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Hoofdstuk 1: Inleiding / Lerarenagenda 2013-2020 – Selectie en intake in lerarenopleidingen 

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 oproep tot 
het indienen van voorstellen (call for proposals) valt onder verantwoordelijkheid van 
de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het NRO. 
 
Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). 
 
Deze call for proposals 
De OPRO zet onderzoek uit via verschillende financieringsinstrumenten. Deze call for 
proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen van een subsidie 
voor en de beoordeling en selectie van projecten in het kader van het 
onderzoeksprogramma ‘Lerarenagenda 2013-2020 – Selectie en intake van 
aankomende studenten voor de lerarenopleiding’. Aanvragers worden uitgenodigd 
om een intentieverklaring en uitgewerkte aanvraag in te dienen. 
 
Het onderzoek heeft een overwegend beleidsgericht karakter, maar dient ook 
relevante resultaten voor lerarenopleidingen en fundamenteel-wetenschappelijke 
inzichten op te leveren. De in hoofdstuk 2 genoemde vragen dienen in het onderzoek 
centraal te staan.  

1.2 Beschikbaar budget 

Voor deze tweede subsidieronde van het onderzoeksprogramma ‘Lerarenagenda 
2013-2020’ is een bedrag gereserveerd van € 600.000. Hiervan wordt € 400.000 
beschikbaar gesteld door het Ministerie van OCW en € 200.000 door het NRO uit de 
onderzoeksgelden in het kader van de Lerarenagenda 2013-2020. Van dit budget 
kan maximaal één project worden gehonoreerd. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 15 september 2015. 
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Hoofdstuk 2: Doel / Lerarenagenda 2013-2020 – Selectie en intake in lerarenopleidingen 

2 Doel 

2.1 Inleiding 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2013 de 
‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de 
uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te brengen. 
Met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een duidelijke richting 
aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun 
professionaliteit. De Lerarenagenda bestaat uit zeven belangrijke thema’s gebaseerd 
op de chronologische loopbaan van leraren: 1. Kwaliteit van aankomende studenten 
van lerarenopleidingen; 2. Kwaliteit lerarenopleidingen; 3. De routes naar het 
leraarschap; 4. De beginnende leraar; 5. De school als lerende organisatie; 6. 
Bekwame en bevoegde leraren; en 7. Een sterk beroep. 
 
Het Ministerie van OCW stelt voor deze subsidieronde budget beschikbaar en heeft 
het NRO verzocht om onderzoek uit te zetten. Het onderzoek zal zich richten op het 
eerste thema van de Lerarenagenda: de kwaliteit van de aankomende studenten van 
lerarenopleidingen. Een aantal lerarenopleidingen, verenigd in de ‘Voorlopersgroep 
Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen’, is intensief bezig met het vraagstuk 
van instroomeisen voor potentiële studenten en het in het kader daarvan 
ontwikkelen van selectie-instrumenten. Deze opleidingen zijn reeds gestart met het 
selecteren van aankomende studenten, waarbij ze gebruikmaken van verschillende 
selectiecriteria en –instrumenten. Hierbij rijst de vraag in hoeverre deze 
maatregelen valide en betrouwbare uitkomsten geven.  
 
Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 
van onderzoek naar bestaande initiatieven met selectie voor toelating tot de 
lerarenopleiding. Het doel is om op basis van dit onderzoek zicht te krijgen op 
betrouwbaarheid en validiteit van selectie- en intake-instrumenten voor de toelating 
van aankomende studenten tot de lerarenopleidingen. De kennis die dit onderzoek 
oplevert kan dienen als input voor lerarenopleidingen ten aanzien van hun beleid 
rond selectie en intake en voor verdere aanpassing en ontwikkeling van criteria en 
instrumenten. Daarnaast kan de uitkomst van het onderzoek mogelijk een bijdrage 
leveren aan de landelijke discussie over strengere selectie voor de 
lerarenopleidingen. 
 
In deze subsidieronde kunt u uitsluitend voor dit specifieke thema aanvragen voor 
onderzoek indienen, waarbij het onderzoek zowel een fundamenteel-
wetenschappelijk, beleidsgericht als praktijkgericht perspectief moet hebben. 

2.2 Selectie en intake van aankomende studenten voor de 
lerarenopleiding 

2.2.1 Aanleiding 

In de discussies over de kwaliteit van de leraar klinkt regelmatig het pleidooi om 
strenger te selecteren voor de lerarenopleidingen. In de algemene beeldvorming 
trekken de lerarenopleidingen immers vooral een instroom van zwakke havisten en 
mbo‘ers. Pleidooien van de sectorraden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, Vereniging 
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Hogescholen en VSNU),1 van allerlei andere groepen die zich bezighouden met de 
kwaliteit van het onderwijs en de leraar (bijvoorbeeld het manifest Samen Leren van 
september 2014,2 of het advies van de Kritische Vrienden ten aanzien van de 
lerarenopleidingen3) en van de Tweede Kamer,4 zijn overgenomen door het 
ministerie. Dit geeft zelf in haar Lerarenagenda 2013-2020 aan een verkenning te 
willen laten doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid om te selecteren voor 
toelating tot de lerarenopleidingen. Daartoe zijn in 2014 twee verkennende 
onderzoeken uitgevoerd: een verkenning onder stakeholders uit de opleidingen 
(opleidingsmanagement, opleiders, studenten en werkveldvertegenwoordigers) over 
de vraag in welke mate selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar wenselijk 
en mogelijk is (Snoek, Van der Rijst, Van Driel, 2014)5 en een literatuurreview naar 
handvatten uit onderwijsonderzoek voor het selecteren van studenten aan de poort 
van de lerarenopleidingen en naar de voorspellende waarde van selectiecriteria en 
selectie-instrumenten voor de lerarenopleidingen (Van der Rijst, Tigelaar, Van Driel, 
Snoek, Van Verseveld, 2015).6 

2.2.2 Selectie voor de lerarenopleidingen: achtergrond en een eerste verkenning 

De huidige discussie over selectie voor de lerarenopleidingen 
In de discussie over selectie zijn globaal drie doelen te onderscheiden. In de 
Lerarenagenda van het ministerie gaat het over selectie op geschiktheid voor het 
beroep. Daar is het doel vooral het uitselecteren van een (kleine) groep 
ongeschikten waarvan is aan te nemen dat zij niet de kwaliteiten en kenmerken in 
huis hebben die hen tot een goede leraar maken en deze ook niet binnen het 
tijdsframe van een lerarenopleiding kunnen ontwikkelen. Het uitselecteren van de 
‘slechtsten’ dus.  
 
In veel pleidooien voor strengere selectie voor de lerarenopleidingen gaat het echter 
om een ander doel: het creëren van een kwaliteitsimpuls. Door alleen de besten toe 
te laten zal het uitstroomniveau van de opleidingen een impuls krijgen en bovendien 
een positieve bijdrage geleverd worden aan het imago van het beroep. Hier gaat het 
dus om het selecteren van de ‘besten’.  
 
