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Hoofdstuk 1: Inleiding / Onderzoek Samenwerking Onderwijspraktijk, hogescholen en Universiteiten 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 
Het NRO en de PO-Raad 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 
onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de 
praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het 
onderwijs. 
 
Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Binnen het NRO zijn er vier typen onderzoeksprogramma’s met elk een eigen 
programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. Een 
overkoepelend programma doorsnijdt de drie andere typen programma’s. Deze oproep 
tot het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek. 

 
De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging 
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 
De PO-Raad heeft het initiatief genomen om een pilot te starten om de mogelijkheden en 
beperkingen van structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en 
universiteiten in een Werkplaats Onderwijsonderzoek, gericht op het verbeteren van 
onderwijs via praktijkgericht onderzoek, in beeld te krijgen. Inmiddels is een oproep 
uitgegaan voor het indienen van subsidieaanvragen voor het inrichten van een dergelijke 
werkplaats (zie www.nro.nl/onderzoeksprojecten/werkplaatsen-onderwijsonderzoek).  
 
Naast samenwerking in een werkplaats zijn echter ook andere initiatieven en vormen van 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten denkbaar die 
dezelfde doelstelling nastreven. Niet alleen in het primair onderwijs, maar ook in andere 
onderwijssectoren. Nader onderzoek naar bestaande vormen en initiatieven en de 
condities waaronder deze samenwerking kan worden gerealiseerd is gewenst. Het 
ministerie van OCW heeft subsidie beschikbaar gesteld voor een dergelijk onderzoek in 
alle onderwijssectoren (primair, voortgezet en middelbaar onderwijs).  
 
Het onderzoek waar deze call for proposals zich op richt, kent twee doelen. Ten eerste 
dient het zich te richten op kennis en inzichten ten behoeve van structurele 
samenwerkingsvormen in alle onderwijssectoren. Ten tweede heeft het onderzoek 
betrekking op de evaluatie van de samenwerking in de pilotwerkplaatsen, die zullen 
worden gefinancierd in het kader van de reeds gepubliceerde call for proposals 
‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs’. 
 
Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen van een 
subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek naar vormen van 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten. 
 
De call is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de PO-Raad en het NRO. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het ministerie van OCW stelt een budget beschikbaar voor onderzoek naar vormen van 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten en heeft het 
NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten.  

http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/werkplaatsen-onderwijsonderzoek
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Het beschikbare budget voor deze subsidieronde ‘Onderzoek Samenwerking 
Onderwijspraktijk, Hogescholen en Universiteiten ten behoeve van schoolontwikkeling/-
innovatie’ bedraagt in totaal 150.000 euro.   

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 31 mei 2016, 14.00 uur. 
 
 
 



3 

Hoofdstuk 2: Doel / Onderzoek Samenwerking Onderwijspraktijk, hogescholen en Universiteiten 

2 Doel 

 
Samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, universiteiten en hogescholen lijken 
een goede bedding te vormen voor een koppeling van onderwijsonderzoek en 
schoolontwikkeling/-innovatie.  
 
Eén van de ambities van OCW uit de Lerarenagenda (2013) is om de school als lerende 
organisatie te versterken. Samenwerking van leraren onderling en met kennispartners 
(lerarenopleidingen, universiteiten, hogescholen) wordt bij deze ontwikkeling van groot 
belang geacht. In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 'De 
waarde(n) van weten' is aangegeven dat het belangrijk is dat er meer structuren komen 
waarin praktijkgericht en fundamenteel onderzoek een plaats krijgen in een structureel 
samenwerkingsverband tussen onderzoekers, onderwijsinstellingen en daarnaast 
eventueel lerarenopleidingen en decentrale overheden. Vanaf 2018 komt er financiering 
vrij voor het inrichten van structurele samenwerkingsverbanden.  
 
Deze samenwerking kan meerdere vormen aannemen; één daarvan is de academische 
werkplaats of kenniswerkplaats die fungeert als een netwerk van professionals uit de 
onderwijspraktijk, hogescholen en universiteiten. In een dergelijke werkplaats wordt in 
samenwerking tussen alle partijen gebruik gemaakt van kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek en wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om actuele school-
ontwikkelingsvragen te beantwoorden.  
 
