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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 
Onderzoek (NWO).  
 
Binnen het NRO zijn er vier typen onderzoeksprogramma’s met elk een eigen 
programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 
Een overkoepelend programma doorsnijdt de drie andere typen programma’s. 
Deze oproep tot het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Overkoepelende Programmaraad voor 
Onderwijsonderzoek (OPRO).  
 
Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen 
van een subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek naar 
regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs.  
 
Het NRO dankt de betrokkenen vanuit het Nederlands Centrum voor 
Onderwijsrecht (NCOR) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van 
het ministerie van OCW voor hun bijdrage aan de inhoud van deze call for 
proposals.  

1.2 Beschikbaar budget 

Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar voor onderzoek naar regeldruk 
in het onderwijs en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. Het 
betreft budget van 293.200 euro uit de additionele financiering van het NRO voor 
2015-2016, en aanvullend 206.800 euro van het ministerie van OCW voor 
onderzoek naar dit thema.  
 
Het beschikbare budget voor deze subsidieronde ‘Regulering, regeldruk en ruimte 
voor sturing in het onderwijs’ bedraagt in totaal 500.000 euro. Er kan maximaal 
één aanvraag gehonoreerd worden. 
 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 20 september 2016.  
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2 Doel 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor onderzoek naar regeldruk in 
het onderwijs, dat zowel een fundamenteel wetenschappelijk als beleidsgericht perspectief moet 
hebben.   
 

1. Context: (de)regulering en regeldruk  

Juridische instrumenten zijn belangrijk om een regulerend of sturend effect in het beleid te 
kunnen bewerkstellingen (Van der Doelen, 1993). In het onderwijs is de afgelopen decennia 
ruimschoots gebruik gemaakt van wet- en regelgevingsinstrumenten. Tegelijkertijd is de 
afgelopen jaren het besef gegroeid dat vermindering van regeldruk en een andere benadering 
van regelgeving aandacht behoeven. De noodzaak van een andere benadering wordt mede 
ingegeven door voortdurend veranderende posities van actoren. Er is sprake van verschuiving 
van sturing van één bepalende actor (overheid) naar een netwerk van actoren: van government 
naar governance (Castells 1996, De Vries & Jorna 1996). De overheid doet over het algemeen 
veel moeite om nieuw (wetgevings)beleid te legitimeren (Ledoux et al. 2015) en kan zich daarbij 
beroepen op haar stelselverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Tot op de dag 
van vandaag treden echter ook regelmatig spanningen op tussen de rol van de overheid en het 
onderwijsveld en tussen vrijheid voor (actoren binnen en rond) scholen en het moeten afleggen 
van rekenschap door de scholen. Om uiteenlopende redenen ontbreekt het vaak aan draagvlak 
voor nieuwe regelgeving. 
 
De (juridische) interacties tussen partijen in het onderwijs zijn complex en het juridisch 
vormgeven en sturen van die interacties geeft aanleiding tot onderzoeksvragen over de werking 
van het recht in het onderwijs (Van Aeken, 2010). De overheidsregels werken bijvoorbeeld door 
in de relatie tussen docent en onderwijsmanagement en roepen de vraag op wat deze betekenen 
voor de professionele ruimte en regeldruk bij docenten. Professionele ruimte van docenten kan 
en wordt op verschillende manieren gedefinieerd en heeft te maken met zeggenschap en 
handelingsruimte of handelingsvermogen bij de inrichting van het onderwijs (Priestley, Biesta, 
Robinson, 2015). Ruimte en regeldruk worden ervaren en kunnen worden gemeten op individueel 
niveau en de bepaling daarvan geeft een beeld van de ervaren professionele ruimte op 
schoolniveau en afgeleid daarvan op landelijk niveau. Scholen hebben teruggegrepen op 
juridische instrumenten zoals een ‘professioneel statuut’, dat bijvoorbeeld zou moeten vastleggen 
welke bevoegdheden bij het docentencorps zijn belegd. Een voorbeeld is dat docenten - en niet 
het bevoegd gezag - beslissen over de onderwijsmethode. 
 