Een derde mogelijk doel van selectie is het verhogen van het rendement en het 
terugdringen van uitval tijdens de opleiding. Dat perspectief heeft vooral betrekking 
op de lerarenopleidingen zelf, waarbij overwegingen ten aanzien van efficiëntie en 
studiesucces een rol spelen en niet zozeer het latere succes in het beroep. 

 
In de discussie over het wel of niet strenger selecteren voor de toelating tot de 
lerarenopleidingen spelen verschillende overwegingen en argumenten een rol (Snoek 
et al., 2014): 

                                                 
 
 
1 http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/publicaties/publicaties-gesorteerd-op-
verschijningsjaar-1/2014-1/2066-brief-sectorraden-aan-ocw-landelijke-en-regionale-samenwerking-
lerarenopleidingen-en-scholen. 
2 https://dl.dropboxusercontent.com/u/1166080/artikelen/Samen%20leren_Def_31%20aug.pdf. 
3 http://www.delerarenagenda.nl/hoe-het-verder-moet-met-de-lerarenopleidingen-advies-van-de-
kritische-vrienden/. 
4 Motie Ypma & Straus, nr. 29 van 6 november 2014: 
http://www.rijksbegroting.nl/2015/kamerstukken,2014/11/10/kst201794.html. 
5 http://www.delerarenagenda.nl/wp-
content/uploads/2014/10/Eindrapportage_Geschiktheid_Leraar_versie_1_1.pdf. 
6 http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/publicaties/item/effecten-van-selectie-ten-behoeve-van-de-
lerarenopleidingen-een-literatuurreview-in-opdracht-van-nro.html. 

http://www.rijksbegroting.nl/2015/kamerstukken,2014/11/10/kst201794.html
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- De focus van het hoger onderwijs: Hierbij gaat het om de vraag of binnen het 
hoger onderwijs vooral de focus ligt bij de student (emancipatoire functie, 
waarbij hoger onderwijs vooral gezien wordt als een recht) of bij het werkveld 
(een regulerende functie, waarbij doel is om de kwaliteit en kwantiteit van 
arbeidskrachten te optimaliseren en waarbij hoger onderwijs feitelijk gezien 
wordt als een voorrecht). Bij de eerste focus zouden er zo min mogelijk 
barrières moeten zijn voor toelating tot een bepaalde opleiding, bij de tweede 
focus is selectie vanuit arbeidsmarktoverwegingen juist gerechtvaardigd. 

- Validiteit van het instrumentarium: Hierbij draait het om de vraag in hoeverre 
de uitkomsten van selectie-instrumenten een voorspellende waarde hebben 
voor het latere functioneren in het beroep en hoe groot het risico is dat 
geschikte studenten toch uitgesloten worden en talent verloren gaat. 

- Een overdaad aan filters en sluizen: Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre 
er aan de reeds bestaande set van filters voor toelating tot de (hoofdfase van 
de) lerarenopleidingen (diploma, exameneisen, intaketoetsen, 
studiekeuzecheck, reken- en taaltoets, propedeuse-eisen/bindend 
studieadvies) nog nieuwe moeten worden toegevoegd. 

- Ontwikkelbaarheid: Hierbij draait het om de vraag in hoeverre het terecht is 
om te selecteren op kwaliteiten waar in de vooropleiding niet echt op getraind 
is (zoals interpersoonlijke en sociaal-communicatieve vaardigheden), en die in 
de lerarenopleidingen juist ontwikkeld zouden moeten worden.  

 
Al die overwegingen en argumenten rond toelating tot de lerarenopleidingen zijn 
aanleiding om terughoudend te zijn met het invoeren van nieuwe maatregelen naast 
de reeds bestaande en eerst goed na te gaan wat het effect is van nieuwe 
selectiecriteria en -instrumenten alvorens deze breed te introduceren. 
 
Een mix van selectiecriteria en methoden 
Het momenteel meest gangbare criterium voor selectie is dat van voorkennis 
(bijvoorbeeld aan de hand van studieresultaten) of vooropleiding (bijvoorbeeld bij de 
universitaire lerarenopleiding). Daarbij gaat het vooral om voorkennis ten behoeve 
van het latere schoolvak. Vertegenwoordigers vanuit de opleidingen benadrukken 
echter dat studiehouding, algemene studievaardigheden die te maken hebben met 
leerstijl, planning en nieuwsgierigheid, en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
zowel in het Nederlands als in het Engels ook belangrijke selectiecriteria zouden 
moeten zijn (Snoek et al., 2014).  
 
De focus op cognitieve studieresultaten in de bestaande filters voor de opleidingen 
wordt door sommigen ervaren als een eenzijdig en ontoereikend middel om vast te 
stellen wie in de toekomst een goede of slechte docent wordt, omdat er geen 
aandacht is voor beroepsspecifieke vaardigheden of persoonlijke eigenschappen 
(Snoek et al., 2014). Dat roept de vraag op in hoeverre de huidige selectie-
instrumenten wel valide zijn voor het vaststellen van de geschiktheid voor het 
beroep van leraar.  
 
Er blijkt echter weinig wetenschappelijk onderzoek te zijn naar de validiteit en 
betrouwbaarheid van selectiecriteria voor de lerarenopleidingen (Van der Rijst et al., 
2015). Uit de weinige beschikbare onderzoekspublicaties blijkt dat academische 
prestaties in de vooropleiding weliswaar voorspellend zijn voor het succes op de 
academische component van de opleiding, maar niet voor het beroepsmatig 
handelen tijdens en na de opleiding. De analyse van onderzoeksliteratuur laat vier 
grote clusters van criteria zien: 

- Kennis- en denkniveau omvat vakinhoudelijke kennis, maar ook 
taalvaardigheid, abstractievermogen, hogere-orde denken, cultureel kapitaal 
en oordeelsvermogen.  

- Motivatie heeft niet alleen betrekking op motivatie voor het volgen van een 
lerarenopleiding, maar vooral op motivatie voor het beroep van leraar en het 
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bijdragen aan het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij 
selectie van aankomende studenten gaat het niet alleen om de mate van 
motivatie, maar ook om de vraag in hoeverre hun motivatie gebaseerd is op 
een realistische verwachting ten aanzien van het beroep en de eigen rol als 
leraar.  

- Professionele houding en persoonlijke eigenschappen omvatten waarden en 
attituden die bepalend zijn voor een professionele houding die gekenmerkt 
wordt door reflectie, een kritische en onderzoekende houding, 
nieuwsgierigheid en leergierigheid, dienstbaarheid, ondernemendheid en 
omgaan met complexiteit, en persoonskenmerken zoals empathie, openheid, 
flexibiliteit en creativiteit.  

- Beroepsgerelateerde vaardigheden omvatten interpersoonlijke, pedagogische 
en didactische vaardigheden die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar, 
zoals communicatieve vaardigheden, sociale competenties, samenwerken, 
structureren, organiseren, en orde houden. 