Zoals hiervoor al vermeld, bestaan er echter ook andere initiatieven en vormen van 
(structurele) samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten 
die dezelfde doelstelling nastreven. Voor het inrichten van nieuwe structurele 
samenwerkingsverbanden kan worden voortgebouwd op de ervaringen die hier al zijn 
opgedaan. Nader onderzoek naar al bestaande samenwerking en naar de condities 
waaronder deze werd gerealiseerd is dan ook gewenst. Het hier beoogde onderzoek dient 
zich nadrukkelijk te richten op meerdere onderwijssectoren en kennis en inzichten te 
leveren voor samenwerkingsverbanden rondom scholen voor primair onderwijs, scholen 
voor voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.  
 
Het hier beoogde onderzoek kent twee belangrijke doelen:  
1. Inzicht bieden in bestaande samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen met 

hogescholen en/of universiteiten en vaststellen wat goed en wat minder goed werkt 
bij de opbouw en instandhouding van gelijkwaardige samenwerking tussen de 
partijen, met als doel een betere koppeling van onderwijsonderzoek en 
schoolontwikkeling. Het is belangrijk dat er een evenwichtig inzicht voor 
samenwerking ten behoeve van alle onderwijssectoren verkregen wordt. Zowel 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs moeten 
aan bod komen.  

2. De evaluatie van het functioneren van de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en 
de landelijke kennisinfrastructuur in het primair onderwijs (zoals beschreven in de 
call Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs).  

 
Om het eerste doel te bereiken dient de afrondende onderzoeksrapportage (in de vorm 
van een beleidsadvies) minimaal het volgende te bevatten:  
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1. Een beschrijving van voorbeelden van samenwerking (gericht op het doen van 
praktijkgericht onderzoek1 ten behoeve van schoolontwikkeling) tussen 
onderwijsinstellingen, hogescholen en/of universiteiten die we al in de praktijk zien 
en de manier waarop die samenwerking vorm wordt gegeven op inhoudelijke, 
organisatorische en culturele aspecten. 

2. De opzet en de uitvoering van praktijkgericht onderzoek binnen deze 
samenwerkingsvormen en de rol van studenten en docenten daarbinnen. 

3. De vertaling van de resultaten van onderzoek binnen deze samenwerkingsvormen 
naar de onderwijspraktijk (zowel binnen als buiten de samenwerkingsvorm).  

4. De inbedding van de professionalisering van het onderwijspersoneel en de 
opleiding van studenten in de samenwerkingsvormen. 

5. De verandering die deze samenwerkingsvorm teweeg heeft gebracht als het gaat 
om schoolontwikkeling en een onderzoekende cultuur. 

6. Een beschrijving van de succesfactoren en knelpunten, per onderwijssector, die 
binnen deze samenwerkingsvormen wordt gesignaleerd om de samenwerking goed 
vorm te geven, wat werkt wel en wat werkt niet?  

 
Om het tweede doel te bereiken, de evaluatie van de Werkplaatsen Onderwijs-
onderzoek en de inrichting van een landelijke kennisinfrastructuur in het primair 
onderwijs, dient een aparte rapportage opgeleverd te worden; deze staat los van het 
beleidsadvies ten behoeve van het eerste doel. In deze evaluatie dienen de volgende 
vragen te worden beantwoord: 
1. Hoe functioneren de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs in 

relatie tot hun doelstellingen en plan van aanpak, in hoeverre hebben zij hun 
doelstelling behaald en welke factoren hebben daarbij wel of niet geholpen? 

2. Hoe functioneert de landelijke kennisinfrastructuur, en wat zijn in de opzet en 
uitvoering daarvan de knelpunten en succesfactoren? 

 
Het evaluatierapport biedt daarmee zicht op de uitgevoerde activiteiten in de twee 
Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die zouden moeten bijdragen aan 
de verwezenlijking van de doelstelling zoals verwoord in hun plan van aanpak. 
 
Organisatie 
Voor de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die aan de pilot 
gaan meedoen wordt een landelijk projectteam ingericht. Dit projectteam bestaat uit 
vertegenwoordigers van de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek onder aansturing 
van een extern landelijk projectleider, die ook de uitvoering en coördinatie van de 
landelijke kennisinfrastructuur in het primair onderwijs verzorgt. Voor de afstemming 
van het onderzoek dat voortkomend uit deze call gehonoreerd wordt met de 
pilotwerkplaatsen, zullen de onderzoekers uitgenodigd worden voor het periodiek 
overleg van dit landelijk projectteam.  Hier zullen ervaringen en kennis uit de 
Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs en het onderhavige onderzoek 
worden gedeeld en landelijke activiteiten worden gepland. 
 