Er is momenteel verwarring in het veld over welke regels van de instelling (kunnen) komen en 
welke door de wetgever worden opgelegd (Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen, 
2008). Het is van belang dat er duidelijkheid is rond rechten en plichten, posities van 
betrokkenen zoals docenten en schoolleiders, omdat regeldruk ook een aspect is van werkdruk 
(Klaster, 2012). Regeldruk is op zichzelf een lastig te omschrijven begrip. Meurs (2014) 
omschrijft het als “de investering en inspanning die burgers, instellingen en beroepsbeoefenaren 
moeten verrichten en de vrijheidsbeperking die zij ondergaan om zich aan de regels te houden.” 
Regeldruk en werkdruk lopen door elkaar heen; werkdruk ontstaat door veranderingen, die weer 
verantwoording en administratie met zich meebrengen voor professionals (Klarenbeek 2015).  
Het Ministerie van OCW wil vermindering van regeldruk en tempering van juridisering mede 
bereiken door andere regelgeving of aanpassing van het regelgevend proces (Ministerie van 
OCW, 2014). Betere regels, waarbij bijvoorbeeld tevoren een inschatting is gemaakt van de 
ruimte voor docenten om deze op eigen professioneel inzicht gebaseerde wijze te kunnen 
invullen, zijn van belang om de primaire processen in het onderwijs beter te laten verlopen. 
 
Beleid om regeldruk aan te pakken, en betere, meer gevalideerde onderwijsregelgeving te 
maken, is al jarenlang onderdeel van de agenda van achtereenvolgende kabinetten. De interactie 
van het juridische stelsel van wet- en regelgeving met andere sturings- en 
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verantwoordingsvormen, zoals communicatie, bekostiging, transparantie en rekenschap, wordt 
evenwel niet systematisch en integraal onderzocht (Onderwijsraad, 2007). De vraag in hoeverre 
de verschillende instrumenten en kaders die de kwaliteit van wetgeving in de verschillende fasen 
van totstandkoming, monitoring en evaluatie beogen te borgen ook goed op elkaar aansluiten, 
kan daarom thans niet beantwoord worden. Dat geldt ook voor de vragen of en in hoeverre een 
integrale benadering mogelijk is bij de totstandkoming van onderwijswetgeving en of een ‘lerend 
principe’ voor de (onderwijs)wetgever van toepassing is (Voermans, 2000).  
 
Het onderwijsbeleid gericht op vermindering van administratieve lasten en bureaucratie onder 
benamingen zoals OCW ontregelt en Duurzame Onderwijswetgeving, lijkt ondanks aanzienlijke 
kwantitatieve resultaten, niet te leiden tot vermindering van de ervaren bureaucratie, ook omdat 
nieuwe wetgevingsoperaties zoals passend onderwijs nieuwe regulering en bureaucratie met zich 
meebrengen (Kuiper et al, 2015). Het is de vraag of de wet- en regelgever bij de totstandkoming 
van wetgeving het netwerkperspectief (het feit dat verschillende actoren, verschillende ruimtes 
innemen en zich tot elkaar moeten verhouden) voldoende in ogenschouw neemt. 
 

2. Vragen: rol en functie van wet- en regelgeving in sturing van het onderwijs en 
regelruimte voor actoren 

Op verschillende punten bestaat een lacune in kennis over de (door)werking van de regulering in 
de verhouding tussen actoren in het onderwijs. Op de eerste plaats geldt dit voor de omschrijving 
van de ruimte van de verschillende actoren in het onderwijsveld zelf. Voor de ontwikkeling van de 
professionele ruimte en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de 
onderwijsorganisatie is het nodig om deze in hun onderlinge verband te bezien, zodat ieders  
professionele (regel)ruimte in de ‘keten’ van andere, bij wet en andere regelingen vastgelegde 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt geplaatst.  
 
