsey and Company blijkt dat de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs als geheel in vergelijking met veel andere landen als goed 
kan worden bestempeld (Mourshed, Chijioke, & Barber, 2010), kan uit deze 
analyse tevens worden afgeleid dat er nog genoeg ruimte is voor verdere 
verbetering. Uit hun onderzoek blijkt bovendien dat succesvolle scholen in staat 
zijn zich sneller te ontwikkelen dan scholen die minder succesvol zijn. Scholen 
ontwikkelen zich weliswaar op allerlei terreinen, maar in hoeverre er ook sprake 
is van lerende organisaties en hoe scholen zich tot dergelijke organisaties kunnen 
ontwikkelen, blijft een vraag voor zowel de praktijk als onderzoek (Senge, 2001). 
 
Op basis van deze constateringen en om scholen te ondersteunen bij het opzetten 
van een haalbaar en realistisch programma voor de verbetering van de 
schoolcultuur is de Stichting LeerKRACHT opgericht. Deze heeft een programma 
ontwikkeld, dat aanvankelijk op een beperkt aantal po- en vo-scholen is 
uitgeprobeerd, maar inmiddels neemt een groot aantal deelnemende scholen uit 
het po, vo en mbo deel (zie Stichting LeerKRACHT voor een overzichtskaart met 
deelnemende scholen aan het programma LeerKRACHT medio september 2016). 
 
Het programma is gebaseerd op een aantal uitgangspunten dat zijn waarde heeft 
bewezen in zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Deze uitgangspunten zijn: 
 
- Het werken met wekelijkse ‘stand-up’ meetings van een kwartier bij 

‘verbeterborden’ met daarop leerling-gerelateerde doelen die leraren 
definiëren en acties die leraren nemen. Deze manier van werken is 
gebaseerd op in het bedrijfsleven breed toegepaste Lean en Agile/Scrum 
methodieken (Schwaber, 2004).  

- Gezamenlijk werken aan lesontwerpen en lesvoorbereiding. Onderzoek naar 
collectief leren van leraren laat zien dat vormen van samenwerken die 
gekenmerkt worden door een hoge mate van interdependentie, zoals 
gezamenlijk werk (i.p.v. bijvoorbeeld uitwisselen van informatie), een groter 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
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effect hebben op de individuele en collectieve opbrengsten van leraren en 
hun leerlingen (Little, 2002). 

- Onderling lesbezoek van leraren aan elkaars klassen. Onderzoek laat zien 
dat het observeren van elkaars onderwijs en op basis daarvan het 
formuleren van verbeterpunten een krachtige manier is om te leren en het 
gedrag van docenten te veranderen (Thurlings, Van der Veen & De Laat, 
2012). 

- Het geven van feedback door leerkrachten aan elkaar, zowel in kleinere als 
grotere groepen. Review studies suggereren dat feedback een van de meest 
krachtige mechanismen is van effectief onderwijs en van succesvolle 
professionele ontwikkeling (Hattie & Timperly, 2007; Thurlings & Den Brok, 
2014). Dit wordt tevens bevestigd door effectstudies over de rol van 
feedback bij het verbeteren van lesgedrag van docenten en daaraan 
gekoppelde leerprestaties (Taylor & Tyler, 2012; Papay, Taylor, Tyler, & 
Laski, 2016). 

- Het betrekken van leerlingen in het verbeterproces, niet alleen door het 
effect van het onderwijs op hen te observeren, maar ook door hen betrekken 
via ‘leerling-arena’s’, feedback-gesprekken en inzet van verbeterborden in 
de klas.  

 
De inhoud waaraan wordt gewerkt en waarop de principes worden gebaseerd 
worden bepaald door leraren, schoolleiders en de scholen zelf. Kernwaarden die 
de Stichting LeerKRACHT zelf hierbij hanteert zijn: ‘we doen het voor de 
leerlingen’, ‘we hebben vertrouwen in elkaar’, ‘elke dag een beetje beter’ en 
‘verandering moet duurzaam zijn’ (zie ook www.stichting-leerkracht.nl). 
 
Praktisch gezien bestaat de organisatie en opzet van de aanpak van het 
programma LeerKRACHT uit een aantal onderdelen. Scholen met interesse komen 
naar een open dag waarop zij worden geïnformeerd over de aanpak. Vervolgens 
is er een voorbereidingsbijeenkomst waarbij schoolleiders en docenten met elkaar 
kennis nemen van de criteria en uitgangspunten van het programma en zich 
daaraan committeren. Wanneer scholen in het traject starten, maken zij coaches 
vrij om het traject te ondersteunen, die voor een groot deel afkomstig zijn uit de 
school zelf. Coaches worden getraind tijdens een bootcamp, en een tweede 
bootcamp vindt plaats met de belangrijkste actoren uit de school zelf. Vervolgens 
vindt een aftrap plaats op de scholen en gaan groepen docenten met het 
programma aan de slag. Dit gebeurt in een aantal golven, waarbij het totale 
traject een periode van twee jaar in beslag neemt. Tijdens deze twee jaar 
organiseert de Stichting LeerKRACHT een groot aantal bijeenkomsten 
(‘pizzasessies’ voor leraren en schoolleiders, coachfora, schoolleiderfora en 
bedrijfsbezoeken) waarin deelnemers successen vieren, ervaringen delen en 
samen over problemen met de invoering van LeerKRACHT spreken. 
 
