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Hoofdstuk 1: Inleiding / Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In dit inleidende hoofdstuk van deze brochure wordt kort ingegaan op het kader en de activiteiten 
van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO). Meer informatie, bijvoorbeeld over de 
overwegingen bij het programma 2012-2015 en de aandachtspunten in het onderzoek, is te vinden 
in het PROO ‘Programma Onderwijsonderzoek 2012-2015’. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderwerpen 
van een nieuw en aanvullend onderzoeksprogramma naar excellentie in het primair, voortgezet en 
hoger onderwijs. Hoofdstuk 3 bevat informatie voor aanvragers die een aanvraag willen indienen 
binnen dit programma en hoofdstuk 4 beschrijft de beoordelingsprocedure hiervoor. Actuele 
informatie over dit programma is beschikbaar via de website van de PROO www.nwo.nl/proo. 
 
Het kader van de activiteiten van de PROO bestaat uit de opdracht die door de staatssecretaris van 
Onderwijs in 1995 gegeven werd aan NWO. De PROO is in september 1996 ingesteld door het 
Algemeen Bestuur van NWO, ressorteert onder het NWO-Gebiedsbestuur Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen en heeft als taak het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksprogramma 
op het terrein van het onderwijsonderzoek. 

Opdracht 
De PROO richt zich conform de opdracht op fundamenteel en strategisch onderzoek, 
toepassingsgericht (middel)langetermijnonderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek en 
evaluatieonderzoek. De overeenkomst over het onderwijsonderzoek tussen het ministerie van OCW 
en NWO wordt telkens voor vier jaar gemaakt met als bedoeling een doorlopend programma uit te 
voeren. 

Werkterrein 
Het werkterrein van de PROO betreft voorschoolse educatie, het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs, het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en het aanpalende 
volwassenenonderwijs, de aansluiting naar het hoger onderwijs, en de lerarenopleidingen.  

1.2 Beschikbaar budget 

Voor deze subsidieronde is voor de periode 2012-2015 een bedrag van € 1,65 miljoen gereserveerd.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitdatum 30 mei 2012. 
            



2 

Hoofdstuk 2: Doel / Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek 

2 Doel 
 
Binnen dit onderzoeksprogramma kan onderzoek verricht worden naar de in dit hoofdstuk 
beschreven thema’s. De thema’s zijn gebaseerd op de programmeringsstudie ‘Excellentieonderzoek 
in primair, voortgezet en hoger onderwijs’, verricht door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek 
(CBO) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 
programmeringsstudie is als bijlage bij deze call for proposals gepubliceerd. 
 
Voor dit onderzoeksprogramma is excellentie afgebakend tot excellentie op cognitief vlak. 
Talentontwikkeling in bijvoorbeeld muzikale of sportprestaties valt daarmee buiten het bereik van dit 
programma. 
 
Voorstellen kunnen worden ingediend op de volgende vier thema’s: 
- (Potentieel) excellente leerlingen en studenten: definiëring, signalering en motivering; 
- Docenten: differentiatie, professionalisering en een ambitieuze schoolcultuur; 
- Programma’s voor excellentiebevordering; 
- Stelselkenmerken en beleidsinterventies. 
 
Hieronder treft u een korte samenvatting aan van deze vier thema’s en een aantal richtinggevende 
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 van de programmeringsstudie bevat vragen op een groter 
detailniveau.  
 

1. (Potentieel) excellente leerlingen en studenten: definiëring, signalering en motivering 
Voor de ontwikkeling van theorievorming en als basis voor interventies is onderzoek nodig 
naar kenmerken van (en verschillen tussen) potentieel excellente leerlingen en studenten. 
In dit kader zijn onder meer de volgende vragen van belang:  
 Wat zijn de voornaamste kenmerken van (en verschillen tussen) potentieel excellente 

leerlingen en studenten?  
 Wanneer en hoe kunnen deze leerlingen en studenten het beste worden geïdentificeerd 

of gesignaleerd?  
 Hoe kunnen excellente leerlingen en studenten worden gemotiveerd en het beste 

worden gestimuleerd om hun prestaties te optimaliseren? 
 

