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Hoofdstuk 1: Inleiding / Excellentie in het MBO en HO 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 

en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering 

van het onderwijs. 

 

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 gaat over praktijkgericht onderzoek en valt onder de verantwoordelijkheid 

van de programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (hierna: programmaraad).  

 

De programmaraad financiert praktijkgericht onderwijsonderzoek dat valt onder de 

volgende definitie:  

 

Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en levert kennis en 

concrete producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die 

bijdragen aan onderwijsontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van 

de kennisbasis over onderwijs.  

1.2 Beschikbaar budget 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor de subsidieronde 

‘Excellentie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)’ 

budget beschikbaar en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. 

 

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal € 2.820.000, 

waarvan € 1.880.000 voor het onderzoek naar excellentie in het ho en € 940.000 

voor onderzoek naar excellentie in het mbo.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 14 april 2015. 
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Hoofdstuk 2: Doel / Excellentie in het MBO en HO 

2 Doel 

In de subsidieronde Excellentie in het mbo en het ho financiert het NRO 

onderzoeksprojecten met een looptijd van minimaal twee tot maximaal vier jaar. 

Hierbij zijn de uitvoering van onderzoek en het natraject waarin de gevonden 

resultaten beschreven en verspreid worden inbegrepen. 

 

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek, zoals dat wordt gefinancierd door 

het NRO, is oplossingen te vinden voor praktijkproblemen (vragen van onderwijs-

professionals) en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het 

onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Een 

belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek 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 praktisch toepasbaar zijn in de 

praktijk. De opbrengsten van praktijkgericht onderzoek dienen zo veel mogelijk 

bruikbaar te zijn in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige 

aanpassingen. Daarom moet uit de resultaten blijken in welke onderwijscontext het 

beoogde onderzoek is uitgevoerd, zodat andere onderwijsinstellingen daaruit kunnen 

afleiden in hoeverre de resultaten ook voor hen van toepassing zijn. Tot slot geven 

de resultaten van praktijkgericht onderzoek sturing aan verder onderzoek en 

onderwijsvernieuwing. 

 

Alle resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit programma dienen 

vrij beschikbaar te zijn. Een deel van de subsidie die wordt aangevraagd, dient voor 

het beschikbaar stellen van resultaten voor andere gebruikers (kennisbenutting). In 

de aanvraag dienen de aanvragers een toelichting te geven over de manier waarop 

de resultaten door anderen gebruikt kunnen worden. Deze toelichting zal worden 

meegewogen in de beoordeling van de aanvraag.  

 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen voor twee thema’s worden ingediend: 

 Excellentie in het mbo 

 Excellentie in het ho (hbo en wo) 

In dit hoofdstuk worden deze thema’s beschreven. 

2.1 Excellentie in het mbo 

Excellentieprogramma’s in het mbo 

In de beleidsbrief van juni 2014 “Ruim baan voor vakmanschap: een 

toekomstgericht mbo” heeft de minister van OCW aangegeven dat zij een extra 

impuls wil geven aan het excellentiebeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.  

Hiervoor zijn extra middelen ter beschikking gesteld (vanaf 2015 tot en met 2018 

jaarlijks € 25 miljoen). Instellingen die extra ambities hebben om excellentie in het 

onderwijs concreet vorm te geven maken hiertoe een excellentieplan. Het 

excellentieplan is onderdeel van het kwaliteitsplan dat alle mbo-instellingen 

opstellen in het kader van de Regeling Kwaliteitsafspraken mbo. Scholen dienen dit 

plan uiterlijk 30 april 2015 in. Alle mbo-instellingen met een door de minister 
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goedgekeurd plan voor excellentie komen in aanmerking voor de extra middelen 

voor excellentie. 

 

Ieders talent moet maximaal benut worden, aldus de minister. Net als in het 

basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs moeten talentvolle 

mbo-studenten een ambitieus onderwijsprogramma aangeboden kunnen krijgen. 

Ook moeten toptalenten de mogelijkheid kunnen krijgen om na hun mbo-diploma 

binnen hun vakgebied door te groeien naar excellent vakmanschap: het 

meesterschap. 

  

Excellentie in het mbo beoogt de aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs te 

vergroten, door meer aandacht te geven voor topprestaties, rolmodellen en 

identificatie daarmee door studenten. Ervaring van het hoger onderwijs (waarin 

excellentiebeleid al sinds tien jaar vorm krijgt) leert bovendien dat onderwijs voor 

talentvolle studenten positieve gevolgen kan hebben op de kwaliteit van het 

reguliere onderwijs. Excellentiebevordering hangt samen met de professionalisering 

van docenten. Zij zijn de drijvende kracht achter goede excellentieprogramma’s. 

 

Instellingen kunnen op tal van manieren invulling geven aan excellentie. Enkele 

voorbeelden van elementen die deel uit kunnen maken van een 

excellentieprogramma: 

 Studenten nemen deel aan (intern)nationale vakwedstrijden; 

 Meester-Gezel: de beste studenten kunnen zich na hun opleiding bekwamen 

tot ‘meester’ (in overleg met de branche); 

 Internationalisering: via uitwisselingsprogramma’s kunnen studenten zich 

extra specialiseren; 

 Een extra intensieve stage bij een toonaangevend leerbedrijf; 

 Een extra onderdeel van het onderwijsprogramma, waarbij docenten een 

beroep doen op het eigen initiatief en ondernemend gedrag van studenten 

(bijvoorbeeld de productie van een businessplan of een masterclass). 

 

Nadat mbo-instellingen hun kwaliteitsplannen hebben ingediend, beoordeelt ‘MBO in 

Bedrijf’ de excellentieplannen.  

Onderzoeksprogramma excellentie mbo 

Naast de € 25 miljoen die het ministerie beschikbaar stelt voor 

excellentieprogramma's in het mbo, stelt het ministerie middels het NRO ook 

budget beschikbaar voor onderzoek naar deze excellentieprogramma's. Dit 

onderzoeksgeld is bedoeld voor consortia van onderzoekers en praktijkprofessionals 

uit mbo-instellingen die samen praktijkgericht onderwijsonderzoek willen doen naar 

hun excellentieprogramma's uit de kwaliteitsplannen. De onderzoeksplannen dienen 

nadrukkelijk aan te sluiten bij de beoogde excellentieprogramma's zoals die 

omschreven worden in de kwaliteitsplannen. In dit onderzoek staan de 

doelstellingen die de mbo-instellingen met hun excellentieprogramma's beogen 

centraal: worden die bereikt en welke factoren dragen bij aan het succes van deze 

programma’s?   

 

Bij het beoogde praktijkgerichte onderzoek gaan onderzoekers samen met één of 

meerdere mbo-instellingen na welke stappen gezet moeten worden om 

excellentieprogramma’s in te voeren en hoe dat zou moeten gebeuren met de 

grootste kans op succes. De resultaten van deze excellentieprogramma’s en de 

succesfactoren en valkuilen van de programma’s worden onderzocht. Het 

onderzoeksprogramma kan zo onder andere leiden tot suggesties die 

onderwijstellingen kunnen gebruiken voor verbetering van hun 

excellentieprogramma’s. Het is goed voorstelbaar dat de excellentieprogramma’s 

niet direct tot alle gewenste resultaten leiden. Een aanpak zou dan ook kunnen zijn, 

dat consortia op grond van eerste onderzoeksresultaten hun 
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excellentieprogramma’s bijstellen en dat vervolgens in een tweede ronde nogmaals 

wordt onderzocht in welke mate de beoogde doelstellingen bereikt worden en welke 

factoren hierin een rol spelen. Of dit mogelijk is, hangt onder andere af van de duur 

van de ingezette excellentieprogramma’s. 