 
Een mix van criteria en daarmee een mix van instrumenten lijkt de grootste 
voorspellende waarde op te leveren (Van der Rijst et al., 2015). Het gaat dan naast 
kennistoetsen ook om groepsopdrachten, groepsinterviews en (les)simulaties, 
waarin persoonlijke kwaliteiten (zoals analytische kwaliteiten en 
leiderschapskwaliteiten) en beroepsspecifieke vaardigheden (zoals communicatieve 
en interpersoonlijke vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden) beoordeeld 
worden (Shechtman & Sansbury, 1989; Caskey, Peterson & Temple, 2001; Byrnes, 
Kiger & Shechtman, 2003; Valli & Johnson, 2007; Bieri & Schuler, 2011). Dergelijke 
assessment-centerachtige benaderingen stellen echter hoge eisen aan de kwaliteit 
van instrumenten en assessoren. In de literatuur worden verschillende 
aandachtspunten bij het hanteren van selectiecriteria en -instrumenten genoemd, 
zoals het risico van culturele bias, en de geschiktheid van instrumenten voor 
verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren van achttien jaar of volwassenen 
met uitgebreide werkervaring). 

 
Terughoudendheid en nader onderzoek 
Op dit moment is het voor de meeste lerarenopleidingen alleen mogelijk om een 
intake van aankomende studenten te organiseren (bijvoorbeeld in de vorm van de 
studiekeuzecheck in het hbo) op basis waarvan studenten een niet-bindend advies 
gegeven wordt. De onderzoeksresultaten vanuit het verkennende onderzoek en de 
literatuurreview die in opdracht van het ministerie zijn uitgevoerd (Snoek et al., 
2014; Van der Rijst et al., 2015) vormen aanleiding om te pleiten voor enige 
voorzichtigheid en terughoudendheid bij het invoeren van bindende 
selectieprocedures voor toelating tot de lerarenopleidingen. Besluiten over selectie 
vragen immers een fundamentele discussie over de visie op hoger onderwijs (als 
recht of voorrecht) en over het doel van selectie (het uitselecteren van ongeschikte 
studenten of het selecteren van de beste studenten). Die discussie kan gevoed 
worden door kennis te verwerven over de validiteit en betrouwbaarheid van de 
huidige intake-instrumenten en van toekomstige selectie-instrumenten en over 
mogelijke (onbedoelde) neveneffecten daarvan op de omvang of samenstelling van 
de instroom. De ervaringen die nu worden opgedaan bij enkele lerarenopleidingen 
die reeds initiatieven hebben genomen met betrekking tot selectie of strengere 
intake voorafgaand aan de opleiding, geven goede mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van die kennis. 

2.2.3 Initiatieven met selectie voor de poort van de lerarenopleidingen 

Verschillende hogescholen en universiteiten zijn reeds gestart met initiatieven rond 
strengere selectie of intake bij toelating tot de lerarenopleidingen. Alleen bij 
specifieke opleidingsroutes zoals de academische pabo’s, internationale 
curriculumvarianten of toelating tot masteropleidingen zoals de universitaire 
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lerarenopleidingen kan bindende selectie voorafgaand aan de opleiding plaats 
vinden. Daarnaast biedt de wet sinds kort de mogelijkheid voor decentrale selectie 
bij numerus fixus. In 2014-2015 maakte bijvoorbeeld de tweedegraads 
lerarenopleiding Engels van de Hogeschool van Amsterdam daar gebruik van. 
Andere lerarenopleidingen hebben niet de mogelijkheid om deze studenten af te 
wijzen, maar kunnen in hun intake wel een breed intake-instrumentarium hanteren 
op grond waarvan bepaalde studenten een dringend advies wordt gegeven om niet 
aan de opleiding te starten. 

 
Binnen de Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen delen 
lerarenopleidingen hun aanpak en ervaringen met selectie en intake.7 Komend jaar 
staan binnen deze voorlopersgroep drie initiatieven centraal: 

 
- Binnen de tweedegraads lerarenopleidingen is de opleiding Engels van de 

Hogeschool van Amsterdam in het voorjaar 2014 gestart met decentrale 
selectie. Deze selectie betekent dat er ten behoeve van de kwaliteit van de 
opleiding een maximum aantal plaatsen is bepaald en dat voor toelating tot 
die plaatsen geselecteerd mag worden. Belangrijkste selectiecriteria betreffen 
studievaardigheden en taalkennis. Het selectie-instrumentarium bestaat uit 
verschillende onderdelen: een huiswerkopdracht en opdrachten op de 
hogeschool. De huiswerkopdracht bestaat uit het maken van een korte (2 
minuten) videopresentatie in het Engels, het lezen van een Engelstalig 
vakdidactisch artikel en het beantwoorden van open vragen hierover in het 
Engels, en het volgen van een web-college en het maken van aantekeningen 
daarvan. Tijdens het assessmentmoment op de hogeschool volgen de 
aankomende studenten een college over een vakdidactisch onderwerp (in lijn 
met het bestudeerde artikel), maken ze op basis van dat college een 
vakdidactische multiple-choice-toets, en maken ze ten slotte een Engelse 
taaltoets waarin grammatica, vocabulaire en leesvaardigheid worden getoetst. 
Omdat het totaal aantal studenten uiteindelijk onder het maximum aantal 
toelaatbare studenten bleef, was uiteindelijk iedere student formeel 
toelaatbaar. Voor 2015-2016 zal de selectieprocedure verbreed worden naar 
de tweedegraads lerarenopleidingen Engels van Fontys, Inholland en de HAN. 

 
- Bij de pabo’s zijn drie instellingen actief met initiatieven ten aanzien van 

selectie: Hogeschool Leiden, Hogeschool Avans en Hogeschool De Kempel. 
Deze opleidingen experimenteren met een uitgebreide en systematische intake 
in het kader van de studiekeuzecheck, waarin verschillende criteria en 
instrumenten gehanteerd worden. De pabo van Hogeschool Leiden hanteert 
bijvoorbeeld naast een kennistoets een eis dat aankomende studenten twee 
dagen meelopen op een basisschool. Na afloop moeten de kandidaten een 
korte videoboodschap maken waarin ze hun motivatie toelichten en waarop 
hun begeleider op de basisschool een korte impressie van de kandidaat geeft. 
Pabo De Kempel heeft voor studenten die hoog scoren op de intaketoetsen 
rond rekenen, taal en Mens & Wereld, een aanvullende selectie voor een 
zogenaamd ‘challenge-programma’. In deze aanvullende selectie is vooral 

                                                 
 
 
7 De voorlopersgroepen zijn een initiatief van het ministerie in het kader van de Lerarenagenda 2013-
2020. In de voorlopersgroepen wisselen lerarenopleidingen die betrokken zijn bij vergelijkbare 
vernieuwende initiatieven onderling kennis en ervaringen uit. Een van de voorlopersgroepen heeft 
betrekking op initiatieven ter verhogen van de kwaliteit van de instroom. Deelnemende instellingen zijn op 
dit moment: Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Avans Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool de Kempel, Fontys Tilburg. De voorlopersgroep is geen gesloten 
groep, andere opleidingsinstellingen kunnen aanhaken. Zie 
http://voorlopers.delerarenagenda.nl/voorlopers-lerarenopleidingen/verhogen-kwaliteit-instroom/. 
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aandacht voor leercompetenties en motivatiekenmerken. Aspirant-studenten 
bij de Pabo Avans Hogeschool nemen deel aan een online capaciteiten- en 
motivatietest, het zogenoemde NOA-assessment. Daarnaast bereiden zij een 
presentatie over zichzelf voor en presenteren zij deze aan de intake-assessor 
als sluitstuk van een intensieve intake-dag, met onder andere kennistoetsen 
en interactieve workshops met peers. 