2. Docenten: differentiatie, professionalisering en een ambitieuze schoolcultuur 
Uit onderzoek blijkt dat de rol van docenten in het onderwijs essentieel is. Dit geldt ook voor 
hun inbreng bij het signaleren en individueel begeleiden van excellente leerlingen en 
studenten. Dit roept vragen op als: 
 Welke competenties dienen docenten die aan excellente leerlingen en studenten 

lesgeven te bezitten?  
 Welke rol kunnen schoolleiders in dit verband vervullen? Hoe kan een schoolorganisatie 

een ambitieuze leercultuur onder docenten zo effectief mogelijk bevorderen? 
 Wat is de kwaliteit en de effectiviteit van de verschillende soorten lesmateriaal gericht 

op het bevorderen van de professionalisering van docenten waar het excellente 
leerlingen en studenten betreft? Op welke wijze kunnen docenten het beste opgeleid en 
getraind worden om tot een optimale begeleiding van excellente leerlingen en studenten 
te komen?  

 
3. Programma’s voor excellentiebevordering 

De vraag naar ‘wat werkt in het onderwijs’ wordt niet alleen in Nederland, maar ook in het 
buitenland nadrukkelijk gesteld. Bovendien dient te worden nagegaan waarom iets werkt en 
onder welke omstandigheden dat het geval is. Nederland kent een breed scala aan 
programma’s gericht op het bevorderen van excellentie en het optimaliseren van de 
prestaties van potentieel excellente leerlingen en studenten, zowel in de klas en op school 
als op sectoroverstijgend niveau. Vragen die in dit verband een antwoord verdienen zijn 
bijvoorbeeld: 
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 Welke programma’s en interventies voor excellente leerlingen en studenten zijn tot 
dusverre (het meest) effectief gebleken voor hun onderwijsprestaties en vervolgens hun 
positie op de arbeidsmarkt? Welke verklaringen kunnen daarvoor geboden worden?  

 
4. Stelselkenmerken en beleidsinterventies 

Vanuit het ministerie bestaat de behoefte aan meer inzicht in mogelijkheden tot 
optimalisering van het onderwijsstelsel en in de effecten van bepaalde kenmerken daarvan 
op de prestaties van excellente leerlingen en studenten. Binnen het thema 
Stelselkenmerken en beleidsinterventies worden de effecten van de huidige 
stelselkenmerken op deze prestaties onderzocht. Waar mogelijk worden ook de onlangs 
aangekondigde beleidsinterventies die verandering in deze stelselkenmerken  teweeg 
brengen daarbij meegenomen. Vragen die mogelijk een leidraad voor onderzoek bieden zijn 
onder meer: 
 Wat zijn de effecten van de huidige stelselkenmerken en recente onderwijsaanpassingen 

op de prestaties van excellente leerlingen en studenten? 
 Wat zijn de effecten van maatregelen, initiatieven en programma’s gericht op 

verbetering van de aansluiting van primair op voortgezet onderwijs en van voortgezet 
op hoger onderwijs voor excellente leerlingen? 
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Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek 

3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: 

 Nederlandse universiteiten;  
 NWO- en KNAW-instituten. 

 
Een onderzoeksaanvraag kan uitsluitend als hoofdaanvrager worden ingediend door een 
gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling voor ten minste de duur van de subsidieperiode. 
 
Bij dit programma kan een aanvrager slechts één keer als hoofdaanvrager optreden.  
 
De hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) dienen gedurende de periode waarover subsidie wordt 
gevraagd effectief betrokken te kunnen blijven bij het onderzoek waarop de aanvraag betrekking 
heeft. De instelling dient de aanvragers in de gelegenheid te stellen gedurende de looptijd van het 
aanvraagproces en het onderzoek voor een adequate begeleiding van het onderzoek zorg te dragen. 
 
