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Hoofdstuk 1: Inleiding / Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 
In deze call for proposals op het gebied van Human Capital komen vraagstellingen 
vanuit twee uitdagingen voor de samenleving van morgen samen: de ambitie vanuit 
de innovatieve creatieve sector om een internationale koploper te worden en de 
versterking van menselijk kapitaal voor de Nederlandse samenleving. Onder Human 
Capital wordt hierbij het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke 
vaardigheden van werknemers verstaan. 
 
In het topsectorenbeleid van de Rijksoverheid wordt de aandacht nadrukkelijk 
gevestigd op het belang van Human Capital (menselijk kapitaal) voor de innovatie 
en concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Alle negen topteams van 
de topsectoren hebben een Human Capital Agenda (HCA) opgesteld en gezamenlijk 
hebben de topsectoren het Masterplan Bèta en Technologie (MB&T) uitgebracht, 
waarin om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve impuls van het onderwijs en 
de beroepsbevolking wordt gevraagd. 
 
De ambitie van de Topsector Creatieve Industrie is om van Nederland in 2020 de 
meest creatieve economie van Europa te maken. Om deze ambitie werkelijkheid te 
laten worden is het nodig om de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te 
ontwikkelen. NWO ziet het als haar taak om in samenwerking met anderen de 
kennisbasis voor de Topsector Creatieve Industrie te versterken en (kennisbenutting 
van) onderzoek ten behoeve van deze sector te stimuleren. In de Human Capital 
Agenda van de Creatieve Industrie staat dat het hiervoor noodzakelijk is om te 
beschikken over voldoende en hoogwaardig menselijk kapitaal, slimmere, 
efficiëntere organisatievormen en een goede aansluiting tussen innovatie en mensen 
om zodoende het fundament van belangrijke Nederlandse economische 
(top)sectoren over de volle breedte te kunnen versterken. 
 
Deze call for proposals richt zich op de vraag hoe het onderwijs het beste kan 
inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt, zoals 
bijvoorbeeld beargumenteerd in de studie ‘Investeren in skills en competenties’ van 
het CPB en de UvA, in het rapport van de WRR ‘Naar een lerende economie’ en het 
advies van de Onderwijsraad ‘Naar een eigentijds curriculum’.  
 
Dit programma voor Human Capital gaat dieper in op deze maatschappelijke 
discussie. Centraal hierbij staat het concept van de zogenoemde 21e-eeuwse 
vaardigheden. Het belang hiervan lijkt namelijk toe te nemen. Enerzijds zien we dat 
het belang van deze vaardigheden inmiddels niet meer alleen geldt voor hoger 
opgeleiden, maar over de volle breedte van de werkzame bevolking. Anderzijds vindt 
er ook een verschuiving in aandacht plaats binnen deze vaardigheden, namelijk in 
de richting van een groter wordend belang van digitale geletterdheid en creativiteit. 
 
Aanvragen in deze call kunnen voortbouwen op bestaande initiatieven die zijn 
ingediend binnen het Creatieve Industrie-programma voor KIEM, ‘Kennis Innovatie 
Mapping’. 
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Over de financiers 
NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) initieert, stimuleert en 
financiert hoogwaardig onderzoek op het gebied van de maatschappij- en 
gedragswetenschappen. Maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek levert 
een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke 
vraagstukken.  
 