Het onderzoek zoals beschreven in deze call heeft een doorlooptijd van twee jaar: de 
daadwerkelijke uitvoering vindt plaats van september 2016 tot september 2018.  

                                                 
 
 

1 Als definitie voor praktijkgericht onderzoek dat in de werkplaats zal worden uitgevoerd, 
wordt gehanteerd: Praktijkgericht onderzoek is onderzoek gericht op 
schoolontwikkeling/-innovatie waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de 
onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk. Praktijkgericht onderzoek 
levert kennis, inzichten en/of concrete producten op die bijdragen aan de ontwikkeling 
van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering) en aan het 
vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.  
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Beoogde output en tussentijds beleidsadvies 
De kennis uit dit onderzoek zal beleidsmakers en andere initiatieven voor 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten moeten helpen bij het vormgeven 
van samenwerking gericht op schoolontwikkeling en het inrichten van een 
organisatiestructuur.  
 
Aan het eind van het onderzoek dienen twee eindproducten te worden opgeleverd: 
1. Een afrondende onderzoeksrapportage met de resultaten van het onderzoek en 

beleidsadviezen voor onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en 
beleidsmakers om (toekomstige) samenwerkingsverbanden duurzaam in te richten;  

2. Een rapportage van de evaluatie van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en de 
inrichting van een landelijke kennisinfrastructuur in het primair onderwijs. 

 
Met het oog op de financiering die in 2018 vrij komt voor structurele samenwerkings-
vormen dienen tevens, in overleg met het NRO en de landelijke projectleider, in 
augustus 2017 tussentijdse resultaten te worden opgeleverd in de vorm van:  
1. Een eerste beleidsadvies voor de drie afzonderlijke onderwijssectoren (primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) dat inzicht geeft 
in mogelijke duurzame vormen van samenwerking en al zoveel mogelijk 
aanwijzingen bevat voor succesfactoren en knelpunten daarin; 

2. Een rapportage van een tussenevaluatie van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. 
 
Kennisbenutting 
In de aanvraag dient duidelijk te worden omschreven op welke manier de (tussentijdse) 
resultaten van het onderzoek zullen worden vormgegeven en verspreid. Het NRO zal 
hierbij ondersteuning bieden.  
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Universiteiten 

3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeks-
instellingen die gelieerd zijn aan) Nederlandse universiteiten, Nederlandse instellingen 
voor hoger beroepsonderwijs of andere Nederlandse onderzoeksinstellingen waar 
onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 
 
Een instelling of individuele onderzoeker mag maximaal betrokken zijn bij één aanvraag 
als hoofd- of medeaanvrager. 
 
Een instelling of individuele onderzoeker mag ook betrokken zijn bij een aanvraag binnen 
de NRO call ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs’, maar aan één 
en dezelfde instelling of individuele onderzoeker kan slechts één aanvraag worden 
toegekend. Indien een instelling of individuele onderzoeker binnen beide calls een 
aanvraag indient en in principe beide toegekend worden, zal toch alleen de aanvraag 
voor de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek gehonoreerd worden. 
 
De hoofdaanvrager treedt ook op als projectleider van het onderzoek. Deze persoon dient 
het voorstel via het online aanvraagsysteem ISAAC in, ontvangt alle berichten van het 
NRO die voor het consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure en is na 
eventuele toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te 
financieren onderzoeksproject. 
 
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-programmaraads-
leden ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens 
aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde ‘Onderzoek samenwerking onderwijspraktijk, hogescholen en 
universiteiten’ is een totaalbudget van € 150.000 beschikbaar. Binnen deze subsidie-
ronde zal maximaal één aanvraag worden gehonoreerd. Het onderzoek kent een 
maximale looptijd van twee jaar. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats van 
september  2016 tot september 2018.  
 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project 
verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd 
te worden. 

 
Het NRO accepteert cofinanciering in de vorm van personele en materiële bijdragen op 
voorwaarde dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk wordt geëxpliciteerd in 
het aanvraagformulier. De cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij het NRO 
aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet zijn.  
 
 
 
Personele kosten 
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Universiteiten 

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in ‘personeel onder vaste 
tariefstelling’ en ‘personeel onder vrije tariefstelling’.  
 
