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Deze dag wordt “tweerichtingsverkeer” 

Comeniusprogramma 2018: voor het eerst dat we alle beurzen kunnen toekennen. 

U bent allemaal pioniers!

Met elkaar gedachten uitwisselen om uw (en onze!) gedachten aan te scherpen.
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Procedure staat toegelicht in de Call for Proposals
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• Minister, ministerie van OCW

Verstrekt budget, neemt uiteindelijk besluit tot toekenning. Opdracht aan NRO tot uitvoering van 
toekenningsprocedure

• NRO Stuurgroep

Bepaalt beleid van het NRO. Stelt beoordelingscommissie in

• NRO Bureau (programmasecretarissen en bureau-secretariaat)

Uitvoerende zaken: redactie Call for Proposals, vragen van aanvragers, samenstellen 
beoordelingscommissie, verspreiden van aanvragen onder commissie, verslaglegging van 
beoordelingsvergaderingen.

• Beoordelingscommissies

Beoordelen aanvragen en stellen advies over honorering op voor de minister

• Internationale referenten

Leadership Fellows: beoordelen aanvragen specifiek over hun expertise
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• Deadline in augustus (zie Calls for Proposal) om zoveel mogelijk tijd 
tussen intentieverklaring en aanvraagdeadline te passen.

• Indicatie van maximum aantal aanvragen per thema

• Aanvrager: informatie over de belangstelling / competitie 
(overweging: wel/niet doorzetten?)

• NRO bureau: benodigde omvang commissieleden

• Aantallen worden aan aanvragers gemeld, en aan Colleges van 
Bestuur per instelling (via VSNU en VH)

• Indienen via ISAAC (geen los formulier)

• Níet beoordeeld (verklaring wordt niet aan commissie voorgelegd)
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Vóór indienen: 

lees goed in de Call for Proposals en in het aanvraagformulier wat er in de 
verklaring dient te staan. 
Deze verklaringen worden gevraagd om het ministerie, de 
beoordelingscommissie én de aanvrager (zoveel mogelijk) zekerheid te 
geven dat het  project uitgevoerd kan worden.

I.t.t. 2017 is een verklaring van het College van Bestuur voor de Teaching 
en de Senior Fellows niet meer nodig: via de algemeen besturen van VSNU 
en VH wordt afgestemd dat de Colleges toezeggen de subsidie in principe 
te accepteren.
Bij toekenning krijgen de aanvrager én het College van Bestuur een brief 
over de subsidievoorwaarden. 

Check binnen de eigen instelling of een College van Bestuur of 
Faculteitsbestuur aanvullende (niet door het ministerie / NRO afgegeven) 
eisen stelt aan het indienen van een aanvraag!
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Kleine aanpassingen:

Bijvoorbeeld… 

- Typefouten in de begroting

- Teveel woorden gebruikt

- Geen/te veel publicaties/cv

2 werkdagen om aan te passen

Aanpassing niet mogelijk

- Geen aansluiting bij doelstellingen programma (voorbeeld: “wij stellen 
een onderzoek voor, geen innovatie”)

- Aanvrager of mede-aanvrager (ook) betrokken bij andere aanvraag >> 
Let hier goed op voor Senior Fellowships (laatste deadline)!

- Meerdere aanvragen uit éen faculteit of instelling: beide aanvragers 
ontvangen bericht: wanneer op éen na alle aanvragen teruggetrokken 
worden kan éen aanvraag alsnog ontvankelijk verklaard worden. 
(termijn eveneens 2 werkdagen) NRO checkt dit ook n.a.v. 
intentieverklaringen.
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Profielschetsen en aandachtspunten van de commissieleden:

• Een ‘thematisch expert’ is – over het algemeen – docent die onderwijs én onderzoek 
naar dit thema in eigen werk combineert. 

• Onderwijsonderzoeker is in staat om de (theoretische) onderbouwing van de 
(motivering voor) de innovatie te beoordelen, en het plan voor de evaluatie/het 
onderzoek naar de innovatie.

• Ervaringsdeskundige kijkt m.n. naar plan van aanpak, beschrijving van het team. Kan 
beoordelen of dit project vernieuwend is.