 

Voor het formuleren van onderzoeksvragen is het de bedoeling dat mbo-

instellingen, in overleg met onderzoekers, hun eigen onderzoeksvragen formuleren. 

Wel dienen de onderzoeksvragen betrekking te hebben ‘hogere prestaties’, 

‘deelname’, ‘uitstraling’ of een combinatie ervan. Hieronder worden deze drie 

terreinen toegelicht en worden suggesties gegeven van onderzoeksvragen. Deze 

onderzoeksvragen zijn niet bindend, maar dienen ter inspiratie. De precieze 

doelstellingen, wat betreft hogere prestaties, deelname en uitstraling, kunnen 

immers verschillen per instelling.  

 

 Hogere prestaties 

De excellentieprogramma’s dienen ertoe dat excellentie wordt gestimuleerd. Dit 

houdt onder andere in dat talentvolle studenten door excellentieprogramma’s tot 

hogere prestaties komen (in kennis, vaardigheden en/of houding) dan talentvolle 

studenten die hier niet aan deelnemen. Deze hogere prestaties kunnen in de mbo-

opleidingen zelf, of in eventueel vervolgonderwijs, of op de arbeidsmarkt tot uiting 

komen. De aard van de hogere prestaties kan verschillen afhankelijk van de keuzes 

die mbo-instellingen maken voor de inrichting van excellentieprogramma’s. Deze 

keuzes hebben te maken met de aard van de beroepsopleiding en/of het profiel van 

de onderwijsinstelling. Ook al verschillen de mbo-instellingen in de wijze waarop ze 

excellentieprogramma’s vormgeven, de volgende vraag kan in de volle breedte van 

het aanbod gesteld worden: in welke mate leidt de invoering van excellentie-

programma’s tot hogere prestaties van talentvolle studenten (in de mbo-opleiding 

zelf, op eventuele vervolgopleidingen en/of op de arbeidsmarkt)? 

 

 Deelname 

In hun kwaliteitsplannen zullen de mbo-instellingen streven naar een bepaald 

percentage studenten dat deelneemt aan excellentieprogramma’s. Door middel van 

onderzoek kan gekeken worden of deze percentages behaald worden en hoe de 

selectie van studenten plaatsvindt. De volgende vragen kunnen hierbij gesteld 

worden:  

 In welke mate slagen de instellingen erin een goede ‘match’ te vinden 

tussen het aanbod van excellentieprogramma’s en het type student dat 

beoogd wordt voor deelname?  

 Worden beoogde percentages voor deelname aan excellentieprogramma’s 

bereikt? 

 In welke mate ervaren studenten, die deelnemen aan 

excellentieprogramma’s, meer uitdaging dan studenten die hier niet aan 

deelnemen? 

 

 Uitstraling  

Een ander doel van de excellentieprogramma’s is dat onderwijs, dat specifiek is 

gericht op talentvolle studenten, positieve gevolgen heeft voor het regulier 

onderwijs. De gedachte hierbij is, dat door deze programma’s ook het reguliere 

onderwijs zo wordt beïnvloed, dat daarin meer uitdagend onderwijs wordt verzorgd. 

Een belangrijke vraag is of we deze uitstralingseffecten zien in de praktijk. Maar 

ook: in welke mate leidt de invoering van excellentieprogramma’s tot verhoging van 

de aantrekkelijkheid van het mbo? En: in welke mate en hoe beïnvloeden 

excellentieprogramma’s de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen? Zijn er 

effecten op de contacten van de instelling met het (regionaal) bedrijfsleven? 

Daarnaast kan ook worden gekeken naar de effecten op docenten: in welke mate en 

hoe beïnvloeden excellentieprogramma’s de kwaliteit van docenten? 
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Voor de onderzoeksopzet is een belangrijk criterium, dat het onderzoeksdesign past 

bij de onderzoeksvragen van het consortium. Om betrouwbare uitspraken te doen 

bij bijvoorbeeld effect-onderzoek moet gewerkt worden met een design waarmee 

effecten gemeten kunnen worden. Afhankelijk van de vragen kan het onderzoek 

zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. 

 

De door het NRO gefinancierde onderzoeksprojecten dienen ter inspiratie van 

excellentieprogramma’s in de deelnemende onderwijsinstellingen. Het onderzoek 

dient bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van excellentieprogramma’s 

en het ontwikkelen van een duurzame excellentiecultuur. Ook de professionalisering 

van docenten zelf kan hierbij betrokken worden. Daarnaast dienen de onderzoeken 

concrete producten op te leveren die door andere onderwijsinstellingen (buiten het 

consortium) vrij gebruikt kunnen worden voor het opzetten en verbeteren van eigen 

excellentieprogramma’s.  

2.2 Excellentie in het hoger onderwijs 

Excellentie in het hoger onderwijs staat al enige tijd op de agenda. Het Sirius 

Programma dat in 2008 van start is gegaan beoogt excellentie in het hoger 

onderwijs te bevorderen. Dit programma stopt, maar het is de bedoeling dat 

instellingen voor hoger onderwijs excellentieprogramma’s nu structureel in hun 

onderwijsaanbod opnemen. Op de Summit Excellentie van 2 oktober 2014 

benadrukten veel hoger onderwijsinstellingen dat zij excellentieonderwijs blijven 

steunen. De intentie bleek eveneens uit het manifest ‘voor het excellentieonderwijs 

van de toekomst’. Het Ministerie van OCW ondersteunt deze intentie met 

financiering van onderzoek naar excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs. 

 

Het door NRO te subsidiëren onderzoek dient – na deze periode van 

excellentieprogramma’s op grond van een specifieke bekostiging– te gaan over de 

vraag hoe aandacht voor excellentie een structurele positie kan verwerven in het 

hoger-onderwijsaanbod. Daarnaast zal ook worden gekeken welke effecten deze 

programma’s hebben.  

 

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek geeft in haar Stelselrapportage 

2013 aan dat in 2015 als gevolg van de in de prestatieafspraken opgenomen 

initiatieven de diversiteit van het onderwijsaanbod zowel in het hbo als in het wo zal 

zijn toegenomen op verschillende dimensies.   

 

In de prestatieafspraken, zo blijkt uit de jaarverslagen 2012, wordt ook ingezet op 

excellentiebeleid. De commissie stelt het volgende: “Het opstarten of uitbouwen van 

excellentieprogramma’s bij universiteiten komt uitvoerig aan de orde in meer dan de 

helft van de jaarverslagen. De experimenteerfase gaat daarbij vaak over in een vaste 

plaats voor excellentie-programma’s; pilots in één opleiding worden uitgebreid naar 

alle opleidingen. Ook in het hbo krijgt excellentie bij vele instellingen aandacht in de 

jaarverslagen; er is bijvoorbeeld sprake van bundeling van programma’s in een 

omvattend Honours College als zelfstandig onderdeel. Andere hogescholen zijn nog in 

de fase van uitbreiding van pilots.” 