In de tweede plaats geldt dit voor de verhouding tussen professionele ruimte en wet- en 
regelgeving in meer algemene zin: kan de inhoud en de totstandkoming van wet- en regelgeving 
in lijn gebracht worden met de verwachtingen ten aanzien van de gewenste professionele ruimte, 
zowel bij docenten als bij scholen en andere actoren? Over de functie en werking van 
onderwijswet-en regelgeving als instrument in handen van de sturende overheid is weinig 
wetenschappelijk onderzoek voorhanden. Dat geldt ook voor de uitwerking van wet- en 
regelgeving op diverse actoren binnen het onderwijs en met name op de positie van de docenten, 
die in toenemende mate onvrede tonen over de beperkingen van hun handelingsbevoegdheid, de 
miskenning van hun vakbekwaamheid, de vele regels en het papierwerk (Weishaupt 2015). De 
gevolgen voor het door docenten kunnen vervullen van hun professionele rol zijn onvoldoende 
bekend. Dat geldt ook voor de gevolgen voor het kunnen ontstaan van professioneel leiderschap 
binnen een professionele organisatie.  
 
Daarom is aanvullend wetenschappelijk onderzoek nodig in de onderwijsrechts(sociologische en -
psychologische)sfeer, als vervolg op het eerdere onderzoek waarbij meer de bestuurskundige en 
beleidsmatige theorieën zoals ‘policy alignment’ centraal stonden (zie bijvoorbeeld Hofman et al., 
2012). Ervaren bureaucratie en regeldruk, regelruimte en kwaliteit en vormgeving van wetgeving 
zijn relevante termen die allereerst om een heldere beschrijving vragen.  
 
De overkoepelende kernvraag is wat de geschetste verschuiving van het klassieke 
sturingsconcept government (de overheid als centrale bestuurder) naar het eigentijdse 
sturingsconcept governance (overheid en betrokken maatschappelijke actoren in het 
onderwijsveld dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid) betekent voor de rol en invulling van 
onderwijswetgeving. Meer specifiek is de vraag wat het effect is van de verschuiving voor de 
ervaren regeldruk als gevolg van het (moeten) afleggen van verantwoording over beleid door de 
actoren. 
 
 
 
 



4 

Hoofdstuk 2: Doel /  

Bovenstaande leidt in ieder geval tot de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Hebben bestaande acties vanuit de overheid (zoals de Regeldrukagenda Onderwijs) effect op 

de (perceptie van) regeldruk bij actoren (docenten, schoolleiders, bestuurders en 
toezichthouders)?  

2. Is de afgelopen decennia een ontwikkeling te zien in de acties/maatregelen in de verschillende 
programma’s/agenda’s gericht op regeldrukvermindering? Hoe en in welke mate spelen 
effectiviteits- en evaluatieonderzoek een rol bij beleid rond regeldrukvermindering? 

3. Op welke manier wordt bij het proces van totstandkoming van onderwijswetgeving gelet op 
kwaliteit van wetgeving, welke instrumenten worden daarbij ingezet, welke actoren worden 
betrokken? In hoeverre speelt het perspectief van de ‘gebruiker’ of het ‘subject’ van de wet 
(school, docent, leerling) een rol in het onderwijswetgevingsproces, m.a.w. welke 
maatregelen neemt de wetgever om compliance te bevorderen? 

4. Hoe verhouden in bestuurlijk-juridische zin de verschillende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (de ‘regelruimtes’) van betrokken actoren zich tot elkaar? Hoe en waar 
reguleert de overheid/wetgever de positie van leraren, schoolleiders, bestuurders, intern 
toezichthouders, waar is sprake van zelfregulering en waar raken ‘regelruimtes’ elkaar en is 
sprake van overlap; waar kan optimalisering in vorengenoemde zin plaatsvinden? 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen 
samenwerkingsverbanden van onderzoekers verbonden aan 
(onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor 
hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar 
onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.  
 
Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen, hetzij als hoofdaanvrager, 
hetzij als medeaanvrager.  
 
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 in, ontvangt alle berichten van het NRO die voor het 
consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure en is na eventuele 
toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te 
financieren onderzoeksproject. 
 
