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Hoofdstuk 1: Inleiding / Overzichtsstudies 

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).  

 

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

subsidie voor de uitvoering van overzichtsstudies, en de beoordeling en selectie van 

die aanvragen. Aanvragers worden uitgenodigd om een intentieverklaring en 

uitgewerkte aanvraag in te dienen.  

 

Deze call for proposals is een gezamenlijk initiatief van de programmaraden voor 

Praktijkgericht, Beleidsbericht en Fundamenteel Onderwijsonderzoek van het NRO. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 550.000. Hiermee 

kunnen in totaal elf aanvragen worden gehonoreerd. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum van de uitgewerkte 

aanvragen, 28 maart 2017. 
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2 Doel 

Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies of overzichtsstudies naar 

onderwerpen uit het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 die voor de 

onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele 

overzichtsartikelen van bestaan. De behoefte aan dergelijke overzichtsstudies blijkt 

vooral binnen de onderwijspraktijk groot. Overzichtsstudies geven op een goede 

wijze weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo een 

belangrijke rol spelen bij kennisbenutting.  

 

Het NRO zet de subsidieronde Overzichtsstudies in om de opbrengst van het 

onderzoek voor zowel onderwijspraktijk en -beleid als wetenschap te kunnen 

vergroten. 

 

Binnen deze call for proposals kunnen drie typen overzichtsstudies worden 

aangevraagd: 1) Review op grond van wetenschappelijk onderzoek, 2) Thematisch 

overzichtsartikel en 3) Case Report. 

Binnen deze drie typen overzichtsstudies worden verschillende thema’s 

onderscheiden (zie p.8 voor schematische weergave). In dit hoofdstuk worden de 

typen en de thema’s verder toegelicht. 

A. Review op grond van wetenschappelijk onderzoek 

Via een analyse van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek wordt de laatste 

stand van zaken in kaart gebracht over ontwikkelingen en onderwerpen die voor de 

onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap van belang zijn en waar nog geen 

overzichtsartikelen van bestaan. Een doelstelling naast de weergave van de laatste 

stand van zaken kan zijn, dat witte vlekken in het onderzoek worden gepreciseerd: 

wat zijn aspecten aan het thema die nog niet zijn onderzocht, maar waarvoor dat 

wel gewenst is? Naar aanleiding van of in combinatie met deze analyse kan een 

programmeringsstudie worden opgesteld, indien de mogelijkheid bestaat de 

geïdentificeerde witte vlekken nader te onderzoeken. Dit type review betreft 

bijvoorbeeld ook een analyse van onderzoek naar bepaalde interventies waarbij 

indicaties over de impact van deze interventies worden aangegeven.  

 

Het publiek voor deze overzichtsstudie wordt gevormd door mede-onderzoekers, 

praktijkprofessionals, programmaraden van het NRO, beleidsmakers en andere 

geïnteresseerden in het onderwijsveld. Dat betekent dat de resultaten ook 

toegankelijk moeten zijn voor de onderwijspraktijk. 

Bronnen voor deze overzichtsstudie zijn peer-reviewed publicaties. 

De vorm is een Nederlandstalig of Engelstalig eindrapport (inclusief een Nederlandse 

samenvatting) en daarnaast een artikel in een wetenschappelijk of vaktijdschrift of 

in een onderwijskundige database. 

  

Dit type overzichtsstudie kan gaan over een van de volgende thema’s waarbij de 

eronder gegeven specificeringen en vragen ter inspiratie dienen: 

 

1. Hebben diploma's een houdbaarheidsdatum?  

Diploma's zijn er vele soorten en maten. Ze variëren in niveau – van 

startkwalificaties tot diploma's behaald in het hoger onderwijs – en daarbinnen naar 

richting, gekoppeld aan de specifieke opleiding. Bij de intrede op de arbeidsmarkt 

zijn er grote verschillen tussen diploma's wat betreft de toegang die ze bieden op 

delen van de arbeidsmarkt. Dimensies van die verschillen zijn: de soepelheid van de 

overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, de aansluiting tussen opleiding en eerste 

baan, de duur van het zoeken naar een baan, het startsalaris, enzovoorts.  

https://www.nro.nl/onderwijsonderzoek2016-2019/
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Voor het onderwijs – en discussies over het limiteren van het aanbod aan 

opleidingen – is een belangrijke vraag hoelang diploma's een rol spelen in 

daaropvolgende stappen in de arbeidsmarktcarrière. Daarbij spelen lokale 

arbeidsmarkten een belangrijke rol. Mede als gevolg van relatie- en gezinsvorming, 

en wooncarrières, neemt de (geografische) mobiliteit in de loop van de 

arbeidscarrière af. Werknemers zijn daardoor in zekere zin afhankelijk van het lokale 

aanbod aan werk.  

Gezien de (toenemende) duur van het arbeidzame leven spelen hier twee kwesties: 

naast de relevantie en aansluiting van diploma’s voor het betreden van de 

arbeidsmarkt zijn er ook vragen over de ‘houdbaarheid’ van diploma’s op de langere 

termijn.   

