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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. 

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-

zoek (NWO).  

 

Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het indienen van 

een aanvraag voor subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor de tweede 

ronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek en valt onder de verantwoor-

delijkheid van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (hierna program-

maraad). 

 

De financiering van de PPO kan worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek 

binnen voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en voortgezet onderwijs (po 

en vo), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) en 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor projecten in het hoger onderwijs kan 

geen financiering worden aangevraagd. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde Langlopend praktijkgericht 

onderwijsonderzoek 2018 bedraagt in totaal €13.000.000. Het maximaal aan te 

vragen budget per project bedraagt € 500.000. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Voor deze subsidieronde moet een intentieverklaring én een vooraanmelding worden 

ingediend. 

 

Deadline intentieverklaring  19 september 2017, 14.00 

Deadline vooraanmelding   24 oktober 2017, 14.00 

Let op: De deadline voor de vooraanmelding valt in of net na de herfstvakantie, het 

is raadzaam hiermee rekening te houden. 

 

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum van de uitgewerkte 

aanvragen, donderdag 22 maart 2018, 14.00 uur. 
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2 Doel 

In de ronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek financiert het NRO 

onderzoeksprojecten met een looptijd van 36 maanden.  

 

In deze subsidieronde kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor onder-

werpen en vraagstukken binnen één van de volgende hoofdthema’s in het onder-

zoeksprogramma van het NRO: 

 

1. Onderwijsaanbod en curriculum 

2. Onderwijs en technologie 

3. De socialiserende functie van onderwijs 

4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals 

5. Onderwijs en levensloop 

6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs 

7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek 

 

De uitgebreide beschrijving van deze thema’s treft u aan in het ‘NRO Onderzoeks-

programma 2016-2019’. Deze is beschikbaar op de website van het NRO: 

www.nro.nl/onderwijsonderzoek2016-2019/. 

 

Daarnaast dient de aanvrager een keuze te maken voor een aanvraag die zich richt 

op één van de volgende onderwijssectoren:  

1. voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en speciaal onderwijs (po en so).  

2. voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (vo en vso).  

3. middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

4. sectoroverstijgende aanvraag (een combinatie van de categorieën 1, 2 en/of 3). 

In deze categorie kunnen aanvragen worden ingediend die op meerdere 

onderwijssectoren betrekking hebben. In de aanvraag dient deze keuze te 

worden gemotiveerd. 

 

De verdeling van het budget over de sectoren is als volgt:  

1. vve, po en so    € 4.000.000 

2. vo en vso     € 4.000.000 

3. mbo     € 2.500.000 

4. sectoroverstijgend    € 2.500.000 

 

Het hoofdthema waar uw aanvraag bij aansluit en de gekozen sector dienen vermeld 

te worden in de intentieverklaring. Het gekozen thema en de gekozen sector zijn 

bindend voor uw vooraanmelding en de uitgewerkte aanvraag.  

 

De aanvragen in de ronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek dienen 

verder aan te sluiten bij de definitie van het NRO voor praktijkgericht onderzoek: 

 

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling voortkomt uit en 

wordt geformuleerd met de onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die 

praktijk. Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten 

die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling 

en professionalisering) en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis 

over onderwijs. 

 

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek gefinancierd door het NRO is het 

vinden van antwoorden op vraagstukken uit de praktijk en daarmee bij te dragen 

aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van 

http://www.nro.nl/onderwijsonderzoek2016-2019/
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praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en 

praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren 

van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere 

verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van 

tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek 

gefinancierd door het NRO is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, moet 

voldoen aan wetenschappelijke criteria voor onderzoekskwaliteit.  

De opbrengsten van praktijkgericht onderzoek dienen zo veel mogelijk bruikbaar te 

zijn in andere onderwijscontexten dan die waarin het onderzoek plaatsvindt.  

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken in welke onderwijscontext het beoogde 

onderzoek wordt uitgevoerd en op welke manier het consortium werkt aan het 

transfereerbaar maken van de resultaten naar contexten die niet zijn onderzocht. Dit 

geeft andere onderwijsinstellingen de mogelijkheid de resultaten voor hun eigen 

praktijk te gebruiken. Voor een goed gebruik van de resultaten is het verder nodig 

dat het onderzoeksverslag inzicht geeft in werkzame mechanismen van de 

onderzochte aanpak (niet alleen óf die werkt, maar ook hóe die werkt). Tot slot 

geven de resultaten van praktijkgericht onderzoek sturing aan verder onderzoek. 

 

Aanvragen die niet of onvoldoende aansluiten bij het doel van deze call lopen grote 

kans om niet of om als ‘ontoereikend’ beoordeeld te worden. Het NRO raadt 

aanvragers daarom aan om alleen aanvragen in te dienen die nauw aansluiten bij de 

doelstelling van deze call. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 
 

De procedure van de financieringsronde Langlopend praktijkgericht 

onderwijsonderzoek bestaat uit twee fasen: 1) de verplichte vooraanmeldingsfase, 

waarin verkorte onderzoeksaanvragen (vooraanmeldingen) worden ingediend; en 2) 

de uitwerkingsfase, waarbij een deel van de indieners van een vooraanmelding door 

de programmaraad wordt uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen.  

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen een samenwer-

kingsverband van onderzoekers (1) én medewerkers van onderwijsinstellingen die in 

Nederland gevestigd zijn (2). Daarnaast kunnen professionals van Nederlandse aan 

het onderwijs gerelateerde instellingen (3) deel uitmaken van het consortium.  

1. Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool of 

andere instelling (bijvoorbeeld onderzoeksbureau) waar onderwijsonderzoek 

wordt uitgevoerd en dienen aantoonbare expertise en ervaring te hebben in de 

uitvoering van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van 

onderzoeksresultaten naar de praktijk. 

2. Onderwijsinstellingen zijn instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, 

primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs. Medewerkers van onderwijsinstellingen die 

deelnemen, dienen een onderzoekende houding te hebben en (de opbrengsten 

van) het onderzoek in hun school te willen gebruiken voor de verbetering en 

vernieuwing van hun onderwijs. Het NRO geeft geen richtlijn voor het minimum 

aantal onderwijsinstellingen dat aan het onderzoek deel moet nemen.  