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat NRO-programmaraadsleden niet 
van deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van 
‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure is, conform de NWO Gedragscode 
Belangenverstrengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke 
betrokkenheid van NRO-programmaraadsleden ingebouwd. Leden van de 
beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde 
ronde zijn. 
 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het 
onderwijs’ is een totaalbudget van 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen 
worden ingediend met een maximale looptijd van 4 jaar en een budget van 
maximaal 500.000 euro. Er kan maximaal één aanvraag gehonoreerd worden. 
 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het 
project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen 
inhoudelijk gemotiveerd te worden. 
 
Het NRO accepteert cofinanciering in de vorm van personele en materiële 
bijdragen op voorwaarde dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk 
wordt geëxpliciteerd in het aanvraagformulier. De cofinanciering mag niet hoger 
zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier 
moet zijn.  
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Personele kosten 
 
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 incidenteel die van niet-wetenschappelijk 
personeel. Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in personeel aan 
universiteiten, personeel aan onderwijsinstellingen en personeel aan overige 
onderzoeksinstituten. 
 
Personeel aan universiteiten 
Voor personeel aan universiteiten wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

• AiO’s en postdoc’s 
Voor de aanstelling van AiO’s en postdocs op het project is het met de VSNU 
gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende 
meest recente salaristarieven van toepassing.  
 
Bij een aanstelling van minimaal 1 jaar 0,5 fte wordt een maximale 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 (bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie). 
 

• Overig personeel 
Voor de inzet van overig personeel aan universiteiten kan subsidie worden 
aangevraagd op basis van een vast uurtarief. Ook medewerkers met een vast 
dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. Het vaste uurtarief is 
gebaseerd op de cao-NU van 1 januari 2015 aangevuld met de opslagen als 
overeengekomen in het VSNU akkoord met uitzondering van indexering en 
eindeprojectvergoeding. De volgende maximale tarieven kunnen worden 
gehanteerd: 
Onderzoeksassistentie WP (Wetenschappelijk personeel) :  € 42 
Ondersteuning NWP (Niet-wetenschappelijk personeel) :  € 46 
Medior-onderzoeker (UD):     € 60 
Senior-onderzoeker (UHD):      € 67 
Hoogleraar:       € 92 

 
Personeel aan overige instituten 
Personeel aan overige instituten (waaronder hoger beroepsonderwijs) kunnen 
uitgaan van de volgende maximale tarieven gebaseerd op de Handleiding 
Overheidstarieven 2016: 
Ondersteuning:     € 54 
Junior:     € 79 
Medior     € 126 
Senior/Directeur/lector   € 136 
 
De genoemde uurtarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, 
inclusief de hierbij geldende opslagen. 
 
In de aanvraag geeft u aan welk uurtarief u hanteert met inachtneming van 
bovenstaande maxima. Deze  tarieven zijn bindend. In de aanvraag dient u aan 
te geven hoe de aangevraagde personele kosten verdeeld worden over de 
verschillende leden van het consortium(indien van toepassing) en licht u de 
overwegingen achter deze verdeling toe. 
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Materiële kosten 
 
In een aanvraag kunnen subsidies worden aangevraagd ter dekking van materiële 
kosten, zoals: 

− de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, 
gebruiksgoederen; 

− kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 
testonderzoek, en de aanschaf van databestanden; 

− reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 
− studentassistentie; 
− Internationaliseringskosten indien niet vergoed door de eigen universiteit of 

faculteit bijvoorbeeld internationale werkbezoeken, workshops of 
expertmeetings in het kader van NRO-onderzoek; 

− kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, 
kennisoverdracht en kennisbenutting. 

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

 
Congresbezoek van AiO’s en postdoc’s met een aanstelling van minimaal 1 jaar 
en 0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee (maximaal 5.000 euro). 
Congresbezoek voor het overige personeel kan worden aangevraagd als 
‘congreskosten overig personeel’. 
 
De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een 
subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele aangevraagde 
budget toe te kennen. 
 