Deze review op grond van wetenschappelijk onderzoek, die zich richt op hoofdstuk 6 

(‘Onderwijs en levensloop’) van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019, moet 

antwoord geven op vragen zoals:  

 Wanneer wordt – voor verschillende groepen – het omslagpunt bereikt waarop 

werkervaring belangrijker wordt dan het behaalde diploma? 

 Halen mensen met een ongelukkige opleidingskeuze hun nadeel later in? 

 Welke rol spelen kenmerken van lokale arbeidsmarkten bij dat omslagpunt? 

 Welke strategieën hanteren werknemers om om te gaan met het lokale 

aanbod aan werk? 

 

2. Vrije onderwerpen 

Naast het bovenstaande onderwerp kan er ook een voorstel worden ingediend voor 

een review op grond van wetenschappelijk onderzoek naar een zelf te kiezen 

onderwerp dat aansluit bij het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019. Er is ruimte 

voor twee reviews over een zelfgekozen onderwerp. Hierbij is relevantie voor de 

onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid een belangrijk beoordelingscriterium. 

B. Thematisch overzichtsartikel 

Op basis van peer-reviewed publicaties, maar ook op grond van niet-gerefereerde 

artikelen of vakpublicaties (die bijvoorbeeld alleen Nederlandstalig zijn 

gepubliceerd), wordt een overzichtsartikel gemaakt dat de laatste inzichten over een 

bepaald thema of ontwikkeling weergeeft. Ook hierbij kan een doelstelling zijn om te 

identificeren welk onderzoek op dit terrein nodig is en kan naar aanleiding van of in 

combinatie met het overzicht een programmeringsstudie worden uitgevoerd. 

 

Het publiek voor deze thematische overzichtsartikelen is breed: praktijkprofessionals 

die onderwijs verzorgen over het desbetreffende thema, dan wel beleidsmakers die 

bekend zijn met het desbetreffende thema, dienen hier kennis van te kunnen 

nemen.  

Bronnen voor deze overzichtsstudie zijn peer-reviewed publicaties, maar ook niet-

gerefereerde artikelen of vakpublicaties. 

De vorm is een Nederlandstalig eindrapport (inclusief een publiekssamenvatting) en 

daarnaast een artikel voor een vaktijdschrift of een onderwijskundige database. 

 

Dit type overzichtsstudie dient te gaan over een van de volgende thema’s: 

 

1. Ondernemerschap op school 

Ondernemerschap is een prominent verschijnsel in een flexibiliserende arbeidsmarkt. 

Steeds meer mensen zijn een deel van hun arbeidsmarktcarrière, uit vrije keuze of 

min of meer gedwongen, zelfstandig ondernemer. Bovendien is ondernemerschap 

een belangrijke aanjager van regionaal economische dynamiek. Nieuwe bedrijven 

creëren banen en introduceren nieuwe producten. Tegen deze achtergrond wordt het 

aanleren van vaardigheden rondom ondernemerschap steeds belangrijker gevonden. 

Onderwijsinstellingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten) proberen hun leerlingen en 

studenten toe te rusten voor een flexibele arbeidsmarkt, zo laat onder andere Van 



4 

Hoofdstuk 2: Doel / Overzichtsstudies 

Praag zien1. Regionale en lokale overheden trachten via ondernemerschap 

economische groei te stimuleren en - zeker voor steden met een hogeschool of een 

universiteit - studenten aan hun stad te binden om zo braindrain na afstuderen 

tegen te gaan.   

Dit thematisch overzichtsartikel, dat zich richt op hoofdstuk 6 van het NRO-

Onderzoeksprogramma 2016-2019 (‘Onderwijs en levensloop’), moet empirisch 

bewijs uit zowel binnen- en buitenland verzamelen en analyseren, en beschikbare 

(Nederlandse) case-studies ontsluiten, om de volgende vragen te beantwoorden:  

 Wat is het effect van initieel 'onderwijs in ondernemerschap' op de loopbaan? 

 Wat zijn de regionale spin-off effecten van initieel 

ondernemerschapsonderwijs?  

 Wat zijn best-practices in het organiseren van effectief initieel 'onderwijs in 

ondernemerschap'? 

 

2. Integratie schoolvakken 

In het hoofdstuk over onderwijsaanbod en curriculum (hoofdstuk 2) van het NRO-

Onderzoeksprogramma 2016-2019 wordt gewezen op de wens tot integratie en 

vervlechting van de (huidige) schoolvakken: “Het schoolcurriculum in zijn huidige 

vorm is voornamelijk lineair opgebouwd en kent vooral in het voortgezet onderwijs 

een scheiding tussen schoolvakken. Ook het aanbod in het basisonderwijs kent 

veelal gescheiden deelaspecten: mondelinge taal, lezen, schrijven, rekenen, 

wereldoriëntatie etc.” (p.16). Er lijken aanwijzingen dat meer samenhang in het 

curriculum een positieve invloed heeft op verschillende leeruitkomsten, zoals 

motivatie, inzichtelijk en betekenisvol leren en transfer van kennis.  