3. Professionals werkzaam bij aan het onderwijs gerelateerde instellingen 

(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 

uitmaken van een consortium. In een uitgewerkte aanvraag dient hun 

toegevoegde waarde voor het onderzoek of voor de implementatie in de 

onderwijspraktijk nader te worden omschreven.  

 

Het consortium dient de vooraanmelding c.q. uitgewerkte aanvraag gezamenlijk op 

te stellen. Uit het aanvraagformulier moet blijken dat de consortiumpartners 

daadwerkelijk gezamenlijk invulling geven aan het onderzoek en aan de 

implementatie van de uitkomsten in hun praktijk.  

 

Een consortium mag slechts één vooraanmelding c.q. uitgewerkte aanvraag in deze 

subsidieronde indienen. Een persoon of onderwijsinstelling kan wel in meerdere 

consortia plaatsnemen c.q. aan meerdere projecten deelnemen, als deze consortia 

verder van samenstelling verschillen. Een persoon kan slechts bij één aanvraag als 

hoofdaanvrager optreden. 

 

Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 

hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is  

dus altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel 

via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO 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 leden van de programmaraden, 

programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO niet van deelname aan de 

subsidieronde uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvra-
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ger’. In de beoordelingsprocedure is, conform de NWO Gedragscode Belangenver-

strengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van leden 

van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO in-

gebouwd. Leden van de beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens 

aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek is een to-

taalbudget van € 13 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend 

met een looptijd van 36 maanden en een budget van maximaal € 500.000. De pro-

grammaraad kan hier op beleidsmatige gronden van afwijken (zie paragraaf 4.3.3). 

 

Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het 

project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk 

gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten 

van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn. 

 

Het NRO accepteert publieke en/of private cofinanciering in de vorm van personele 

en materiële bijdragen op voorwaarde dat de rol en de garantie van publieke en/of 

private cofinanciering duidelijk wordt geëxpliciteerd in het aanvraagformulier van de 

uitgewerkte aanvraag. De cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij het NRO 

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

voorwaarden voor publieke en/of private cofinanciering wordt u verder verwezen 

naar Art. 1.5 NWO Subsidieregeling. 

 

De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een subsidie, 

vanwege budgettaire en inhoudelijke overwegingen, niet het gehele aangevraagde 

budget toe te kennen. 

 

In de vooraanmelding hoeft nog geen begroting te worden opgenomen. De tekst in 

paragraaf 3.2. heeft alleen betrekking op uitgewerkte aanvragen.  

 

3.2.1 Personele kosten (alleen voor uitgewerkte aanvragen) 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 

te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk 

personeel en die van niet-wetenschappelijk personeel. Voor de personele kosten 

wordt onderscheid gemaakt in personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

gefinancierd met publieke middelen en personeel aan overige onderzoeksinstituten. 

 

Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke mid-

delen (d.w.z. universiteiten, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, instellingen voor 

voor- en vroegschoolse educatie, instellingen voor primair en voortgezet onderwijs). 

 

Voor personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 

middelen wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 AiO’s en postdoc’s (aangesteld aan een universiteit) 

Voor de aanstelling van promovendi en postdocs op het project is het met de VSNU 

gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende 

meest recente salaristarieven http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-

dat/salaristabellen van toepassing.  

 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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Bij een aanstelling van minimaal 1 jaar 0,5 fte wordt een benchfee van 5.000 euro 

ter beschikking gesteld. Deze benchfee is bedoeld voor kosten ter stimulering van de 

wetenschappelijke carrière van de door het NRO gefinancierde onderzoeker (bijvoor-

beeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie). 

 

 Overig personeel 

Overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publie-

ke middelen moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) geba-

seerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017: 

Secretariaat       € 53/424 

Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP/docenten € 72/576 

Medior/universitair docenten/docent-onderzoekers € 87/696 

Senior/universitair hoofddocenten   € 95/760 

Directie/hoogleraar/lector    € 119/952 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de hier-

bij geldende opslagen. Het kostendekkend tarief omvat het gemiddeld bruto salaris 

inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie uitkering, eindejaarsuitkering, werk-

geverslasten plus een opslag voor overhead. 

  

Personeel aan overige instituten 

Personeel aan overige instituten moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven 

(uur/dag) gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017: 

Ondersteuning    € 55/440 

Junior     € 81/648 

Medior     € 130/1.040 

Senior/directie    € 139/1.112 

 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, inclu-

sief de hierbij geldende opslagen. Het kosten-plus tarief omvat het gemiddeld bruto 

salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie uitkering, eindejaarsuitkering, 

werkgeverslasten, een opslag voor overhead plus een winstopslag.  

 

Op www.nwo.nl/nroprojectbeheer is de Handleiding Overheidstarieven 2017 te vin-

den met hierin een nadere toelichting op bovenstaande tarieven. 

 

In de aanvraag dient te worden aangegeven hoe de aangevraagde personele kosten 

verdeeld worden over de verschillende leden van het consortium met de overwegin-

gen achter deze verdeling. In de aanvraag worden per type personeel de uurtarieven 

opgenomen met een maximum van bovenstaande tarieven, een lager uurtarief mag 

worden opgenomen. Deze tarieven zijn vervolgens bindend. Dit betekent dat de in 

de aanvraag op te nemen tarieven worden aangehouden bij een eventuele toeken-

ning en uiteindelijke subsidievaststelling. 

 

De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de le-

den van het consortium. Ten behoeve van de samenwerking tussen de consortium-

partners en ter voorkoming van de afdracht van BTW kan een overeenkomst worden 

opgesteld. Voor een voorbeeld van een dergelijke kostendeelovereenkomst zie 

www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  

 

3.2.2 Materiële kosten (alleen voor uitgewerkte aanvragen) 

In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van materiële 

kosten, zoals: 

 de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, gebruiks-

goederen; 

 kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en teston-

derzoek, en de aanschaf van databestanden; 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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 reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 

 studentassistentie; 

 kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, op 

toegankelijke wijze ter beschikking stellen van onderzoeksdata, kennisover-

dracht 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. 