 

Doelstellingen excellentieprogramma’s 

Het algemene streven is om excellentie te bevorderen: ‘de beste’ studenten worden 

uitgedaagd om tot hogere prestaties te komen dan wanneer zij dit programma niet 

volgen. De specifieke richting waarin deze hogere prestaties gezocht moeten worden 

verschilt. De programma’s binnen het Sirius Programma laten dit goed zien. Er zijn 

programma’s waarin aandacht besteed wordt aan leiderschap, waar het gaat om de 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hva.nl%2Fbinaries%2Fcontent%2Fassets%2Fsubsites%2Fsummitexcellentie%2Fmanifest-2014-webv2.pdf&ei=o9ppVI32EMPCPMqpgIAC&usg=AFQjCNGSdAvaf3W8JTeumX59yoYs40qRrw&sig2=miCFiqGXT3t5yfYfsMFPXQ&bvm=bv.79142246,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hva.nl%2Fbinaries%2Fcontent%2Fassets%2Fsubsites%2Fsummitexcellentie%2Fmanifest-2014-webv2.pdf&ei=o9ppVI32EMPCPMqpgIAC&usg=AFQjCNGSdAvaf3W8JTeumX59yoYs40qRrw&sig2=miCFiqGXT3t5yfYfsMFPXQ&bvm=bv.79142246,d.ZWU
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professionaliteit van de beroepsbeoefenaar (hbo), of waar het streven naar een 

algemeen hoger niveau voorop staat. 

 

Ook al lopen de doelstellingen per instelling voor hoger onderwijs uiteen, er zijn 

niettemin ten aanzien van de effecten van de excellentie-programma’s wel een 

aantal gemeenschappelijke mogelijke gevolgen te onderscheiden: 

 

 Hogere prestaties 

De excellentie-programma’s dienen er per definitie toe, dat excellentie wordt 

gestimuleerd. Dat betekent dat de deelnemers hogere prestaties moeten vertonen 

(in kennis, vaardigheden en/of houding) dan studenten die hieraan niet deelnemen. 

De aard van de hogere prestaties kan verschillen afhankelijk van het profiel van de 

opleiding en/of de onderwijsinstelling. Zo verschillen opleidingen bijvoorbeeld in de 

aandacht die ze besteden aan ondernemerschap, creativiteit, stimuleren van 

innovatie en kritisch denken of de aandacht voor niet-cognitieve vaardigheden. Ook 

al verschillen de hogescholen en universiteiten in de formulering over de concrete 

kennis, vaardigheden en houding, de vraag blijft in de volle breedte van het aanbod: 

leidt de invoering van excellentie-programma’s tot hogere prestaties? 

 

 Deelname 

Hogescholen en universiteiten streven naar een bepaald percentage studenten dat 

deelneemt aan excellentieprogramma’s. De vraag is, of en wanneer deze 

percentages bereikt worden. Ook is van belang om na te gaan hoe de selectie 

plaatsvindt: slagen de instellingen erin een goede ‘match’ te vinden tussen het 

aanbod en het type student dat beoogd wordt voor deelname?  

 

 Uitstraling 

De excellentieprogramma’s maken deel uit van de algemene wens om excellentie in 

het hoger onderwijs te bevorderen. De gedachte hierbij is, dat door deze 

programma’s ook het reguliere onderwijs zo wordt beïnvloed, dat daarin meer 

uitdagend onderwijs wordt verzorgd en zodoende een ambitieuze studiecultuur 

bevorderd wordt. Zien we deze uitstralingseffecten in de praktijk? En: (hoe) 

beïnvloeden excellentieprogramma’s de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen? 

 

Onderzoeksopzet en -vragen 

 

Vanuit het hierboven geschetste perspectief dient op twee niveaus onderzoek naar 

excellentie in het hoger onderwijs plaats te vinden: 

 

 Excellentieprogramma’s in een structurele fase 

Onderzoekers gaan samen met een aantal instellingen voor hoger onderwijs in een 

consortium na welke stappen gezet moeten worden om excellentieprogramma's 

structureel in te voeren en hoe dat zou moeten gebeuren met de grootste kans op 

succes. Deze aanpak wordt in de praktijk eenmaal beproefd en naar aanleiding van 

het onderzoek  bijgesteld voor een tweede ronde. Ook hiervan worden weer effecten 

gemeten. 

De indicatoren voor succes hangen af van de doelstellingen zoals die door de ho-

instelling zijn geformuleerd. Hiertoe behoren in ieder geval de mate waarin de 

doelgroep-studenten worden bereikt en de prestaties van deze studenten ten 

gevolge van het excellentieprogramma. 

 

De onderzoeksprojecten dienen ter verduurzaming van excellentie-projecten in de 

deelnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast dienen de onderzoeken concrete 

producten op te leveren die door andere onderwijsinstellingen (buiten het 

consortium) vrij gebruikt kunnen worden voor het opzetten en verbeteren van eigen 

excellentieprogramma’s. 
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 Effecten van excellentiebeleid 

Naast het volgen en verbeteren van specifieke excellentieprogramma’s, moet het 

onderzoek ook inzicht bieden in de effecten van de ontwikkelde 

excellentieprogramma’s op drie gebieden die hierboven staan omschreven (hogere 

prestaties; deelname en uitstraling). De volgende vragen moeten hierbij in ieder 

geval aan bod komen: 

 Prestaties: leidt de invoering van excellentie-programma’s tot hogere 

prestaties (zowel cognitief als non-cognitief) en zo ja: welke onderdelen 

van het programma dragen daaraan bij? 

 Deelname: worden de beoogde percentages studenten behaald en slagen 

de instellingen erin een goede ‘match’ te vinden tussen het aanbod en het 

type student dat beoogd wordt voor deelname?  

 Uitstraling: hebben de excellentieprogramma’s invloed op het regulier 

onderwijs en zo ja, waaruit bestaat die? 

In dit onderzoek wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat 

excellentieprojecten als proeftuinen voor innovatie kunnen dienen en zo ook het 

gehele onderwijs van de experimenten en de innovatie kan profiteren. Bij de vraag 

naar uitstraling kan aangesloten worden bij de inzet van excellentieprojecten als 

proeftuinen voor innovatie: het gehele onderwijs kan van de experimenten en de 

innovatie profiteren. Ook de talentontwikkeling van docenten zelf kan hierbij 

betrokken worden. 

 

De consortia wordt gevraagd ook naar deze meer algemene vragen over 

excellentiebeleid in het hoger onderwijs onderzoek te doen.  

 

Voor de onderzoeksopzet is een belangrijk criterium dat het onderzoeksdesign past 

bij de onderzoeksvragen van het consortium. Om betrouwbare uitspraken te doen bij 

bijvoorbeeld effect-onderzoek moet gewerkt worden met een design waar effecten 

gemeten kunnen worden. Afhankelijk van de vragen kan het onderzoek zowel 

kwalitatief als kwantitatief zijn. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden ingediend door een 

consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers (1) én 

medewerkers van mbo- of ho-instellingen die in Nederland gevestigd zijn (2). 