Voor dit overzichtsartikel wordt gevraagd om de integratie van schoolvakken te 

bezien in meerdere schoolsoorten vanuit het perspectief van de docent. Onderzocht 

dient te worden wat er bekend is over (effectieve) vervlechting van schoolvakken in 

binnen- en buitenland. 

 

3. Praktijkgericht onderzoek en innovatie in de school 

Een belangrijk doel van praktijkgericht onderzoek is dat dit bijdraagt aan 

vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek is gericht 

op schoolontwikkeling of innovatie, waarbij de vraagstelling wordt ingegeven door de 

praktijk en de uitvoering plaatsvindt in en met die praktijk. Het levert kennis, 

inzichten en/of concrete producten op die bijdragen aan de ontwikkeling van de 

onderwijspraktijk en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over 

onderwijs. 

Dit overzichtsartikel sluit aan bij hoofdstuk 8 van het NRO-Onderzoeksprogramma 

2016-2019 (‘Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek’) en gaat om de 

volgende vragen: 

 Op welke manieren kan praktijkgericht onderzoek worden verbonden aan 

innovatie in de school?  

 Welke processen en mechanismen leiden er toe dat praktijkgericht onderzoek 

bijdraagt aan innovatie in de school? 

 

4. ‘Teacher leadership’ 

Hoofdstuk 5 van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 (‘Professionaliseren 

van onderwijsprofessionals’) richt zich op het professionaliseren van 

onderwijsprofessionals. In toenemende mate wordt verwacht dat docenten de 

verantwoordelijkheid en leiding krijgen en nemen ten aanzien van cruciale aspecten 

van het onderwijs binnen scholen. Zo luidt de titel van het advies van de 

                                                 

 

 
1 M. van Praag, 2016. ‘Ondernemerschap en onderwijs: van basisschool tot universiteit’. In 

Economieonderwijs. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Preadviezen 2016. ESB, p. 

97-107 
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Onderwijscoöperatie over Onderwijs2032: “Geef leraren de hoofdrol bij 

curriculumontwikkeling”. Docenten moeten dan wel de mogelijkheden hebben om 

deze rol op zich te kunnen nemen. In dit overzichtsartikel dient de volgende vraag 

centraal te staan:  

 Op welke manier(en) kan bereikt worden dat docenten een leidende rol 

kunnen spelen in individuele scholen (in alle onderwijssectoren), in 

samenwerkingsverbanden tussen scholen en op landelijk niveau? 

 

5. Onderwijs anders organiseren met behulp van ICT 

In hoofdstuk 2 van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 worden 

verschillende mogelijkheden en invalshoeken genoemd waarmee het curriculum 

vernieuwd zou kunnen worden. In hoofdstuk 3 komen diverse mogelijkheden van 

het gebruik van technologie in en voor het onderwijs aan de orde. ICT lijkt nieuwe 

mogelijkheden te bieden om het onderwijs op andere manieren te organiseren dan 

tot nu toe gebruikelijk is. Het gevraagde overzichtsartikel moet inzicht geven in de 

wijze(n) waarop ICT kan bijdragen aan het anders organiseren van onderwijs in 

verschillende onderwijssectoren en de positieve en negatieve effecten die hiermee 

gepaard gaan. 

 

In totaal kunnen naar de bovenstaande vijf onderwerpen vijf overzichtsstudies 

worden uitgezet. Per onderwerp wordt één overzichtsstudie gehonoreerd. 

C. Case reports 

Voor zowel beleidsmakers als onderwijsprofessionals kunnen één of een aantal 

casussen als voorbeelden worden gepresenteerd van (good of bad) practices en 

ingebed worden in een samenhangend verband. Zie als een voorbeeld hiervan de 

casussen en de beschrijving daarvan in het Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren 

van de Vlaamse Onderwijsraad (Raad Secundair Onderwijs) uit 2007.  

De casussen dienen zo te worden beschreven dat zij herkenbaar zijn voor 

professionals uit de onderwijspraktijk en voor beleidsmakers. De casus dient 

informatie te bevatten waarmee beleidsmakers en praktijkmensen informatie krijgen 

over hoe ze hun eigen handelingspraktijk en interventies kunnen inrichten. Bij 

dergelijke casussen zou aangegeven moeten worden waarom iets werkt in de 

context waarin dat plaatsvindt. Deze casussen kunnen zo een belangrijke rol spelen 

bij het verkrijgen van meer inzicht in de vraag naar opschaling van bewezen 

effectieve aanpakken.  

 

Het publiek bestaat uit geïnteresseerden in het onderwijsveld en beleidsmakers. 

Bronnen voor deze overzichtsstudie zijn peer-reviewed publicaties, niet-gerefereerde 

artikelen of vakpublicaties over het thema. Daarnaast wordt gericht gezocht naar 

casussen die verduidelijken wat goede en slechte toepassingen van een bepaalde 

aanpak zijn. 

 

De vorm is een Nederlandstalig eindrapport (inclusief een publiekssamenvatting) en 

daarnaast een artikel in een vaktijdschrift of in een onderwijskundige database. De 

casussen kunnen verder geïllustreerd worden met bijvoorbeeld video’s. 