De Sociale Infrastructuur Agenda (SIA) bundelt samenhangend hoogwaardig 
onderzoek, gericht op het versterken en innoveren van het sociaal-maatschappelijke 
fundament van de Nederlandse economie. Wil Nederland met succes de 
economische, technologische en maatschappelijke uitdagingen aangaan waarop 
topsectoren zijn gericht, dan zijn er tevens impulsen nodig op het terrein van 
arbeidsmarkt, onderwijs, welzijn, veiligheid en duurzaamheid. Het doel is om het 
fundament van de Nederlandse kenniseconomie te versterken met 
wetenschappelijke kennis voor publieke en private organisaties. De SIA kent zes 
roadmaps, waarvan Human Capital er één is. Dit speerpunt is gericht op het 
zorgdragen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig menselijk kapitaal. 
 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
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 doet dit onder andere door subsidie te verlenen voor 
praktijkgericht onderzoek. Dit type onderzoek binnen het NRO wordt uitgevoerd in 
en met de praktijk en levert niet alleen wetenschappelijke kennis maar ook concrete 
producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die bijdragen 
aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de kennisbasis 
over onderwijs. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget voor deze call is maximaal 2 miljoen euro, waarvan 1 
miljoen euro is beschikbaar gesteld door NWO MaGW en 1 miljoen door het NRO. 
Binnen de onderzoeksprojecten werken wetenschappelijke onderzoekers samen met 
niet-universitaire partners. Deze partners leveren tevens een bijdrage van minimaal 
25% van het bij NWO aan te vragen bedrag aan het onderzoeksproject, waarvan 
minimaal de helft cash en het eventueel resterende deel in kind. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 17 maart 2015. 
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2 Doel 

De hoofddoelstelling van dit programma is zowel het verdiepen van 
wetenschappelijke kennis door verdere theorie- en conceptontwikkeling over 21e-
eeuwse vaardigheden, als het samen met niet-academische partners cocreëren van 
kennis voor praktijktoepassingen. 
 
Het begrip 21e-eeuwse vaardigheden werd geïntroduceerd door de OESO in haar 
publicatie over ‘21st century skills’. De vaardigheden die de OESO onderscheidt zijn 
digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, 
samenwerken en communiceren. Er heerst een breed gedeeld gevoel dat deze 
hogere-orde-vaardigheden essentieel zijn voor een succesvolle participatie op de 
arbeidsmarkt. Op dit moment ontbreekt het echter aan gesynthetiseerde en 
gestructureerde kennis over het hoe en waarom deze vaardigheden een rol spelen. 

  
De OESO concludeert hierover in haar rapport ‘Towards an OECD Skills Strategy’ 
(2011, pp. 29): “Numerous efforts have been made to identify ‘key competences’ 
and ‘employability skills’ over the past decades. However, apart from the universally 
acknowledged importance of basic literacy and numeracy skills, there is little hard 
evidence of what other skills are required for workers to obtain better labour 
outcomes and cope with a more fluid labour market”. 
 
Op dit moment mist de noodzakelijke kennisbasis om een gestructureerd debat te 
voeren over de vraag hoe en in welke mate 21e-eeuwse vaardigheden een plek 
moeten krijgen in het curriculum. In haar rapport ‘Naar een lerende economie’ stelt 
de WRR daarom dat verzakelijking van het debat over onderwijsinhoud nodig is. Dit 
onderzoeksprogramma probeert deze discussie te verrijken met enerzijds 
theoretische en conceptuele vernieuwing en anderzijds met het komen tot in de 
empirie gegronde praktijktoepassingen. 
 
Vanaf de praktijkkant van het onderwijs bekeken is deze (hernieuwde) aandacht 
voor hogere-orde-vaardigheden een uitdaging en roepen ze fundamentele 
onderzoeksvragen op. Bijvoorbeeld over wanneer er in het curriculum aandacht 
dient te worden besteed aan deze vaardigheden en of het onderwijs daarvoor de 
meest geschikte plek is. 

 
Het aanleren van in het bijzonder deze vaardigheden vindt namelijk niet alleen 
plaats in een formele schoolcontext, maar ook buiten de reguliere lestijden en 
gedurende de gehele levensloop. Dit onderzoeksprogramma staat daarom open voor 
onderzoek van voor-en vroegschoolse educatie, via het funderend onderwijs (basis- 
en voortgezet onderwijs), het mbo en het hoger onderwijs tot het onderwijs 
gedurende de rest van het leven (ten behoeve van algemene ontwikkeling of ter 
voorbereiding op of in het kader van beroepsuitoefening). Deze eisen aan het 
onderwijs zijn relatief nieuw en dit roept fundamentele onderzoeksvragen op. 
 