Lectoren die bij hogescholen zijn aangesteld, kunnen als medeaanvrager en als projectleider 
optreden. Het onderzoek kan daarmee feitelijk aan de instelling van de lector uitgevoerd worden, 
mits de hoofdaanvrager de begeleiding van de uitvoerder waarborgt. Hoofd- en medeaanvragers 
kunnen geen subsidie voor zichzelf aanvragen. 
 
Leden van de beoordelingscommissie zijn nooit aanvragers in dezelfde ronde. 

Let op! 
Indien wordt overwogen om een aanvraag in te dienen binnen dit programma dan dient rekening te 
worden gehouden met de richtlijnen van Onderzoekstalent en TOP-subsidies van MaGW. Op de 
website van Onderzoekstalent www.nwo.nl/magw/onderzoekstalent en van TOP-subsidies 
www.nwo.nl/top/magw vindt u de meest actuele informatie.  

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 € 250.000 
beschikbaar. 
 
In de aanvraag dient aangegeven te worden waarvoor het budget gebruikt wordt. De verdeling van 
het budget en de raming van de benodigde onderzoekstijd zullen door de beoordelingscommissie 
worden beoordeeld in relatie tot de op te leveren resultaten en/of eindproducten.  
 
Personele kosten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van op het onderzoek aan te stellen 
personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk personeel en die van niet-
wetenschappelijk personeel. De duur van deze aanstellingen mag de duur van de subsidie die 
toegekend is voor het aangevraagde onderzoek nooit overschrijden. 
 
Op de subsidieverlening is het door NWO met de VSNU op 2 oktober 2008 gesloten Akkoord 
Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek 2008 van toepassing. Voornoemd akkoord is ingegaan op 
1 juli 2008, loopt tot en met 30 juni 2009 en wordt stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar, 
tenzij NWO of de VSNU tenminste zes maanden voor de einddatum de overeenkomst schriftelijk 
opzegt. 
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Wetenschappelijk personeel 
Onder wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat onderzoek verricht: promovendi en 
postdoctoraal onderzoekers. De werkzaamheden van deze personen resulteren in wetenschappelijke 
output. Per categorie gelden de volgende uitgangspunten. 

Promovendus (3 jaar) 
 Voor een onderzoeker in een tweejarige onderzoeksmaster kan aansluitend een 

driejarige promovendussubsidie worden aangevraagd. Deze driejarige periode sluit in de 
regel aan op het voortraject; 

 De aanstellingsduur bedraagt maximaal drie jaar, de aanstellingsomvang 1,0 fte. 
 
Promovendus (4 jaar, de eerste 3 jaar kunnen gefinancierd worden via dit programma) 

 Een promovendus kan alleen vanaf het eerste jaar worden aangesteld; 
 De aanstellingsduur bedraagt maximaal drie jaar, de aanstellingsomvang 1,0 fte. Het 

laatste jaar van de aanstelling valt buiten de subsidieperiode en komt niet voor subsidie 
in aanmerking. 

Postdoconderzoeker 
 Een postdoconderzoeker is op het moment van de aanstelling gepromoveerd, of de 

promotiedatum is vastgesteld en vindt binnen zes maanden na aanstelling plaats; 
 Een postdoconderzoeker is op het moment van de aanstelling niet langer dan vijf jaar 

geleden gepromoveerd; 
 De aanstellingsduur voor een postdoconderzoeker bedraagt minimaal twee en maximaal 

drie jaar; 
 Een deeltijdaanstelling (minimaal 0,5 fte) is mogelijk, mits bij indiening aangevraagd. 

De eventuele kosten voor wijziging van de aanstellingsomvang bij of na de start van het 
onderzoek worden niet door NWO/PROO vergoed. 