  
- Bij de universitaire lerarenopleidingen is er behoefte aan een explicieter 

geschiktheidsonderzoek,8 met name bij opleidingen met een grote toeloop aan 
studenten. Per 2015-2016 wordt een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd bij de 
eerstegraads lerarenopleidingen geschiedenis aan de universiteiten. Bij ICLON 
Universiteit Leiden worden in 2015 kandidaten die op basis van de 
toelatingseisen toelaatbaar zijn, uitgenodigd voor een intake. De intake-
commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de lerarenopleiding 
(vakdidactici en supervisoren) en het werkveld (begeleiders op school, 
vakcoaches en/of management). Bij de intake dienen de kandidaten een korte 
pitch/presentatie te geven over de keuze en motivatie voor de lerarenopleiding 
en het beroep van leraar, waarna een vraaggesprek met de intake-commissie 
volgt (o.a. naar aanleiding van de pitch/presentatie, motivatiebrief en CV). De 
kandidaten dienen verder video-vignettes te analyseren en te voorzien van 
feedback, waarbij zij ook zelf feedback ontvangen. Elke kandidaat krijgt 
punten toegekend voor elk van de vier clusters van criteria, waarbij het 
puntentotaal een prioritering oplevert in kandidaten (personen met de meeste 
punten staan boven aan de lijst en worden als eerste toegelaten tot de 
lerarenopleiding). Indien de leden van de intake-commissie sterke twijfels 
hebben over de geschiktheid van de kandidaat met betrekking tot een 
succesvolle afronding van de lerarenopleiding en/of succesvol functioneren in 
het beroep van leraar, dan zullen zij de kandidaat dringend adviseren om niet 
met de lerarenopleiding te starten. Andere universiteiten zullen waarschijnlijk 
aanhaken. 

2.2.4 Het uit te voeren onderzoek 

Het geringe aantal onderzoeken naar betrouwbare en valide selectieprocedures is 
aanleiding om nader onderzoek te laten uitvoeren naar de hierboven beschreven 
lopende initiatieven. Deze bieden een context waarbinnen systematisch en 
longitudinaal data verzameld kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is om zicht 
te krijgen op betrouwbaarheid en validiteit van selectie-instrumenten voor toelating 
van aankomende studenten tot de lerarenopleidingen met het oog op hun 
geschiktheid voor het beroep van leraar. De kennis die dit onderzoek oplevert kan 
dienen als input voor lerarenopleidingen voor hun beleid rond selectie en intake en 
voor verdere aanpassing en ontwikkeling van criteria en instrumenten. Het 
onderzoek kent een looptijd van vier jaar en dient zich in ieder geval te richten op de 
genoemde initiatieven, maar kan uitgebreid worden met andere experimenten en 
initiatieven ten aanzien van selectie en intake. 

 
Daarmee dient het onderzoek zich te richten op de volgende vragen: 
1. Welke doelen en criteria hanteren de betrokken opleidingen tijdens de selectie-

/intakeprocedure? 
2. Welke instrumenten hanteren de betrokken opleidingen tijdens de selectie-

/intakeprocedure? 
3. In welke mate hebben de gehanteerde criteria en instrumenten een 

voorspellende waarde voor het studiesucces tijdens de opleiding? 

                                                 
 
 
8 http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Actieplan%20Leraren%20voor%20conferentie.pdf. 
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4. In welke mate hebben de gehanteerde criteria en instrumenten een 
voorspellende waarde voor het handelen in de beroepspraktijk (tijdens stages 
of na afloop van de opleiding)? 

 
Ook andere aspecten kunnen nog in het onderzoek meegenomen worden, zoals de 
effecten van strengere selectie en intake op de instroom, mogelijke bias ten aanzien 
van specifieke subgroepen, onderscheid tussen doelgroepen (voltijd /deeltijd) en 
condities ten aanzien van kosten en kwaliteit van assessoren.  
 
De derde en vierde vraag betreffen de kern van het onderzoek, maar zijn tegelijk 
lastig om te beantwoorden omdat er nog veel andere persoons-, omgevings- en 
opleidingsvariabelen van invloed zijn op studiesucces of op succes in het beroep. 
Ervan uitgaande dat het doel van selectie en intake is om te voorkomen dat 
studenten die als niet-geschikt worden beschouwd voor het beroep van leraar aan 
de opleiding starten en om de kwaliteit van de uitstroom te verhogen, is de vraag in 
hoeverre de gehanteerde selectie-instrumenten en –criteria hier valide instrumenten 
voor zijn. Die validiteit is immers de legitimering voor het hanteren van 
selectieprocedures. Om die validiteit goed te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om 
longitudinaal te meten. Dat vereist een aanpak waarbij studenten over een langere 
periode gevolgd kunnen worden. Voor de eenjarige universitaire eerstegraads 
lerarenopleiding biedt dat de mogelijkheid om studenten in de eerste jaren van de 
beroepsuitoefening te volgen. Studenten aan de pabo en tweedegraads 
lerarenopleidingen kunnen gedurende een groot deel van de vierjarige opleiding 
gevolgd worden. De betrokken opleidingen starten hun initiatieven met de lichting 
die instroomt in het cursusjaar 2015-2016. Het onderzoek gaat echter in 2016 van 
start en daarom kan het cursusjaar 2016-2017 als eerste onderzoekscohort worden 
beschouwd. In de eerste maanden van 2016 kunnen afspraken worden gemaakt 
tussen de onderzoekers en de opleidingen over de registratie van de gehanteerde 
criteria en instrumenten en van de uitslagen van de assessments. 
 
De genoemde initiatieven bieden de mogelijkheid om na te gaan in welke mate een 
positieve uitslag van de selectieprocedure een valide indicatie vormt voor 
kwaliteiten, die bepalend zijn voor daadwerkelijk succes in de opleiding en het 
beroep en welke (mix van) criteria en instrumenten daarin het meest bepalend zijn. 
Voor de genoemde initiatieven geldt dat er nog geen wettelijk kader is op grond 
waarvan studenten formeel afgewezen kunnen worden (met uitzondering van de 
masteropleidingen en de initiatieven waar gewerkt wordt met decentrale selectie 
vanwege het aantal inschrijvingen dat het maximum aantal plekken overschrijdt). 
Dat betekent dat een negatieve uitslag van het assessment alleen kan leiden tot een 
dringend advies om niet aan de opleiding te beginnen. Studenten die desondanks 
aan de opleiding beginnen kunnen daarom als onderzoeksgroep gebruikt worden om 
de validiteit van een negatieve assessmentuitkomst te onderzoeken. Eventueel zou 
het assessmentinstrument ook nog bij andere opleidingen/instellingen kunnen 
worden afgenomen om controlegroepen te creëren.  