Fundamentele onderzoeksvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 
- Op welke wijze kunnen 21e-eeuwse vaardigheden worden geleerd en welke 
bevorderende en belemmerende (cognitieve, psychische en sociale) factoren zijn 
hiervoor vast te stellen?  
- Op welke wijze en op welk moment in de levensontwikkeling kunnen deze 
vaardigheden het beste worden aangeleerd, rekening houdend met de diverse 
ontwikkelstadia en de overige onderdelen van het onderwijscurriculum? 
- Welke mechanismen verklaren de verwerving van 21e-eeuwse vaardigheden en 
wat betekent dat voor de inrichting van succesvolle leeromgevingen? 
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- Hoe groot is de individuele en maatschappelijke opbrengst van het aanleren van 
21e-eeuwse vaardigheden en treedt hier verandering in op? Sluiten deze 
vaardigheden aan bij de dynamiek die ontstaat door de veranderende arbeidsmarkt? 
Vergen de verschillende sectoren in de arbeidsmarkt een differentiatie aan 
vaardigheden? 
- Hoe beïnvloedt de verwerving van het ene type vaardigheid de ontwikkeling van 
het andere type en in hoeverre bouwen de vaardigheden op elkaar voort of 
versterken elkaar? 
- Op welke wijze leert de beroepsbevolking 21e-eeuwse vaardigheden? Is nascholing 
een vereiste of worden deze vaardigheden informeel en deels buiten de werkvloer 
geleerd? In hoeverre kan nascholing en ‘leren op de werkvloer’ helpen bij het 
bestendigen en verbeteren van deze vaardigheden?  
- In hoeverre kan het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden het functioneren van 
mensen in werk- en teamverband bevorderen? Welke rol kunnen organisaties spelen 
bij het aanleren van deze vaardigheden? 
- Hoe kunnen nieuwe onderwijsmethoden en software, zoals serious gaming, worden 
ingezet om de motivatie voor en het niveau van 21e-eeuwse vaardigheden te 
verhogen? Wat is de optimale inzet voor deze nieuwe vormen van leren 
(interactiever, spelenderwijs) en hoe kunnen deze helpen bij het monitoren van de 
voortgang van de individuele leerling? 
 
Aansluitende kennisvragen voor (onderwijs)praktijktoepassingen: 
- Wat hebben docenten nodig om het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden te 
integreren in hun onderwijs? 
- Zijn er vanuit het onderzoek ‘good practices’ te formuleren voor het leren van 21e-
eeuwse vaardigheden? 
- Wat zijn de consequenties van de resultaten op de hierboven genoemde 
onderzoeksvragen voor de praktijk van het onderwijs? 
- Op welke manier kunnen commerciële partijen een rol spelen bij het ontwikkelen 
van producten en diensten voor het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden, zowel 
in het onderwijs als in de bedrijfspraktijk? 
 
Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek in deze Call for Proposals is 
de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals 
gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren van de 
onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding 
van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. 
Voor de professionals in de praktijk kan het onderzoek tevens als leerervaring 
dienen voor hoe op een systematische manier problemen gesignaleerd kunnen 
worden en hoe een vraagstelling ontwikkeld en beantwoord kan worden. Een ander 
belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat nadrukkelijk voldaan moet 
worden aan wetenschappelijke criteria voor onderzoekskwaliteit én dat de resultaten 
toepasbaar zijn in de praktijk. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Het Human Capital-programma is interdisciplinair en transdisciplinair van aard en 
gericht op samenwerking tussen academische partijen, bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties (inclusief het onderwijs) en andere kennisinstellingen. 
Om hiertoe te komen, dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken 
samenwerkingspartners een consortium op te richten.  
 
