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Hoofdstuk 1: Inleiding / Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert de 

programmering en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de 

wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van 

onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen 

van het onderwijs.  

 

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

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

Het overkoepelende programma doorkruist de andere programma’s.  

 

Deze call for proposals beschrijft de procedure voor het aanvragen van een 

subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor de internationaal 

vergelijkende studie Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 2019, inclusief overgang naar eTIMSS en pilot in 2017.  

 

Aanvragers worden uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Deze 

call for proposals valt onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor 

fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) van het NRO. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget voor TIMSS 2019 bedraagt € 740.000. Van dit bedrag 

dient € 225.000 te worden gereserveerd voor IEA deelnamekosten. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de deadline 8 november 2016. 
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2 Doel 

In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 

van het Nederlandse deel van het programma Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019. TIMSS is geïnitieerd door de 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).  

 

TIMSS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek onder bijna 60 

landen dat elke vier jaar de kennis van leerlingen in de exacte vakken toetst met 

een internationale TIMSS-toets voor het basisonderwijs (10-jarigen), voortgezet 

onderwijs (14-jarigen) of voor beide groepen. Nederland neemt deel aan de toets 

voor 10-jarigen. 

 

TIMSS bestaat sinds 1995 en geeft landen de mogelijkheid in kaart te brengen 

hoe goed hun leerlingen op bepaalde onderdelen in de exacte vakken presteren in 

vergelijking tot andere landen. Daarnaast verzamelt TIMSS informatie die 

gebruikt kan worden om te zoeken naar verklaringen voor prestatie verschillen 

tussen leerlingen in verschillen landen. Gehoopt wordt dat met deze kennis de 

ongelijkheid tussen en binnen landen in de onderwijskansen van leerlingen 

teruggedrongen kan worden. Via schriftelijke vragenlijsten voor leerlingen, 

leraren en schoolleiders wordt informatie verzameld over de onderwijscontext. 

Doordat TIMSS elke vier jaar herhaald wordt, geeft het ook een beeld van 

ontwikkelingen in leerprestaties en in het onderwijs over de jaren heen. 

TIMSS zal in de toekomst overgaan naar een digitaal formaat, eTIMSS. De 

verwachting is dat eTIMSS de kwaliteit van de metingen zal verbeteren en de 

respons zal bevorderen. In april 2017 organiseert de IEA een pilot met als doel de 

itemgelijkwaardigheid tussen eTIMSS en paperTIMSS te bepalen en na te gaan 

hoe een soepele overgang naar de e-assessment kan worden bevorderd. Het 

ministerie van OCW heeft besloten dat Nederland aan deze pilot deelneemt, die 

daardoor deel uitmaakt van de call for proposals. 

 

TIMSS wordt gecoördineerd door het TIMSS & PIRLS International Study Center 

te Boston onder leiding van het International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA). 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragers dienen te zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit of andere 

instelling waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd en dienen aantoonbare 

expertise te hebben in de uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en 

empirisch onderzoek naar exacte vakken in het basisonderwijs. Daarnaast is 

kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een 

netwerk daarbinnen. 

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, 

hetzij als medeaanvrager. 

 

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 

Het totale budget voor deze beoordelingsronde TIMSS 2019, inclusief deelname 

aan eTIMSS en het pilotonderzoek in 2017, is maximaal 740.000 euro. Dit budget 

geldt als richtlijn en absoluut maximum. Er wordt maximaal één voorstel 

gehonoreerd. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de 

direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De 

vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk 

onderzoek’. 

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. 

 

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 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). 
  

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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 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-onderzoeker (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 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 exclusief btw, 

inclusief de hierbij geldende opslagen. 

 

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. Dit betekent dat de door u in de 

aanvraag op te nemen uurtarieven worden aangehouden bij een eventuele 

toekenning en uiteindelijke subsidievaststelling. 