 
Naast de genoemde initiatieven kunnen de onderzoekers ook voorstellen doen om 
andere initiatieven in hun onderzoek mee te nemen. Deze initiatieven kunnen 
interessante mogelijkheden bieden om de datahoeveelheid te vergroten en/of om 
verschillende aanpakken/condities te vergelijken.  

 
De betrokkenheid van de Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom 
lerarenopleidingen 
De Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen heeft tot doel 
om gezamenlijk instrumenten en deskundigheid te ontwikkelen rond selectie en 
niveauverhoging door kennis en ervaringen uit te wisselen. Het onderzoek moet daar 
een bijdrage aan leveren. Dat betekent voor het onderzoek ook dat de gehanteerde 
instrumenten geen statisch geheel zijn, maar nog volop in ontwikkeling zijn en per 
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lichting kunnen verschillen. De hogescholen en universiteiten die betrokken zijn bij 
de initiatieven zien zichzelf daarom als partners in het onderzoek. Dat stelt eisen aan 
de actieve betrokkenheid van de opleidingsinstellingen bij het onderzoek en bij de 
wijze waarop het onderzoek is ingericht. De opleidingsinstellingen zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en bijstelling van de assessments. 
In overleg tussen de opleidingsinstellingen en de onderzoeksinstellingen wordt een 
detailplan voor dataverzameling opgesteld en worden afspraken gemaakt wie 
verantwoordelijk is voor het aanleveren van welke data. De opleidingsinstellingen 
worden voor de ontwikkeling en implementatie van de selectie-instrumenten niet 
gefinancierd vanuit het onderzoeksbudget. Het onderzoeksplan dient wel rekening te 
houden met vergoeding van aanvullende activiteiten van de opleidingsinstellingen 
ten behoeve van het onderzoek (bijvoorbeeld voor dataverzameling). Voor deze 
aanvullende activiteiten dient een bedrag van 50.000 euro van het aangevraagde 
budget te worden gereserveerd.  
 
De opleidingsinstellingen verwachten een hoge mate van interactiviteit tussen 
opleiders/assessoren en onderzoekers. Dit onderzoek en de tussentijdse resultaten 
moeten het ontwikkelproces binnen de lerarenopleidingen voeden.  
 
De onderzoekers kunnen gebruikmaken van het bestaande overleg van de 
voorlopersgroep, onder gezamenlijke regie van de opleidingsinstellingen en het 
ministerie. De voorlopersgroep, aangevuld met wetenschappelijke experts, werkt bij 
het onderzoek zo optimaal mogelijk met de onderzoekers samen. Op hun beurt 
informeren de onderzoekers de voorlopersgroep één keer per jaar door middel van 
een presentatie over de voortgang van het onderzoek. Na twee jaar dient een 
tussenrapportage beschikbaar te zijn voor het ministerie. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door (een team of 
samenwerkingsverband van) onderzoekers van (onderzoeksinstellingen die gelieerd 
zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs of andere 
onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Van 
de onderzoekers wordt verwacht dat zij een samenwerking aangaan met de bij het 
onderzoek betrokken lerarenopleidingen zodra het onderzoekvoorstel is gehonoreerd 
(zie tevens paragraaf 2.2.4 en paragraaf 4.2).   
 
Binnen elk voorstel fungeert één persoon als hoofdaanvrager en projectleider van 
het onderzoek. De projectleider is dus altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. 
Deze persoon dient het voorstel via Iris in, ontvangt alle berichten van het NRO die 
voor het samenwerkingsverband bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure, en 
is ook na eventuele toekenning het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het 
door het NRO te financieren onderzoeksproject. 
 
Een onderzoeker mag in deze subsidieronde maximaal één maal een aanvraag 
indienen: één keer als hoofdaanvrager of één keer als medeaanvrager.  
Ook voor partners die deel uitmaken van een samenwerkingsverband geldt dat zij 
maximaal één maal (als medeaanvrager) bij een aanvraag betrokken mogen zijn. 
 
Onderzoekers aan instituten voor de lerarenopleiding die deelnemen aan de 
Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen mogen niet bij een 
aanvraag betrokken zijn om de onafhankelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk 
te garanderen.  
 
Onderzoekers die onderzoek doen naar de betrouwbaarheid en validiteit van 
selectie- en intake-instrumenten voor de toelating van aankomende studenten tot de 
lerarenopleidingen, mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van 
deze instrumenten en mogen evenmin belang hebben bij de uitkomst van dit 
onderzoek. 
 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat leden van NRO-programmaraden niet van 
deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In 
de beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling 
NWO, waarborgen ingebouwd voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van 
programmaraadleden. Leden van de beoordelingscommissie kunnen niet tevens 
aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde is een bedrag van € 600.000 gereserveerd. Het onderzoek 
heeft een looptijd van vier jaar. Van dit budget kan maximaal één project worden 
gehonoreerd. 
 
Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. 
 
Personele kosten 
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Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 
te stellen personeel. De financieringsmogelijkheden bevatten in elk geval de 
salariskosten van wetenschappelijk personeel en incidenteel van niet-
wetenschappelijk personeel.  
 
Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in ‘personeel onder vaste 
tariefstelling’ en ‘personeel onder vrije tariefstelling’.  
 
Personeel onder vaste tariefstelling 
De vergoeding voor junior wetenschappelijk personeel (promovendi, junior 
onderzoekers), senior wetenschappelijk personeel (postdocs) en niet-
wetenschappelijk personeel dat wordt aangesteld bij een universiteit wordt 
gebaseerd op de standaard salarisvergoedingen (zie het document “salaristabel G-
posten” op de financieringspagina van deze ronde op de NWO-website) die jaarlijks 
in het kader van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008’ worden 
overeengekomen met de VSNU. Wetenschappelijk personeel met een aanstelling van 
minimaal 1 jaar en 0,5 fte ontvangt een benchfee van maximaal € 5.000 per 
aanstelling. 
 
Personeel onder vrije tariefstelling  
Ook de salariskosten van medewerkers met een vast dienstverband komen voor 
subsidie in aanmerking. Voor de personele inzet van universitair (hoofd)docenten en 
hoogleraren die zijn aangesteld bij een universiteit, is het mogelijk af te wijken van 
de standaardbedragen. Bij de begroting van dergelijke personele kosten mag 
worden uitgegaan van het brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek 
van de geldende CAO maar maximaal de opslagen die worden overeengekomen in 
het kader van het genoemde VSNU Akkoord, met uitzondering van de indexering en 
de eindeprojectvergoeding. 
 