Elk projectvoorstel heeft één hoofdaanvrager. Een aanvraag voor financiering kan 
namens een consortium worden ingediend door een hoogleraar of universitair 
(hoofd)docent werkzaam aan een Nederlandse universiteit, dan wel een NWO- of 
KNAW-instituut. Deze hoofdaanvrager dient een dienstverband te hebben voor ten 
minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van de financieringsperiode. 
Ander universitair personeel kan als mede-aanvrager worden opgenomen. De niet-
universitaire partners dienen als samenwerkingspartner op de aanvraag te worden 
opgenomen. Een consortium dient te bestaan uit ten minste twee 
onderzoeksinstellingen. 
 
Lectoren die bij hogescholen zijn aangesteld, kunnen als medeaanvrager optreden. 
Het onderzoek kan daarmee gedeeltelijk aan de instelling van de lector uitgevoerd 
worden, mits de hoofdaanvrager de begeleiding van de aan te stellen onderzoeker 
waarborgt.  
  
De hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) dienen gedurende de periode waarover 
subsidie wordt gevraagd betrokken te kunnen blijven bij het onderzoek waarop de 
aanvraag betrekking heeft. De werkgever dient de aanvragers in de gelegenheid te 
stellen zorg te dragen voor een adequate begeleiding van het onderzoek gedurende 
de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

De bij NWO aan te vragen subsidie bedraagt minimaal € 400.000 en maximaal 
€ 600.000. Met het beschikbare budget voor deze ronde kunnen ongeveer vier 
projecten gehonoreerd worden. Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking 
van zowel de personele als de materiële kosten die voor het onderzoek moeten 
worden gemaakt. In het onderzoeksvoorstel dienen minimaal twee onderzoekers 
(promovendi of postdoctoraal onderzoekers) aangesteld te worden. De looptijd van 
het programma, en daarmee tevens de maximale looptijd van het onderzoek, is vijf 
jaar. Een belangrijk aspect van dit programma vormt de kenniscocreatie tussen 
onderzoekers met samenwerkingspartners en gebruikers. De 
samenwerkingspartners kunnen geen beroep doen op het door NWO beschikbaar 
gestelde budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden 

Inzet vanuit samenwerkingspartners en gebruikers 
De niet-academische samenwerkingspartner(s) (waaronder bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties - inclusief onderwijsorganisaties - en andere 
kennisinstellingen) in het consortium dient/dienen een concrete bijdrage te leveren 
aan het onderzoek. Deze bijdrage komt overeen met minimaal 25% van het bij NWO 
aan te vragen budget, de zogenaamde cofinanciering. Minimaal 12,5% van het bij 
NWO aan te vragen budget dient cash-cofinanciering te zijn. Deze cash-
cofinanciering wordt toegevoegd aan het bij NWO aan te vragen subsidiebedrag en 
dient te worden opgenomen in de begroting. NWO is hoofdfinancier en de 
cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij NWO aangevraagde budget. De 
bijdrage in de vorm van cofinanciering moet in een brief bij de uitgewerkte aanvraag 
bevestigd worden door de private en/of publieke partners die als medefinancier 
optreden (‘letter of commitment’; zie ook paragraaf 3.4). De cash-bijdrage zal na 
honorering door NWO bij de partners worden geïnd en met de NWO-subsidie in 
tranches aan u worden uitgekeerd. Van scholen wordt geen cash-bijdrage verwacht, 
maar in kind-deelname wordt wel aangemoedigd. 
 
Personele kosten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van op het onderzoek aan 
te stellen 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 ten minste zes 
maanden voor de einddatum de overeenkomst schriftelijk opzegt. 
 
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 

- Een promovendus kan alleen vanaf het eerste jaar worden aangesteld. 
- De aanstellingsduur bedraagt maximaal vier jaar, de aanstellingsomvang 

1,0 fte. 
 