 

Dit type overzichtsstudie dient te gaan over een van de volgende thema’s: 

 

1. Sturing in onderwijsinstellingen via onderwijsteams  

Dit thema sluit aan bij hoofdstuk 7 van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 

(‘Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs’). In alle sectoren van het 

onderwijs wordt het werken in teams van docenten gepropageerd en gestimuleerd 

met het oog op verbetering van de onderwijskwaliteit. In het MBO hebben teams 

met het professioneel statuut ook in formele zin een rol in de verdeling van 

verantwoordelijkheden binnen onderwijsinstellingen. Ook in andere sectoren werkt 

men aan het 'verplatten' van de organisatie.  
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Met het verschuiven van meer verantwoordelijkheden én meer zeggenschap naar 

teams van docenten, ontstaan nieuwe sturingsvragen voor het bevoegd gezag / 

college van bestuur. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen teams de zeggenschap krijgen die 

nodig is om verantwoordelijk te kunnen zijn voor het onderwijs en resultaten, terwijl 

het bevoegd gezag tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 

onderwijs, en aantoonbaar 'in control' moet zijn van de hele instelling? Of: Hoeveel 

en welke variatie tussen teams is nodig om teams voldoende zeggenschap te bieden, 

en hoeveel en welke variatie tussen teams is wenselijk en haalbaar vanuit 

bestuurlijk perspectief?  

De inrichting van de sturing beoogt uiteindelijk bij te dragen aan de 

onderwijskwaliteit: het zou een meerwaarde moeten opleveren voor studenten of 

leerlingen. 

Dit case report moet aan de hand van relevante Nederlandse cases de volgende 

vragen beantwoorden:  

 Welke dilemma's ontstaan in de sturing van het onderwijs als onderwijsteams 

meer zeggenschap krijgen?  

 Hoe gaan besturen (bevoegd gezag), stafafdelingen én teams met die 

dilemma's om?  

 Welke verschillende perspectieven leven er bij de betrokken partijen 

(besturen, stafafdelingen, teams en individuele docenten)? 

 Wat zijn best-practices in sturing van het onderwijs via onderwijsteams? 

 

2. Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis  

Hoofdstuk 8 van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 

(‘Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek’)  gaat in op de mogelijkheden van 

cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis door samenwerking tussen 

docenten, schoolleiders, bestuurders en onderwijswetenschappers in communities. 

De vraag hierbij is onder welke voorwaarden een degelijke samenwerking 

daadwerkelijk tot totstandkoming van nieuwe onderwijswetenschappelijke kennis 

leidt. Met behulp van een aantal casusbeschrijvingen (bij voorkeur ook buitenlandse 

casussen) van deze samenwerking zou hier licht op geworpen kunnen worden. 

 

3. Onderwijs aan vluchtelingen en professionaliteit van leraren 

Docenten moeten kunnen omgaan met een diversiteit aan leerlingen, zo wordt in 

hoofdstuk 5 van het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 betoogd (p.38). 

Daartoe behoren ook de leerlingen die hierheen gevlucht zijn wegens gevaren in hun 

vaderland. Een goede aanpak van onderwijs aan deze leerlingen binnen de reguliere 

onderwijssetting is essentieel. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van voorbeelden 

van onderwijs aan deze leerlingen in Nederland, maar ook daarbuiten. 

Voor dit case-report is de volgende vraag van belang: 

 Welke voorbeelden van bewezen effectieve aanpakken van het onderwijs aan 

deze leerlingen zijn te geven (uit buiten- en binnenland) waarvan docenten 

kunnen leren om hun onderwijs aan deze doelgroep beter vorm te geven? 

 

In totaal kunnen naar de bovenstaande drie onderwerpen drie overzichtsstudies 

worden uitgezet. Per onderwerp wordt één overzichtsstudie gehonoreerd. 

 

 



7 

Hoofdstuk 2: Doel / Overzichtsstudies 

 Schematische weergave uit te zetten overzichtsstudies 

 

 

Type 

 

Thema 

Wetenschappelijk Thematisch Case report 

Hebben diploma’s een houdbaarheidsdatum? 1   

Vrij 2   

Ondernemerschap op school  1  

Integratie schoolvakken  1  

Praktijkgericht onderzoek en innovatie in de school  1  

‘Teacher leadership’  1  

Onderwijs anders organiseren met behulp van ICT  1  

Sturing in onderwijsinstellingen via onderwijsteams   1 

Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis    1 

Onderwijs aan vluchtelingen en professionaliteit van leraren   1 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan 

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

beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt 

uitgevoerd.  

 

De indiener fungeert als hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek. De 

eventueel met hem/haar samenwerkende onderzoekers fungeren bij de aanvraag 

als medeaanvragers. Een onderzoeker kan in de subsidieronde Overzichtsstudies 

maximaal één maal als aanvrager optreden, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als 

medeaanvrager. Deze beperking geldt zowel voor de thematische onderwerpen als 

voor de vrije studies. 

 

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 niet tevens aanvrager in dezelfde 

ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

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

materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. Voor een 

aanvraag is maximaal € 50.000 beschikbaar. 