Daarnaast kunnen professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde 

instellingen (3) deel uitmaken van het consortium. Hieronder volgt een toelichting op 

deze drie categorieën:  

1. Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, 

hogeschool of andere instelling (bijvoorbeeld onderzoeksbureau) waar 

onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd en dienen aantoonbare expertise en 

ervaring te hebben in de uitvoering van praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. 

2. Voor het thema 1 ‘excellentie in het mbo’ moeten medewerkers van mbo-

instellingen deel uitmaken van het consortium. Voor het thema 2 ‘excellentie in 

het ho’ moeten medewerkers van hbo-instellingen en/of universiteiten, die nauw 

betrokken zijn bij onderwijs aan studenten, deel uitmaken van het consortium. 

Medewerkers van onderwijsinstellingen die deelnemen, dienen een 

onderzoekende houding te hebben en (de opbrengsten van) het onderzoek in 

hun instelling te willen gebruiken voor de verbetering en vernieuwing van hun 

onderwijs.  

3. Professionals werkzaam bij aan het onderwijs gerelateerde instellingen 

(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 

uitmaken van een consortium. In de aanvraag dient hun toegevoegde waarde 

voor het onderzoek of voor de implementatie in de onderwijspraktijk nader te 

worden omschreven.  

 

Voor thema 1 (Excellentie in het mbo) geldt dat aanvragen dienen aan te sluiten bij 

de excellentieplannen van de betreffende mbo-instellingen zoals deze worden 

opgesteld in het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken. Deze aansluiting wordt 

gewaarborgd door medewerking van de betreffende mbo-instellingen aan het 

opstellen van de aanvraag. Als voorwaarde voor het ontvangen van subsidie voor 

onderzoek in deze subsidieronde geldt dat consortia bij thema 1 alleen subsidie 

kunnen ontvangen van het NRO als de excellentieplannen van de bijbehorende mbo-

instellingen door de minister zijn goedgekeurd. Deze beoordeling vindt uiterlijk 15 

juli 2015 plaats. 

 

Het consortium dient de aanvraag gezamenlijk op te stellen. Uit het 

aanvraagformulier moet blijken dat de consortiumpartners daadwerkelijk 

gezamenlijk invulling geven aan het onderzoek en aan de implementatie van de 

uitkomsten in hun praktijk.  

Alle leden van het consortium dienen gedurende de periode waarover subsidie wordt 

gevraagd effectief betrokken te blijven bij het onderzoek waarop de aanvraag 

betrekking heeft. De instellingen waarbij zij in dienst zijn, dienen hen daarbij in de 

gelegenheid te stellen het onderzoek op een adequate manier uit te (laten) voeren. 

 

Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 

hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is  
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dus altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel 

via Iris in (zie paragraaf 3.5), ontvangt alle berichten van het NRO die voor het 

consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure en is ook na eventuele 

toekenning het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te 

subsidiëren onderzoeksproject. De consortiumpartners fungeren bij de aanvraag als 

medeaanvragers.  

 

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 

coördinatie van het onderzoek, alsmede voor het tot stand komen van de 

tussenrapporten, eindrapport en tussen- en eindproducten, het administratieve 

eindverslag en de financiële verantwoording en de juiste en volledige registratie van 

alle gerealiseerde output. 

 

Een aanvrager mag maximaal tweemaal indienen in deze subsidieronde, waarvan 

eenmaal bij thema 1 ‘Excellentie in het mbo’ en eenmaal bij thema 2 ‘Excellentie in 

het ho’.  

 

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 

Een aanvraag dient te gaan over het mbo of het hoger onderwijs; onderzoek naar 

het mbo en het hoger onderwijs kan dus niet worden gecombineerd in één 

aanvraag. 

 

Voor een aanvraag binnen het thema Excellentie in het mbo is minimaal € 100.000 

en maximaal € 310.000 beschikbaar.  

Voor een aanvraag binnen het thema Excellentie in het ho is minimaal € 300.000 en 

maximaal € 625.000 beschikbaar. 

 

Alle onderzoeken hebben een looptijd van minimaal twee tot maximaal vier jaar. 

 

Beoordelaars van de onderzoeksvoorstellen kijken ook of het aangevraagde budget 

overeenkomt met de grootte van het onderzoek. Dit impliceert o.a. dat voor een 

onderzoek waar slechts enkele opleidingen bij zijn betrokken redelijkerwijs minder 

subsidie wordt aangevraagd dan een onderzoek waarbij veel opleidingen en/of 

meerdere onderwijsinstellingen zijn betrokken. Dat impliceert tevens dat gekeken 

wordt of de duur van het onderzoek (2 tot 4 jaar) in verhouding staat tot het 

aangevraagde budget. 

 

Tevens gaan beoordelaars na of de aangevraagde financiële middelen gebruikt 

worden voor het onderzoek, bruikbare producten voor de onderwijspraktijk en de 

verspreiding van de resultaten. De kosten voor het opzetten van 

excellentieprogramma’s mogen geen deel vormen van het bij het NRO aangevraagde 

budget. 
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NRO accepteert cofinanciering als personele en materiële bijdragen op voorwaarde 

dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk wordt geëxpliciteerd in een 

volledige aanvraag. Daarnaast is niet toegestaan dat de cofinanciering hoger is dan 

het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet zijn. 

 

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

materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 

Personele kosten 

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in ‘personeel onder vaste 

tariefstelling’, ‘personeel onder vrije tariefstelling’ en ‘personeel van 

onderwijsinstellingen’. Ook salariskosten van medewerkers met een vast 

dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. 

 

 Personeel onder vaste tariefstelling 

De vergoeding voor senior wetenschappelijk personeel (universitair docenten, 

postdocs), junior wetenschappelijk personeel (promovendi, junior onderzoekers) en 

niet-wetenschappelijk personeel die worden aangesteld bij een universiteit wordt 

gebaseerd op de standaard salarisvergoedingen (zie het document ‘salaristabel G-

posten’ op de financieringspagina van deze subsidieronde op de NWO-website) die 

jaarlijks in het kader van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 

2008’ worden overeengekomen met de VSNU. Het is mogelijk om ofwel 

personeelsleden in te schalen op basis van het aantal dienstjaren of aantal jaren 

ervaring, ofwel personeelsleden in te schalen in ‘jaar één’ onafhankelijk van de 

ervaring. Een toelichting op de berekening van de vaste tariefstelling vindt u op 

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/. Promovendi mogen deel 

uitmaken van het consortium, maar het uitvoeren van een promotietraject mag niet 

het enige doel zijn van het voorgestelde onderzoek. 

 

 Personeel onder vrije tariefstelling 

Leden van het consortium die niet zijn verbonden aan een universiteit (hieronder 

vallen ook de lectoren en andere medewerkers van hbo-instellingen) kunnen een 

dagtarief opvoeren, uitgaande van het bruto salaris volgens werkelijke inschaling en 

periodiek van de geldende CAO (voor zover van toepassing) en alle benodigde 

opslagen. 

Voor de personele inzet van universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn 

aangesteld bij een universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar met 

maximaal de opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 

VSNU-akkoord, met uitzondering van de indexering en eindeprojectvergoeding. 