Materiële kosten 
In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van materiële kosten, zoals: 

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

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

 reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek, maar niet zijn bedoeld voor 
congres- of werkbezoek; 

 onkosten die verband houden met de disseminatie van onderzoeksresultaten en 
kennisoverdracht. 

 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te worden. Bij 
aanvang van het onderzoek wordt 80% van de toegekende materiële kosten in één keer uitgekeerd, 
na afronding van het onderzoek de resterende 20%. De PROO behoudt zich het recht voor bij de 
toekenning van een subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele bedrag aan 
aangevraagde materiële kosten toe te kennen. 
 
De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of technische hulp die tot 
het gebruikelijke voorzieningenpakket van een onderzoeksinstelling gerekend moeten worden en de 
kosten voor computergebruik bij rekencentra, alsmede voor het gebruik van laboratoria komen niet 
in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich 
meebrengt dat aantoonbaar uitgaat boven het normale gebruik. Bovendien kunnen uitsluitend die 
kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek uit de subsidie worden bestreken. Er kunnen 
derhalve bijvoorbeeld geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten uit de 
toegekende subsidie worden bekostigd. 
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Bench fee 
Aan promovendi en postdoconderzoekers wordt een persoonsgebonden bench fee toegekend. Dit is 
een vast bedrag ten behoeve van de onderzoeker (bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de 
dissertatie). De hoogte van de bench fee is vastgesteld op maximaal € 5.000,- en is afhankelijk van 
het type onderzoeker en de aanstellingsduur. Het toegekende bedrag wordt separaat en ineens ter 
beschikking gesteld. 

Financiering 
Subsidie wordt toegekend aan de hoofdaanvrager voor een periode van maximaal drie jaar met als 
uiterste einddatum 31 december 2015. Verlenging of uitstel tot na de einddatum is niet mogelijk. 
Continuering van de subsidie is afhankelijk van de goedkeuring van de jaarlijkse 
voortgangsrapportages. 
 
De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de toekenningsbrief 
genoemde tranches. De laatste tranche wordt uitgekeerd na goedkeuring van het eindverslag en de 
financiële verantwoording. 

Cofinanciering 
Cofinanciering (eventueel in natura) door medeaanvragers of partners die deel uitmaken van het 
onderzoeksteam is welkom en wordt gestimuleerd, maar is geen noodzakelijke voorwaarde. Middels 
cofinanciering kan het totale projectbudget door de bijdrage van medeaanvragers boven € 250.000 
uitstijgen (het subsidiemaximum blijft € 250.000). Indien hiervan sprake is, dient duidelijk 
aangegeven te worden welke kosten ten laste van de subsidie komen en welke kosten door de 
partners worden gedragen.   

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 30 mei 2012, uiterlijk 11.59 uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het aanvraagformulier. 
─ De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO in.  
─ Het aanvraagformulier vindt u op de subsidiepagina van dit programma op de NWO-

website. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF bestand toe aan de Iris 
factsheet.   

 
Een aanvraag omvat een beschrijving van de centrale onderzoeksvraag, de thematiek, de 
voorgestelde methodologie, de relevantie voor de onderwijspraktijk, de producten die opgeleverd 
worden en de manier waarop de centrale onderzoeksvraag beantwoord zal worden. 
 
De aanvrager dient zich bij het voorbereiden van het onderzoeksvoorstel te houden aan de in het 
aanvraagformulier opgenomen vragen en de toelichting hierop. Voor de aanvraag mag de uitwerking 
van de vragen ‘beschrijving van het programma’ en ‘onderzoeksplan’ de omvang van 2.500 woorden 
niet overschrijden. De aanvrager dient in de aanvraag aan te geven hoeveel woorden zijn gebruikt. 
De gevraagde literatuurlijst telt niet mee bij het tellen van de woorden, maar bevat maximaal 35 
referenties. Alle vragen op het aanvraagformulier dienen te worden beantwoord. Bij het 
aanvraagformulier gevoegde bijlagen worden niet betrokken in de beoordeling. De aanvraag dient in 
het Engels te worden opgesteld.  