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 en personeel aan 

overige onderzoeksinstituten. 
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Personeel aan universiteiten 

Voor personeel aan universiteiten wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 AiO’s en postdoc’s 

Voor de aanstelling van promovendi en postdocs op het project is het met de VSNU 

gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende 

meest recente salaristarieven (www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-

dat/salaristabellen) van toepassing.  

 

Bij een aanstelling van minimaal 1 jaar 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 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 overige instituten 

Personeel aan overige instituten (waaronder hoger beroepsonderwijs) moeten 

uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding 

Overheidstarieven 2017: 

Ondersteuning:     € 55/440 

Junior:     € 81/648 

Medior     € 130/1.040 

Senior/directie/lector   € 139/1.112 

 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, 

inclusief de hierbij geldende opslagen. Het kosten-plus tarief omvat het gemiddeld 

bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie uitkering, 

eindejaarsuitkering, werkgeverslasten, een opslag voor overhead plus een 

winstopslag.  

 

Op www.nwo.nl/nroprojectbeheer vindt u de Handleiding Overheidstarieven 2017 

met hierin een nadere toelichting op bovenstaande tarieven. 

 

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 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.  
  

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Materiële kosten 

In een aanvraag voor een overzichtsstudie kan subsidie worden aangevraagd ter 

dekking van materiële kosten. 

 

Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

 de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 

gebruiks- en verbruiksgoederen; 

 het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek en het 

uitvoeren van observaties; 

 de aanschaf van databestanden; 

 reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 

 onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten en 

kennisoverdracht; 

 studentassistentie.  

 

Kosten die verband houden met promoties kunnen niet worden aangevraagd; daarin 

voorziet de benchfee (zie verder). 

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden.  

 

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het 

onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat 

boven het normale gebruik: 

 kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 

technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een instituut 

gerekend worden; 

 kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor het 

gebruik van laboratoria. 

 

Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er 

kunnen derhalve geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten 

uit het materieel budget worden bekostigd. 

 

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’. 

 

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

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

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

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

het budget aan kennisbenutting te worden besteed. De kostenposten voor 

kennisbenutting dienen te worden gespecificeerd in het aanvraagformulier. 
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3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 14 maart 2017, 

14:00 uur.  

 

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 28 maart 2017, 

14:00 uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het 

aanvraagformulier. 

 De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  

 Het aanvraagformulier vindt u op de financieringspagina van dit programma 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, te vinden via 

www.nwo.nl/researchfields. Het is verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te 

vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

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 Specifieke subsidievoorwaarden  

Open Access 

Alle publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen 

voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van 

publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende 

manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide 

toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. 

 

Voor open access publicaties in tijdschriften kan subsidie worden aangevraagd. 

Buiten deze call for proposals is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij 

het Open access stimuleringsfonds van NWO. Voor meer informatie zie 

www.nwo.nl/openaccess.   

 

Mocht er sprake zijn van te verwachten exploitatierechten op onderzoeksresultaten, 

wordt het NWO beleid ten aanzien van intellectueel eigendom gevolgd (NWO 

Raamwerk voor publiek-private samenwerking, 25 januari 2012). 

 

 

 

http://www.nwo.nl/researchfields
http://www.nwo.nl/openscience
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
http://www.nwo.nl/openaccess
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf
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Datamanagement  

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat 

onderzoeksdata die voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek 

zo veel mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere 

onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang 

van verantwoord  datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te 

voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. Dit protocol bestaat uit twee 

stappen:  

 

1. Datamanagementparagraaf 

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Onderzoekers 

dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde 

onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van het 

onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd 

moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij 

het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen 

moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen 

zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten. 

 

2. Datamanagementplan 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de 

datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Uiterlijk 2 

maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij 

NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het 

datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan 

kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld. 

 

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: 

www.nwo.nl/datamanagement. 

3.6 Het indienen van een intentieverklaring en aanvraag 

Het indienen van intentieverklaringen en uitgewerkte aanvragen bij NWO kan alleen 

via ISAAC, het elektronisch aanvraagsysteem. 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 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. 

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te 

voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for 

proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden 

ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

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 een week voor de deadline 

gemeld te worden. 

 

Voor het indienen van een intentieverklaring is geen formulier beschikbaar. Het 

indienen van een intentieverklaring gaat via een invulveld in ISAAC. Bij het 

http://www.nwo.nl/datamanagement
mailto:opro@nro.nl
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samenvattingsveld dient de volgende informatie ingevuld te worden: een 

samenvatting van het onderzoeksvoorstel, het beoogde type overzichtsstudie, het 

beoogde thema en de beoogde medeaanvragers (indien van toepassing). De 

intentieverklaring mag maximaal 250 woorden bevatten. 

 

De uitgewerkte aanvraag kan vanuit de intentieverklaring, onder hetzelfde 

dossiernummer, worden ingediend. 

 

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 

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

NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling van toepassing.  

 

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 

wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet 

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

www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende fases. 

Indienen intentieverklaring en subsidieaanvraag 

Aanvragers dienen tijdig een intentieverklaring in. Het indienen van een 

intentieverklaring is verplicht. Ontvangst hiervan zal bevestigd worden aan de 

aanvrager. De intentieverklaring zal niet worden gebruikt als selectie-instrument.  