 

 Personeel van mbo-onderwijsinstellingen: 

Personeel van instellingen voor mbo-instellingen kunnen in deze financieringsronde 

uitgaan van de dagtarieven van medewerkers in het onderwijs (personeel intern) die 

zijn gebaseerd op de volgende maximum richt-bedragen per uur: 

Secretariaat/ondersteunend personeel € 52,--  

Docenten    € 71,--  

Projectleiders/docent-onderzoekers  € 85,--  

Directie      € 101,--  

De genoemde uurtarieven zijn inclusief een opslag ter dekking van diverse overige 

bijkomende kosten, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, beheer, 

organisatie, huisvestiging, administratie, faciliteiten, ICT-kosten, accountantskosten, 

kleine zakelijke uitgaven en interne kosten. 

 

Bovenstaande tarieven zijn bindend. In de aanvraag dient u aan te geven hoe de 

aangevraagde personele kosten verdeeld worden over de verschillende leden van 

het consortium en dient u de overwegingen achter deze verdeling toe te lichten. 

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
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Materiële kosten 

Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

 de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 

gebruiks- en verbruiksgoederen; 

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

uitvoeren van observaties; 

 de aanschaf van databestanden; 

 reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 

 kennisbenutting; 

 congresbezoek; 

 studentassistentie. 

 

Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld: 

 kosten voor het ontwikkelen van een handleiding, checklist, app, website, 

toets- of lesmateriaal (ontwerp, vormgeving, drukwerk, beeldmateriaal, 

redactie); 

 kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) doelgroepen 

om eindresultaten te presenteren. 

In een aanvraag moeten de kosten voor kennisbenutting gespecificeerd en toegelicht 

worden in de begroting. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat ongeveer 

5% van de totaal aan te vragen subsidie moet worden besteed aan kennisbenutting.  

 

Aanvragers in deze ronde kunnen geen (persoonsgebonden) benchfee aanvragen.  

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden. 

 

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

onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat 

boven het normale gebruik: 

 kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 

technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een instituut 

gerekend worden; 

 kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor het 

gebruik van laboratoria. 

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

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

uit het materieel budget worden bekostigd. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 12 maart 2015, 

14:00 uur. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 14  april 2015, 14:00 uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Intentieverklaring 

 

De intentieverklaring dient vóór 12 maart 2015 14.00 uur via Iris bij het NRO 

ingediend te worden. Een intentieverklaring bestaat uit twee delen: het 

intentieformulier ‘Excellentie’ en een factsheet. De factsheet kunt u invullen na 

inloggen in het elektronisch aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in het 

Nederlands worden ingevuld. 
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-  Het intentieformulier ‘Excellentie’ vindt u op de NRO-website: 

http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-

middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/ en op de subsidiepagina 

van dit programma op de NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als 

PDF-bestand toe aan de factsheet in het elektronisch aanmeldsysteem Iris. 

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

in. Bij de intentieverklaring hoeft u nog niet de medeaanvragers op te voeren 

op de factsheet. Daarnaast hoeft u, ondanks dat het elektronisch 

aanvraagsysteem vraagt om een samenvatting, nog geen samenvatting aan te 

leveren bij het indienen van de intentieverklaring. In het invulveld van de 

samenvatting kunt u ‘niet van toepassing’ invullen.  

 

Volledige aanvraag 

De volledige aanvraag dient vóór 14 april 2015 14.00 uur via Iris bij het NRO 

ingediend te worden. Een volledige financieringsaanvraag bestaat uit twee delen: 

het aanvraagformulier ‘Excellentie’ en een uitgebreide factsheet. De factsheet kunt u 

invullen na inloggen in het elektronisch aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in 

het Nederlands worden ingevuld. 

-  Het aanvraagformulier ‘Excellentie’ vindt u op de NRO-website:  

http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-

middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/ en op de subsidiepagina 

van dit programma op de NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als 

PDF-bestand toe aan de factsheet in het elektronisch aanmeldsysteem Iris. 

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

in. Bij het indienen van de volledige aanvraag dient u, in tegenstelling tot bij 

de intentieverklaring, wel alle medeaanvragers op te voeren in Iris (zie 

paragraaf 3.5). Ondanks dat het elektronisch aanvraagsysteem Iris onder het 

kopje ‘projectinformatie’ vraagt om een Engelse projecttitel en -samenvatting, 

moet onder dit kopje alleen een Nederlandse projecttitel en -samenvatting 

worden ingevuld. Deze samenvatting moet overeenkomen met de 

samenvatting uit het aanvraagformulier.  

Let op: als u een financiering krijgt toegekend, dan wordt deze samenvatting door 

het NRO gebruikt om op de website te publiceren.  

 

In hoofdstuk 4 staan de criteria beschreven waarop uw aanvraag beoordeeld wordt.  

3.5 Het indienen van een intentieverklaring en een aanvraag 

Het indienen van een intentieverklaring en een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, 

het elektronisch aanvraagsysteem. Intentieverklaringen en aanvragen die niet via 

Iris zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. De 

hoofdaanvrager/projectleider van het consortium is verplicht zijn/haar aanvraag in 

te dienen via zijn/haar eigen Iris-account. U kunt dus geen gebruik maken van 

het Iris-account van bijvoorbeeld een medeaanvrager of collega. Dit heeft een 

administratieve reden: als u indient via het account van iemand anders, wordt het 

project bij het NRO op die persoon geregistreerd en krijgt deze persoon alle 

correspondentie.  

 

Indien de hoofdaanvrager nog geen Iris-account heeft, dient deze dat uiterlijk 9 

maart 2015 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. 

 

 

 

http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
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Opgeven consortiumpartners  

De hoofdaanvrager dient bij het indienen van de volledige aanvraag (nog niet bij de 

intentieverklaring) alle consortiumpartners als medeaanvragers in Iris op te geven. 

Omdat Iris met een vast keuzemenu van organisaties werkt, moet een organisatie 

vóór het indienen van de aanvraag al bekend zijn bij Iris. Vaak is dat nog niet het 

geval. Het secretariaat van het NRO kan organisaties toevoegen. U dient hiervoor 

uiterlijk 31 maart per e-mail (ppo@nro.nl) de gegevens van de betreffende 

organisatie aan te leveren. Dit kan alleen met het daarvoor bestemde formulier 

‘nieuwe organisaties Iris’, dat u kunt vinden op http://www.nro.nl/nu-aanvragen-

voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-

onderwijs/. 

 

Zodra alle organisaties in Iris bekend zijn, voert de hoofdaanvrager de 

medeaanvragers als volgt op: Alle professionals worden individueel opgevoerd. 

Per persoon vult u onder het kopje ‘persoonlijke informatie’ minimaal de titel, 

voorletters, achternaam en geslacht in. Onder het kopje ‘organisatie’ selecteert u de 

organisatie waar deze persoon werkt. 

 

Aanvragen waarvan de hoofd- en/of medeaanvragers niet goed in Iris staan, worden 

niet ontvankelijk verklaard. De gegevens zijn namelijk nodig voor het vaststellen 

van eventuele betrokkenheid van preadviseurs en leden van de beoordelings-

commissie bij de aanvraag.  