Postdoconderzoeker 

- Een postdoconderzoeker is op het moment van de aanstelling 
gepromoveerd, of de promotiedatum is vastgesteld en vindt binnen zes 
maanden na aanstelling plaats. 

- De aanstellingsduur voor een postdoconderzoeker bedraagt minimaal twee 
en maximaal vier jaar. 

- Een deeltijdaanstelling (minimaal 0,5 fte) is mogelijk, mits dit wordt 
aangegeven in de subsidieaanvraag.  

 
Vervangingssubsidie 
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Hoogleraren, Universitair (hoofd)docenten en medewerkers van hbo-instellingen 
kunnen voor een gedeelte van hun onderwijstaken worden vrijgesteld door middel 
van een vervangingssubsidie, zodat zij zich voor een bepaalde periode kunnen 
wijden aan onderzoek ten behoeve van het Human Capital-project. Een 
vervangingssubsidie voor het verrichten van onderzoek wordt alleen toegekend 
indien de aanvrager kan aantonen dat een promovendus of postdocsubsidie niet in 
het beoogde doel voorziet. Uit de vervangingssubsidie kunnen de salariskosten 
worden gedekt van de vervanger (met als salarispeil het niveau van een postdoc). 
Een vervangingssubsidie kan voor maximaal vier jaar worden aangevraagd met een 
maximumaanstelling van 0,4 fte per jaar. 
 
Het is mogelijk en kan meerwaarde hebben om (een gedeelte van) het onderzoek uit 
te voeren bij één van de samenwerkingspartners in het consortium. Waar van 
toepassing dient dit in het onderzoeksvoorstel beargumenteerd te worden. 
 
Materiële kosten 
Er kan financiering aangevraagd worden ter dekking van materiële kosten, zoals: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 
verbruiksgoederen, m.u.v. computers. 

- het houden van interviews en enquêtes. 
- de aanschaf van databestanden. 
- reis- en verblijfkosten. 
- het organiseren van (internationale) workshops en bijeenkomsten. 

 
Niet alle aan het onderzoek gerelateerde kosten worden evenwel vergoed: 

- kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra en kosten voor 
het gebruik van laboratoria komen niet in aanmerking voor subsidie; 

- ook huisvestings-, overhead-, en afschrijvingskosten komen niet voor 
subsidie in aanmerking; 

- kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen, of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een 
universiteit of onderzoeksinstituut moeten worden gerekend, komen 
evenmin in aanmerking voor een vergoeding. 

 
Niet vergoed worden verder: 

- kosten die zijn gemaakt ter verkrijging van een accountantsverklaring; 
- kosten gemaakt voor het bemiddelen voor, en/of verwerven en uitvoeren 

van contractresearch, inclusief de daaraan toe te rekenen overige indirecte 
kosten; 

- reserveringen voor toekomstige kosten c.q. reservevorming. 
 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden. Materiële kosten mogen maximaal 20% van het totale projectbudget 
beslaan. NWO kan bij de toekenning van een subsidie, vanwege budgettaire 
overwegingen, besluiten niet het gehele bedrag aan aangevraagde materiële kosten 
toe te kennen. 
 
Bench fee 
Aan promovendi en postdoconderzoekers wordt een persoonsgebonden bench fee 
toegekend. Dit is een vast bedrag ten behoeve van de onderzoeker om te besteden 
aan bijvoorbeeld congresbezoek of de 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. 
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3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: het indienen van een 
intentieverklaring en het uitgewerkte voorstel. Let op! Een uitgewerkte aanvraag 
kan alleen worden ingediend als eerder een intentieverklaring is ingediend. 
 
De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 13 januari 2015, 
14:00 uur.  
 
De sluitingsdatum voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 17 maart 2015, 
14:00 uur.  
 