Personeel onder vaste tariefstelling 
Voor de vergoeding van senior wetenschappelijk personeel (postdocs), junior 
wetenschappelijk personeel (promovendi en junior onderzoekers) en niet-wetenschap-
pelijk personeel die worden aangesteld bij een universiteit is het met de VSNU gesloten 
Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende meest recente 
salaristarieven van toepassing. Inschaling vindt altijd plaats vanaf jaar 1.  
 
Bij een aanstelling van een promovendus of postdoc van minimaal 1 jaar voor 0,5 fte 
wordt een maximale en eenmalige benchfee van € 5.000,- ter beschikking gesteld. Deze 
benchfee is bedoeld voor kosten ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de 
door het NRO gefinancierde onderzoeker (bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de 
dissertatie) en wordt opgevoerd bij het materieel budget. 
 
Personeel onder vrije tariefstelling 
Personeel van onderzoeksinstellingen die niet zijn verbonden aan een universiteit 
(waaronder hoger beroepsonderwijs) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande van het 
brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor zover 
van toepassing) en alle benodigde opslagen.  
 
Voor de personele inzet van universitaire docenten, 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. 
 
Bovenstaande tarieven zijn bindend. In de aanvraag dient te worden aangegeven hoe de 
aangevraagde personele kosten verdeeld worden over de verschillende leden van het 
onderzoeksteam (indien van toepassing) en worden de overwegingen achter deze 
verdeling toegelicht. 
 
De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de leden 
van het onderzoeksteam.  
 
Materiële kosten 
In een aanvraag kunnen subsidies worden aangevraagd ter dekking van materiële 
kosten, zoals: 
• de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, ge- en 

verbruiksgoederen; 
• kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek, 

en de aanschaf van databestanden; 
• reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 
• studentassistentie; 
• onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten; 

kennisoverdracht en kennisbenutting. 
 
De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of technische 
hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een onderzoeksinstelling gerekend 
moeten worden en de kosten voor computergebruik bij rekencentra, alsmede voor het 
gebruik van laboratoria komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het onderzoek 
een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat boven het 
normale gebruik. Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn 
subsidiabel. Er kunnen derhalve bijvoorbeeld geen huisvestings-, overhead-, 
onderhouds- of afschrijvingskosten uit het materiële budget worden bekostigd. 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/Salaristabellen
http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/Salaristabellen
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Het is niet toegestaan om de kostenpost ‘onvoorzien’ op te nemen. 
 
Congresbezoek van promovendi en postdocs met een aanstelling van minimaal 1 jaar en 
0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee. Congresbezoek voor het overige personeel 
kan worden aangevraagd als ‘congreskosten overig personeel’. 

 
Kennisbenutting 
In de aanvraag dient duidelijk te worden omschreven op welke manier de (tussentijdse) 
resultaten van het onderzoek zullen worden vormgegeven en verspreid. 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. 
 
De kosten voor kennisbenutting moeten gespecificeerd en toegelicht worden in de 
begroting van de aanvraag. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat ongeveer 
5% van de totaal aan te vragen subsidie moet worden besteed aan 
kennisbenutting. Kosten van personeel voor kennisbenuttingsactiviteiten worden in het 
aanvraagformulier opgegeven onder ‘personele kosten’ en niet onder de post 
‘kennisbenutting’, onder deze kostenpost kunnen alleen ‘materiële kosten’ worden 
opgegeven. 
 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden. De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een 
subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele aangevraagde materieel 
budget toe te kennen. 
 
Open Access 
Resultaten uit onderzoek gefinancierd met NWO-middelen, dienen, afgezien van andere 
publicatiemogelijkheden, op het moment van publicatie direct Open Access toegankelijk 
te zijn. Onder ‘Open Access toegankelijk’ wordt verstaan: vrije toegankelijkheid voor 
iedereen, zonder embargoperiode, als bedoeld in het Open Access beleid van NWO zoals 
gepubliceerd op de NWO website. Auteursrechten mogen slechts worden overgedragen 
aan derden voor zover daardoor de mogelijkheid om via Open Access te publiceren niet 
wordt geblokkeerd. 
 
Voor het publiceren in Open Access tijdschriften dienen aanvragers €3.000,- in de 
begroting bij hun aanvraag te reserveren. Hiermee kunnen ongeveer twee publicaties 
gerealiseerd worden. 
 
Indien onderzoekers meer dan € 3.000,- willen besteden aan publicaties in Open Access 
tijdschriften, bestaat de mogelijkheid voor toegekende projecten om bij NWO een 
aanvraag te doen voor een additioneel bedrag van maximaal € 6.000,- 2. 