 

Congresbezoek van AiO’s en postdoc’s met een aanstelling van minimaal 1 jaar en 

0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee. Dit betreft een vergoeding van € 5.000 

euro. Congresbezoek voor het overige personeel kan worden aangevraagd als 

‘congreskosten overig personeel’. 

 

3.2.3. Kennisbenutting 

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. Kosten van personeel binnen het consortium voor 

kennisbenuttingsactiviteiten worden in het aanvraagformulier opgegeven onder 

‘personele kosten’ en niet onder de post ‘kennisbenutting’ , die valt onder ‘materiële 

kosten’.  

 

In de aanvraag moeten de kosten voor kennisbenutting gespecificeerd en toegelicht 

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

5% van de totaal aan te vragen financiering moet worden besteed aan 

kennisbenutting.  

 

De plannen en begroting voor kennisbenutting dienen in de uitgewerkte aanvraag al 

zo concreet mogelijk te zijn, maar kunnen in de eindfase van het project worden 

bijgesteld op basis van de daadwerkelijk behaalde resultaten. De aangepaste 

plannen dienen te worden beschreven in het plan van aanpak voor kennisbenutting 

dat tegen het einde van het project door het NRO zal worden opgevraagd. Het 

aangevraagde bedrag voor kennisbenutting kan dan echter niet meer worden 

bijgesteld.  

 

Bij het controleren van de ontvankelijkheid van de aanvragen zal het NRO aandacht 

besteden aan de voorlopige plannen en de begroting voor kennisbenutting. 

Aanvragers wordt geadviseerd op hoofdlijnen een concrete en realistische 

omschrijving te geven van op te leveren producten en activiteiten, met bijbehorende 

begroting.  

Bij alle beoogde producten en activiteiten kan bijvoorbeeld worden omschreven: 

- wie de doelgroep vormen, 

- hoe deze doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van het product of de 

activiteit en 
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- hoe de verspreiding en implementatie van het product of de kennis bevorderd 

wordt. 

    

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden. De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) behoudt zich het 

recht voor bij de toekenning van een subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, 

niet het gehele aangevraagde materieel budget toe te kennen. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Het indienen van een intentieverklaring is verplicht om een vooraanmelding te 

mogen indienen. 

De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring is 19 september 

2017. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van een vooraanmelding is dinsdag 24 

oktober 2017, om 14.00 uur. Het indienen van een vooraanmelding is verplicht 

om, op uitnodiging van de programmaraad, een uitgewerkte aanvraag te mogen 

indienen.  

Let op: deze datum valt in of net na de herfstvakantie, het is raadzaam hiermee 

rekening te houden. 

 

De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is donderdag 

22 maart 2018, om 14.00 uur. 

 

Aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ingediend worden niet meegenomen in de 

procedure. 

3.4 Het opstellen van de intentieverklaring 

Voor het opstellen van de intentieverklaring is geen formulier beschikbaar. U vult de 

samenvatting (max. 200 woorden) en titel van uw project direct in ISAAC in. Het is 

tevens verplicht om in de samenvatting het hoofdthema uit het NRO onderzoeks-

programma waar uw aanvraag bij aansluit en de onderwijssector waarvoor u indient 

te vermelden. 

3.5 Het opstellen van de vooraanmelding 

De vooraanmelding is een beperkt uitgewerkt onderzoeksvoorstel.  

 

Uw vooraanmelding bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier 

‘vooraanmelding’ en een opgaveformulier voor alle consortiumpartners. 

 De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  

 Het aanvraagformulier ‘vooraanmelding’ vindt u op de financieringspagina van 

dit programma op de NWO-website. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als 

PDF-bestand toe aan de factsheet.  

 Een Excelformulier voor de opgave van de partners in het consortium. Dit for-

mulier vindt u eveneens op de financieringspagina. Dit formulier voegt u, zo-

dra ingevuld, als bijlage toe aan de factsheet in .xlsx-formaat. 

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze call 

for proposals. Uw vooraanmelding dient in het Nederlands te worden opgesteld.  
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Disciplinecodes 

Het is verplicht om in ISAAC 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/disciplinecodes. Deze 

codes vult u in onder het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines”.  

Daar hoort in ieder geval altijd de disciplinecode voor “Onderwijswetenschappen” 

(41.90.00) tussen te staan. De primaire of belangrijkste (sub)discipline zet u boven-

aan. Dat hoeft dus niet altijd onderwijswetenschappen te zijn. 

 

De kandidaten, die het meest kansrijk zijn voor financiering van hun voorstel, 

ontvangen eind januari 2018 een uitnodiging van de programmaraad om een 

uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder kansrijke kandidaten wordt dringend 

afgeraden een uitgewerkte aanvraag te schrijven. De concurrentie is naar 

verwachting groot en er is beperkt budget beschikbaar. Aangezien het om een 

advies gaat, staat tegen het advies geen procedure van bezwaar en beroep open. 

3.6 Het opstellen van de uitgewerkte aanvraag 

Een uitgewerkte aanvraag is een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Voor dit 

voorstel worden meer gegevens opgevraagd en mogen meer woorden gebruikt 

worden dan bij de vooraanmelding. 

 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier en 

een opgaveformulier voor alle consortiumpartners. 

 De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  

 Het aanvraagformulier ‘uitgewerkte aanvraag’ vindt u op de financieringspagi-

na van dit programma op de NWO-website. Dit formulier voegt u, zodra inge-

vuld, als PDF-bestand toe aan de factsheet.  

 Een Excelformulier voor de opgave van alle partners in het consortium. Dit 

formulier vindt u eveneens op de financieringspagina. Dit formulier voegt u, 

zodra ingevuld, als bijlage toe aan de factsheet in .xlsx-formaat.  

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze call 

for proposals.  