Scholen die deelnemen aan het traject werken ook mee aan een regelmatige 
verzameling van gegevens, die plaatsvindt vanuit de Stichting LeerKRACHT en 
met door hen ontwikkelde instrumenten. Deze gegevensverzameling is 
voornamelijk kwantitatief van aard en gebeurt via vragenlijsten. Aan het begin 
van het traject wordt onder schoolleiders en docenten een cultuurmeting 
georganiseerd. Vervolgens vindt driemaal gedurende het traject een zogenaamde 
tussentijdse meting plaats bij docenten, waarin bijvoorbeeld wordt gekeken naar 
uitvoering en enthousiasme (‘barometer’). Daarnaast is er gedurende het jaar 
drie keer een peiling onder coaches en schoolleiders op de scholen om te kijken 
hoe het met de implementatie van de aanpak staat (‘thermometer’). Aan het eind 
van het jaar vindt  een nieuwe cultuurmeting plaats om na te gaan of er 
veranderingen waarneembaar zijn. In het tweede jaar zijn er opnieuw ‘barometer’ 
metingen en een cultuursurvey. 
 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
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Het gevraagde onderzoek 
Naar de aanpak van de Stichting LeerKRACHT heeft bij in totaal twintig po- en 12 
vo-scholen een eerder, door het NRO ondersteund, onderzoek plaatsgevonden 
(Sol & Stokking, 2014).4 Een eerste conclusie uit dit onderzoek is dat 
LeerKRACHT een positief effect heeft op de schoolcultuur: docenten geven aan 
dat de aanpak positief uitwerkt op hun functioneren en welbevinden. Ook blijken 
scholen het programma redelijk goed en duurzaam te kunnen implementeren. 
Het effect van het programma op het gedrag van docenten in de les en op de 
resultaten van de leerlingen zijn in dit onderzoek slechts beperkt onderzocht; 
leerresultaten waren alleen beschikbaar in de vorm van standaardtoetsen binnen 
het po en docentgedrag is vooral bevraagd via zelfrapportage door leraren. Op 
het vlak van opbrengsten bij leraren en leerlingen konden dan ook geen 
eenduidige resultaten worden gevonden. Verder kon met het onderzoek niet 
worden vastgesteld wat nu precies de werkzame factoren en mechanismen zijn 
binnen de aanpak en hoe deze afzonderlijk en op elkaar inwerken. Evenmin kon 
het onderzoek een verklaring bieden voor gevonden verschillen tussen scholen. 
Ten slotte kende het onderzoek een aantal beperkingen, meer in het bijzonder 
het beperkte aantal scholen dat in het onderzoek was betrokken en het ontbreken 
van controlegroepen of controledata, waardoor effecten niet hard bleken aan te 
tonen. 
 
Het door NRO uitgezette onderzoek in deze call is dan ook gericht op het 
wegwerken van een deel van de tekortkomingen, opvullen van leemtes en 
beantwoorden van vragen die het eerder uitgevoerde onderzoek heeft 
opgeroepen. Daarbij is het onderzoek tevens gericht op het volgen van een 
grotere groep scholen over een langere tijdsperiode. Meer specifiek dient het de 
volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. In hoeverre leidt de aanpak LeerKRACHT tot verbetering van 
docentvaardigheden en/of verbetering van de kwaliteit van de lessen, 
zoals gepercipieerd door leerlingen (en docenten)? 

2. In hoeverre leidt de aanpak LeerKRACHT tot verbetering van de 
schoolcultuur? 

3. In hoeverre hangen verschillen in opbrengsten onder 1 en 2 samen met 
verschillen in implementatie van het programma? Welke succes- en 
faalfactoren spelen hierbij een rol ? 

 
Het uit te voeren onderzoek dient te bestaan uit een kwantitatieve en een 
kwalitatieve component. De kwantitatieve gegevensverzameling wordt 
georganiseerd vanuit de Stichting LeerKRACHT en met door haar ontwikkelde (en 
deels jaarlijks evoluerende) gevalideerde instrumenten. De outline hiervan staat 
op de vorige pagina beschreven, maar ten behoeve van het onderzoek zullen 
deze worden aangevuld met een instrument waarmee leerlingen het 
leerkrachtgedrag evalueren (hiervoor is een instrument, de leerlingensurvey, 
ontwikkeld).5 (Zie de aanvullende documenten op de financieringspagina voor 
een beschrijving van dit instrument en de cultuursurvey.)  
 

                                                 
 
 
4 Voor een samenvatting, zie: 
http://www.oberon.eu/data/upload/Portfolio/files/publiekssamenvatting-evaluatie-leerkracht-
2014-2015.pdf . Het volledige rapport is te vinden via: http://www.stichting-leerkracht.nl/wp-
content/uploads/2014/12/Rapport-UU.pdf 
5 Bij de ontwikkeling van deze instrumenten is Oberon betrokken, en gekeken wordt naar 
mogelijkheden om reeds bestaande krachtige instrumenten te benutten. 
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Het onderzoek beoogt drie cohorten van scholen te volgen, waarbij elk cohort 
twee jaar aan het programma deelneemt. Het eerste cohort start in 2016-2017, 
het tweede in 2017-2018, en het derde en laatste in 2018-2019. Deelnemende 
scholen komen uit zowel po, vo als mbo. Voorts wordt geadviseerd dat 
onderzoekers in overleg met de Stichting LeerKRACHT nagaan in hoeverre ook 
eerdere cohorten waarover data beschikbaar zijn kunnen worden meegenomen in 
de analyses, waarbij wordt gekeken naar variatie tussen/binnen scholen bij de 
invoering van het LeerKRACHT-programma.  
 