 
 
 
Financiering 

                                                 
 
 
2 Zie hiervoor http://www.nwo.nl/financiering/onze-
financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---
publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html. 

http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
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Subsidie wordt uitbetaald aan de instelling van de hoofdaanvrager. De uitbetaling van 
personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de toekenningsbrief genoemde 
tranches. De laatste tranche wordt uitgekeerd na goedkeuring van het eindrapport, het 
eindverslag en de financiële verantwoording (zie hoofdstuk 4 voor inhoudelijke eisen).  

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 31 mei 2016, om 14:00 uur.  
 
Aanvragen die na de deadline zijn ingediend, worden niet meegenomen in de procedure. 

 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

 
 Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf 

de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende 
financieringsinstrument). 

 Vul het aanvraagformulier in.  
 Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 
 Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  

 
Disciplinecodes 
Het is verplicht om in het aanvraagformulier één of meerdere disciplinecodes in te vullen 
die van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor alleen gebruik 
maken van de NWO disciplinecodes, te vinden via www.nwo.nl/financiering/nwo-
disciplinecodes. Het is verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te vullen in het 
tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies (versie 
december 2015) van toepassing.  

Na toekenning 
 

Uiterste startdatum 
Een toegekend project dient uiterlijk op 30 september 2016 te starten, anders kan het 
subsidiebesluit worden ingetrokken. De hoofdaanvrager fungeert als contactpersoon en 
onderhoudt de contacten met de landelijk projectleider en met het NRO.  

 
Voor de start van het project stuurt u de volgende startdocumenten toe aan het NRO: 
- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF); 
- Bij iedere aanstelling onder de vaste tariefstelling stuurt u tevens een volledig 

ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier (PIF) toe. 
 

U kunt alle documenten downloaden via www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  
 
 
Startgesprek en startbijeenkomst 

http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/nwo-regeling-subsidies-1-december-2015
http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Het project zal aanvangen met een startgesprek met de landelijke projectgroep. De 
datum hiervoor wordt in overleg met de landelijke projectleider, de projectleider van het 
onderzoek Samenwerking Onderwijspraktijk, hogescholen en Universiteiten en de 
projectleiders van de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs 
vastgesteld. Daarnaast staat op 14 september 2016 een startbijeenkomst gepland 
waaraan deelname van (een vertegenwoordiging van) de uitvoerders van het onderzoek 
verplicht is. 
 
Landelijke projectgroep 
Voor de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die aan de pilot gaan 
meedoen wordt een landelijk projectteam ingericht. Dit projectteam bestaat uit 
vertegenwoordigers van de twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek onder aansturing 
van een extern landelijk projectleider, die ook de uitvoering en coördinatie van de 
landelijke kennisinfrastructuur in het primair onderwijs verzorgt. Voor de afstemming van 
het onderzoek dat voortkomend uit deze call gehonoreerd wordt met de 
pilotwerkplaatsen, zullen de onderzoekers uitgenodigd worden voor het periodiek overleg 
van dit landelijk projectteam.  Hier zullen ervaringen en kennis uit de Werkplaatsen 
Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs en het onderhavige onderzoek worden gedeeld en 
landelijke activiteiten worden gepland. 
 
Tussentijdse wijzigingen melden 
Op de hoofdaanvrager van wie een voorstel is gehonoreerd, rust de verplichting om, 
conform de algemene subsidievoorwaarden, eventuele afwijkingen in de planning of 
uitvoering onmiddellijk en met redenen omkleed voor te leggen aan het NRO én de 
landelijk projectleider. Onvoorziene gebeurtenissen dienen direct gemeld te worden, 
zeker wanneer die de voortgang van het project of de oplevering van de output in gevaar 
brengen. De hoofdaanvrager dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO en de 
landelijk projectleider zullen indien nodig hierbij ondersteuning bieden. Indien een niet 
gemelde afwijking van de planning en de uitvoering wordt geconstateerd, behoudt de 
programmaraad zich het recht voor betaling van tranches aan te houden, en de subsidie 
lager vast te stellen en / of in te trekken. Zie daartoe verder de NRO toetsings- en 
evaluatieprocedure (via www.nro.nl) en de specifieke subsidievoorwaarden.  