 

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

helpdesk. 

mailto:ppo@nro.nl
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
http://www.nro.nl/nu-aanvragen-voor-onderzoek-naar-excellentie-het-middelbaar-beroepsonderwijs-en-hoger-onderwijs/
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 Publicatie call for proposals 

 Indienen intentieverklaring en subsidieaanvraag 

 In behandeling nemen van de aanvraag (ontvankelijkheid) 

 Preadvisering  

 Weerwoord 

 Vergadering beoordelingscommissie 

 Besluitvorming door de programmaraad 

 

De beoordelingsprocedure van de subsidieronde zal vanwege de in de 

beoordelingscommissie aanwezige expertise en vanwege de specifiek Nederlandse 

thematiek worden uitgevoerd zonder inschakeling van referenten. Het NRO maakt 

hiervoor gebruik van de mogelijkheid gegeven in Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling 

subsidies (1 mei 2011, versie 24 juli 2014) om een afwijkende selectieprocedure te 

volgen t.a.v. advisering, beoordeling en besluitvorming.  

 

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 subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

http://www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende fases: 

Indienen intentieverklaring en subsidieaanvraag 

Consortia die een aanvraag willen indienen, moeten tijdig een intentieverklaring 

indienen. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht. Intentieverklaringen 

dienen uiterlijk 12 maart 2015, 14:00 uur, via Iris ingediend te zijn. Na genoemd 

tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Ontvangst hiervan zal bevestigd worden aan 

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

 

Vervolgens dienen consortia die een intentieverklaring hebben ingediend tijdig een 

volledige aanvraag in. Volledige aanvragen dienen uiterlijk 14 april 2015, 14:00 

uur, via Iris ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. 

Na ontvangst van een volledige aanvraag ontvangt de hoofdaanvrager hiervan 

eveneens een bevestiging. 

Het in behandeling nemen van de aanvraag (ontvankelijkheid) 

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

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

van een aantal ontvankelijkheidscriteria. Deze staan vermeld in paragraaf 4.3.1. Een 

aanvraag die niet voldoet aan een van deze criteria wordt niet in behandeling 

genomen. 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Preadvisering 

Voor de beoordeling van aanvragen in deze ronde stelt de programmaraad één of 

meerdere beoordelingscommissies in. Een beoordelingscommissie bestaat uit een 

mix van leden met een wetenschappelijke achtergrond en leden met ervaring in de 

praktijk van het onderwijs. Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar 

voorgelegd aan een aantal leden van de betreffende commissie (de preadviseurs). 

De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar 

op het voorstel. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de 

beoordelingscriteria, die vermeld staan in paragraaf 4.3.2. De preadviseurs mogen 

niet betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij adviseren.  

Weerwoord 

De aanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de 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. 

Vergadering beoordelingscommissie 

Na de preadvisering wordt elke aanvraag, de daarbij behorende preadviezen en het 

weerwoord besproken in een commissievergadering. Uiteindelijk komt de commissie 

als geheel tot een (eind)oordeel over elke afzonderlijke aanvraag. Aan de hand 

hiervan wordt een schriftelijk advies opgesteld voor de programmaraad over de 

kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelingscriteria.  

 

Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of goed komen in 

aanmerking voor honorering. Indien binnen een thema het aantal voorstellen dat 

met excellent, zeer goed en goed is gekwalificeerd hoger is dan het aantal dat 

binnen het beschikbare budget gehonoreerd kan worden, dan worden de ex aequo 

geëindigde voorstellen rond de honoreringsgrens geprioriteerd door de commissie. 

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 hoofdaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na afronding van de 

besluitvorming door de programmaraad uitslag over de beoordeling van de 

aanvraag. 

Gedragscode belangenverstrengeling 

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

betrokken NWO-medewerkers is de NWO Gedragscode Belangenverstrengeling van 

toepassing. Deze is op te vragen bij het secretariaat van het NRO (info@nro.nl). 

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. 

 

Voor zover in de call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies (1 

mei 2011, versie 24 juli 2014) van toepassing. 

Tijdpad 

Eind januari 2015 Publicatie call for proposals 

9 februari 2015 Matchmakingsbijeenkomst (NWO, Den Haag) 

mailto:info@nro.nl
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(14.00-17.00 uur) 

12 maart 2015 14.00 

 

Deadline indienen intentieverklaringen 

14 april 2015 14.00 Deadline indienen aanvragen 

Eind april 2015 Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers 

Mei 2015 Opstellen preadviezen 

Eind mei/begin juni 2015 Versturen preadviezen naar aanvragers 

Begin/half juni 2015 Deadline weerwoord 

Juni/juli 2015 Beoordeling door beoordelingscommissie 

September 2015 Besluitvorming door de programmaraad 

4.2 Na toekenning 

De subsidie wordt toegekend aan het consortium en volledig uitbetaald aan de 

instelling waar de hoofdaanvrager werkzaam is. De hoofdaanvrager is 

verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie over de leden van het 

consortium. De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de 

in de toekenningsbrief genoemde tranches. 

Binnen twee maanden starten 

Het onderzoek dient uiterlijk twee maanden na toekenning aan te vangen en heeft 

een maximale looptijd van vier jaar. Na toekenning zal de programmaraad een 

startbijeenkomst organiseren waarbij alle consortia die subsidie toegekend hebben 

gekregen, worden uitgenodigd. 

Volgen voortgang onderzoek 

Kennisbenutting 

Het NRO zal tussentijds contact houden met het consortium en ondersteuning bieden 

bij het verhogen van de bruikbaarheid en verspreiding van de resultaten van het 

onderzoek. Hiervoor wordt de volgende procedure gevolgd: 

 

Gedurende de looptijd van het onderzoek maakt de beleidsmedewerker 

kennisbenutting van het NRO in overleg met de projectleider een aantal afspraken  

met (een vertegenwoordiging van) de leden van het consortium. Deze afspraken 

kunnen zowel telefonisch als face to face plaatsvinden. Tijdens deze afspraken 

wordt, aan de hand van het onderzoeksvoorstel, onder meer besproken hoe het 

onderzoek vordert, hoe de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners 

verloopt, hoeveel zicht er al is op resultaten en toepassing, of er ondersteuning van 

het NRO nodig is en of er al gedacht kan worden aan het overdragen van eerste 

inzichten. Het consortium maakt verslagjes van deze voortgangsgesprekken in een 

door het NRO beschikbaar gesteld format. Uiteindelijk dienen de afspraken ook te 

leiden tot een plan voor kennisbenutting wat bedoeld is om een zo breed mogelijke 

en succesvolle toepassing van de resultaten te bevorderen. De beknopte plannen die 

de consortia al in hun onderzoeksvoorstel dienen op te nemen (zie de toelichting van 

de beoordelingscriteria) vormen hiervoor het beginpunt. 