Indien een aanstelling niet aan de universiteit plaatsvindt, maar bij een 
onderzoeksinstituut of andere deelnemende partij geldt deze begrotingssystematiek 
ook, maar inclusief alle benodigde personele opslagen.  
 

Materiële kosten 
Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor de 
aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en gebruiks- en 
verbruiksgoederen, voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 
testonderzoek en het uitvoeren van observaties, voor de aanschaf van 
databestanden, voor studentassistentie, voor reizen die noodzakelijk zijn voor het 
onderzoek en voor kennisbenutting. Voor congresbezoek van personeel onder de 
vaste tariefstelling wordt een benchfee ter beschikking gesteld die geldt als 
maximum. Congresbezoek voor personeel onder de vrije tariefstelling kan worden 
aangevraagd als ‘congreskosten personeel vrije tariefstelling’. 
 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden.  
 
Slechts de kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden 
veroorzaakt kunnen als materiële kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld geen 
huisvestings-, overhead-, of afschrijvingskosten. De kosten van apparatuur, van 
verbruiksgoederen of technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket 
van een instituut gerekend worden en de kosten voor computergebruik bij 
universitaire rekencentra komen evenmin in aanmerking voor subsidie, tenzij het 
door het NRO gesteunde onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich  
meebrengt dat duidelijk uitgaat boven het normale gebruik. 
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Het NRO vindt het, met NWO en anderen, van belang dat wetenschappelijke kennis 
en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap 
en/of in andere wetenschappelijke disciplines, ofwel: dat er kennisbenutting 
plaatsvindt. Van de aangevraagde subsidie dient daarom ten minste vijf procent van 
het budget aan kennisbenutting te worden besteed. Deze kosten moeten worden 
gespecificeerd. Bovendien moet € 4.000 ervan bestemd zijn voor open-access-
publicaties. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is dinsdag 1 september 
2015, 14:00 uur.  
 
De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is dinsdag 15 september 
2015, 14.00 uur. 
 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Een volledige financieringsaanvraag bestaat uit twee delen: het aanvraagformulier 
en een factsheet. De factsheet kunt u invullen na inloggen in het elektronisch 
aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in het Nederlands worden ingevuld. 

- Het aanvraagformulier vindt u op de financieringspagina van dit programma op 
de NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als PDF-bestand toe aan de 
factsheet in het elektronisch aanvraagsysteem Iris. 

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

  
Financieringsaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in deze 
call for proposals en binnen het format van het voor deze subsidieronde te gebruiken 
aanvraagformulier. In hoofdstuk 4 staan uitgebreid de criteria beschreven die 
bepalend zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Als algemene regel geldt dat hoofdaanvragers uitsluitend voorstellen kunnen 
indienen die passen binnen de thematiek van deze subsidieronde. 
 
Een toegekend onderzoeksproject dient uiterlijk drie maanden na de toekenning te 
starten, anders kan het subsidiebesluit worden ingetrokken. 
 
De hoofdaanvrager presenteert de programmaraad na twee jaar een tussentijds 
verslag over de voortgang van het onderzoek. Daarnaast informeren de 
onderzoekers één keer per jaar de voorlopersgroep door middel van een presentatie 
over de voortgang van het onderzoek. 
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Alle resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit programma dienen 
vrij gepubliceerd te worden. Het NRO vraagt van alle onderzoekers die in 
aanmerking willen komen voor subsidie, om budget beschikbaar te stellen voor en 
een toelichting te geven op de verspreiding van onderzoeksresultaten naar 
gebruikers van hun project (kennisbenutting). Deze toelichting zal worden 
meegewogen in de beoordeling. Aanvullende informatie, richtlijnen en voorwaarden 
met betrekking tot kennisbenutting zijn te vinden in de verschillende versies van de 
Handleiding kennisbenutting op de website van het NRO (http://www.nro.nl/kennis-
verspreiden/handleidingen-kennisbenutting/). Het onderzoek dient zowel 
wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke output op te leveren.  
 
Onderzoekers aan instituten voor de lerarenopleiding die deelnemen aan de 
Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen mogen niet bij een 
aanvraag betrokken zijn om de onafhankelijkheid van het onderzoek zoveel mogelijk 
te garanderen.  
 
Onderzoekers die onderzoek doen naar de betrouwbaarheid en validiteit van 
selectie- en intake-instrumenten voor de toelating van aankomende studenten tot de 
lerarenopleidingen, mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van 
deze instrumenten en mogen evenmin belang hebben bij de uitkomst van dit 
onderzoek. 
 
Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-Regeling 
Subsidieverlening (versie 1 mei 2011) van toepassing. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

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

 
Indien de hoofdaanvrager nog geen Iris-account heeft, dient deze dat minimaal een 
dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op 
tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Iris-account heeft, hoeft 
deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Wanneer de hoofdaanvrager bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het NRO-bureau via opro@nro.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. 
 
Aanvragers zijn verplicht om de hoofd- en/of medeaanvragers goed in Iris op te 
geven. De gegevens zijn namelijk nodig voor het vaststellen van eventuele 
betrokkenheid van preadviseurs en leden van de beoordelingscommissie bij de 
aanvraag.  
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 
helpdesk. 
 
Intentieverklaringen kunnen via de e-mail worden ingediend bij opro@nro.nl. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
- Indienen intentieverklaring en aanvraag 
- In behandeling nemen van de aanvraag 
- Preadvisering  
- Weerwoord 
- Vergadering beoordelingscommissie 
- Besluitvorming door de programmaraad. 

 
Indienen intentieverklaring en aanvraag  
Aanvragers dienen tijdig een intentieverklaring in. Het indienen daarvan is verplicht. 
Ontvangst hiervan zal bevestigd worden aan de aanvrager. De intentieverklaring zal 
niet worden gebruikt als selectie-instrument. Vervolgens dienen onderzoekers die 
een intentieverklaring hebben ingediend een volledige aanvraag in (zie paragraaf 3.3 
en 3.6 voor de deadline en voor de wijze van indienen van een intentieverklaring en 
subsidieaanvraag). Na ontvangst van een volledige aanvraag ontvangt de indiener 
hiervan eveneens een bevestiging. 
 
Het in behandeling nemen van de aanvraag 
Binnen twee weken na ontvangst van de aanvragen krijgt de indiener bericht over 
de ontvankelijkheid (het al dan niet in behandeling nemen) van de aanvraag. Het 
NRO bepaalt deze ontvankelijkheid aan de hand van de administratieve 
ontvankelijkheidscriteria, die vermeld staan in paragraaf 4.3.1. Een aanvraag die 
niet voldoet aan één van de ontvankelijkheidscriteria, wordt niet in behandeling 
genomen.  
 
Preadvisering 
Voor de beoordeling van aanvragen in deze ronde stelt de programmaraad een  
beoordelingscommissie in. Deze bestaat uit een mix van leden met een 
wetenschappelijke achtergrond, praktijkervaring en ervaring in het onderwijsbeleid. 
Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van 
de betreffende commissie (de preadviseurs). Zij geven schriftelijk een inhoudelijk en 
beargumenteerd commentaar op het voorstel 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 hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 
krijgt vijf werkdagen de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur 
van de preadviezen overwegend negatief is, wordt dringend aangeraden de 
aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling is over het 
algemeen sterk verminderd bij overwegend negatieve preadviezen. Indien de 
aanvraag wordt teruggetrokken, dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk 
schriftelijk aan het NRO-bureau te melden. 
 