 

LET OP: Uw uitgewerkte aanvraag dient in het Engels te worden opgesteld, 

met een Nederlandse samenvatting.  

Het NRO neemt deze maatregel omdat in deze subsidieronde voor het beoordelen 

van de uitgewerkte aanvragen gebruik gemaakt wordt van internationale referenten.  

 

Disciplinecodes 

Het is verplicht om in het aanvraagformulier voor de uitgewerkte aanvraag 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/researchfields. Het is verplicht om deze informatie ook in 

ISAAC in te vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag in-

dient. 

In zowel het aanvraagformulier als ISAAC hoort daar in ieder geval altijd de discipli-

necode voor “Onderwijswetenschappen” (41.90.00) tussen te staan. De primaire of 

belangrijkste (sub)discipline zet u bovenaan. Dat hoeft dus niet altijd onderwijswe-

tenschappen te zijn. 

http://www.nwo.nl/disciplinecodes
http://www.nwo.nl/researchfields
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3.7 Subsidievoorwaarden  

Op alle aanvragen zijn de NWO Regeling Subsidies en het Akkoord bekostiging we-

tenschappelijk onderzoek van toepassing. 

Open Access 

Alle publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voort-

vloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publica-

tie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manie-

ren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting 

hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. 

 

Voor open access publicaties in tijdschriften kan subsidie worden aangevraagd. Bui-

ten deze call for proposals is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het 

Open access stimuleringsfonds van NWO. Voor meer informatie zie 

www.nwo.nl/openaccess.  

 

 

Datamanagement (uitgewerkte aanvragen) 

Deze paragraaf geldt alleen voor uitgewerkte aanvragen. 

 

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Onderzoeksdata die 

voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek moeten zo veel mo-

gelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoe-

kers. Daarnaast is het belang van verantwoord datamanagement groot. Aanvragen 

dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. Onderzoe-

kers dienen in hun begroting ook rekening te houden met de personele en materiële 

kosten voor datamanagement. Dit protocol bestaat uit twee stappen:  

 

1. Datamanagementparagraaf 

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onder-

zoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun be-

oogde onderzoeksproject. Zij worden dus gevraagd reeds voor aanvang van het on-

derzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten 

worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot 

stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten 

worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf 

aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten. 

 

2. Datamanagementplan 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementpara-

graaf uit te werken tot een datamanagementplan. Uiterlijk één maand na honore-

ring van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NRO. NRO keurt 

het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door 

NRO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek 

worden bijgesteld. 

 

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: 

www.nwo.nl/datamanagement. 

 

NARCIS 

Bij aanvang van het onderzoek dient melding gemaakt te worden bij NARCIS, de 

Nederlandse onderzoekdatabank van Data Archiving and Networked Services 

(DANS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ten 

behoeve van opname van de beschrijving van het onderzoek in de databank van 

NARCIS: www.narcis.nl. Het onderzoek wordt dan na aanmelding binnen 5 werkda-

http://www.nwo.nl/openscience
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimuleringsfonds-open-access/stimuleringsfonds-open-access---publicaties/stimuleringsfonds-open-access---publicaties.html
http://www.nwo.nl/openaccess
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.narcis.nl/
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gen opgenomen in NARCIS en krijgt daarbij een uniek onderzoeknummer (OND-

nummer) en is daarmee bekend voor andere onderzoekers.  

 

Na toekenning 

Uiterste startdatum 

Een toegekend project dient uiterlijk op 1 december 2018 te starten, anders kan 

het subsidiebesluit worden ingetrokken.  

 

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 van een AiO of postdoc op het project stuurt u tevens 

een volledig ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier (PIF) 

toe; 

- Een formulier ter verklaring van deelname, ondertekend door alle partners 

in het consortium.  

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

 

De hoofdaanvrager, ook wel projectleider, is verantwoordelijk voor het door het NRO 

gesubsidieerde onderzoeksproject en is voor het NRO het aanspreekpunt voor het 

onderzoeksproject. Subsidie wordt toegekend aan het consortium en uitbetaald aan 

de instelling waar de projectleider werkzaam is. De projectleider is verantwoordelijk 

voor de verdeling van de subsidie over de leden van het consortium. 

 

Startbijeenkomst 

In het najaar van 2018 organiseert het NRO een startbijeenkomst waar alle pro-

jecten die in deze subsidieronde worden gehonoreerd worden gepresenteerd. De 

precieze datum en de invulling van deze bijeenkomst wordt na de besluitvorming 

bekend gemaakt.  

 

Monitoring voortgang onderzoek en kennisbenutting 

Het NRO houdt tussentijds contact met het consortium en biedt ondersteuning bij 

het verhogen van de bruikbaarheid en verspreiding van de resultaten van het on-

derzoek. Hiervoor wordt de volgende procedure gevolgd:  

 

Voortgangsgesprek 

Halverwege de looptijd van het onderzoek nodigt het NRO (een vertegenwoordiging 

van) de leden van het consortium uit voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit ge-

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

het onderzoek vordert, hoe de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpart-

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

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

inzichten. Het consortium maakt een verslag van dit voortgangsgesprek in een door 

het NRO beschikbaar gesteld format.  

 

Plan van aanpak kennisbenutting 

Enige tijd voor de afronding van het project vraagt het NRO bij de uitvoerders een 

plan van aanpak voor kennisbenutting op. Dit plan wordt opgesteld door de leden 

van het consortium en is bedoeld om een zo breed mogelijke en succesvolle toepas-

sing van de resultaten te bevorderen. 

 

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 vinden via https://www.nro.nl/kennis-

verspreiden/handleidingen-kennisbenutting (Kennisbenutting praktijkgericht onder-

zoek). 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
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Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 

onderzoek op basis van de in de aanvraag vermelde planning en beoogde opbreng-

sten. Indien hierop een afwijking 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.  

 

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 elektroni-

sche indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. U vindt daar een uitgebreide 

beschrijving van de stappen voor het registreren van producten in ISAAC.  