 

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  

De directe materiële kosten die ten laste van de subsidie mogen worden gebracht 

zijn: 

Algemeen 

 de algemene kosten, zoals de reis- en verblijfskosten (geen 

woon/werkverkeer), congresbezoek, materialen en apparatuur; 

 de kosten van internationalisering, kosten die samenhangen met de 

ontwikkeling en versterking van internationale samenwerking tussen 

onderzoekers met betrekking tot het onderwerp van het onderzoek; 

 De aanschaf of huur 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; 

 Studentassistentie. 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Communicatie en kennisoverdracht 

 de kosten van kennisoverdracht, organisatie workshops, organisatie en/of 

deelname aan congressen ten behoeve van zowel het behalen van de 

benodigde respons als het verspreiden van de resultaten; 

 de kosten van kennisvalorisatie, activiteiten die waarde toevoegen aan de 

onderzoeksresultaten gezien vanuit economisch- maatschappelijk 

perspectief. 

 

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.  

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 8 november 2016, om 14:00 

uur.  

 

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. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC 

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

financieringsinstrument). 

- Vul het aanvraagformulier in.  

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

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Open Access 

Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van 

de toekenning 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. 

Overige specifieke subsidievoorwaarden 

De Regeling subsidieverlening NWO is van toepassing op TIMSS 2019. Deze 

regeling is te downloaden via www.nwo.nl.  

 

http://www.nwo.nl/
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Van een hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij of zij bereid is om de 

wetenschappelijke, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het 

te subsidiëren onderzoek op zich te nemen. Dit houdt onder meer in dat de 

hoofdaanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zorg zal dragen voor de 

dagelijkse begeleiding van de onderzoeker(s) en de coördinatie van het 

onderzoek, alsmede voor het tot stand komen van het eindrapport, het 

eindverslag en de financiële verantwoording. 

 

Aan TIMSS nemen meerdere landen deel. De internationale coördinatie valt 

onder de verantwoordelijkheid van de IEA. Deze stelt specifieke voorwaarden 

met betrekking tot respons, planning en oplevering van de resultaten. Indien 

landen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, zullen zij niet worden 

meegenomen in de internationale analyses. Om die reden zijn de voorwaarden 

gesteld: 

 De fasering van het onderzoeksproject en oplevering van de resultaten 

dienen plaats te vinden conform de hiervoor door de IEA opgestelde 

richtlijnen; 

 Daarnaast dient te worden voldaan aan de door de IEA gestelde 

responseisen. 

 

Overige specifieke subsidievoorwaarden: 

 Ondanks de einddatum van 31 mei 2021, vindt in december 2020 de 

presentatie van de internationale resultaten en de publicatie van het 

internationale onderzoeksrapport plaats. Deze resultaten worden ook 

beschikbaar gesteld in de vorm van een Nederlandstalig rapport. In overleg 

met de opdrachtnemers (NRO en het ministerie van OCW) wordt de 

verschijningsdatum van het rapport bepaald. 

 Onderdeel van het Nederlandse rapport is een uitgebreide en op een breed 

publiek gerichte samenvatting van de Nederlandse resultaten, ingebed in de 

internationale resultaten. 

 Hoewel de IEA voor de pilot geen representatieve steekproef voorschrijft, is 

het wel verplicht in deze call for proposals. Ook de steekproef van de pilot 

moet dus representatief zijn. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. 

Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling 

genomen.  

 

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-

account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, 

dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om 

eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de 

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

te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u 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. 

 

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

ISAAC helpdesk, zie paragraaf 5.2.1. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen.  

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

 Publicatie van de call  

 Indiening van aanvragen  

 In behandeling nemen van de aanvraag  

 Beoordeling door de beoordelingscommissie  

 Weerwoord door de aanvragers 

 Besluitvorming door de programmaraad 

 

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

betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van 

toepassing. 

Indiening van aanvragen  

Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar. 

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.  

Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 8 november 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  

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de hoofdaanvrager 

bericht over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-

bureau bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. 