De kwalitatieve meting is bedoeld om de mechanismen, werkzame factoren en 
(verschillen in) ontwikkelingen beter te kunnen duiden. Aan aanvragers wordt 
gevraagd een voorstel te doen voor een kwalitatieve aanvulling op de 
kwantitatieve gegevens. Aan de vormen en instrumenten om data mee te 
verzamelen worden vooralsnog geen beperkingen gesteld, maar zij dienen 
uiteraard bruikbaar te zijn in het kader van de gestelde doelen en realistisch 
inzetbaar te zijn in de praktijk. De kwalitatieve instrumenten dienen zodanig 
efficiënt te worden ingezet dat deze metingen een minimale belasting vormen 
voor de deelnemende scholen. Daartoe moet nauw worden samengewerkt met 
Stichting LeerKRACHT. Stichting LeerKRACHT stelt een vaste coördinator 
beschikbaar als contactpersoon met de projectleider van het onderzoek. Deze 
vaste coördinator verzorgt tevens het contact met de scholen dat in het kader 
van het onderzoek gelegd wordt.  Daarnaast zullen de onderzoekers in de 
vereiste jaarlijkse tussenrapportages in moeten gaan op de voorlopige 
kwantitatieve én kwalitatieve resultaten opdat deze aan de scholen kunnen 
worden teruggekoppeld. Onderzoekers dienen de samenwerking met Stichting 
LeerKRACHT in hun onderzoeksaanvraag uit te werken.  
 
Beoogde opbrengst 
Het onderzoek dient aan te geven wat de effecten zijn van een programma zoals 
dat door de Stichting LeerKRACHT wordt uitgevoerd en hoe deze kunnen worden 
verklaard. De aanvragers dienen dus naast de verantwoording van de meer 
kwalitatieve component van het onderzoek expliciet aandacht te schenken aan 
een heldere, concreet uitgewerkte beschrijving en motivering van het 
kwantitatieve deel van het onderzoek, om tot zo krachtig mogelijke uitspraken 
over effecten te kunnen komen. Beoogd wordt dat het onderzoek niet alleen van 
waarde is voor het onderzochte programma LeerKRACHT, maar ook voor 
vergelijkbare verbeteringstrajecten en voor de onderbouwing van keuzes die 
scholen en beleidsmakers dienen te maken. Het onderzoek kan ook verdere 
inzichten geven in hoe scholen zich ontwikkelen als lerende organisaties en welke 
principes ook buiten het programma LeerKRACHT van waarde zouden kunnen 
zijn. Daarnaast kunnen de uitkomsten als input dienen voor de curricula van 
lerarenopleidingen. Deze waarden dienen tot uiting te komen in de output van het 
onderzoek, naast uiteraard gerichtheid op de meer wetenschappelijke 
doelgroep(en). 
 
Referenties 
Hattie, J., & Timperly, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational 
Research, 77 (1), 81-112. 
Little, J. W. (2002). Locating learning in teachers’ communities of practice: 
opening up problems of analysis in records of everyday work. Teaching and 
Teacher Education, 18 (8), 917-946. 
Mourshed, M., CHijioke, C., & Barber, M. (2010). How the world’s most improved 
school systems keep getting better. Report. London: McKinsey & Company. 
Papay, J., Taylor, E. S., Tyler, J., & Laski, M. (2016). Learning job skills from 
colleagues at work: evidence from a field experiment using teacher performance 
data. Journal of Economic Literature, J24, M53, I2.  
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Sol, Y., & Stokking, K. (2014). Onderzoeksrapport evaluatieonderzoek 
veranderaanpak LeerKRACHT 2013-2014. Utrecht: Universiteit Utrecht, 
Onderwijsadvies & Training, Faculteit Sociale Wetenschappen i.s.m. Oberon 
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2.3. Gebruiksmogelijkheden 
 

Het NRO hecht veel waarde aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in de 
onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Het NRO vraagt daarom 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 kennisbenuttingskosten 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 nieuwe kennis in de praktijk en het 
beleid.  
 
In de Handleiding Kennisbenutting Overkoepelend 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. 
 

 

 

 
 

http://www.stichting-leerkracht.nl/wp-content/uploads/2014/12/Rapport-UU.pdf
http://www.stichting-leerkracht.nl/wp-content/uploads/2014/12/Rapport-UU.pdf
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan 
Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, 
Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere Nederlandse 
onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Ook is  
indiening mogelijk door een consortium, dat wil zeggen een 
samenwerkingsverband van (1) onderzoekers aan Nederlandse 
(onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse 
instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere Nederlandse 
onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd én (2) 
medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. 
Daarnaast kunnen (3) professionals van Nederlandse aan het onderwijs 
gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium. De hoofdaanvrager 
van het consortium moet aan een Nederlandse onderzoeksinstelling werkzaam 
zijn. 
 
Een onderzoeker mag in deze subsidieronde maximaal tweemaal een aanvraag 
indienen: één keer als hoofdaanvrager en één keer als medeaanvrager.  
Ook voor partners die deel uitmaken van een consortium geldt dat zij maximaal 
tweemaal (als medeaanvrager) bij een aanvraag betrokken mogen zijn. 
 
Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 
hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is 
dus altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze dient het voorstel via het 
online indiensysteem ISAAC in, ontvangt alle berichten van het NRO die voor het 
consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure en is na eventuele 
toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te 
financieren onderzoeksproject. 
 
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 is, conform de NWO Gedragscode 
Belangenverstrengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke 
betrokkenheid van NRO-programmaraadsleden ingebouwd. Leden van de 
beoordelingscommissie daarentegen kunnen in dezelfde ronde niet tevens 
aanvrager zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde Lerarenagenda 2013-2020: 2016-2017 is een 
totaalbudget van 1.200.000 euro beschikbaar. Per thema is maximaal 400.000 
euro beschikbaar en kan maximaal één aanvraag worden toegekend.  
 