Vervolgens dienen onderzoekers die een intentieverklaring hebben ingediend een 

volledige aanvraag in (zie paragraaf 3.3 en 3.6 voor de deadline en voor de wijze 

van indienen van een intentieverklaring en subsidieaanvraag). Na ontvangst van een 

volledige aanvraag ontvangt de indiener hiervan eveneens een bevestiging. 

Het in behandeling nemen van de aanvraag 

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de indiener bericht over het 

al dan niet in behandeling nemen ervan. Het NRO-bureau bepaalt dat aan de hand 

van een aantal administratief-technische criteria. Deze staan vermeld in paragraaf 

4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan een van deze criteria wordt niet in 

behandeling genomen. 

Beoordeling en advisering aanvragen 

In deze ronde worden aanvragen van relatief geringe omvang beoordeeld. Daarom is 

besloten gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de 

NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 2011) om een afwijkende selectieprocedure te 

volgen ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking 

houdt in dat de beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal 

worden uitgevoerd. 

 

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve 

ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. De 

commissie kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in 

een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies 

van de commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is 

goedgekeurd door NWO.  

 

Voorselectie (optioneel) 

Bij grote aantallen uitgewerkte aanvragen kan het besluitnemend orgaan ervoor 

kiezen om een voorselectie te houden (Art. 2.2.4 NWO Regeling subsidies). Hierbij 

is het aantal ingediende aanvragen vier maal groter dan het aantal honoreringen. 

Bij een voorselectie worden de aanvragen globaal op de beoordelingscriteria 

beoordeeld. Vervolgens besluit een vertegenwoordiging van de programmaraden de 

minder kansrijke aanvragen terzijde te schuiven.  
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Preadviezen 

Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan ten minste twee leden van de 

beoordelingscommissie (hierna: de preadviseurs). De preadviseurs wordt gevraagd 

een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel te geven. Zij 

formuleren hun commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 

4.3.2). De beoordelingscommissie wordt door het besluitnemend orgaan ingesteld en 

gekozen op basis van hun expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen. Indien 

het aantal aanvragen te hoog is om door één commissie behandeld te worden, kan 

het besluitnemend orgaan meerdere commissies instellen.  

 

Weerwoord 

De aanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op zijn of haar aanvraag en 

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

de preadviezen overwegend negatief is, wordt de aanvrager dringend aangeraden de 

aanvraag terug te trekken. De ervaring heeft geleerd dat de kans op een positieve 

beoordeling over het algemeen zeer klein is bij overwegend negatieve preadviezen. 

Indien de aanvrager besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient hij/zij dit zo 

snel mogelijk in ISAAC te registreren. 

 

Bespreking door beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag, de preadviezen en het 

weerwoord van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op 

voor het besluitnemend orgaan over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de 

beoordelingscriteria.  

 

Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of goed op alle criteria 

komen in aanmerking voor honorering. Indien binnen een thema meerdere 

subsidieaanvragen de hoogste kwalificatie behalen (zij het excellent, zeer goed of 

goed), dan prioriteert de commissie deze voorstellen. 

Besluitvorming door de programmaraden 

De adviezen van de beoordelingscommissie worden door een samengesteld bestuur 

van de programmaraden getoetst en besproken. Vervolgens stelt dit samengestelde 

bestuur de definitieve kwalificaties vast en besluit welke aanvragen gehonoreerd 

worden. Als blijkt dat binnen bepaalde thema’s geen voorstellen voor financiering in 

aanmerking komen, kunnen de programmaraden besluiten meerdere voorstellen 

binnen een ander thema toe te kennen.  

De aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na afronding van de besluitvorming 

de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

Bezwaar en beroep 

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

subsidieronde beleidsgerichte onderzoeksprojecten staan, waar van toepassing, de 

geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

Tijdpad 

 

Januari 2017 Publicatie Call for proposals 

14 maart 2017 Deadline indienen intentieverklaringen 

28 maart 2017 Deadline indienen volledige aanvragen 

Medio april 2017 Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers  

Medio april 2017 Opstellen preadviezen 

Medio mei 2017 Versturen preadviezen naar aanvragers 

Eind mei 2017 Deadline weerwoord 

Medio juni 2017 Beoordeling door beoordelingscommissie 

Begin juli 2017 Besluitvorming door het samengestelde bestuur 
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4.2 Na toekenning 

De subsidie wordt toegekend aan de hoofdaanvrager en volledig uitbetaald aan de 

instelling waar de hoofdaanvrager werkzaam is. De uitbetaling van personele en 

materiële kosten geschiedt volgens de in de toekenningsbrief genoemde tranches. 

Binnen drie maanden starten 

De studie dient uiterlijk drie maanden na toekenning aan te vangen en heeft een 

maximale looptijd van een jaar. Eventuele onvoorziene gebeurtenissen die de 

voortgang van het project of de oplevering van de overzichtsstudie in gevaar 

brengen, dienen direct gemeld te worden. De onderzoeker dient zelf met een 

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

Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet toegestaan. 