Open Access 
NWO eist dat onderzoeksresultaten die zijn betaald uit publieke middelen 
wereldwijd direct vrij toegankelijk moeten zijn. Dit geldt zowel voor 
wetenschappelijke publicaties als voor andere vormen van wetenschappelijke 
output. Ook onderzoeksgegevens moeten in principe met anderen gedeeld 
kunnen worden. Op die manier kan waardevolle kennis benut worden door 
onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Voor open access 
publicaties in tijdschriften kan een budget van maximaal 6.000 euro worden 
opgevoerd. Buiten 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.   
 
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. 

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
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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’.  
 
Als richtlijn wordt aangehouden dat ongeveer 5% van de totaal aan te vragen 
subsidie moet worden besteed aan kennisbenutting. Een hoger percentage is 
mogelijk, mits de opgevoerde bedragen helder beargumenteerd worden.  
 
Aanvragers wordt geadviseerd een concrete en realistische omschrijving te geven 
van op te leveren producten en activiteiten, met bijbehorende begroting.  
Bij alle producten en activiteiten dient te worden omschreven: 
- wie de doelgroep vormen, 
- hoe deze doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van het product of 

de activiteit en  
- 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 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 

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is 20 september 2016, 
14.00 uur.  
 
N.B. U kunt alleen een aanvraag indienen als u een intentieverklaring heeft 
ingediend. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 6 
september 2016, 14.00 uur. 
 
Aanvragen en intentieverklaringen die na de deadline zijn ingediend worden niet 
meegenomen in de procedure.  

 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

 
Uw subsidieaanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het 
aanvraagformulier. 
− De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  
− Het aanvraagformulier 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.   

 
Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze 
call for proposals. 
 
Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  
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Disciplinecodes 
Het is verplicht om in het aanvraagformulier één of meerdere disciplinecodes in te 
vullen die van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor 
alleen gebruik maken van de NWO disciplinecodes, te vinden via 
www.nwo.nl.researchfields. Het is verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te 
vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Onderzoeksresultaten tot stand gekomen met middelen van NRO dienen tijdig en 
uitvoerig voor het onderwijs en voor verder onderzoek toegankelijk te zijn. Mocht 
er sprake zijn van te verwachten exploitatierechten op onderzoeksresultaten, 
wordt het NWO beleid ten aanzien van intellectueel eigendom gevolgd (NWO 
Raamwerk voor publiek-private samenwerking, 25 januari 2012). 

 
Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies 
(versie 1 december 2015) van toepassing.  

Na toekenning 
Uiterste startdatum 
Het project dient uiterlijk 1 januari 2017 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 ‘intentieverklaring’ ondertekend door alle partners in het 
consortium; 

- Uw definitieve begroting. 
U kunt alle documenten downloaden via www.nwo.nl/nroprojectbeheer. Verdere 
toelichting over de startdocumenten volgt in de toekenningsbrief.  
 
Startgesprek 
Aan het begin van het onderzoek vindt een startgesprek plaats met 
medewerkers van de Directie WJZ van het Ministerie van OCW en NRO. Hierin 
geven de onderzoekers een toelichting op hun onderzoek en wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor afstemming van onderzoek en beleid.  
 
Tussentijdse wijzigingen melden 
Op hoofdaanvragers van wie een project is gehonoreerd, rust de verplichting om, 
conform de algemene subsidievoorwaarden, eventuele afwijkingen in de planning 
of uitvoering van het onderzoek, onmiddellijk en met redenen omkleed voor te 
leggen aan het NRO-bureau. 
 
Tussentijds rapport 
Tussentijds wordt een rapport opgeleverd met de resultaten van het 
deelonderzoek naar de effectiviteit van de Regeldrukagenda Onderwijs. Het 
concept-rapport dient medio september 2017 te worden aangeleverd. Deadline 
voor het definitieve tussentijdse rapport is 1 oktober 2017.  

 
Monitoring voortgang onderzoek 
Begin 2019 dient de hoofdaanvrager opnieuw tussentijds verslag te doen van het 
tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Tevens dient de hoofdaanvrager aan te 

http://www.nwo.nl.researchfields/
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf
http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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geven hoe het onderzoek gedurende de resterende looptijd zal worden 
uitgevoerd.  
 
Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het 
gesubsidieerde onderzoek op basis van de in de aanvraag vermelde planning en 
beoogde opbrengsten. 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. Bij de toekenning van het 
onderzoek ontvangt de hoofdaanvrager een nader uitgewerkte toetsings- en 
evaluatieprocedure.  
 
Daarnaast verlangt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de 
beëindiging van het project, iedere publicatie of andere vorm van output volgens 
het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) afzonderlijk registreert in ISAAC; het 
elektronische indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. U vindt daar een 
uitgebreide beschrijving van de stappen voor het registreren van producten in 
ISAAC.  

 
Kennisbenutting 
Het NRO zal tussentijds, via de projectleider, nauw contact houden met het 
consortium en ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 
verspreiding van de resultaten van het onderzoek. Het consortium wordt 
gevraagd om waar mogelijk de beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW 
(in het bijzonder de Directie WJZ) van input te voorzien.  

 
In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders 
wordt verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het 
NRO daarbij kan bieden. Deze handleiding is te downloaden via 
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handleiding-Kennisbenutting-
OPRO-juni-2015.pdf.  
 
Beoordeling output 
Het onderzoek is pas succesvol afgerond als minimaal de in de aanvraag 
genoemde output ter beschikking is gesteld en is goedgekeurd door de 
programmaraad. Als onderdeel van deze output verlangt het NRO in ieder geval 
een eindrapport over het onderzoek als geheel.  
 
Voor tijdens het project ontwikkelde producten geldt dat deze zowel digitaal als 
in de vorm van twee hard copy exemplaren naar het bureau gestuurd moeten 
worden. 
 
Presentatie projecten  
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die zijn 
gehonoreerd 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 in relatie tot de thematiek van het onderzoek.   
 
Eindverslag 
Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de 
hoofdaanvrager 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 goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten 
en de definitieve subsidie vastgesteld.  

http://www.isaac.nwo.nl/
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handleiding-Kennisbenutting-OPRO-juni-2015.pdf
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handleiding-Kennisbenutting-OPRO-juni-2015.pdf
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3.6 Het indienen van een aanvraag 

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

 
Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-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 ISAAC-account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een 
nieuwe aanvraag in te dienen. 
 
Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die niet is 
opgenomen in de database van ISAAC, kan 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. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de 
ISAAC-helpdesk. 

mailto:opro@nro.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Publicatie van de call for proposals 
− Indiening van intentieverklaringen 
− Indiening van aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvraag 
− Preadvisering beoordelingscommissie 
− Weerwoord 
− Beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming programmaraad 

 
Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik 
te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling 
subsidies (versie 1 december 2015) om een afwijkende selectieprocedure te 
volgen ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking 
houdt in dat de beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal 
worden uitgevoerd.  
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en 
betrokken NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling 
van toepassing.  
 

Indiening van intentieverklaringen  
Door middel van een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt 
indienen voor deze call for proposals. Voor indiening van de intentieverklaring is 
een standaardformulier beschikbaar. Intentieverklaringen dienen uiterlijk  6 
september 2016, 14.00 uur ingediend te zijn via opro@nro.nl. Het indienen 
van een intentieverklaring is verplicht. Ontvangst hiervan zal bevestigd worden 
aan de hoofdaanvrager. Het is mogelijk om een intentieverklaring in te trekken, 
u wordt gevraagd om dit via opro@nro.nl aan het NRO kenbaar te maken.  
 

Indiening van aanvragen  
Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar. 
Aanvragers dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen vragen en 
de toelichting hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal 
woorden en pagina’s.  
 
Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 20 september 2016, 
14.00 uur via ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet 
meer mogelijk. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een 
bevestiging.  
 

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

mailto:opro@nro.nl
mailto:opro@nro.nl
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Preadvisering beoordelingscommissie 
Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan leden van de 
beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een 
inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel. Zij formuleren dit 
commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria, die vermeld staan in 
paragraaf 4.2.2. Daarnaast geven de preadviseurs voor elk hoofdcriterium een 
score. De preadviseurs mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij 
adviseren. 
 