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Aanvragers kunnen uitsluitend voorstellen indienen voor de thema’s zoals omschreven in hoofdstuk 
twee. Onderzoekers dienen aan te geven welk(e) thema(’s) het betreft. Onderzoeksvoorstellen die 
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hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Het is aan de aanvrager om te 
beargumenteren waarom een aanvraag op een bepaald thema betrekking heeft. 
 
Van een hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij of zij bereid is om de wetenschappelijke, 
organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het te subsidiëren onderzoek op zich te 
nemen. Dit houdt onder meer in dat de hoofdaanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zal zorg 
dragen voor de dagelijkse begeleiding van de onderzoeker en de coördinatie van het onderzoek, 
alsmede voor het tot stand komen van voortgangsrapportages, tussentijdse rapportages, het 
wetenschappelijk eindverslag en de financiële verantwoording. Tevens wordt een hoofdaanvrager 
geacht jaarlijks een presentatie over de voortgang van het onderzoek te verzorgen tijdens een 
workshop die de PROO in het kader van het programma Excellentie in het primair, voortgezet en 
hoger onderwijs zal organiseren. 
 
Voor deze subsidieronde is voor de periode 2012-2015 een bedrag van € 1,65 miljoen gereserveerd. 
De verwachting is daarom dat ongeveer 7 projecten gehonoreerd kunnen worden.  
 
Er is door het Ministerie van OCW een indicatieve verdeling gemaakt voor spreiding van de te 
honoreren voorstellen over de verschillende onderwijssectoren: 
- Primair onderwijs: 3 voorstellen 
- Voortgezet onderwijs: 3 voorstellen 
- Hoger onderwijs: 1 voorstel. 
 
Bij voorkeur worden ook enkele sectoroverstijgende voorstellen gehonoreerd. Hierdoor kan 
afgeweken worden van de indicatieve verdeling over de sectoren. Daarnaast wordt een evenwichtige 
verdeling over de 4 thema’s nagestreefd. Bij voorkeur worden ook enkele voorstellen die thema’s 
combineren gehonoreerd. 
 
Een toegekend onderzoekstraject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te starten, anders 
wordt het subsidiebesluit ingetrokken. 
 
Alle resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit programma dienen vrij gepubliceerd 
te worden.  

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch aanvraagsysteem. 
Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager 
is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 
 
Indien de hoofdaanvrager nog geen Irisaccount heeft, dient deze 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 Iris account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken 
om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris helpdesk. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan 
worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk 
toegepast. 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-
medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.  
 
NWO gebruikt met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe kwalificatie voor beoordeelde 
aanvragen. Informatie over de kwalificatie vindt u op de NWO website: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
De subsidieaanvragen worden in eerste instantie beoordeeld en becommentarieerd door twee 
wetenschappelijke leden van een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie, die door de 
PROO is ingesteld. Daarnaast zal een maatschappelijk lid van de beoordelingscommissie de 
subsidieaanvraag beoordelen en becommentariëren op basis van het criterium maatschappelijke 
relevantie. Daarna krijgen de aanvragers vijf werkdagen de gelegenheid om op deze commentaren 
te reageren. De reactie van de aanvrager dient niet langer te zijn dan 1.000 woorden en mag geen 
wijziging van de oorspronkelijke subsidieaanvraag bevatten, maar alleen een toelichting op punten 
in de beoordelingscommentaren. 
 
De beoordelingscommissie bespreekt vervolgens de aanvraag, de commentaren van de leden van de 
beoordelingscommissie en de reactie van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk 
advies op voor de PROO over de kwaliteit van de aanvraag. De adviezen komen tot stand in het 
kader van de vigerende wetenschappelijke criteria. 
 