Afronding 

Tegen het einde van het project neemt de medewerker kennisbenutting van het NRO 

contact op met de aanvrager om gezamenlijk de plannen uit de aanvraag voor de 

verspreiding van de resultaten van de overzichtsstudie verder uit te werken. 

 

Eindrapport 

Voordat een project inhoudelijk kan worden afgerond, dient de programmaraad zijn 

goedkeuring te verlenen aan het conceptrapport van verrichte overzichtsstudie. 

 

De programmaraden beoordelen het opgeleverde conceptrapport tegen de 

achtergrond van de oorspronkelijke subsidieaanvraag. 

 

Vier weken na ontvangst van een reactie van de programmaraad op het 

conceptrapport zendt de projectleider een elektronische versie van het definitieve 

rapport aan opro@nro.nl. Deze digitale versie van het eindrapport wordt op de 

website van het NRO beschikbaar gesteld. 

 

Het eindrapport moet de volgende onderdelen bevatten: 

 De publicatie is gericht op een breed publiek waaronder in ieder geval -

professionals uit de onderwijspraktijk, wetenschappelijke onderzoekers en 

beleidmakers;  

 Eindrapporten van Thematische overzichtsartikelen en Case reports dienen in 

het Nederlands te worden opgesteld. Eindrapporten van Reviews op grond van 

wetenschappelijk onderzoek mogen in het Nederlands of in het Engels worden 

opgesteld. Alle eindrapporten moeten een leesbare Nederlandse samenvatting 

van de belangrijkste resultaten bevatten; 

 De tekst moet overzichtelijk zijn, de lezer moet zich snel een beeld kunnen 

vormen van de inhoud en de relevantie voor zijn of haar eigen praktijk; 

 Het eindrapport dient de methodologische en wetenschappelijke 

verantwoording van de gebruikte procedure te bevatten. Deze informatie moet 

helder en toegankelijk worden weergegeven. 

 

Om de inzichten breed onder de aandacht van praktijkprofessionals te kunnen 

brengen, met name van leraren en schoolleiders, wordt aanvullend een op zichzelf 

staand Nederlandstalig publieksvriendelijk artikel gevraagd dat de belangrijkste 

conclusies bevat en concrete aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. De 

samenvatting is niet langer dan 750 woorden en is geschikt voor online publicatie. 

Voor deze samenvatting kan desgewenst de publieksvriendelijke samenvatting in het 

eindrapport, of een artikel in een vakblad worden gebruikt, mits aan de voorgaande 

criteria wordt voldaan. 

 

  



17 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / Overzichtsstudies 

Eindverslag 

Inhoudelijke eindrapporten worden onderscheiden van het eindverslag, dat het 

onderzoeksproces en –publicaties beschrijft. Tegelijk met het conceptrapport, dient 

een eindverslag te worden overlegd. Na goedkeuring van het eindverslag en de 

goedkeuring door de programmaraad van het conceptrapport van de 

overzichtsstudie wordt tot uitbetaling van de laatste tranche overgegaan. 

 

Afsluiting 

NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 

onderzoek ten opzichte van de in de aanvraag vermelde planning en beoogde 

opbrengst. Indien een aanzienlijk lagere opbrengst vastgesteld wordt, behoudt NRO 

zich het recht voor sancties uit te voeren die in de toekenning nader zijn 

uiteengezet. 

 

Indien door een situatie van overmacht de oplevering van het eindrapport vertraging 

oploopt, stelt de programmaraad de projectleider in de gelegenheid dit rapport 

binnen een gezamenlijk overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de 

vaststelling en de financiële afronding van het project opgeschort.  

 

Indien de projectleider het eindrapport niet binnen de (al dan niet verlengde) 

gestelde termijn oplevert, wordt het project 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 of dat eerder 

uitbetaalde tranches worden teruggevorderd. 
 

Presentatie 

Het NRO zal regelmatig bijeenkomsten organiseren waar alle onderzoeken die door 

de vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Uitvoerders van 

door het NRO gesubsidieerde projecten worden verwacht hieraan een bijdrage te 

leveren. 

4.3 Criteria 

4.3.1 Ontvankelijkheidscriteria 

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

voldoet: 

 Is het voorstel tijdig ingediend via ISAAC? 

 Is het voorstel via het account van de hoofdaanvrager ingediend? 

 Is de hoofdaanvrager verbonden aan een Nederlandse instelling waar 

onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd? 

 Is de aanvraag in het Nederlands opgesteld? 

 Is er gebruik gemaakt van het verplichte formulier? 

 Zijn alle vragen beantwoord? 

 Wordt het maximaal aantal woorden niet overschreden? 

 Betreft de aanvraag een van de thema’s zoals beschreven in de call for 

proposals Overzichtsstudies 2017? 

 Betreft de aanvraag het type overzichtsstudie dat hoort bij het gekozen 

thema? 

 Bedraagt de aangevraagde subsidie maximaal € 50.000? 

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

 Is de periode waarover subsidie wordt aangevraagd maximaal één jaar? 