Aanvragen voor thema’s 1 en 2 kunnen worden ingediend met een minimale 
looptijd van drie jaar en een maximale looptijd van vier jaar. Aanvragen voor 
thema 3 kunnen alleen worden ingediend met een looptijd van vier jaar.   
 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het 
project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen 
inhoudelijk gemotiveerd te worden. 
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Het NRO accepteert cofinanciering in de vorm van personele en materiële 
bijdragen op voorwaarde dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk 
wordt geëxpliciteerd in het aanvraagformulier. De cofinanciering mag niet gelijk 
aan of hoger zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de 
hoofdfinancier moet zijn. 
 
Het is niet toegestaan om dezelfde aanvraag of een verbeterde versie van die 
aanvraag in te dienen als deze ingediend is in eerdere NRO subsidierondes (op 
grond van Artikel 1.1.3 NWO-Regeling subsidies).  

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. Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in personeel aan 
universiteiten, personeel aan onderwijsinstellingen en personeel aan overige 
onderzoeksinstituten. 
 
Personeel aan universiteiten 
Voor personeel aan universiteiten wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

• AiO’s en postdoc’s 
Voor de aanstelling van AiO’s en postdocs op het project is het met de VSNU 
gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende 
meest recente salaristarieven (tarieven) van toepassing.  
 
Bij een aanstelling van minimaal 1 jaar en ten minste 0,5 fte wordt een maximale 
benchfee van 5.000 euro ter beschikking gesteld. Deze benchfee is bedoeld voor 
kosten ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door het NRO 
gefinancierde onderzoeker (bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de 
dissertatie). 
 

• Overig personeel 
Voor de inzet van overig personeel aan universiteiten kan subsidie worden 
aangevraagd op basis van een maximaal tarief. Ook medewerkers met een vast 
dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. Het maximale tarief is 
gebaseerd op de cao-NU van 1 januari 2015 aangevuld met de opslagen als 
overeengekomen in het VSNU akkoord met uitzondering van indexering en 
eindeprojectvergoeding. De volgende maximale tarieven (uur/dag) moeten 
worden gehanteerd: 
Onderzoeksassistentie WP (Wetenschappelijk personeel) :  € 42/336 
Ondersteuning NWP (Niet-wetenschappelijk personeel) :  € 46/368 
Medior-onderzoeker (UD):     € 60/480 
Senior-onderzoek er (UHD):      € 67/536 
Hoogleraar:       € 92/736 
 
Personeel aan onderwijsinstellingen 
Personeel aan onderwijsinstellingen (instellingen voor voor- en vroegschoolse 
educatie, instellingen voor primair, voortgezet onderwijs, of middelbaar 
beroepsonderwijs) moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) 
gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2016: 
Secretariaat:        € 52/416 
Docenten:       € 71/568 
Projectleiders/docent-onderzoekers:    € 85/680 
Directie:        € 100/800 
 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de 
hierbij geldende opslagen. 
  
Personeel aan overige instituten 
Personeel aan overige instituten (waaronder hoger beroepsonderwijs) moeten 
uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de 
Handleiding Overheidstarieven 2016: 
Ondersteuning:        € 54/432 
Junior:        € 79/632 
Medior        € 126/1.008 
Senior/directie/lector      € 136/1.088 
 
De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief, inclusief de 
hierbij geldende opslagen. BTW mag niet mee berekend worden.  
 
In de aanvraag dient u aan te geven hoe de aangevraagde personele kosten 
verdeeld worden over de verschillende leden van het consortium (indien van 
toepassing) en licht u de overwegingen achter deze verdeling toe. De 
bovenstaande maximale tarieven zijn bindend.  
 
De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de 
leden van het consortium. Ten behoeve van de samenwerking tussen de 
consortiumpartners en ter voorkoming van de afdracht van BTW kan een 
overeenkomst worden opgesteld. Voor een voorbeeld van een dergelijke 
kostendeelovereenkomst verwijzen wij u naar www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  
 

Materiële kosten 
 
In een aanvraag kunnen subsidies worden aangevraagd ter dekking van materiële 
kosten, zoals: 

− de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, 
gebruiksgoederen; 

− 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; 
− studentassistentie; 
− kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, 

kennisoverdracht en kennisbenutting;  
− internationaliseringskosten. 

 
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 het materiële budget worden bekostigd. 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd 
te worden. 

 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Congresbezoek van AiO’s en postdoc’s met een aanstelling van minimaal 1 jaar 
en 0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee (maximaal 5.000 euro). 
Congresbezoek voor het overige personeel kan worden aangevraagd als 
‘congreskosten overig personeel’. 
 
Internationaliseringskosten  
Kosten voor internationalisering van het beoogde onderzoek kunnen, indien ze 
niet worden vergoed door de eigen instelling en indien ze zijn 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 NRO-onderzoek;  

- reizen naar en verblijf in het buitenland voor aan het onderzoek 
verbonden personen 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 tijdens een workshop of expertmeeting in het kader 
van NRO-onderzoek;  

- reizen naar en verblijf in het buitenland voor het (mede)presenteren door 
aan het onderzoek verbonden personen van de resultaten van NRO-
onderzoek op een internationaal congres. Kosten voor dit doeleinde van 
de AiO’s en postdoc’s vallen onder de benchfee en gelden als maximum.  

 
Kennisbenutting 
De kosten voor kennisbenutting moeten gespecificeerd en toegelicht worden in de 
begroting van de aanvraag. Kosten van personeel binnen het consortium voor 
kennisbenuttingsactiviteiten worden in het aanvraagformulier opgegeven onder 
‘personele kosten’ en niet onder de post ‘kennisbenutting’, die valt onder 
‘materiële kosten’.  
Als richtlijn wordt aangehouden dat ongeveer 5% van de totaal aan te 
vragen subsidie moet worden besteed aan kennisbenutting. Een hoger 
percentage is goed mogelijk, mits de opgevoerde bedragen helder 
beargumenteerd worden.  
 