Deze staan vermeld in paragraaf 4.3.1. Indien een aanvraag niet voldoet aan één 

of meer van de genoemde criteria, wordt de hoofdaanvrager de mogelijkheid 

geboden de aanvraag aan te passen. Wanneer de aanvraag na aanpassing nog 

steeds niet voldoet aan één of meer van de genoemde criteria, wordt deze niet in 

behandeling genomen. 

Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De methoden, technieken en fasering van het project worden voor alle 

deelnemende landen centraal vastgesteld door de IEA. 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. 

 

Preadviezen 

Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan ten minste twee leden 

van een breed samengestelde beoordelingscommissie (hierna: de 

preadviseurs). De preadviseurs worden gevraagd een inhoudelijk en 

beargumenteerd commentaar op het voorstel te geven. Zij doen dit aan de 

hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.2). De leden van de 

beoordelingscommissie worden door de programmaraad gekozen en 

ingesteld. In de beoordelingscommissie zullen tevens afgevaardigden van het 

ministerie van OCW zitting hebben. 
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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 

schriftelijk aan het NRO-bureau te melden. 

 

Bespreking door beoordelingscommissie  

Om voor subsidietoekenning in aanmerking te komen dient een voorstel op 

alle beoordelingscriteria ten minste de kwalificatie ‘goed’ te hebben. 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 programmaraad 

De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de programmaraad 

getoetst en besproken. Vervolgens stelt de programmaraad de definitieve 

kwalificaties vast en besluit hij welke aanvragen gehonoreerd worden.  

De aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na afronding van de 

besluitvorming door de programmaraad de uitslag van de beoordeling van 

hun aanvraag. 

Bezwaar en beroep  

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

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

beroepsprocedures open. 

 

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. 

Tijdpad 

Eind september 2016 Publicatie Call for proposals 

8 november 2016, 14.00 

uur 

Deadline indienen aanvragen 

Medio november 2016 Aanvragers ontvangen bericht over 

 ontvankelijkheid 

Medio november2016 Opstellen preadviezen door 

beoordelingscommissie 

Eind november 2016 Versturen preadviezen naar aanvragers 

Begin december 2016 Deadline indienen weerwoord 

Eind december 2016 Beoordeling door beoordelingscommissie 

Januari 2017 Besluitvorming door de programmaraad 

Januari 2017 NRO informeert indieners over het besluit 

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 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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en materiële kosten geschiedt volgens de in de toekenningsbrief genoemde 

tranches.  

 

Startdatum  

De studie dient zo spoedig mogelijk na toekenning aan te vangen in verband met 

de pilot die in april 2017 plaatsvindt. In de subsidieaanvraag dient de 

hoofdaanvrager een realistische beoogde startdatum te vermelden. Deze 

startdatum wordt als zodanig in de toekenningsbrief als (uiterste) startdatum 

opgenomen.  

 

Volgen voortgang onderzoek  

Het onderzoek dient de door TIMSS voorgeschreven planning en fasering te 

volgen. Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het 

gesubsidieerde onderzoek t.o.v. de in de aanvraag vermelde planning en beoogde 

opbrengsten. Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene 

gebeurtenissen meldt die de voortgang van het project of de oplevering van de 

output in gevaar brengen. De hoofdaanvrager dient zelf met een oplossing te 

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

worden de uitvoerders gevraagd om één keer per jaar een voortgangsrapportage 

op te leveren en deze te komen presenteren in een vergadering van de PROO. 

 

Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het onderzoeksteam of 

tussentijdse problemen bij het onderzoek dienen gemeld te worden (conform de 

subsidiebepalingen van NWO). De programmaraad dient akkoord te gaan met 

dergelijke wijzigingen. Verlenging van de subsidieperiode is niet mogelijk 

vanwege de internationale planning van TIMSS 2019. Indien het een aanzienlijke 

afwijking op de voortgang constateert, houdt het NRO zich het recht voor sancties 

toe te passen welke zijn gespecificeerd bij toekenning.  