 

Alleen aanvragen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden 

door het NRO in behandeling genomen.  
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4.3.2 Beoordelingscriteria 

Overzichtsstudies naar voorgeschreven onderwerpen 

 

Deze criteria gelden voor alle typen overzichtsstudies, met uitzondering van de reviews op grond 

van wetenschappelijk onderzoek naar vrije onderwerpen. 

 

1. Relevantie en aansluiting op onderwerp  

a. Is het doel van de studie duidelijk afgebakend en sluit het aan op de beschrijving 

van het thema? 

b. Welke betekenis of concrete verbeterpunten hebben de resultaten voor de 

onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid? 

c. Is de studie afgestemd op gebruik door een breed publiek in praktijk, beleid en 

wetenschap? 

 

2. Kwaliteit aanvragers 

a. Hebben de aanvrager(s) expertise op het onderwerp en indien relevant voor het 

gekozen onderwerp met (de benutting van resultaten van) praktijkgericht 

onderzoek?  

b. Hebben de aanvrager(s) zes relevante publicaties op het onderhavige terrein over 

de afgelopen vijf jaar? Dit kunnen wetenschappelijke of vakpublicaties zijn. 

 

3. Kwaliteit aanvraag 

a. Opzet 

i. Is de opzet van de studie helder en zorgvuldig gedefinieerd en adequaat 

uitgewerkt? 

ii. Wordt de studie op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd, 

m.u.v. case reports? 

iii. Maakt de aanvrager aannemelijk dat voor de gekozen opzet van de studie 

en onderzoeksvragen voldoende (wetenschappelijke) bronnen beschikbaar 

zijn voor het doel van de studie?  

iv. Als niet-wetenschappelijke bronnen worden gebruikt, maakt de aanvrager 

duidelijk hoe deze worden geselecteerd en aan welke kwaliteitseisen ze 

moeten voldoen voor opname in de studie? 

b. Output en disseminatie 

i. Is er een realistisch en gedegen plan gemaakt voor output en 

kennisbenutting, passend bij de doelgroep van de studie? 

ii. Hoe wordt tijdens het onderzoek contact met de beoogde gebruikers van 

de resultaten onderhouden (indien van toepassing voor het gekozen type 

overzichtsstudie)? 

c. Planning en begroting 

i. Zijn de planning en begroting adequaat? 

ii. Zijn de begrote kosten in verhouding tot de beoogde output? 

 

De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 30%, 30% en 

40% mee in de beoordeling.  

 

Op alle criteria dient sprake te zijn van ten minste een goede kwalificatie om 

in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.  

Vrije overzichtsstudies 

 

Deze criteria gelden uitsluitend voor de reviews op grond van wetenschappelijk onderzoek naar vrije 

onderwerpen. 

 

1. Relevantie  

a. Sluit het onderwerp aan bij het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019? 
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b. Hoe zinvol is een overzichtsstudie naar het voorgestelde onderwerp? Hoeveel is 

reeds hierover bekend? 

c. Is het doel van de studie duidelijk afgebakend? 

d. Welke betekenis of concrete verbeterpunten hebben de resultaten voor de 

onderwijspraktijk en/of het onderwijsbeleid? 

e. Is de studie afgestemd op gebruik door een breed publiek in praktijk, beleid en 

wetenschap? 

 

2. Kwaliteit aanvragers 

a. Hebben de aanvrager(s) expertise op het onderwerp?  

b. Hebben de aanvrager(s) zes relevante publicaties op het onderhavige terrein over 

de afgelopen vijf jaar? Dit kunnen wetenschappelijke of vakpublicaties zijn. 

 

3. Kwaliteit aanvraag 

a. Opzet 

i. Is de opzet van de studie helder en zorgvuldig gedefinieerd en adequaat 

uitgewerkt? 

ii. Wordt de studie op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd? 

iii. Maakt de aanvrager aannemelijk dat voor de gekozen opzet van de studie 

en onderzoeksvragen voldoende (wetenschappelijke) bronnen beschikbaar 

zijn voor het doel van de studie?  

b. Output en disseminatie 

i. Is er een realistisch en gedegen plan gemaakt voor output en  

kennisbenutting, passend bij de doelgroep van de studie? 

ii. Hoe wordt tijdens het onderzoek contact met de beoogde gebruikers van 

de resultaten onderhouden (indien van toepassing)? 

c. Planning en begroting 

i. Zijn de planning en begroting adequaat? 

ii. Zijn de begrote kosten in verhouding tot de beoogde output? 

 

De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 40%, 20% en 

40% mee in de beoordeling.  

 

Op alle criteria dient sprake te zijn van ten minste een goede kwalificatie om 

in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.  
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Overzichtsstudies en deze call for proposals neemt u 

contact op met:  

- mw. Renée Middelburg MSc 

t: 070 344 0510, e: r.middelburg@nwo.nl  

- mw. Liesbet de Haas MSc 

t: 070 344 0957, e: l.dehaas@nwo.nl  

- Secretariaat Overzichtsstudies 

t: 070 349 4343, 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:r.middelburg@nwo.nl
mailto:l.dehaas@nwo.nl
mailto:opro@nro.nl
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