 
Monitoring voortgang onderzoek en oplevering van (tussentijdse) resultaten 
Het NRO monitort - via de landelijk projectleider - de voortgang en evalueert de 
resultaten op basis van de in de aanvraag vermelde planning en beoogde opbrengsten.  
De manier waarop deze (tussentijdse) resultaten zullen worden gepresenteerd zal in 
nauw overleg met het NRO en de landelijk projectleider bepaald worden.  
 
Aan het eind van het onderzoek dienen twee eindproducten te worden opgeleverd: 

1. Een afrondende onderzoeksrapportage met de resultaten van het onderzoek en 
beleidsadviezen voor onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en 
beleidsmakers om (toekomstige) samenwerkingsverbanden duurzaam in te richten;  

2. Een rapportage van de evaluatie van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en de 
inrichting van een landelijke kennisinfrastructuur in het primair onderwijs. 

 
Met het oog op de financiering die in 2018 vrij komt voor structurele samenwerkings-
vormen dienen tevens, in overleg met het NRO en de landelijke projectleider, in augustus 
2017 tussentijdse resultaten te worden opgeleverd in de vorm van:  

1. Een eerste beleidsadvies voor de drie afzonderlijke onderwijssectoren (primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) dat inzicht geeft 
in mogelijke duurzame vormen van samenwerking en al zoveel mogelijk 
aanwijzingen bevat voor succesfactoren en knelpunten daarin; 

2. Een rapportage van de tussenevaluatie van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. 
 

http://www.nro.nl/
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Daarnaast verlangt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de looptijd 
van het project, iedere publicatie of andere vorm van output volgens het Standaard 
Evaluatie Protocol (SEP) afzonderlijk registreert in ISAAC; het elektronische 
indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. U vindt daar een uitgebreide beschrijving 
van de stappen voor het registreren van producten in ISAAC.  
 
Kennisbenutting 
In overleg met de landelijk projectleider zal de medewerker kennisbenutting van het NRO 
via de projectleider van het onderzoeksteam, nauw contact houden met het 
onderzoeksteam en ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 
verspreiding van de resultaten van het onderzoek.  

 
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/handleidingen-kennisbenutting.  

 
Beoordeling output 
De einddatum van het gesubsidieerde traject via het NRO is 30 september 2018. Op die 
datum dienen alle eindrapportages van het project in het bezit van het NRO te zijn. De 
programmaraad beoordeelt de eindrapportages tegen de achtergrond van de 
oorspronkelijke financieringsaanvraag en overige relevante documenten. Binnen dertig 
dagen na ontvangst van de eindrapportages ontvangt de coördinator een reactie van de 
programmaraad. Indien nodig passen de onderzoekers de eindrapportages aan, waarna 
dit voor een laatste controle nogmaals aan de programmaraad wordt voorgelegd. 
 
Over de wijze van aanlevering van eventuele overige output (bijvoorbeeld werkwijzen, 
beschrijvingen, materialen e.d.) die beoogd is in de onderzoeksaanvraag dient met het 
NRO en de landelijk projectleider te worden overlegd. 
 
Uiterlijk drie maanden na de einddatum dient tevens een verantwoording van de 
besteding van de subsidie te worden ingediend. Dit eindverslag bestaat uit twee 
onderdelen: 1) een beknopte beschrijving van het verloop van het project en de output 
en 2) een financiële verantwoording van de personele en materiële kosten. Dit 
eindverslag dient ingediend te worden volgens een door het NRO te verstrekken format. 

 
Na een positieve beoordeling van de programmaraad van de definitieve eindrapportages 
en het eindverslag wordt het onderzoek beschouwd als succesvol afgerond, de 
subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie vastgesteld. 

 
Presentatie projecten  
Regelmatig zullen via het NRO, de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek, en de PO-Raad 
bijeenkomsten belegd worden om kennis te delen. Daardoor kunnen ook andere niet 
gesubsidieerde consortia kennis nemen van en zich spiegelen aan de ontwikkelingen die 
plaatsvinden binnen samenwerkingsverbanden. De onderzoekers worden geacht om aan 
de bijeenkomsten een bijdrage te leveren indien het NRO en de landelijk projectleider 
hiervoor een beroep op hen doen. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via ISAAC, het online 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in 
behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar 
eigen ISAAC-account in te dienen. 
 

http://www.isaac.nwo.nl/


12 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Onderzoek Samenwerking Onderwijspraktijk, hogescholen en 

Universiteiten 

Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een 
dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op tijd 
te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een ISAAC-account heeft, hoeft hij/zij 
geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die niet is 
opgenomen in de database van ISAAC, kan er een nieuwe organisatie worden 
geregistreerd. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar Centraal Relatiebeheer 
(relatiebeheer@nwo.nl)). De organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien enige 
dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de 
deadline gemeld te worden. 
 