 

Tijdens het traject is een aantal keer per jaar overleg met een 

begeleidingscommissie, die o.a. bestaat uit vertegenwoordigers van de meest 

betrokken stakeholders. Verder zal er regelmatig overleg plaatsvinden met het 

ministerie van OCW over de voortgang van het project.  

 

Vanuit het NRO zal tussentijds ook contact gehouden worden met de 

hoofdaanvrager en ondersteuning geboden worden voor het verhogen van de 

bruikbaarheid en de verspreiding van de resultaten van het onderzoek. 

Halverwege de looptijd van het onderzoek maakt de beleidsmedewerker 

kennisbenutting van het NRO in overleg met de hoofdaanvrager hiervoor een 

afspraak. 

Afronding  

De (internationale) presentatie van de resultaten vindt plaats in december 2020. 

De einddatum van het project is 31 mei 2021. Op deze datum dienen alle 

activiteiten te zijn afgerond en alle geplande producten in het bezit van de 

programmaraad te zijn.  

 

De programmaraad beoordeelt de opgeleverde output tegen de achtergrond van 

de oorspronkelijke subsidieaanvraag en overige relevante documenten gedurende 

de looptijd van het project. Over de aanlevering van overige materialen en 

opbrengsten van het project dient met de programmaraad te worden overlegd.  

 

Aan het eind van de subsidieperiode dient de hoofdaanvrager conform de 

subsidiebepalingen van NWO een eindverslag op te stellen en een financiële 

verantwoording in te dienen. Een overzicht van de tot dan toe in het kader van 

het project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output dient hierbij te 

worden gevoegd. Na een positieve beoordeling van de output en goedkeuring van 



10 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 

het eindverslag door de programmaraad wordt het project beschouwd als 

succesvol afgerond, de subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie 

vastgesteld.  

 

Indien de hoofdaanvrager de output niet binnen de 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. 

 

Het eindverslag en de (wetenschappelijke) output dienen door de hoofdaanvrager 

via het elektronisch systeem van NWO te worden geregistreerd en ingediend.  

 

Het eindverslag en de (wetenschappelijke) output dienen door de hoofdaanvrager 

afzonderlijk te worden geregistreerd in ISAAC; het elektronische indiensysteem 

van NWO op www.isaac.nwo.nl. 

Presentatie projecten  

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 

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 voorwaarden voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure 

worden toegelaten.  

 

Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien aan alle onderstaande 

voorwaarden wordt voldaan:  

 Is de aanvraag tijdig ingediend via ISAAC? 

 Is de aanvraag ingediend via het account van de hoofdaanvrager? 

 Is de aanvraag in het Nederlands opgesteld? 

 Is gebruik gemaakt van het verplichte formulier? 

 Zijn alle vragen beantwoord? 

 Is de hoofdaanvrager verbonden aan een Nederlandse instelling waar 

onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd? 

 Wordt het maximaal aantal woorden niet overschreden? 

 Betreft de aanvraag het onderwerp zoals beschreven in de call for proposals 

TIMSS 2019? 

 Bedraagt de totale aangevraagde subsidie (inclusief IEA fee) maximaal € 

740.000? 

 Is in de begroting € 225.000 gereserveerd voor IEA fee? 

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

 Sluit de periode waarover subsidie wordt aangevraagd aan bij de hier 

gestelde voorwaarden? 