Bij het controleren van de ontvankelijkheid van de aanvragen, zal het NRO 
nadrukkelijk aandacht besteden aan de plannen en de begroting voor 
kennisbenutting. Aanvragers wordt geadviseerd een concrete en realistische 
omschrijving te geven van op te leveren producten en activiteiten, met 
bijbehorende begroting.  
Bij alle producten en activiteiten dient te worden omschreven: 
- wie de doelgroep vormen; 
- hoe deze doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van het product of 

de activiteit en; 
- hoe de verspreiding en implementatie van het product of de kennis 

bevorderd wordt. 
 
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. Dit 
betekent onder andere dat eindrapporten na goedkeuring gepubliceerd worden 
op de website van het NRO.  
 

http://www.nwo.nl/beleid/open+science
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Voor het publiceren in Open Access tijdschriften kunnen aanvragers maximaal 
6.000 euro in de begroting bij hun aanvraag reserveren. Hiermee kunnen 
ongeveer drie publicaties in Open Access tijdschriften gerealiseerd worden. 
 
Buiten deze call for proposals is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij 
het Open access stimuleringsfonds van NWO. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
voor toegekende projecten om bij NWO een aanvraag te doen voor een 
additioneel bedrag van maximaal 6.000 euro.  

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is donderdag 29 
september 2016, om 14.00 uur.  
 
De sluitingsdatum voor het indienen van volledige aanvragen is donderdag 13 
oktober 2016, om 14.00 uur.  
 
Intentieverklaringen en aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet 
meegenomen in de procedure. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht 
voor het indienen van een aanvraag.  

 

3.4 Het opstellen van een aanvraag 

 
Het opstellen en indienen van een intentieverklaring werkt als volgt: 

- Download het intentieverklaringformulier vanaf de website van NWO 
(onderaan de financieringspagina van deze ronde op de NWO-website. 

- Vul het intentieverklaringformulier in. 
 

Sla het formulier op als pdf-bestand en dien het in via opro@nro.nl. 
Intentieverklaringen die niet per e-mail en/of na de deadline zijn toegestuurd, 
worden niet in behandeling genomen. Het indienen van een intentieverklaring is 
verplicht voor het kunnen indienen van een aanvraag.  
 
Uw uitgewerkte subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het 
aanvraagformulier. 
− De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  
− Het aanvraagformulier vindt u op onderaan de financieringspagina van deze 

ronde op de NWO-website. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF-
bestand toe aan de factsheet.   

 
Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze 
call for proposals. 
 
Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  
 
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 
alleen gebruik maken van de NWO disciplinecodes (disciplinecodes). Het is 
verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te vullen in het tabblad “Algemeen” 
bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
mailto:opro@nro.nl
http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
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In zowel het aanvraagformulier als ISAAC hoort daar in ieder geval altijd de 
disciplinecode voor “Onderwijskunde” (41.90.00) tussen te staan. De primaire of 
belangrijkste (sub)discipline zet u bovenaan. Dat hoeft dus niet altijd 
Onderwijskunde te zijn. 

3.5 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via ISAAC, het elektronisch 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via ISAAC en/of na de deadline 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 deze dat 
minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele 
aanmeldproblemen nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al 
een ISAAC-account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een 
nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Let op! Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die 
niet is opgenomen in de database van ISAAC, kan dit gemeld worden bij het 
NRO-bureau via opro@nro.nl. De organisatie zal dan worden toegevoegd. 
Aangezien enige dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk 
twee weken voor de deadline van de call gemeld te worden. 
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online enkele gegevens in te 
voeren (de factsheet). Ruim hier voldoende tijd voor in. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de 
ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.  

3.6 Specifieke subsidievoorwaarden  

Ter specificering van par. 4.5. nr. 25 van de NWO-regeling subsidies (versie 1 
december 2015) vraagt het NRO om de onderzoeksinstrumenten en -data ter 
beschikking te stellen voor later door het NRO uit te zetten onderzoek.   
 
Onderzoeksresultaten tot stand gekomen met middelen van het NRO dienen 
tijdig en breed voor het onderwijs en voor verder onderzoek toegankelijk te zijn. 
Mocht er sprake zijn van te verwachten exploitatierechten op 
onderzoeksresultaten, wordt het NWO beleid ten aanzien van intellectueel 
eigendom gevolgd (zie de NWO website). 

 
Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies  
(versie 1 december 2015) van toepassing.  

 

Na toekenning 
 
Uiterste startdatum 
Een toegekend project dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te starten, 
anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken.  
 
Voor de start van het project stuurt de hoofdaanvrager de volgende 
startdocumenten toe aan het NRO: 

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF); 

mailto:opro@nro.nl
http://www.nwo.nl/documents/magw/projectbeheer/nwo-beleid-inzake-intellectueel-eigendom
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/juridisch/nwo-regeling-subsidies-1-december-2015/NWO+Regeling+Subsidies%2C+versie+december+2015-pdf.pdf
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- Bij iedere aanstelling van een AiO of postdoc op het project stuurt  de 
hoofdaanvrager tevens een volledig ingevuld en ondertekend 
personeelsinformatieformulier (PIF) toe; 

- Indien van toepassing: een formulier ‘samenwerkingsverklaring’ 
ondertekend door alle partners in het consortium. NB: in het geval van 
het onderzoek naar de effecten van Stichting LeerKRACHT betreft dit een  
verklaring van samenwerking met de Stichting.  

  
Deze documenten zijn te downloaden via www.nwo.nl/nroprojectbeheer. De 
samenwerkingsverklaring met Stichting LeerKRACHT zal toegezonden worden 
per e-mail.  
 