Het formulier voor de intentieverklaring kan worden gedownload via de 
financieringspagina op de website. Het formulier voor het onderzoeksvoorstel komt 
op dezelfde pagina beschikbaar kort nadat de mogelijkheid tot het indienen van 
intentieverklaringen is gesloten. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het aanvraagformulier 
(inclusief minimaal één ‘letter of commitment’). 
 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.   

 
Intentieverklaring 
De factsheet dient als intentieverklaring. De intentieverklaring dient in het Engels te 
worden opgesteld en via Iris ingediend te worden. In deze fase hoeft u dus nog geen 
volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel in te dienen. De factsheet bevat de naam en 
adresgegevens van de hoofdaanvrager, de beoogde titel van het onderzoek en een 
samenvatting van het voorgenomen onderzoek. De samenvatting omvat maximaal 
400 woorden en bevat in ieder geval: de beoogde samenstelling van het consortium 
en een beknopte beschrijving van het voorstel. Het inzenden van een 
intentieverklaring is noodzakelijk om een uitgewerkte aanvraag te mogen indienen. 
 
Aanvraagformulier 
Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld en worden alleen geaccepteerd 
wanneer het aanvraagformulier gebruikt is. Voor nadere instructies verwijzen we u 
naar het aanvraagformulier dat kan worden gedownload van de financieringspagina.  
 
Letter of commitment 
Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag moet het financieel commitment van 
publieke en private partner(s) worden bevestigd met een ‘letter of commitment’.  
Deze brief bestaat uit een expliciete verklaring van de overeengekomen financiële 
en/of gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdrage, een toelichting op hoe de 
cofinanciering wordt ingezet en een toelichting op hoe de resultaten van het 
onderzoek zullen bijdragen aan de praktijkontwikkeling. De in de brief vermelde 
bedragen moeten overeenkomen met de bedragen in het budget van de aanvraag 
en tevens moet in de brief worden vermeld dat de financiële bijdrage aan NWO zal 
worden overgemaakt. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt NWO keert na 
ontvangst van de startformulieren het volledige subsidiebedrag in tranches uit aan 
de instelling van de projectleider. De ‘letter of commitment’ dient als bijlage bij de 
aanvraag te worden toegevoegd en maakt onderdeel uit van de beoordeling. Verdere 
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afspraken dienen te worden vastgelegd in de consortiumovereenkomst (zie 
paragraaf 3.5 en de bijlage). 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

NWO raamwerk voor Publiek-Private/Publieke Samenwerking (zie bijlage) 
De consortiumpartners dienen bij aanvang van het project een overeenkomst te 
sluiten met betrekking tot de rechten (bijvoorbeeld copyrights, intellectueel 
eigendom etc.) op producten of zaken die binnen het project worden ontwikkeld.  
 
NWO hanteert een PPS-Raamwerk voor publiek-private/publieke samenwerking, 
waarin staat omschreven aan welke minimale eisen een consortiumovereenkomst 
dient te voldoen. Het betreft het vastleggen van afspraken over de consortium 
governance, financiën, publicaties, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en 
geschillen. De NWO-uitgangswaarden ten aanzien van intellectueel eigendom (IP) en 
kennisoverdracht staan in dit PPS-Raamwerk beschreven. Wanneer een onderzoeker 
een voorstel indient, dienen de consortiumpartners te bevestigen dat zij kennis 
hebben genomen van het PPS-Raamwerk, de NWO-uitgangswaarden ten aanzien 
van IP en de kennisoverdrachtsregels zoals daarin beschreven. Voordat een 
toegekend project van start gaat, dienen de projectpartners een 
consortiumovereenkomst te sluiten in overeenstemming met het PPS-Raamwerk. 
 