 

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

door het NRO in behandeling genomen. 

http://www.isaac.nwo.nl/
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4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  

De onderzoeksvoorstellen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 

onderstaande criteria:  

 

1. Kwaliteit van de onderzoeksgroep  

 Aantoonbare expertise in het uitvoeren van grootschalig internationaal 

vergelijkend onderwijsonderzoek  

 Aantoonbare kennis van het Nederlandse onderwijsveld en het hebben van 

een netwerk daarbinnen 

 Aantoonbare expertise op het terrein van exacte vakken in het 

basisonderwijs 

 Kennis van de uitvoeringsproblematiek van digitale dataverzamelingen en 

aantoonbare ervaring met (succesvol verlopen) digitale toetsing 

 Aantoonbare ervaring met (succesvol verlopen) werving van scholen en 

respondenten 

 Inbedding van het onderzoek in een adequate onderzoekinfrastructuur 

 

2. Kwaliteit van het onderzoeksplan  

 Haalbaarheid 

 Voorgestelde analysetechnieken (hiervoor kan gekeken worden naar het 

curriculumraamwerk van TIMSS 2015 en het technisch rapport van TIMSS 

en PIRLS 2011) 

 Relatie tot de fasering van het internationale onderzoek  

 Gedegen plan om responspercentage te optimaliseren 

 Financiële verantwoording van de aangevraagde subsidie, inclusief prijs-

kwaliteitverhouding  

 

3. Communicatie en kennisverspreiding 

 Activiteiten om belanghebbenden en andere geïnteresseerden vooraf en 

tijdens de looptijd van het project te informeren 

 Voorgenomen maatregelen voor het bereiken van de door de IEA vereiste 

respons 

 Activiteiten ten behoeve van de verspreiding van de resultaten 

 

Het eerste en tweede criterium tellen elk voor 40% mee in de eindbeoordeling, 

het derde criterium voor 20%. De beoordeling per criterium, elk met het gewicht 

zoals hierboven aangegeven, resulteert in een eindkwalificatie waarbij het 

standaard kwalificatiesysteem van NWO wordt gehanteerd. De 

kwalificatiecategorieën zijn: 

 excellent 

 zeer goed 

 goed 

 ontoereikend 

 

Op alle drie de beoordelingscriteria dient sprake te zijn van ten minste een 

‘goede’ kwalificatie om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.  

http://timss.bc.edu/timss2015/frameworks.html
http://timssandpirls.bc.edu/methods/
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over TIMSS 2019 en deze call for proposals neemt u 

contact op met:  

- Liesbet de Haas MSc 

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

- Raisa Huijsmans MSc 

T: 070 344 0623, e: r.huijsmans@nwo.nl  

- Secretariaat PROO 

t: 070 344 0973, e: proo@nro.nl 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

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

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

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

10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag 

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

werkdagen een reactie. 

5.2 Overige informatie 

Het meest recente TIMSS-onderzoek is TIMSS 2015. Voor het beschrijven van de 

methoden en technieken is het technisch rapport van TIMSS 2015 zeer relevant. 

Dit rapport is gepubliceerd op de website van de TIMSS & PIRLS International 

Study Center (ISC). De taakomschrijving van de National Research Coordinator 

(NRC) en de National Study Center (NSC) kan als inspiratie dienen voor de 

beschrijving van de rollen in het team. Dit bestand is als bijlage aan de 

financieringspagina toegevoegd. 

 TIMSS 2015 curriculumraamwerk: 

http://timss.bc.edu/timss2015/frameworks.html  

 Methods and procedures in TIMSS and PIRLS 2011: 

http://timssandpirls.bc.edu/methods/  

 TIMSS 2011 International Mathematics Report 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-

mathematics.html  

 TIMSS 2011 International Science Report 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-science.html  

 TIMSS 2011 Nederlands rapport 

https://www.utwente.nl/bms/timssenpirls/publicaties/Rapport.pdf  

 Overige TIMSS downloads:  

http://timssandpirls.bc.edu/isc/publications.html  

 

 

mailto:l.dehaas@nwo.nl
mailto:r.huijsmans@nwo.nl
mailto:proo@nro.nl
http://timss.bc.edu/timss2015/frameworks.html
http://timssandpirls.bc.edu/methods/
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-science.html
https://www.utwente.nl/bms/timssenpirls/publicaties/Rapport.pdf
http://timssandpirls.bc.edu/isc/publications.html
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