• Student kijkt naar de wijze waarop studenten in voorstel en het project betrokken 
worden.

Commissie wordt verdeeld over ‘kamers’ per thema. Hoeveel ‘kamers’ er nodig zijn is 
afhankelijk van het aantal aanvragen. HBO & WO voorstellen worden door éen 
commissie beoordeeld, om kruisbestuiving tussen de sectoren te bevorderen. De 
prioritering van HBO en WO-voorstellen wordt afzonderlijk gemaakt omdat de budgetten 
gescheiden zijn. 

Binnen de commissies streven we naar spreiding over de academische disciplines, maar 
het kan dus zo zijn dat jouw discipline ontbreekt: controleer je aanvraag/voorstel op 
jargon!
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Vergadering: zometeen op terug (eerst Senior & Leadership)
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Betreft grote projecten, mét onderzoek naar de eigen praktijk.

Omdat commissie breed scala aan projecten met grote impact moet 
beoordelen worden per voorstel inhoudelijk experts beoordeeld. 
De commissie gebruikt deze beoordelingen en de reactie van de aanvrager 
voor verdere beoordeling en – uiteindelijk – prioritering.

In uitnodiging voor het interview staan specifieke zaken die commissie 
graag wil bespreken met de aanvrager. Op basis daarvan kan de aanvrager 
het interview voorbereiden. 
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Suggesties voor referent:

- Let op de voorwaarden m.b.t. betrokkenheid (bij project én aanvrager)

- Is diegene inderdaad expert?

- Geef meerdere suggesties

Weerwoord

• Scores worden weergegeven (rangorde niet: referenten zien slechts 
éen voorstel, dus er ‘bestaat’ nog geen rangorde)

• N.a.v. (teneur van) het referentenrapport kan aanvrager besluiten de 
aanvraag terug te trekken.
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• Aanvragen onafhankelijk gescoord – dus niet ten opzichte van elkaar

• Scoreschaal:  9 (zeer slecht) tot 1 (excellent). Dit is de ‘standaard’ 
schaal van NWO: moet aanzetten tot gebruik van de gehele schaal om 
differentiatie mogelijk te maken (ipv alleen 5,5 – 8,5 zoals de praktijk 
in het onderwijs) 

• Scores > kwalificatie – gemiddeld en per criterium

• Tenminste ‘goed’ op alle criteria! 

• Beoordelingsvergadering: alle aanvragen besproken en door commissieleden 
gescoord

• Scores genormaliseerd

• Rangorde en advies aan minister vastgesteld
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In het verslag:

• Aanwezigen, gevolgde procedure

• Per aanvraag: scores en ‘motivering’ van het oordeel 
van de commissie 

• Advies over toekenning

“omvang” van de motivering verschilt per ronde. Wanneer éen of meer van 
de criteria ‘ontoereikend’ scoort, komt aanvraag sowieso niet voor 
subsidiëring in aanmerking. In dat geval kan het NRO besluiten slechts die 
score nader toe te lichten.
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• Hoe belangrijk is de impact van de interventie/programma/actie die vallen onder de 
Comeniusbeurs op het daadwerkelijke onderwijs in de klas/met studenten bij het 
beoordelen van de aanvraag?

• Wat is de verhouding tussen praktisch innoveren en fundamentele kennisverzameling 
in de aanvraag? 

• Heeft een aanvraag meer kans als deze er toe leidt dat er een zichzelf onderhoudende 
en uitbreidende (=duurzame) onderwijsvernieuwing ontstaat die andere onderdelen 
binnen de instelling tevens inspireert tot onderwijsvernieuwing?

>> Hoe laat je dit zien in een aanvraag?

• Ik ben geen ‘directeur’, maar heb wel een project voor ogen dat over meerdere 
faculteiten speelt. Hoe kan ik dit aanpakken?

• >> let op: 1 Leadership per instelling

• >> de eis directeur/coördinator is vervallen: als team moet je slagkracht 
hebben over de gehele breedte van het project; als hoofdaanvrager kun je 
aantonen dat je ervaring hebt in het coördineren van brede 
onderwijsinnovatieprojecten
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