Het Gebiedsbestuur van MaGW houdt zich het recht voor een aanvraag op 
wetenschapsinhoudelijke, beleidsmatige of budgettaire gronden te laten inkorten of 
wijzigen als voorwaarde bij eventuele toekenning. Wordt een aanvraag toegekend, 
dan wijst MaGW doorgaans de hoofdaanvrager aan als projectleider. Deze ontvangt 
de MaGW-aanwijzingen voor projectleiders en de algemene subsidiebepalingen van 
NWO. 
 
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.  
 
MaGW monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 
onderzoek. Als uitgangspunt dienen hierbij de in de aanvraag vermelde planning en 
de beoogde opbrengsten van het onderzoek. Indien hierop een aanzienlijke afwijking 
wordt geconstateerd, behoudt MaGW zich het recht voor sancties toe te passen als 
gespecificeerd bij toekenning. 

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 

Voordat een aanvraag het beoordelingsproces kan doorlopen, wordt getoetst of de 
aanvraag aan de voorwaarden voldoet en in behandeling genomen kan worden. 
Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 van deze call for 
proposals toegepast. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken 
personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode 
Belangenverstrengeling van toepassing.  
 
Hieronder worden de verschillende stappen in het beoordelingsproces beschreven. 
Aanvragers kunnen het verloop van de beoordelingsprocedure volgen via hun 
Irisaccount. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
De subsidieaanvragen worden in eerste instantie beoordeeld en becommentarieerd 
door twee wetenschappelijke leden van een onafhankelijke internationale 
beoordelingscommissie op basis van de in deze call for proposals gepubliceerde 
beoordelingscriteria. Daarnaast zullen twee maatschappelijk leden van de 
beoordelingscommissie de subsidieaanvraag beoordelen en becommentariëren op 
basis van het criterium kennisbenutting. Daarna krijgen de aanvragers tien 
werkdagen de gelegenheid om op deze commentaren schriftelijk te reageren. De 
reactie van de aanvrager dient niet langer te zijn dan 1.500 woorden en mag geen 
ingrijpende wijziging van de oorspronkelijke subsidieaanvraag bevatten, maar alleen 
een toelichting op punten in de beoordelingscommentaren. 
 
De beoordelingscommissie adviseert vervolgens het Gebiedsbestuur Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen en de Overkoepelende Programmaraad van het NRO over 
de kwaliteit en de prioritering van de aan hen voorgelegde onderzoeksvoorstellen. 
Zij nemen op basis van dit advies, waar nodig mede op grond van 
beleidsoverwegingen, en op basis van de beschikbare middelen een toe- of 
afwijzingsbesluit.   
 
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: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
Tijdpad 
November 2014  Oproep tot het indienen van voorstellen 
13 januari 2015 Deadline indienen intentieverklaringen 
17 maart 2015 Deadline indienen uitgewerkte 

aanvragen 
Maart 2015 Vaststelling in behandeling nemen door het 

secretariaat; bericht naar aanvragers hierover 
April 2015 Schrijven reviews door 

beoordelingscommissie 
Mei 2015 Reactie door aanvragers 
Juni 2015 Vergadering en opstellen adviezen door de 

beoordelingscommissie 
Juli 2015 Besluitvorming door het Gebiedsbestuur 

MaGW en OPRO NRO 
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4.2 Criteria 

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

- de intentieverklaring is tijdig ingediend via Iris; 
- het uitgewerkte 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.     

 
Beoordelingscriteria 
Aanvragen worden door de internationale beoordelingscommissie op onderstaande 
twee criteria beoordeeld op basis van de in de aanvraag gegeven informatie. De 
criteria worden in gelijke mate gewogen. Per criterium is een aantal relevante 
aandachtspunten opgesomd. 
 
I. Wetenschappelijke kwaliteit 

A. Wetenschappelijke relevantie 
Levert het voorgestelde onderzoek een originele bijdrage aan theorie, 
methoden, ontwerp of kennis? Is het voorgestelde onderzoek innovatief? Is 
er sprake van samenwerking tussen elkaar aanvullende 
onderzoeksinstellingen? Is er interdisciplinaire samenwerking binnen en 
tussen deelprojecten in het onderzoek? Zijn er goede dwarsverbanden 
tussen de deelprojecten? Wordt inhoudelijk voortgebouwd op bestaand 
onderzoek? 