Vergadering beoordelingscommissie 
Elke aanvraag met de daarbij horende preadviezen en weerwoord wordt besproken 
in een commissievergadering. Uiteindelijk komt de commissie als geheel tot een 
(eind)oordeel over elke afzonderlijke aanvraag. Aan de hand van de 
commissiebespreking wordt een schriftelijk advies opgesteld voor de 
programmaraad over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelings-
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criteria. Alleen onderzoeksvoorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of 
goed komen in aanmerking voor honorering.  
 
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 aanvraag voor honorering in aanmerking komt.  
 
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming door de programmaraad de uitslag over de beoordeling van hun 
aanvraag.  
 
Kwalificatie 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze wordt aan de 
aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over het al dan niet toekennen van 
subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
Code belangenverstrengeling 
Voor alle bij de beoordeling en besluitneming betrokken personen en voor alle 
betrokken NWO-medewerkers is de NWO Gedragscode belangenverstrengeling van 
toepassing. Deze is te vinden op de website van NWO.  
 
Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en 
beroepsprocedures open. 
 
Tijdpad  
Juni 2015  Publicatie call for proposals 
1 september 2015 Intentieverklaring  
15 september 2015 Deadline indiening aanvragen  
Oktober 2015  Opstellen preadviezen  
Eind oktober  Preadviezen naar indieners  
Begin november  Deadline indienen weerwoord  
Half november  Beoordeling en vergadering      
    beoordelingscommissie  
December 2015   Besluitvorming OPRO  
December 2015   Het NRO informeert indieners over besluiten 
Voorjaar 2016  Start onderzoek    
 
Dit tijdpad is indicatief. Bij significante wijzigingen in de procedure worden de 
aanvragers zo tijdig mogelijk op de hoogte gesteld. 

4.2 Na toekenning 

Na honorering door de programmaraad volgt de formele toekenning in de vorm van 
een brief. De subsidie wordt toegekend en volledig uitbetaald aan de 
hoofdaanvrager. De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens 
de in de toekenningsbrief genoemde tranches. De subsidie wordt toegekend onder 
de voorwaarde dat tijdens de uitvoering de in de beoordeling genoemde 
aandachtspunten ter harte worden genomen. De reactie van de aanvrager op de 
preadviezen in het weerwoord wordt beschouwd als onderdeel van de aanvraag,  
en maakt derhalve deel uit van het document op grond waarvan de toekenning 
wordt gedaan.  
 

http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
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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 en op adequate wijze (laten) uitvoeren van het onderzoek, alsmede voor 
het tot stand komen van de voortgangsrapportage (indien van toepassing), het 
inhoudelijke eindrapport, financiële verantwoording en de juiste en volledige 
registratie van alle gerealiseerde output. 
 
Startdatum  
In de subsidieaanvraag dient de hoofdaanvrager een startdatum te vermelden. Deze 
startdatum wordt als zodanig in de financiële administratie opgenomen. Het 
onderzoek dient uiterlijk drie maanden na toekenning te starten.  

 
Startgesprek 
De aanvragers van het gehonoreerde project worden kort na honorering door het 
NRO uitgenodigd voor een startgesprek. Hiervoor worden ook vertegenwoordigers 
van de Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen uitgenodigd. 
Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het verzamelen van de data, de 
onderlinge afstemming, eventuele benodigde aanpassingen in het 
onderzoeksproject, de oplevering van (ook tussentijdse) resultaten en 
kennisbenutting. Voor de voorlopers vormt hun ontwikkelproces, inclusief de 
ontwikkeling van hun selectie-instrumenten en intake, een belangrijk onderdeel van 
het onderzoek.   

 
Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang  
Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 
meldt die de geplande voortgang van het project of de oplevering van de output in 
gevaar brengen. Het samenwerkingsverband dan wel de onderzoekers dienen zelf 
met een oplossing te komen, maar het NRO zal indien nodig hierbij ondersteuning 
bieden. Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het 
samenwerkingsverband of tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek dienen 
gemeld te worden (conform de subsidiebepalingen van NWO). De programmaraad 
dient met dergelijke wijzigingen akkoord te gaan. Verlengingen van de 
subsidieperiode zijn in principe niet toegestaan. 
 
Voortgangsverslag 
De hoofdaanvrager dient de programmaraad na twee jaar een tussentijds verslag te 
overleggen van de voortgang van het onderzoek zoals dat beschreven werd in de 
subsidieaanvraag. Het NRO-bureau stelt hiervoor een format beschikbaar. Hierbij 
wordt gekeken welke gegevens dit onderzoek in ieder geval oplevert om over vier 
jaar meer zicht te krijgen op de vraag of aankomende studenten voor de 
lerarenopleidingen op een valide manier geselecteerd kunnen worden op 
geschiktheid voor het beroep van leraar. Indien nodig wordt dit onderzoek uitgebreid 
of een aanvullend onderzoek uitgezet. Uit het voortgangsverslag moet ook duidelijk 
worden wat er aan kennisdisseminatie en kennisoverdracht is of wordt gedaan.  
 
Eindrapport 
Voordat een project inhoudelijk kan worden afgerond dient de programmaraad zijn 
goedkeuring te verlenen aan het conceptrapport van de verrichte onderzoeken. De 
programmaraad beoordeelt dit rapport tegen de achtergrond van de oorspronkelijke 
subsidieaanvraag. Vier weken na ontvangst van een reactie van de programmaraad 
op het conceptrapport, zendt de projectleider een elektronische versie van het 
definitieve eindrapport. Deze digitale versie hiervan wordt op de website van het 
NRO beschikbaar gesteld. 
 
Voor het in het Nederlands opgestelde eindrapport gelden de volgende voorwaarden: 
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- Het bevat een methodologische en wetenschappelijke verantwoording van de 
gebruikte procedure. Deze informatie moet helder en toegankelijk worden 
weergegeven; 

- De tekst is begrijpelijk en overzichtelijk: lezers moeten zich snel een beeld 
kunnen vormen van de inhoud en de relevantie van het onderzoek; 

- De publicatie is toegankelijk voor een breed publiek, waaronder in ieder geval 
wetenschappelijke onderzoekers, beleidmakers en professionals uit de 
onderwijspraktijk. Voor betrokkenen uit de praktijk bevat de publicatie 
aanbevelingen voor verbetering van die praktijk;  

- De publicatie bevat een publieksvriendelijke Nederlandse en Engelse 
samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

 
Naast het eindrapport wordt er ook andere wetenschappelijke output van het project 
verwacht. In ieder geval wordt ook een internationale, wetenschappelijke publicatie 
verwacht. Deze en overige verwachte wetenschappelijke output dient in de aanvraag 
vermeld te worden. 
 