 

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders wordt 

verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO 

daarbij kan bieden. Deze handleiding is te downloaden via 

http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/ 

 

Gedurende de looptijd van het project verwacht het NRO dat de consortia jaarlijks 

bijdragen aan het delen van de onderzoeksresultatenresultaten op 

congressen/bijeenkomsten. Het doel hiervan is dat ook andere onderwijsinstellingen 

gedurende het onderzoekstraject van de opbrengsten van het onderzoek kunnen 

profteren. In dat licht verwacht het NRO van consortia dat zij op 1 december 2017 

en 1 december 2018 tussentijdse producten opleveren waaruit de belangrijkste 

http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
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praktische resultaten en conclusies van het onderzoek blijken. Deze tussentijdse 

producten dienen bruikbaar te zijn voor de onderwijspraktijk en dienen op 

wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te zijn gekomen. Deze producten 

dienen te worden goedgekeurd door de programmaraad. De programmaraad heeft 

daarbij de mogelijkheid om suggesties te doen ter verbetering. 

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 

Het NRO gaat ervan uit dat het project vanaf de start wordt uitgevoerd door het 

consortium dat de aanvraag heeft ingediend. Van de projectleider wordt verwacht 

dat deze direct melding maakt van onvoorziene gebeurtenissen die de voortgang 

van het project of de oplevering van de resultaten in gevaar brengen. Het 

consortium dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO zal indien nodig 

hierbij ondersteuning bieden. Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het 

consortium (doordat bijvoorbeeld scholen zich terugtrekken of andere onderzoekers 

worden ingezet) of tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te 

worden aan de programmaraad (conform de subsidiebepalingen van NWO). De 

programmaraad dient akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Indien de 

programmaraad niet akkoord gaat, kan de subsidie worden ingetrokken. Overigens 

geldt dat verlengingen van de subsidieperiode in principe niet zijn toegestaan. 

 

Voortgangsverslag 

Halverwege de looptijd van het onderzoek dient het consortium verslag te doen van 

het tot dan toe uitgevoerde onderzoek, ook in vergelijking tot het voorgestelde 

onderzoek zoals geformuleerd in het gehonoreerde onderzoeksvoorstel. Tevens dient 

de hoofdaanvrager aan te geven hoe het onderzoek in de volgende periode zal 

worden uitgevoerd. Het schriftelijke verslag dient te worden goedgekeurd door de 

programmaraad. De programmaraad heeft daarbij de mogelijkheid om suggesties te 

doen ter verbetering van de aansluiting op het programma excellentie in het mbo en 

ho. 

Afronding 

Eindproducten 

Voordat een project inhoudelijk kan worden afgerond dient de programmaraad zijn 

goedkeuring te verlenen aan de geplande eindproducten (materialen, werkwijzen, 

onderzoeksrapportage e.d.). De eindproducten dienen uiterlijk 1 december 2019 te 

worden opgeleverd bij het NRO; bij projecten die een kortere looptijd dan vier jaar 

hebben, wordt deze datum na toekenning vastgesteld. 

 

De programmaraad beoordeelt de opgeleverde output tegen de achtergrond van de 

oorspronkelijke subsidieaanvraag. Producten dienen bruikbaar te zijn voor de 

onderwijspraktijk en dienen op wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te 

zijn gekomen. Daarnaast dient alle output (ook) in het Nederlands beschikbaar te 

zijn vanwege de bruikbaarheid van de resultaten voor het onderwijs in Nederland.  

 

Binnen dertig dagen na ontvangst van alle output ontvangt de hoofdaanvrager een 

reactie van de programmaraad. Indien nodig past het consortium de output aan 

waarna dit voor een laatste controle nogmaals aan de programmaraad wordt 

voorgelegd. Na een positieve beoordeling van de programmaraad wordt het project 

beschouwd als succesvol afgerond.  

 

Eindverslag 

Inhoudelijke eindproducten worden onderscheiden van het eindverslag, dat het 

onderzoeksproces en –output beschrijft. Binnen drie maanden na de einddatum 

dient een eindverslag en een financiële verantwoording van de beschikbaar gestelde 

gelden te worden overlegd. Na goedkeuring van het eindverslag, de financiële 

verantwoording én de goedkeuring door de programmaraad van de eindproducten 

wordt tot uitbetaling van de laatste tranche overgegaan. 
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Afsluiting 

NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 

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

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

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

uiteengezet. 

 

Indien door een situatie van overmacht de oplevering van de eindproducten 

vertraging oploopt, stelt de programmaraad de projectleider in de gelegenheid deze 

output binnen een gezamenlijk overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee 

wordt de vaststelling en de financiële afronding van het project opgeschort.  

 

Indien de projectleider de output niet binnen de (al dan niet verlengde) gestelde 

termijn oplevert, wordt het project op basis van het eindverslag vastgesteld. Het 

onderzoek wordt dan beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden 

dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd of dat eerder uitbetaalde 

tranches worden teruggevorderd. 

4.3 Criteria 

4.3.1 Administratieve ontvankelijkheidscriteria  

Aanvragen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria te 

voldoen om in behandeling te worden genomen en zo mee te doen in de 

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt: 

 De intentieverklaring was tijdig en via het account van de 

hoofdaanvrager/projectleider ingediend via Iris; 

 De aanvraag is tijdig ingediend via Iris; 

 De aanvraag is via het Iris-account van de hoofdaanvrager/projectleider 

ingediend; 

 Alle hoofd- en medeaanvragers zijn opgevoerd in Iris en gekoppeld aan de 

juiste organisaties; 

 De aanvraag valt binnen één van de thema’s van de call (zie hoofdstuk 2);  

 De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

 Er is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier en alle vragen op 

dit formulier zijn correct en compleet ingevuld; 

 De instellingen die deel uit maken van het consortium zijn onderwijs-

instellingen, onderzoeksinstellingen of andere aan het onderwijs gerelateerde 

instellingen zoals deze in hoofdstuk 3.1 staan omschreven; 

 De aanvraag is ingediend door een consortium dat aan de gestelde eisen 

voldoet en de gegevens over de samenstelling van het consortium zijn volledig 

ingevuld; 

 Het maximaal aantal toegestane woorden zoals vermeld in het formulier wordt 

nergens overschreden; 

 Het onderzoek start uiterlijk binnen twee maanden na toekenning; 

 De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is minimaal twee en 

maximaal vier jaar; 

 De beoogde opleverdatum is uiterlijk 1 december 2019; 

 De aangevraagde subsidie is minimaal € 100.000 en maximaal € 310.000 voor 

thema 1 en minimaal € 300.000 maximaal € 625.000 voor thema 2; 

 Uit de begroting blijkt dat ongeveer 5% van de aangevraagde subsidie besteed 

zal worden aan kennisbenutting; 

 De begroting is volledig en correct ingevuld. Zie voor meer informatie over het 

invullen van de vaste tariefstelling http://www.nro.nl/toelichting-invullen-

vaste-tariefstelling/   

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
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4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van 

praktijkgericht onderzoek zoals die in deze call is gegeven en worden inhoudelijk 

beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria: 

 

1. Wetenschappelijke kwaliteit 

2. Praktijkrelevantie 

3. Kwaliteit van het consortium 

4. Financiën 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden 

geselecteerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten 

breed gebruikt zullen gaan worden. De vier criteria wegen mee in de beoordeling 

voor respectievelijk 40%, 40%, 10% en 10%. Aanvragen dienen voor alle criteria 

minimaal een ‘goed’ te scoren om in aanmerking te komen voor honorering. 