Indien het aantal voorstellen dat volgens de beoordelingscommissie voor subsidiëring in aanmerking 
komt hoger is dan het aantal dat binnen het beschikbare budget gehonoreerd kan worden, dan 
prioriteert de commissie deze voorstellen. De beoordelingscommissie brengt vervolgens een advies 
uit aan de PROO, zowel over de beoordeling van de aanvragen afzonderlijk als – indien van 
toepassing – de prioritering van de aanvragen. 

Vaststelling kwalificaties 
De adviezen van en prioritering door de beoordelingscommissie worden door de PROO besproken en 
getoetst. Op grond van de adviezen van de beoordelingscommissie, stelt de PROO vervolgens van 
iedere aanvraag afzonderlijk de definitieve kwalificatie en de eventuele prioritering vast. 

Honorering 
 
De prioritering resulteert in een rangorde. Op basis van deze rangorde en het beschikbare budget 
neemt de PROO een besluit over honorering. Hierbij kan de PROO beleidsoverwegingen (spreiding 
van voorstellen over de verschillende thema’s en over de onderwijssectoren) in aanmerking nemen. 
De aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de besluitvorming door de PROO 
de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

Na toekenning 

Binnen drie maanden starten 
Een toegekend onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te starten, anders 
wordt het subsidiebesluit ingetrokken. Voor de start dienen de personalia van de uitvoerder aan de 
PROO te zijn doorgegeven aan de hand van het personeelsinformatieformulier. De datum waarop de 
uitvoerder daadwerkelijk wordt aangesteld, beschouwt het secretariaat van de PROO als werkelijke 
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startdatum van het onderzoek en zal door het secretariaat als zodanig in de financiële administratie 
worden opgenomen. 

Tussentijdse wijzigingen melden 
Hoofdaanvragers van wie een project is gehonoreerd, zijn altijd verplicht de PROO schriftelijk op de 
hoogte te stellen van eventuele personeelswijzigingen of tussentijdse koerswijzigingen in het 
onderzoek. De PROO dient akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. 

Monitoring voortgang onderzoek 
Om de procesbewaking van het lopende onderzoek te waarborgen, gebruikt de PROO een intensieve 
monitoring. Deze is niet alleen bedoeld voor het afleggen van verantwoording voor de toegekende 
subsidie, maar ook om de link met het onderzoeksprogramma te verstevigen.  
 
De volgende elementen zijn daarom in het systeem van monitoring en projectbeheer toegevoegd: 

Communicatieplan 
De PROO-voorlichter overlegt met programmaleiders en uitvoerders van onderzoeksprojecten op 
welke wijze onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. 

Voortgangsrapportages en presentaties 
Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgevraagd. Deze rapportage dient als verantwoording 
van de toegekende subsidie. Ook dient jaarlijks tijdens een door de PROO te organiseren workshop 
een presentatie over de voortgang van het onderzoek te worden verzorgd. 
 
Oplevering tussentijdse resultaten 
Gezien het beleidsgedreven karakter van dit onderzoeksprogramma dienen bij de uitvoering van het 
project waar mogelijk tussentijdse resultaten opgeleverd te worden. 
 
Vakpublicatie 
Bij toekenning dient ten minste één Nederlandstalige vakpublicatie opgeleverd te worden. 

Eindverslag 
Aan het eind van de subsidieperiode dient de hoofdaanvrager, conform de subsidiebepalingen van 
NWO, een eindverslag op te stellen en een financiële verantwoording in te dienen. Het eindverslag 
bevat ook alle tot dan toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde 
wetenschappelijke output. Tevens dient de hoofdaanvrager een gedetailleerde planning van 
oplevering van de overige wetenschappelijke output op te stellen. Na goedkeuring van het 
eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie vastgesteld. 