Afronding: eindverslag en financiële verantwoording 
Op de in de toekenningsbrief vermelde einddatum dienen alle activiteiten te zijn 
afgerond en moet het eindrapport in het bezit van het NRO zijn. Conform de 
subsidiebepalingen van NWO moet de hoofdaanvrager vervolgens uiterlijk drie 
maanden na afronding het inhoudelijke eindverslag en de financiële verantwoording 
indienen. Het eindverslag en het eindrapport dienen door de hoofdaanvrager via het 
elektronisch systeem van NWO te worden geregistreerd. Over de aanlevering van 
overige materialen en opbrengsten van het project dient de hoofdaanvrager met het 
NRO in overleg te treden.  
 
De programmaraad kan het onderzoek alleen definitief vaststellen als eindrapport, 
eindverslag en financiële verantwoording van het onderzoeksproject beschikbaar 
zijn. Wanneer deze niet tijdig opgeleverd worden, wordt het onderzoek beschouwd 
als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat financieringstranches niet wordt 
uitgekeerd. 
 
Na een positieve beoordeling van het eindrapport en het eindverslag wordt het 
project beschouwd als succesvol afgerond en wordt de financieringsperiode 
afgesloten. Na toetsing en goedkeuring hiervan wordt de definitieve subsidie 
vastgesteld. Het niet tijdig indienen van het eindverslag kan tot gevolg hebben dat 
de laatste financieringstranche niet wordt uitgekeerd. 
 
Presentatie 
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 
vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 
NRO, conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk. Het NRO gaat ervan uit dat de aanvrager bereid is het onderzoek 
te presenteren op een openbare bijeenkomst van het NRO of een andere activiteit op 
het gebied van kennisdisseminatie van het NRO. 

4.3 Criteria 

4.3.1 Ontvankelijkheidscriteria 

Aanvragen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria te 
voldoen om in behandeling te worden genomen en zo mee te doen aan de 
beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt:  

- De aanvraag betreft onderzoek naar het thema zoals aangegeven in deze call 
for proposals; 



18 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / Lerarenagenda 2013-2020 – Selectie en intake in lerarenopleidingen 

- De aanvraag is ingediend door een hoofdaanvrager verbonden aan een 
kennisinstelling die voldoet aan de gestelde eisen zoals in Hoofdstuk 3.1 is 
omschreven;  

- Het aanvraagformulier is juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;  
- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  
- De aanvraag is tijdig ingediend;  
- Er is voor 1 september 2015 een intentieverklaring ingediend; 
- De aangevraagde subsidie overschrijdt niet het maximaal beschikbare budget; 
- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 
- Het maximale aantal woorden gespecificeerd in het aanvraagformulier wordt 

nergens overschreden; 
- Het project heeft een looptijd van 48 maanden. De periode waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd overschrijdt niet de looptijd.  

4.3.2 Beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van 
onderstaande beoordelingscriteria: 

1) Wetenschappelijke kwaliteit; 
2) Kwaliteit onderzoeksteam; 
3) Relevantie voor beleid en praktijk. 

 
De drie criteria wegen alle drie even zwaar in de beoordeling. Aanvragen dienen 
voor alle criteria minimaal een ‘goed’ te scoren om in aanmerking te komen voor 
honorering. Hieronder volgt de toelichting op de beoordelingscriteria.  
 
1) Wetenschappelijke kwaliteit  
Aansluiting bij het onderzoeksprogramma 
Sluit het onderzoeksvoorstel goed aan bij themabeschrijving en onderzoeksvragen in 
deze call for proposals? 
 
Probleemstelling en vraagstelling  

- Is de probleemstelling van het onderzoeksproject voldoende helder 
(omschreven) en voldoende uitgewerkt in heldere onderzoeksvragen?  

- Maken de onderzoekers adequaat gebruik van de bestaande 
(wetenschappelijke) kennis en reeds beschikbare data?  

- Is er voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de 
verschillende onderdelen van het onderzoek (bijv. de onderzoeksvragen en de 
onderzoeksopzet)?  

 
Opzet en methoden  

- Is de onderzoeksopzet uitgewerkt en uitgesplitst naar de onderzoeksvragen, 
databronnen en respondentengroepen?  

- Is de onderzoeksopzet consistent, voldoende verantwoord en toegelicht, goed 
doordacht, en is de fasering adequaat en haalbaar?  

- Is de methodisch-technische opzet adequaat, gemotiveerd, doelmatig 
(geschikt om de vragen te beantwoorden), ook wat betreft de 
beschikbaarheid, de geschiktheid en de toegankelijkheid van te gebruiken 
bronnen en data? 

- Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die genomen worden om 
de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksinstrumenten te 
optimaliseren?  

 
Output 

- Is de geplande wetenschappelijke output realistisch? 
 

   Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
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- Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en publicatieplan opgesteld?  
- Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen redelijk 

voor het voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd?  
- Is de samenwerking met de opleidingen adequaat gespecificeerd en 

toegelicht? 
 
2) Kwaliteit onderzoeksteam 

- Zijn de aanvragers als onderzoeker deskundig op het desbetreffende terrein, 
mede blijkend uit publicaties op het terrein van onderzoek naar de in deze call 
for proposals geselecteerde onderzoeksthema’s?  

- Is er een adequate onderzoeksinfrastructuur, in de zin van personele bezetting 
van het onderzoek en de institutionele omgeving, voorhanden?  

- In het geval van een samenwerkingsverband: is de samenwerking binnen het 
onderzoek helder omschreven?  

- Worden de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten 
geborgd door de deskundigheid van de aanvragers?  

 
3) Relevantie voor beleid en praktijk? 

- Wat is de relevantie van het onderzoek voor de ‘Lerarenagenda 2013-2020’?  
- Wat is de relevantie van het onderzoek voor de Voorlopersgroep ‘Verhogen 

kwaliteit instroom lerarenopleidingen’? 
- Bestaat er in alle fasen van het onderzoek voldoende interactie tussen 

wetenschap, beleid en de lerarenopleidingen om voor hen alle drie tot 
bruikbare kennis te komen?   

- Is er voldoende aandacht voor de wijze waarop de resultaten in het beleid en 
de praktijk benut kunnen worden?  

- Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) 
gecommuniceerd met de lerarenopleidingen, de voorlopersgroep en andere 
potentiële gebruikers?  

- Is er een gedegen plan gemaakt voor kennisdisseminatie, passend bij de 
doelgroep van het onderzoek? 

- Geeft het onderzoek blijk van flexibiliteit, zodat inspelen op onverwachte, 
situationele veranderingen in het beleid of de praktijk mogelijk is?  
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Beleidsmedewerker  
Gitta Snijders MA 
T: 070 344 05 12, E: g.snijders@nwo.nl 
 
Secretariaat OPRO 
Tamara Andriessen 
T: 070 344 09 73, E: opro@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. 
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6 Bijlage(n) 
 
Bijlage 1. Salaristabel G-posten. 
 

 



 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

juni 2015 
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