Startgesprek 
Het project zal aanvangen met een startgesprek met het NRO en indien van 
toepassing betrokken beleidsambtenaren en/of externe betrokkenen, voor de 
precieze afstelling van onderzoeksvragen en de uitwerking ervan.  
 
Tussentijdse wijzigingen melden 
Op hoofdaanvragers van wie een project is gehonoreerd, rust de verplichting om, 
conform de algemene subsidievoorwaarden, eventuele afwijkingen in de planning 
of uitvoering van het onderzoek, onmiddellijk en met redenen omkleed voor te 
leggen aan het NRO-bureau. 
 
Monitoring voortgang onderzoek 
Halverwege de looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te 
doen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Tevens dient deze aan te geven 
hoe het onderzoek in de tweede periode zal worden uitgevoerd. Mocht er 
aanleiding toe zijn, dan kan er een (voortgangs-) gesprek worden georganiseerd 
met de aanvragers, het NRO en/of betrokken beleidsambtenaren. 
 
Let op! Voor het onderzoek naar de effecten van de aanpak van Stichting 
LeerKRACHT (thema 3) dienen de onderzoekers jaarlijks in een tussenrapportage 
verslag te doen van zowel het kwantitatieve als kwalitatieve gedeelte van het tot 
dan toe uitgevoerde onderzoek en de voorlopige resultaten ervan. Deze 
tussenrapportages zullen samen met een vertegenwoordiging van de Stichting 
LeerKRACHT en NRO besproken worden.  
 
Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het 
gesubsidieerde onderzoek op basis van de in de aanvraag vermelde planning en 
beoogde opbrengsten. Indien hierop een afwijking wordt geconstateerd, behoudt 
het NRO zich het recht voor betaling van tranches aan te houden, en de subsidie 
lager vast te stellen en/of in te trekken. Bij de toekenning van de subsidie 
ontvangt de hoofdaanvrager een nader uitgewerkte toetsings- en 
evaluatieprocedure.  
 
Daarnaast verlangt het NRO dat de hoofdaanvrager gedurende de looptijd, en tot 
twee jaar na de looptijd van het project, iedere publicatie of andere vorm van 
output volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) afzonderlijk registreert in 
ISAAC; het elektronische indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. Hier 
staat ook een uitgebreide beschrijving van de stappen voor het registreren van 
producten in ISAAC.  
 
Kennisbenutting 
Het NRO zal tussentijds, via de hoofdaanvrager, nauw contact houden met het 
consortium en ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 
verspreiding van de resultaten van het onderzoek.  

 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
http://www.isaac.nwo.nl/
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Beoordeling output 
Het onderzoek is pas succesvol afgerond als minimaal de in de aanvraag 
genoemde output ter beschikking is gesteld en is goedgekeurd door het bevoegd 
bestuursorgaan van het NRO. De beoordeling waaruit blijkt of het project 
succesvol is afgerond zal op de website worden gepubliceerd. In het geval van 
onderzoeken in deze subsidieronde gaat het om de oplevering van in ieder geval 
een (of meerdere) eindrapport(en), toegankelijk voor de praktijk en het beleid 
van het onderwijs. 
 
Twee maanden voor de einddatum van een (deel)project verwacht het bevoegd 
bestuursorgaan van het NRO een digitale conceptversie van het eindrapport. 
Deze stuurt de hoofdaanvrager per e-mail naar het NRO-bureau. 
 
Het NRO beoordeelt het concepteindrapport tegen de achtergrond van de 
oorspronkelijke aanvraag en overige relevante documenten gedurende de 
looptijd van het onderzoeksproject. Binnen dertig dagen ontvangt de 
hoofdaanvrager een reactie van het NRO in de vorm van een goed- of afkeuring 
van de conceptversie en inhoudelijk commentaar. Indien: 

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

- het rapport is goedgekeurd, verwerkt de onderzoeker het (laatste) 
commentaar in het rapport, waarna de definitieve versie binnen de 
gestelde termijn wordt opgesteld, ingediend via ISAAC.  

 
In de context waarin het onderwijsonderzoek in het kader van de Lerarenagenda 
2013-2020 figureert, is het belangrijk dat de onderzoeksresultaten op goed 
leesbare wijze worden gepresenteerd. Daarom heeft het NRO bepaald dat in een 
(inhoudelijk) eindrapport ook een managementsamenvatting moet worden 
opgenomen van maximaal twee pagina’s. De aanvrager wordt nadrukkelijk 
verzocht toe te zien op de leesbaarheid van deze managementsamenvatting voor 
de doelgroep: het beleids- en eventueel onderwijsveld. In deze samenvatting 
worden met name de conclusies en aanbevelingen toegelicht. De opzet en 
uitvoering van het onderzoek is van minder belang en mag in maximaal één 
korte alinea worden toegelicht. De managementsamenvatting wordt bij voorkeur 
aan het begin van het rapport opgenomen. 
 
Presentatie projecten  
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die door het 
NRO zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het NRO, 
conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk. Uitvoerders van NRO-onderzoek kunnen worden verzocht om 
hieraan een bijdrage te leveren. Daarnaast wordt van hen gevraagd om, in 
overleg met het NRO, hun onderzoek te presenteren op bijeenkomsten in relatie 
tot de Lerarenagenda.  
 