 

De beoordelingscriteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 

 
 

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT 

 

A. Probleemverkenning en probleemstelling 

1) In de probleemverkenning wordt systematisch beschreven wat de situatie is in 

de onderwijspraktijk en wat uit eerder onderzoek bekend is over 

excellentieprogramma’s. Een goede praktijkgerichte probleemverkenning gaat in 

op de volgende vragen: 

a. Wat is de situatie in de onderwijspraktijk? Wat zijn de beoogde doelen van 

de excellentieprogramma’s?  

b. Welke (wetenschappelijke) kennis en oplossingen zijn reeds voorhanden om 

tot succesvolle excellentieprogramma’s te komen? Hoe wordt daarbij 

aangesloten? Wat maakt het onderzoek noodzakelijk? 

c. Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en oplossingen? 

 

2) De probleemstelling is helder geformuleerd en is een goede vertaling van de 

probleemverkenning.  

 

3) De aanvraag sluit goed aan bij één van de doelen van dit onderzoek zoals deze 

in hoofdstuk 2 van deze call zijn geformuleerd.  
 

B. Onderzoeksvragen 

4) De onderzoeksvragen sluiten aan op de probleemverkenning en de 

beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op bestaande kennis, inzichten 

en/of concrete producten.  

 

5) De onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd en het beantwoorden ervan is 

realistisch en haalbaar. 

 

C. Onderzoeksplan 

6) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord, goed  

doordacht en geschikt om de vraagstelling te beantwoorden. 

 

7) De onderzoeksmethode is aangepast aan de dagelijkse praktijk zodat de  

resultaten direct betrekking hebben op en (na gebleken geschiktheid)  

toepasbaar zijn in de werkelijke praktijksituatie.  

 

8) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke  
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onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op  

de vraagstelling. 

 

9) De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat inspelen op onverwachte, 

situationele veranderingen in de praktijk mogelijk is. 

 

  De wetenschappelijke criteria tellen voor 40% van het eindoordeel mee.  

 

PRAKTIJKRELEVANTIE 
  
D. Vraagarticulatie en samenwerking 

10) De probleemverkenning is opgesteld door (een brede vertegenwoordiging van) 

de leden van het consortium. Het onderzoeksvoorstel laat expliciet zien dat over 

de doelen is gecommuniceerd met elkaar, dat deze door zowel de onderwijs-

instelling als onderzoekers gewenst worden en dat deze als haalbaar en verenig-

baar zijn aangeduid. 

 

11) Het onderzoek is gepland en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen 

praktijkprofessionals en onderzoekers. De inbreng van professionals uit de 

praktijk is gewaarborgd. Het management van de onderwijsinstelling(en) 

ondersteunt het onderzoek. Het feit dat het management het onderzoek onder-

steunt blijkt onder meer uit het gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte maakt 

om het onderzoek uit te voeren. 

  
E. Opbrengsten en kennisbenutting  

12) De uitvoering van het onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling en profes-

sionalisering. Dit blijkt onder andere uit de actieve rol die leraren en praktijk-

medewerkers in het onderzoek vervullen. 

 

13) Het onderzoek leidt tot bruikbare producten voor de onderwijspraktijk en biedt 

concrete oplossingen voor het geschetste probleem. Te denken valt aan 

handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps, video’s, toetsen 

enzovoort.  

  

14) De producten zijn ook bruikbaar voor onderwijsinstellingen en/of andere 

gebruikers buiten het consortium. In het onderzoeksvoorstel wordt goed 

beargumenteerd dat er behoefte is aan de producten bij deze andere gebruikers. 

Daarnaast bevat het onderzoeksvoorstel een beknopt communicatieplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van de resultaten en producten naar andere 

gebruikers (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen buiten het consortium, educatieve 

uitgeverijen, onderwijsbegeleidingsdiensten en welzijnsorganisaties). Zowel in 

de planning als in de begroting is ruimte opgenomen om dit plan verder uit te 

werken zodra er meer zicht is op de resultaten van het onderzoek. 
  
De criteria voor praktijkrelevantie tellen voor 40% van het eindoordeel mee.  

 

KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 

 

F. Kwaliteit van het consortium 

15) De onderzoeksleden van het consortium zijn aantoonbaar deskundig in het 

uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en de benutting van 

onderzoeksresultaten door de onderwijspraktijk. 

 

Toelichting: Deze deskundigheid impliceert onder andere dat onderzoeksleden goed onderlegd 

zijn op methodologisch gebied, veel ervaring hebben met gelijkwaardige samenwerking met 

onderwijsprofessionals en deskundig zijn in de benutting van onderzoeksresultaten door de 

onderwijspraktijk. Daarnaast is genoeg inhoudelijke expertise aanwezig over de thematiek van 

de aanvraag. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en producten voor de praktijk 
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(bijvoorbeeld handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps of toetsen) en de 

wetenschap (bijvoorbeeld proefschriften, vakpublicaties en peer-reviewed artikelen) en 

presentaties voor de praktijk. 

 

16) De samenstelling van het consortium (het aantal partners en hun expertise), de 

onderlinge taakverdeling en de wijze van samenwerken zorgen ervoor dat de 

wetenschappelijke kwaliteit en bruikbaarheid van de resultaten geborgd is.  

 

De criteria voor de kwaliteit van het consortium tellen voor 10% van het eindoordeel 

mee. 

 

FINANCIËN  

 

G. Financiën  

 

17) De aangevraagde financiële middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het 

onderzoek en de verspreiding van de resultaten. 

 

18) De materiële kosten, personele kosten en kosten voor kennisbenutting: 

- Bieden helder inzicht in de besteding van de subsidie; 

- Worden goed verantwoord. Hierbij wordt onder andere gelet op de noodzaak 

van materiële kosten (zoals ICT-voorzieningen), eventuele cofinanciering en 

de tijdsinvestering van verschillende betrokkenen met daaraan gekoppeld 

de planning; 

- Staan in verhouding tot het onderzoeksplan, zodat binnen de geplande tijd 

de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten 

gewaarborgd worden. Hierbij wordt onder andere gelet op de uitgebreidheid 

van de data-verzameling en data-analyses en de verhouding financiën voor 

wetenschappelijke personeel en personeel van onderwijsinstellingen. 

 

19) Als cofinanciering wordt geboden, blijkt uit de betreffende paragraaf wat de 

meerwaarde van de cofinanciering is voor dit onderzoek. 

 

De criteria voor de financiën tellen voor 10% van het eindoordeel mee. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Excellentie in het mbo en ho en deze call for proposals 

neemt u contact op met:  

 

- Dhr. N.A. (Niels) Rijke – beleidsmedewerker 

t: +31 (0)70 344, e: ppo@nro.nl 

- Secretariaat PPO 

t: 070 349 4362, e: ppo@nro.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 

Op 9 februari 2015 organiseert het NRO een voorlichtings- en 

matchmakingsbijeenkomst waar geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen 

over de ronde Excellentie in het mbo en ho. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen 

worden gesteld en is er volop gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke 

partners voor een consortium.  

 

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van het NRO. U 

kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

mailto:ppo@nro.nl
http://www.nro.nl/24-september-nro-matchmakingsbijeenkomst/
http://www.nro.nl/nro/nieuwsbrieven/
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