Output 
Het onderzoek zal pas succesvol zijn afgerond als minimaal de in de aanvraag genoemde 
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke output aan de PROO ter beschikking is gesteld. Voor 
dissertaties en rapporten geldt dat hiervan steeds 15 exemplaren naar het PROO-secretariaat 
gestuurd dienen te worden. Alle overige publicaties en/of lesmateriaal kunnen in hun definitieve 
vorm elektronisch worden aangeleverd. 
 
Indien er geen sprake is van overmacht en wanneer de hoofdaanvrager binnen de gestelde termijn 
de output niet oplevert, dan wordt het onderzoek op basis van het eindverslag vastgesteld. Het 
onderzoek wordt dan beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat de laatste 
subsidietranche niet wordt uitgekeerd. 
   
  Tijdpad 

 
Maart 2012 Oproep tot het indienen van voorstellen 
30 mei 2012 Deadline indienen voorstellen 
Mei 2012 Vaststelling in behandeling nemen door het 

secretariaat; bericht naar aanvragers hierover 
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Juni 2012 Opstellen preadviezen door de 
beoordelingscommissie 

Begin juli 2012 Reactie door aanvragers 
Augustus 2012 Vergadering en opstellen adviezen door de 

beoordelingscommissie 
September 2012 Besluitvorming door de PROO 

4.2 Criteria 

Criteria voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
Het PROO-secretariaat gaat na of de aanvraag aan de volgende criteria voor indiening voldoet: 

 De hoofdaanvrager heeft op het moment van indiening van de aanvraag geen aanvraag 
als hoofdaanvrager in MaGW Onderzoekstalent of TOP-subsidies in behandeling; 

 Een aanvrager kan slechts één keer als hoofdaanvrager optreden in deze ronde; 
 Het voorstel is tijdig ingediend via Iris; 
 De aanvraag is in het Engels opgesteld; 
 Er is gebruikgemaakt van het verplichte aanvraagformulier; 
 Alle vragen zijn beantwoord; 
 Het maximale aantal woorden wordt niet overschreden; 
 De aangevraagde onderzoeksformatie valt binnen de criteria. 

Criteria voor de beoordeling van de aanvraag 
Voorstellen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
 
- Wetenschappelijke kwaliteit 
 - Probleemstelling 
 - Opzet en methoden 
 - Organisatie en haalbaarheid 
 - Onderzoeksgroep 
 
- Wetenschappelijke betekenis 
 - Wetenschappelijk belang 
 - Originaliteit 
 - Wetenschappelijke meerwaarde 
 - Verwachte wetenschappelijke output 
 
- Maatschappelijke relevantie 
 - Relevantie voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid 
 - Potentieel gebruik onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk 
 - Disseminatie van resultaten 

- Relatie tussen aangevraagde middelen en op te leveren resultaten en/of (eind)producten 
 
Bij de selectie van de gekwalificeerde voorstellen laat de PROO naast de kwaliteitscriteria ook 
beleidsmatige overwegingen een rol spelen. 

Beleidsmatige overwegingen 
 Spreiding van voorstellen over de verschillende thema’s en themaoverstijgend 
 Spreiding van voorstellen over de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 

hoger onderwijs en sectoroverstijgend     
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek en deze call for 
proposals neemt u contact op met:  
 

 E. (Edwin) Hubers MSc - programma Excellentie  
 telefoon: +31 (0)70 349 43 13, e-mail: e.hubers@nwo.nl 
 mw. L. (Linda) Gabel - secretariaat 

telefoon: +31 (0) 70 344 07 03, e-mail: l.gabel@nwo.nl    
 dr. R.A. (Ruud) Strijp - secretaris PROO 

telefoon: +31 (0)70 344 05 66, e-mail: r.strijp@nwo.nl        

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de Iris helpdesk. 
Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt. 
Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 
0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-
nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan iris@nwo.nl.  

5.2 Overige informatie 

Er is geen overige informatie.  
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