Eindverslag 
Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de 
hoofdaanvrager een eindverslag en een financiële verantwoording in via ISAAC. 
Alle tot dan toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag 
genoemde en aanvullende wetenschappelijke output wordt tevens afzonderlijk 
geregistreerd in ISAAC. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de 
subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie vastgesteld. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met volledig uitgewerkte 
aanvragen.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Publicatie van de call for proposals 
− Indiening van intentieverklaringen 
− Indiening van volledige aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvraag 
− Preadvisering beoordelingscommissie 
− Weerwoord 
− Beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming door het betreffende bevoegd bestuursorgaan van het NRO 

 
Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik 
te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling 
subsidies (versie 1 december 2015) om een afwijkende selectieprocedure te 
volgen ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking 
houdt in dat de beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal 
worden uitgevoerd.  
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en 
betrokken NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling 
van toepassing.  
 

Indiening van intentieverklaringen  
Door middel van een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt 
indienen voor deze call for proposals. Voor indiening hiervan is een 
standaardformulier beschikbaar (zie het document onderaan de 
financieringspagina van deze ronde). Intentieverklaringen dienen uiterlijk 
donderdag 29 september, 14.00 uur via opro@nro.nl ingediend te zijn. Het 
indienen van een intentieverklaring is verplicht. Aanvragen waarvoor géén 
intentieverklaring is ingediend, worden niet in behandeling genomen. Ontvangst 
van de intentieverklaring zal bevestigd worden aan de hoofdaanvrager. Het is 
mogelijk om een intentieverklaring in te trekken; hoofdaanvragers wordt 
gevraagd om dit via e-mail aan het NRO kenbaar te maken.  
 

Indiening van aanvragen  
Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar (zie het 
document onderaan de financieringspagina van deze ronde). Aanvragers dienen 
zich te houden aan de in dit formulier opgenomen vragen en de toelichting 
hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en 
pagina’s.  
 
Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk donderdag 13 oktober 
2016, 14.00 uur via ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening 
niet meer mogelijk. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan 
een bevestiging.  
 

In behandeling nemen van de aanvraag  
Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de hoofdaanvrager 
bericht over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-

mailto:opro@nro.nl
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secretariaat 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 de genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 
 

Preadvisering beoordelingscommissie 
Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan leden van de 
beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een 
inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel. Zij formuleren dit 
commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria, die vermeld staan in 
paragraaf 4.2.2. Daarnaast geven de preadviseurs voor elk criterium een score. 
De preadviseurs mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij 
adviseren. 
 

Weerwoord  
De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 
krijgt de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur van de 
preadviezen overwegend negatief is, wordt de hoofdaanvrager dringend 
aangeraden om de aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve 
beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve 
preadviezen. Indien het consortium of de hoofdaanvrager besluit de aanvraag 
terug te trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk aan 
het bureau te melden. 

 
Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de 
bespreking door de beoordelingscommissie. Deze wordt door het NRO ingesteld 
en gekozen op basis van expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen.  
 
De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op 
voor het bevoegd bestuursorgaan van het NRO over de kwaliteit en prioritering 
van de aanvragen, uitgaande van de beoordelingscriteria. Het voorstel als geheel 
en de vier individuele criteria dienen minimaal als goed beoordeeld te worden om 
in aanmerking te komen voor honorering. 
 

Besluitvorming  
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door het bevoegd 
bestuursorgaan van het NRO getoetst. Vervolgens stelt dit de definitieve 
kwalificaties vast en besluit het welke aanvragen voor honorering in aanmerking 
komen. Er kan per thema maximaal één aanvraag gehonoreerd worden. Daarbij 
kan het bevoegd bestuursorgaan beleidsmatige overwegingen in aanmerking 
nemen (zie paragraaf 4.2.3). 
 
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze wordt aan 
de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over het al dan niet toekennen van 
subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 
www.nwo.nl/kwalificaties. 
 

Bezwaar en beroep 
 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde Lerarenagenda 2013-2020: 2016- 2017 staan, waar van 
toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Tijdpad 
1 september 2016    Publicatie call   
29 september 2016   Deadline indiening intentieverklaring 
13 oktober 2016   Deadline indiening aanvraag   
Oktober - november 2016 Opstellen preadviezen  
Eind november 2016    Preadviezen naar indieners  
December 2016   Deadline indienen weerwoord  
Januari 2017    Beoordeling en vergadering    
     beoordelingscommissie  
Februari 2017     Besluitvorming NRO  
Eind februari - begin maart 2017  Het NRO informeert indieners over besluiten 
Start onderzoek   Uiterlijk drie maanden na toekenning 

 
Aanpassingen procedure  
Het kan zijn dat het NRO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure 
nog aanpassingen in de werkwijze of het tijdpad van deze subsidieronde aan te 
brengen. Eventuele aanpassingen in de procedure zullen aan de aanvragers 
worden gecommuniceerd. 

4.2 Criteria 

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  
Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 
iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 
beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 
aanvragen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen zullen tot de 
beoordelingsprocedure worden toegelaten: 
  
− De aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen 

voldoet;  
− Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, 

juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;  
− De aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;  
− De aanvraag is tijdig ingediend;  
− De aanvraag is in het Nederlands opgesteld;  
− De aanvraag heeft betrekking op van één van de in deze call for proposals 

genoemde thema’s; 
− Het budget is volgens de richtlijnen in de call for proposals en het 

aanvraagformulier opgesteld en bedraagt maximaal 400.000 euro; 
− De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal 48 maanden. 

 
4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  
De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: wetenschappelijke kwaliteit van 
het voorstel; maatschappelijke relevantie en kennisbenutting; kwaliteit van de 
onderzoeker(s) / het consortium.  
 