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online enkele gegevens in te voeren. 
Ruim hier voldoende tijd voor in. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-
helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.  
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Publicatie van de call for proposals 
− Indiening van aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvraag 
− Preadvisering door de beoordelingscommissie 
− Weerwoord 
− Vergadering beoordelingscommissie 
− Besluitvorming programmaraad 

 
Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik te 
maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling subsidies (1 
mei 2011, versie 22 januari 2014) om een afwijkende selectieprocedure te volgen ten 
aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking houdt in dat de 
beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal worden uitgevoerd.  
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-
medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling van toepassing.  

 
Indiening van aanvragen  
Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar. Aanvragers 
dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen vragen en de toelichting hierop, 
alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s.  
 
Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 31 mei 2016 om 14.00 uur via 
ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Na 
ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.  

 
In behandeling nemen van de aanvraag  
Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de hoofdaanvrager bericht over 
het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-secretariaat bepaalt dat 
aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze staan vermeld in 
paragraaf 4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de genoemde criteria, wordt 
niet in behandeling genomen. 

 
Preadvisering beoordelingscommissie 
De beoordelingscommissie wordt door de programmaraad ingesteld en gekozen op basis 
van expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen. Elke aanvraag wordt allereerst 
voor commentaar voorgelegd aan leden van de beoordelingscommissie (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 4.2.2. Daarnaast geven de 
preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. De preadviseurs mogen niet betrokken 
zijn bij de aanvragen waarover zij adviseren. 

 
Weerwoord  
De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag via ISAAC 
en krijgt de gelegenheid binnen een week een weerwoord te formuleren. Deze reactie 
dient de aanvrager in via zijn/haar eigen ISAAC-account. Indien de teneur van de 
preadviezen overwegend negatief is, wordt de aanvrager dringend aangeraden om de 
aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling is over het algemeen 
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namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. Indien de aanvrager besluit de 
aanvraag terug te trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk 
aan het NRO-bureau te melden. 
 
Beoordeling door de beoordelingscommissie  
De aanvragen, preadviezen en het weerwoord fungeren als startpunt voor de bespreking 
door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking 
een schriftelijk advies op voor de programmaraad over de kwaliteit en prioritering van de 
aanvragen, uitgaande van de beoordelingscriteria. Het voorstel als geheel dient ten 
minste als goed en ook op elk van de hoofdcriteria afzonderlijk ten minste als goed 
beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor honorering. 

 
Besluitvorming door de programmaraad 
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst. 
Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit de programmaraad welke 
aanvraag voor honorering in aanmerking komt. Er kan binnen deze subsidieronde één 
aanvraag gehonoreerd worden.  
 
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 
 
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: www.nwo.nl/kwalificaties. 

 
Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ‘Onderzoek Samenwerking Onderwijspraktijk, Hogescholen en 
Universiteiten ten behoeve van schoolontwikkeling/-innovatie’ staan, waar van 
toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
 
Tijdpad  
 
19 april 2016   Publicatie call 
31 mei 2016   Deadline indienen volledige aanvraag 
Begin juni 2016   Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers 
juni 2016   Opstellen preadviezen 
eind juni 2016   Versturen preadviezen naar aanvragers voor weerwoord 
begin juli 2016   Deadline indienen weerwoord 
eind augustus 2016  Bespreking door beoordelingscommissie 
Begin september 2016  Besluitvorming programmaraad 
Begin september 2016  Bericht over besluit naar aanvragers 
14 september 2016  Startbijeenkomst 
 
Aanpassingen procedure 
Het kan zijn dat het NRO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog 
aanpassingen in de werkwijze of het tijdpad van deze subsidieronde aan te brengen. 
Eventuele aanpassingen in de procedure zullen aan de aanvragers worden 
gecommuniceerd. 

  

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

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  
Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient iedere 
aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder beschreven. 
Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen aanvragen die aan 
de onderstaande voorwaarden voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure worden 
toegelaten:  
− De aanvraag is ingediend door een onderzoeksinstelling of individuele onderzoeker 

die aan de gestelde eisen voldoet;  
− Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, 

compleet en volgens de instructies ingevuld;  
− De aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;  
− De aanvraag is tijdig ingediend;  
− De aanvraag is in het Nederlands opgesteld;  
− De aanvraag valt binnen de thematiek van deze ‘Call for Proposals’; 
− Het budget is volgens de richtlijnen in de ‘Call for Proposals’ opgesteld en bedraagt 

maximaal 150.000 euro;  
− De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal twee jaar en eindigt 

uiterlijk op 30 september 2018; 
− De uiterlijke startdatum van het project is 30 september 2016. 