B. Vraag- en doelstellingen  
Zijn de probleemstelling en de onderzoeksvragen helder gedefinieerd, 
voldoende afgebakend en adequaat uitgewerkt? Originaliteit van de 
probleemstelling: wordt bijgedragen aan nieuwe theorievorming of 
onderzoeksmethoden, of worden originele empirische resultaten verkregen? 

C. Wetenschappelijke benadering en methoden 
Heeft het voorstel een heldere (theoretische) onderbouwing? Zijn de 
voorgestelde methoden en technieken en het voorgestelde raamwerk 
geschikt voor het realiseren van de probleemstelling en het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen?  

D. Planning en haalbaarheid 
Is het werkplan logisch van opbouw, goed gefaseerd, samenhangend en 
realistisch? Zijn de genoemde bronnen toegankelijk en geschikt om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden? Is het onderzoek duidelijk afgebakend, 
is het tijdschema haalbaar en realistisch? 

E. Past performance van de aanvragers 
Wat is de kwaliteit van de wetenschappelijke aanvragers betreffende 
publicaties, andere geleverde prestaties en resultaten van voorgaande 
financiering? 

F. Financiën en organisatie 
Is het voorgestelde onderzoek uitvoerbaar en haalbaar? Staat het 
aangevraagde budget in verhouding tot de centrale onderzoeksvraag? Wordt 
het budget adequaat ingezet? Hoe is het management van het 
onderzoeksproject geregeld? 
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II. Kennisbenutting 
A. Aansluiting op het doel van het Human Capital-programma 

In hoeverre sluit het voorstel aan op de omschrijving van het 
onderzoeksprogramma? 

B. Samenstelling van het consortium 
Wat is de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de consortiumpartijen 
voor het voorstel? Is het consortium vitaal, evenwichtig en samenhangend? 
Welke ervaring hebben de kennispartners met praktijkrelevant onderzoek? 
Is de organisatie van het consortium robuust? Wordt de samenhang 
voldoende geborgd? 

C. Kenniscocreatie met de praktijk 
Worden (eind)gebruikers effectief betrokken bij de opzet, uitvoering en 
aansturing van het onderzoek? Is het beoogde doel van de kennisbenutting 
voldoende helder? 

D. Doeltreffendheid en haalbaarheid van de aanpak 
Welke stappen worden gezet om de kennis bruikbaar te maken voor 
consortiumpartners en derden? Worden activiteiten ontplooid om de 
doelgroep te bereiken? Is de voorgestelde aanpak adequaat? Wordt het 
potentieel van het consortium optimaal benut? Tot welke opbrengsten zullen 
de specifieke acties leiden? Is de activiteit of het product geschikt voor en 
bruikbaar voor het gestelde doel en de doelgroep? 

E. Betrokkenheid consortiumpartners 
Hoe past de cofinanciering in het budget? Hoe verhoudt de verdeling van 
het budget zich in relatie tot de op te leveren resultaten en/of 
eindproducten? 

 
Prioritering 
Aanvragen die gezien hun kwalificatie voor financiering in aanmerking komen, 
worden geprioriteerd als binnen het beschikbare budget niet al deze voorstellen 
gehonoreerd kunnen worden. De prioritering geschiedt binnen het kader van de 
hierboven genoemde beoordelingscriteria. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden en deze 
call for proposals neemt u contact op met:  
 
Edwin Hubers 
e.hubers@nwo.nl 
070 349 4313 

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. 
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6 Bijlagen 
 

6.1 Regeling in-kind bijdragen door private en (semi)-publieke partijen (.pdf) 
6.2 NWO-Raamwerk voor publiek-private samenwerking (.pdf) 
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