1) Wetenschappelijke kwaliteit 

a. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

i. Sluit het onderzoeksvoorstel goed aan bij de betreffende 
vraagstukken van één van de drie thema’s zoals beschreven 
in deze call for proposals? 

ii. Is de centrale probleemstelling helder beschreven, 
afgebakend en uitgewerkt?  
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iii. Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook 
beleidsspecifieke en professionele) kennis en theorieën 
adequaat?  

iv. Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in 
onderzoeksvragen en – voor zover van toepassing – in een 
conceptueel model en/of hypothesen?  

v. Is er voldoende aandacht voor samenhang en 
dwarsverbanden tussen de verschillende deelprojecten? 
(indien van toepassing) 

b. Opzet en methoden 
i. Is de onderzoeksopzet uitgewerkt en uitgesplitst naar de 

onderzoeksvragen, databronnen en respondentengroepen?  
ii. Is de onderzoeksopzet consistent, voldoende verantwoord en 

toegelicht, goed doordacht, en is de fasering adequaat en 
haalbaar?  

iii. Is de methodisch-technische opzet adequaat, gemotiveerd, 
doelmatig (geschikt om de vragen te beantwoorden), ook 
wat betreft de beschikbaarheid, geschiktheid en 
toegankelijkheid van te gebruiken bronnen en data? 

iv. Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die 
genomen worden om de betrouwbaarheid en validiteit van 
de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren?  

v. Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de 
onderzoeksvragen zich op richten vertegenwoordigd in de 
opzet van het onderzoek? 

c. Originaliteit 
i. Verdienen keuze en uitwerking van de probleemstelling 

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

d. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
i. Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en 

publicatieplan, waarbij rekening wordt gehouden met de 
maximale looptijd van het onderzoeksproject? 

ii. Is de organisatie van het voorstel en de samenwerking 
binnen het onderzoek helder omschreven? 

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

 
Dit criterium wordt beoordeeld door de commissieleden met een 
wetenschappelijke achtergrond. 

 
2) Relevantie 

a. Programmatische betekenis 
i. Is de relevantie van het voorgestelde onderzoek voor één 

van de in deze call for proposals geproblematiseerde 
vraagstukken helder en overtuigend?  

b. Relevantie voor onderwijsbeleid en praktijk 
i. Is er interactie tussen wetenschap, beleid en praktijk om tot 

bruikbare kennis voor praktijk te komen? Bestaat er in alle 
fasen van het onderzoek voldoende interactie tussen 
wetenschap, beleid en praktijk om voor hen alle drie tot 
bruikbare kennis te komen?   

ii. Geeft het onderzoek blijk van flexibiliteit, zodat inspelen op 
onverwachte, situationele veranderingen in het beleid of de 
praktijk mogelijk is?   
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iii. In het geval van samenwerking met partijen uit de praktijk, 
buiten het consortium: is deze samenwerking helder 
omschreven, evenwichtig en voldoet deze aan de 
voorwaarden zoals omschreven in deze call?   

 
Dit criterium wordt beoordeeld door de commissieleden met ervaring in het 
beleid en de praktijk van het onderwijs. 
 

3) Kwaliteit onderzoeker(s)/ het consortium 
i. Zijn de aanvragers als onderzoeker deskundig op het 

desbetreffende terrein van de in deze call for proposals 
geselecteerde onderzoeksthema’s, mede blijkend uit 
publicaties en presentaties?  

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

iii. Worden de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid 
van de resultaten geborgd door:  

• De deskundigheid van de aanvragers?  
• De taakverdeling tussen de aanvragers?  
• De samenwerking tussen de aanvragers onderling 

en die tussen hen en andere voor het onderzoek 
relevante organisaties?  

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

v. Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de 
onderzoeksvragen zich op richten vertegenwoordigd in de 
samenstelling van de onderzoeksteam? 

 
Alle commissieleden beoordelen dit criterium. 

 
4) Kennisbenutting 

a. Verwachte output 
i. Is de omvang van de verwachte wetenschappelijke en niet-

wetenschappelijke output realistisch en van voldoende 
kwaliteit? 

b. Kennisdisseminatie en –implementatie 
i. Worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) 

adequaat en voldoende gecommuniceerd met potentiële 
gebruikers (overheid en onderwijsveld)? 

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

 
Alle commissieleden beoordelen dit criterium. 

 
De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 30%, 30%, 
20% en 20% mee in de beoordeling. 

 
Op alle criteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om 
in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.  
 
4.2.3. Beleidsmatige overwegingen 
Bij de honorering van de voorstellen kan het bevoegd bestuursorgaan van het 
NRO naast de kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in 
aanmerking nemen: 
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- Budgettaire gronden; 
- Uitputting van het budget indien een onderzoeksthema geen subsidiabele 
voorstellen heeft opgeleverd. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieronde Lerarenagenda 2013-2020: 
2016-2017 en deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Beleidsmedewerker  
Gitta Snijders 
T: 070 344 05 12, E: g.snijders@nwo.nl 
 
Secretariaat  
T: 070 344 0973, E: opro@nro.nl 
 
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

 
Op www.isaac.nwo.nl/help  vindt u de ISAAC-handleiding. Deze is als pdf te 
openen. In dit document vindt u algemene informatie over het gebruik van ISAAC 
en specifieke informatie voor aanvragers, referenten, commissieleden en 
projectleiders. 
 
Bij technische vragen betreffende het gebruik van ISAAC neemt u contact op met 
de ISAAC-helpdesk. Leest u eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 
vraagt!  
 
Bereikbaarheid ISAAC-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur, telefoonnummer 020-3467179. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 
providers het bellen naar 020-3467179. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 
aan isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail 
antwoord. 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:g.snijders@nwo.nl
mailto:opro@nro.nl
http://www.isaac.nwo.nl/help
https://www.isaac.nwo.nl/documents/10180/38112/Handleiding_Externen+NL_20151117def.pdf/1f6da38b-7268-4fc4-8a0b-5097476a15d5
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl


 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

september 2016 
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