 
4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  
De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan 
de hand van de volgende vier criteria: kwaliteit van het onderzoeksplan, kwaliteit van de 
onderzoeksinstelling, kwaliteit van de begroting en planning en haalbaarheid van het 
onderzoek.   

 
1. Kwaliteit van het onderzoeksplan  

− Aansluiting van de probleemstelling en onderzoeksvragen en de uitwerking 
daarvan bij de doelstellingen van het onderzoek zoals beschreven in 
hoofdstuk 1 en 2 van deze call for proposals; 

− Heldere uitwerking van de centrale probleemstelling en bijbehorende 
onderzoeksvragen; 

− Doelmatigheid en geschiktheid van voorgestelde methoden en technieken ter 
beantwoording van de probleemstelling en de onderzoeksvragen; 

− Consistentie en motivatie van de gekozen onderzoeksopzet; 
− De deugdelijkheid van de voorgestelde maatregelen om de betrouwbaarheid 

en validiteit van de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren; 
− Evenwichtige aandacht voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
 

2. Kwaliteit van de onderzoeksgroep  
− Aantoonbare expertise in en uitgebreide ervaring met het uitvoeren van 

onderzoek in meerdere onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) 

− Aantoonbare expertise in en uitgebreide ervaring met (onderzoek naar) het 
thema ‘samenwerking tussen onderwijsinstellingen, hogescholen en 
universiteiten waarbij op basis van praktijkgericht onderzoek wordt gewerkt 
aan schoolontwikkeling en/of –innovatie. 
 

3. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
− De planning en haalbaarheid van het onderzoeksplan, waarbij rekening wordt 

gehouden met het op te leveren tussen- en eindrapportages; 
− De organisatie van de uitvoering van het onderzoeksplan, waaronder de 

samenwerking met het landelijk projectteam; 
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− De redelijkheid en toelichting van de aangevraagde personele en materiële 
middelen voor het voorgestelde onderzoek.  
 

4. Opbrengsten en plan voor kennisbenutting 
− Communicatie van de (tussentijdse) resultaten van het onderzoek met de 

gebruikers in het beleidsdomein en de onderwijspraktijk; 
− Aandacht voor de toepasbaarheid van de beleidsadviezen voor zowel het 

beleidsdomein als de onderwijspraktijk. 
 
De criteria tellen als volgt mee in de beoordeling: 
1. 50 % 
2. 30 % 
3. 10% 
4. 10% 

 
Op de vier hoofdcriteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ 
om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.  
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over het Onderzoek samenwerking onderwijspraktijk, 
hogescholen en universiteiten en deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
NRO t.a.v.  
Mw. G. Snijders, [Gitta]; E-mail: g.snijders@nwo.nl  
Telefoon: +31 (0)70 344 05 12;  
 
Mw. L. Sontag, [Linda]; E-mail: l.sontag@nwo.nl  
Telefoon: +31 (0)70 344 09 41 
 
Mw. Schlette [Catharina] secretariaat; E-mail: ppo@nro.nl  
Telefoon: +31 (0)70 344 09 11;  
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met 
de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om 
advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen 
niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag 
ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee 
werkdagen een reactie. 
 

 
 
 

mailto:g.snijders@nwo.nl
mailto:l.sontag@nwo.nl
mailto:ppo@nro.nl


 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

Maart 2016 

 


	Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond
	1.2 Beschikbaar budget
	1.3 Geldigheidsduur call for proposals

	2 Doel
	3 Richtlijnen voor aanvragers
	3.1 Wie kan aanvragen
	3.2 Wat kan aangevraagd worden
	3.3 Wanneer kan aangevraagd worden
	3.4 Het opstellen van de aanvraag
	3.5 Specifieke subsidievoorwaarden
	52TNa toekenning

	3.6 Het indienen van een aanvraag

	4 Beoordelingsprocedure
	4.1 Procedure
	4.2 Criteria

	5 Contact en overige informatie
	5.1 Contact
	5.1.1 Inhoudelijke vragen
	5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC