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 

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

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

dat deze direct melding maakt van onvoorziene gebeurtenissen die de voortgang 

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

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

ondersteuning bieden. Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het con-

sortium (doordat bijvoorbeeld scholen zich terugtrekken of andere onderzoekers 

worden ingezet), tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek of afwijkingen in de 

planning of uitvoering van het onderzoek dienen met redenen omkleed gemeld te 

worden aan de programmaraad (conform de algemene subsidievoorwaarden van 

NWO). De programmaraad dient akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Indien 

de programmaraad niet akkoord gaat, kan de subsidie worden ingetrokken. Overi-

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

Voor budgetverschuivingen gelden de volgende richtlijnen: een verschuiving tussen 

personeel en materieel en binnen personeel dient altijd te worden voorgelegd aan 

het NRO. Een verschuiving binnen het materieel budget behoeft alleen te worden 

voorgelegd indien: 

• De verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde op-

brengsten van het onderzoek. 

• De verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget of groter is 

dan € 5.000,-. 

 

Afronding 

Uiterlijk 36 maanden na de startdatum van het project dienen alle onderzoeksactivi-

teiten te zijn afgerond en alle geplande producten (onderzoeksverslag, materialen, 

werkwijzen etc.) in het bezit van de programmaraad te zijn. Tot zes maanden daar-

na is het alleen nog mogelijk om activiteiten uit te voeren ten behoeve van kennis-

benutting die als zodanig zijn opgenomen in het plan van aanpak voor kennisbenut-

ting dat in overleg met het NRO is uitgewerkt.  

Voor tijdens het project ontwikkelde producten geldt dat deze digitaal opgeleverd 

moeten worden. Om resultaten zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de 

praktijk plaatst het NRO het definitief inhoudelijk onderzoeksverslag op de website. 

Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor eventuele toekomstige wetenschappelijke 

publicaties. 

 

Eindverslag 

Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de hoofdaan-

vrager een eindverslag en een financiële verantwoording in via ISAAC. Alle tot dan 

toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output 

dient de hoofdaanvrager tevens afzonderlijk te registreren in ISAAC. Na goedkeu-

ring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de definitieve sub-

sidie vastgesteld.  

http://www.isaac.nwo.nl/
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Nadere afspraken over de afronding van het project en de beoordeling van de opge-

leverde output worden na toekenning gemaakt. Het project is succesvol afgerond 

als de afspraken zijn nagekomen en de output is goedgekeurd door de programma-

raad. Na succesvolle afronding wordt de financieringsperiode afgesloten en de defi-

nitieve subsidie vastgesteld. 

 

Presentatie projecten  

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die zijn gehono-

reerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het NRO, conform de missie, bij te 

dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. Uitvoerders van 

dit project worden geacht om aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren indien 

vanuit NRO gewenst. Daarnaast wordt van de uitvoerders gevraagd om, in overleg 

met het NRO, hun onderzoek te presenteren op andere bijeenkomsten. 

3.8 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via ISAAC, het elektronisch aan-

vraagsysteem. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behande-

ling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar ei-

gen ISAAC-account in te dienen. 

 

Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient deze dat minimaal 

een week 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 deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te 

dienen. 

 

Wanneer een hoofdaanvrager bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 

database van ISAAC, kan dit gemeld worden bij het NRO-bureau via PPO@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 wor-

den. 

 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te 

voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for pro-

posals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden in-

gediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

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

helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 

 

mailto:PPO@NRO.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behande-

ling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in 

hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 

 

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

NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.  

 

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve 

ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. 

Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot 

de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoe-

ker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen 

hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. Het project 

kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO. 

 

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.  

 

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste 

de kwalificatie ‘goed’ te krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

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

 

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met vooraanmeldingen en uit-

gewerkte aanvragen.  

 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

 Indiening van intentieverklaringen 

 Indiening van vooraanmeldingen  

 In behandeling nemen van de vooraanmelding  

 Beoordeling en selectie van vooraanmeldingen  

 Advies programmaraad aan aanvragers  

 Indiening van uitgewerkte aanvragen  

 In behandeling nemen van de uitgewerkte aanvraag 

 Beoordeling door referenten 

 Weerwoord 

 Beoordeling door de beoordelingscommissie 

 Besluitvorming programmaraad  

 

Indiening van intentieverklaringen  

Door middel van een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen 

voor deze call for proposals. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht. De 

intentieverklaring is bedoeld om de aanvragers te informeren over het te verwach-

ten aantal aanvragen en om het bureau te informeren ten behoeve van volgende 

stappen in de procedure.  

 

U vult de samenvatting (max. 200 woorden) en titel van uw project direct in ISAAC 

in. Het is tevens verplicht om de onderwijssector en het thema (hoofdstuk uit de 

NRO programmering) waarvoor u indient in de samenvatting te vermelden. De sec-

tor en het thema zijn bindend voor de vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag. 

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8Q6HU9
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Intentieverklaringen dienen uiterlijk 19 september 2017 om 14.00 via ISAAC in-

gediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Ontvangst van 

de intentieverklaring zal bevestigd worden aan de hoofdaanvrager. Het is mogelijk 

om een intentieverklaring in te trekken, u wordt gevraagd om dit via ISAAC aan het 

NRO kenbaar te maken.  

 

Indiening van vooraanmelding  

Bij vooraanmeldingen gaat het om beperkt uitgewerkte onderzoeksvoorstellen. Het 

indienen van een vooraanmelding is verplicht. Voor indiening van de vooraanmel-

ding 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.  

 

Vooraanmeldingen dienen uiterlijk dinsdag 24 oktober 2017 om 14.00 uur via 

ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Ont-

vangst hiervan zal bevestigd worden aan de hoofdaanvrager. Het is mogelijk om 

een vooraanmelding weer in te trekken, u wordt gevraagd om dit via ISAAC aan het 

NRO kenbaar te maken. 

 

In behandeling nemen van de vooraanmelding  

Zo spoedig mogelijk na indiening van de vooraanmelding 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 crite-

ria. Deze staan vermeld in paragraaf 4.2.1. Een vooraanmelding die niet voldoet 

aan één van de genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

 

Beoordeling en selectie van vooraanmeldingen 

Vooraanmeldingen worden door één of meer breed samengestelde commissies aan 

de hand van de beoordelingscriteria beoordeeld (zie 4.2.2 voor de beoordelingscrite-

ria). Vervolgens prioriteert de commissie de voorstellen naar kansrijkheid. Dit ge-

beurt zonder gebruikmaking van externe adviseurs of referenten. De beoordelings-

commissie brengt vervolgens een advies uit aan de programmaraad over welke 

voorstellen volgens haar in aanmerking komen voor de volgende fase van de beoor-

delingsprocedure. Op basis van deze adviezen zal de programmaraad de aanvragers 

adviseren om het voorstel wel of niet uit te werken. Bij de selectie van door aanvra-

gers uit te werken aanvragen kan de programmaraad beleidsoverwegingen in aan-

merking nemen, zoals de spreiding van voorstellen over de diverse thema’s en on-

derwijssectoren.  

 

Advies programmaraad aan aanvragers 

De vooraanmelding als geheel dient ten minste als ‘goed’ en op de twee hoofdcrite-

ria ten minste als ‘goed’ beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor een 

positief advies. 

 

De meest kansrijke kandidaten voor subsidiëring van het voorstel ontvangen in ja-

nuari 2018 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder 

kansrijke kandidaten wordt dringend afgeraden een uitgewerkte aanvraag te schrij-

ven. Aangezien het om een advies gaat, staat hiertegen geen bezwaar en beroep 

open.  

 

Indiening van uitgewerkte aanvragen  

Voor indiening van de uitgewerkte aanvraag 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.  
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Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk op donderdag 22 maart 

2018 om 14.00 via ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet 

meer mogelijk. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een be-

vestiging.  

 

In behandeling nemen van de uitgewerkte 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 4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de ge-

noemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

 

Beoordeling door referenten 

De uitgewerkte aanvragen die ontvankelijk zijn verklaard, worden voorgelegd aan 

meerdere onafhankelijke referenten uit de wetenschap en de praktijk. De referenten 

wordt gevraagd een inhoudelijk én beargumenteerd commentaar op het onderzoeks-

voorstel te geven. Zij zullen daarbij gebruik maken van de beoordelingscriteria 

(paragraaf 4.3.2.) en van een gestandaardiseerd formulier. De referenten worden 

gekozen op basis van hun expertise en mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen.  

 

Het secretariaat bepaalt, onder verantwoordelijkheid van de programmaraad, wie als 

referenten worden benaderd. De leden van de beoordelingscommissie kunnen om 

suggesties worden gevraagd. Indien blijkt dat een referentencommentaar zich te 

veel richt op de persoon van de aanvrager of uitvoerder, of anderszins onzakelijk is, 

behoudt de programmaraad zich het recht voor om het commentaar te herzien 

voordat het commentaar wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie dan wel 

om het commentaar niet door te sturen. 

 

Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde referentencommentaren op de 

aanvraag en het consortium krijgt minimaal 5 werkdagen de gelegenheid een 

weerwoord te formuleren. Indien de teneur van de referentencommentaren over-

wegend negatief is, wordt het consortium dringend aangeraden om de aanvraag te-

rug te trekken. De kans op een positieve beoordeling is over het algemeen namelijk 

klein bij overwegend negatieve referentencommentaren. Indien het consortium be-

sluit de aanvraag terug te trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk 

via ISAAC aan het bureau te melden. 

 

Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De aanvragen, referentencommentaren en het weerwoord fungeren als startpunt 

voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie 

wordt door de programmaraad ingesteld en gekozen op basis van expertise en niet-

betrokkenheid bij de aanvragen.  

 

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, zoals beschreven in paragraaf 4.3.2. Het voorstel als 

geheel dient ten minste als ‘goed’ en op de drie hoofdcriteria ten minste als ‘goed’ 

beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor een positief advies. 

 
Besluitvorming programmaraad 

Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst. 

Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit hij welke aanvragen 

voor honorering in aanmerking komen. Er kunnen naar verwachting 26 aanvragen 

gehonoreerd worden, verdeeld over de vier categorieën onderwijssectoren die in 
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hoofdstuk 2 zijn genoemd. Daarbij kan de programmaraad beleidsmatige overwe-

gingen in aanmerking nemen (zie paragraaf 4.3.3.). 

 

Bezwaar en beroep 

Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de sub-

sidieronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek staan, waar van toepas-

sing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

 

Tijdpad 

22 juni 2017 

19 september 2017 

24 oktober 2017 

Publicatie call for proposals  

Deadline indienen intentieverklaring 

Deadline indienen vooraanmelding (let op: dit 

valt in of net na de herfstvakantie) 

November - december 2017 Beoordeling door commissie 

Eind januari 2018  Advies programmaraad naar aanvragers  

22 maart 2018 Deadline indienen uitgewerkte aanvraag 

April 2018 Opvragen referentencommentaren 

Uiterlijk 7 mei 2018 

18 mei 2018 

Opvragen weerwoord 

Deadline indienen weerwoord (aanvragers 

krijgen 5 werkdagen de tijd, rekening hou-

dend met de meivakantie die in deze periode 

valt) 

Juni 2018 Beoordeling door commissie 

Juli 2018 Besluitvorming programmaraad 

Eind juli 2018 NRO informeert indieners over besluit 

  

  

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 gecommu-

niceerd. 

4.2 Beoordelingscriteria vooraanmelding 

4.2.1 Administratieve ontvankelijkheidscriteria vooraanmelding 

Vooraanmeldingen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria  

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

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt: 

- De vooraanmelding is tijdig ingediend via het ISAAC-account van de 

hoofdaanvrager/projectleider; 

- Voor de vooraanmelding is een intentieverklaring ingediend; 

- De vooraanmelding is ingediend door een consortium dat aan de gestelde eisen 

in paragraaf 3.1. voldoet;  

- De vooraanmelding valt binnen het doel van de call (zie hoofdstuk 2);  

- De vooraanmelding is in het Nederlands opgesteld; 

- Het formulier ‘vooraanmelding’ is, na eventueel verzoek tot aanvulling of 

wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld; 

- De looptijd van het project waarop de vooraanmelding betrekking heeft is 36 

maanden, met een geplande startdatum niet later dan 1 december 2018 en een 

geplande einddatum niet later dan 1 december 2021. 
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4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria vooraanmelding 

De vooraanmeldingen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande 

beoordelingscriteria: 

 

1. Praktijkrelevantie (50%) 

2. Wetenschappelijke kwaliteit (50%) 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden 

geselecteerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten 

breed gebruikt zullen gaan worden. De twee criteria wegen even zwaar mee in de 

beoordeling. Vooraanmeldingen dienen als geheel en voor beide criteria minimaal 

een ‘goed’ te scoren om in aanmerking te komen voor een positief advies van de 

programmaraad. 

 

De beoordelingscriteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 

 

CRITERIA VOOR DE PRAKTIJKRELEVANTIE 
  

1) Het onderzoek draagt naar verwachting bij aan het oplossen van een vraagstuk 

dat direct voortkomt uit de vragen en problemen waarmee de praktijkpartners in 

het consortium zich geconfronteerd zien. 

 

2) Uit de beschrijving van de vraagarticulatie blijkt dat: 

a. De vraag die in de aanvraag centraal staat, direct voortkomt uit de vragen 

en problemen waarmee de praktijkpartners in het consortium zich 

geconfronteerd zien. 

b. de aanvraag expliciet is besproken met de praktijkpartners in het 

consortium. 

 

3) De opbrengsten (kennis, inzichten en producten) waartoe het onderzoek leidt, 

sluiten aan bij de geschetste problemen, maar zijn ook bruikbaar voor 

onderwijsinstellingen en/of andere gebruikers buiten het consortium. In het 

onderzoeksvoorstel wordt goed beargumenteerd dat er behoefte is aan de 

producten bij deze andere gebruikers.  

 

WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 

 

4) In de probleemverkenning wordt het praktijkprobleem en de mogelijkheid voor 

(innovatieve) oplossingen beschreven aan de hand van de volgende vragen: 

a. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit  

probleem? 

b. Wat maakt het onderzoek noodzakelijk en welke (wetenschappelijke) kennis 

en oplossingen zijn al voorhanden? 

c. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het vergroten van de 

wetenschappelijke kennisbasis? 

 

5) De probleemstelling en onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd.  

 

6) Het globale onderzoeksplan is voldoende verantwoord en geschikt om de 

vraagstelling te beantwoorden. 
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4.3 Beoordelingscriteria uitgewerkte aanvraag 

4.3.1 Administratieve ontvankelijkheidscriteria uitgewerkte aanvraag 

Uitgewerkte aanvragen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheids-

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

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt: 

- De aanvraag is tijdig ingediend via het ISAAC-account van de 

hoofdaanvrager/projectleider; 

- Voor de aanvraag is in de ronde Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 

een vooraanmelding ingediend en beoordeeld; 

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

paragraaf 3.1. voldoet;  

- De aanvraag valt binnen het doel van de call (zie hoofdstuk 2);  

- De aanvraag is in het Engels opgesteld, met een samenvatting in het 

Nederlands; 

- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, 

compleet en volgens de instructies ingevuld; 

- De aangevraagde financiering is maximaal € 500.000; 

- De financiering wordt aangevraagd voor 36 maanden, met een geplande 

startdatum niet later dan 1 december 2018 en een geplande einddatum niet 

later dan 1 december 2021. 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria uitgewerkte aanvraag 

De uitgewerkte aanvragen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoor-

deeld aan de hand van de volgende criteria:  

 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van praktijkge-

richt onderzoek zoals die in deze call is gegeven en worden inhoudelijk beoordeeld 

aan de hand van onderstaande hoofdcriteria: 

 

1. Praktijkrelevantie (40%) 

2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%) 

3. Kwaliteit van het consortium (20%) 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden geselec-

teerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten van weten-

schappelijke kwaliteit zullen zijn en breed gebruikt zullen gaan worden. De criteria 

wegen mee in de beoordeling voor respectievelijk 40%, 40%, en 20%.  

 

Op alle hoofdcriteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in 

aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 

 

CRITERIA VOOR DE PRAKTIJKRELEVANTIE 

  

A. Vraagarticulatie en samenwerking 

1) Uit de beschrijving van de vraagarticulatie blijkt dat: 

 

a. De vraag die in de aanvraag centraal staat, direct voortkomt uit de vragen 

en problemen waarmee de praktijkpartners in het consortium zich 

geconfronteerd zien. 

b. de aanvraag expliciet is besproken met de praktijkpartners in het 

consortium. 

 

B. Aansluiting bij de call 
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2) De aanvraag sluit aan bij het doel van praktijkgericht onderzoek zoals dat in 

hoofdstuk 1 en 2 van deze call beschreven staat.  

  

C. Opbrengsten en kennisbenutting  

3) De uitvoering van het onderzoek (het proces van onderzoeken) draagt bij aan 

schoolontwikkeling en professionalisering. Docenten worden actief betrokken bij 

de uitvoering.  

 

4) De opbrengsten van het onderzoek (resultaten, inzichten, producten) dragen bij 

aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. 

 

5) Het onderzoek leidt tot bruikbare inzichten en producten voor de onderwijsprak-

tijk en biedt concrete oplossingen voor het geschetste vraagstuk. Te denken valt 

aan theorieën, handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps, vi-

deo’s, toetsen enzovoort. 

 

6) De producten en inzichten zijn ook bruikbaar voor onderwijsinstellingen en/of 

andere gebruikers buiten het consortium. In het onderzoeksvoorstel wordt goed 

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

en op welke manier deze transfer bewerkstelligd kan worden.  

 

7) Het onderzoeksvoorstel bevat een beknopt kennisbenuttingsplan voor de (tus-

sentijdse) verspreiding van de resultaten en producten naar andere gebruikers 

(bijvoorbeeld onderwijsinstellingen buiten het consortium, educatieve uitgeverij-

en, onderwijsbegeleidingsdiensten en welzijnsorganisaties). Zowel in de plan-

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

zodra er meer zicht is op de resultaten van het onderzoek. 

 

WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 

 

D. Probleemverkenning 

8) Een goede praktijkgerichte probleemverkenning geeft een systematisch en 

doorgrond overzicht van het vraagstuk in de praktijkcontext aan de hand van de 

volgende vragen: 

a. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit  

probleem? 

b. Hoe groot is het probleem en welke praktijk betreft het? (‘groot’ kan zowel 

kwantitatief als kwalitatief inhouden, ‘praktijk’ gaat om welke schoolsoort, 

leeftijd van leerlingen, welk personeel etc.) 

c. Wat is al bekend over de mogelijke oorzaken? 

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

tot verbetering/innovatie te komen? Hoe wordt daarbij aangesloten? Wat 

maakt het onderzoek noodzakelijk? 

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

f. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen van het 

praktijkprobleem, welke doelen worden daarbij nagestreefd? 

 

E. Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

9) De centrale onderzoeksvraag en eventuele deelvragen sluiten aan op de pro-

bleemverkenning en de beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op be-

staande kennis, inzichten en/of concrete producten.  

 

10) De centrale vraag en de deelvragen zijn afgebakend, precies geformuleerd en 

het beantwoorden ervan is realistisch en haalbaar. 

 

F. Onderzoeksplan 
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11) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord en geschikt 

om de vraagstelling te beantwoorden. 

 

12) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke onder-

zoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op de  

onderzoeksvragen. 

 

13) De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele 

veranderingen in de praktijk (zoals bijvoorbeeld het uitvallen van onderzoekers, 

scholen of leraren) niet voor onoverkomelijke problemen zorgen. 

 

14) De raming van de aangevraagde personele en materiële middelen is redelijk 

voor het voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd. Dit geldt ook 

voor eventuele cofinanciering.  

 

G. Resultaten van het onderzoek 

15) Het onderzoeksplan voorziet in de oplevering van een onderzoeksverslag waarin 

de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek worden beschreven 

 

16) De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het vergroten van de weten-

schappelijke kennisbasis over onderwijs en geven sturing aan verder onderzoek. 

 

CRITERIA VOOR DE KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 

 

H. Kwaliteit van het consortium 

 

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

alle leden van het consortium. Dit blijkt onder andere uit de actieve rol die alle 

leden zowel in het opzetten als het uitvoeren van het onderzoek en de kennis-

benutting vervullen. De rolverdeling tussen de verschillende leden van het con-

sortium wordt toegelicht in de aanvraag.  

 

18) Het management van de onderwijsinstelling(en) ondersteunt het onderzoek. Het 

feit dat het management het onderzoek ondersteunt blijkt onder meer uit het 

gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte maakt om het onderzoek uit te voe-

ren. 

 

19) Binnen het consortium zijn de leden aantoonbaar deskundig in het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek en de benutting van onderzoeksresultaten door de on-

derwijspraktijk. 

 

Toelichting: Deze deskundigheid impliceert onder andere dat onderzoeksleden goed 

onderlegd zijn op methodologisch gebied, veel ervaring hebben met gelijkwaardige 

samenwerking met onderwijsprofessionals en deskundig zijn in de benutting van on-

derzoeksresultaten door de onderwijspraktijk. Daarnaast is genoeg inhoudelijke ex-

pertise aanwezig over de thematiek van de aanvraag. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit 

relevante publicaties, producten en presentaties voor de praktijk (bijvoorbeeld hand-

reikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps of toetsen) en voor de weten-

schap (bijvoorbeeld proefschriften, vakpublicaties en peer-reviewed artikelen). 

 

20) De wetenschappelijke kwaliteit en de praktijkrelevantie van de resultaten wor-

den geborgd door: 

- De samenstelling van het consortium (de ervaringen en expertise van deze 

partners) 

- De manier waarop verschillende leden van het consortium worden ingezet 

(de taakverdeling).  
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- De samenwerking binnen het consortium 

 

NB. Het NRO geeft geen richtlijn voor het minimum aantal onderwijsinstellingen dat 

aan het onderzoek deel moet nemen. 

 

Op alle criteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in 

aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 

 

4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van voorstellen kan de programmaraad naast de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking 

nemen: 

 Budgettaire gronden 

 Spreiding van voorstellen over de verschillende categorieën 

onderwijssectoren 

 Spreiding over de thema’s  
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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:  

 

Renée Middelburg (programmasecretaris) 

T: 070 344 0510 E: ppo@nro.nl  

 

Jorika Baarda (programmasecretaris) 

T: 070 349 4013 E: ppo@nro.nl  

 

Secretariaat NRO 

T: 070 3494343 E: ppo@nro.nl  

 

Voor vragen over de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) neemt u 

contact op met:  

 

Linda Sontag (secretaris PPO) 

T: 070 344 0941 E: l.sontag@nwo.nl  

 

 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Op www.isaac.nwo.nl/help vindt u de ISAAC-handleiding. Deze is als pdf te openen. 

In dit document vindt u algemene informatie over het gebruik van ISAAC en speci-

fieke informatie voor aanvragers, referenten, commissieleden en projectleiders. 

 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van ISAAC neemt u contact op met de 

ISAAC-helpdesk. Leest u eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 

vraagt!  

 

Bereikbaarheid ISAAC-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 

telefoonnummer 020-3467179. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers 

het bellen naar 020-3467179. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan  

isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail antwoord. 

 

mailto:ppo@nro.nl
mailto:ppo@nro.nl
mailto:ppo@nro.nl
mailto:l.sontag@nwo.nl
http://www.isaac.nwo.nl/help
https://www.isaac.nwo.nl/documents/10180/38112/Handleiding_Externen+NL_20151117def.pdf/1f6da38b-7268-4fc4-8a0b-5097476a15d5
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
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Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

Juni 2017 

 

 

 

 

 

 