Weerwoord  
De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 
krijgt de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur van de 
preadviezen overwegend negatief is, wordt het consortium dringend aangeraden 
om de aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling is over 
het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. Indien het 
consortium besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit 
zo snel mogelijk schriftelijk aan het bureau te melden. Het consortium dient 
rekening te houden met een korte periode (ongeveer een week) om het 
weerwoord te schrijven na ontvangst van de preadviezen.  

 
Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de 
bespreking door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie wordt 
door de programmaraad ingesteld en gekozen op basis van expertise.  
 
De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op 
voor de programmaraad over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen, 
uitgaande van de beoordelingscriteria. Het voorstel als geheel dient tenminste 
als ‘goed’, en de vier criteria afzonderlijk eveneens tenminste als ‘goed’ 
beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor honorering. 
 

Besluitvorming door de programmaraad 
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad 
getoetst. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit hij 
welke aanvraag voor honorering in aanmerking komt. Er kan maximaal één 
aanvraag gehonoreerd worden.  
 
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 
wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet 
toekennen van subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 

Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’ 
staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
 
Tijdpad 

6 september 2016, 14.00 uur  
20 september 2016, 14.00 uur 
Medio oktober 2016 
Eind oktober 2016 
Medio november 2016 

Deadline indiening intentieverklaringen 
Deadline indiening aanvragen 
Preadviezen 
Deadline weerwoord 
Beoordelingsvergadering  

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Eind november 2016 
Begin december 2016   
 

Besluitvorming OPRO  
Het NRO informeert aanvragers over de 
besluitvorming 

 

4.2 Criteria 

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  
Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 
iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 
beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 
aanvragen die hieraan voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure worden 
toegelaten:  
- De aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen voldoet;  
- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, 
compleet en volgens de instructies ingevuld;  
- De aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;  
- De aanvraag is tijdig ingediend;  
- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld;  
- De aanvraag valt binnen de thematiek van deze call for proposals; 
- Het budget is volgens de richtlijnen in de call for proposals opgesteld;  
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal 48 maanden.  
 
4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  
De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:  
 
1. Wetenschappelijke kwaliteit 

a. Wetenschappelijk belang 
 In welke mate en op welke wijze is het onderzoek 

theoretisch en/of methodisch en/of in descriptief opzicht 
van belang? 

b. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen 
 Is de centrale probleemstelling helder beschreven, 

afgebakend en uitgewerkt?  
 Maakt het voorstel duidelijk dat de vragen in hoofdstuk 2 

van deze call for proposals worden beantwoord, en 
geschiedt dat voldoende dekkend? 

 Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook 
beleidsspecifieke) kennis en theorieën adequaat?  

 Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in 
onderzoeksvragen en – voor zover van toepassing – in een 
conceptueel model en/of hypothesen?  

 Is er voldoende aandacht voor samenhang en 
dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen van het 
voorstel?  

c. Opzet en methoden 
 Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en 

geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden? 
 Is de gekozen onderzoeksopzet consistent, voldoende 

gemotiveerd en de fasering adequaat? 
 Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die 

genomen worden om de betrouwbaarheid en validiteit van 
de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren? 
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 Wordt de bevragingslast voor scholen zoveel mogelijk 
beperkt, onder andere door waar mogelijk gebruik te maken 
van reeds beschikbare onderzoeksgegevens?  

d. Originaliteit 
 Verdienen keuze en uitwerking van de probleemstelling 

en/of de theoretische uitwerking en/of methodologie de 
kwalificatie origineel en vernieuwend?  

e. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 
 Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en 

publicatieplan, waarbij rekening wordt gehouden met de 
maximale looptijd van het onderzoeksproject? 

 Is de organisatie van het voorstel en de samenwerking 
binnen het onderzoek helder omschreven? 

 Is de raming van de aangevraagde personele en materiële 
middelen redelijk voor het voorgestelde onderzoek en 
voldoende adequaat beargumenteerd? 
 

Dit criterium wordt alleen beoordeeld door de commissieleden met een 
wetenschappelijke achtergrond. 
 
2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie 

a. Programmatische betekenis 
 Is de relevantie van het voorgestelde onderzoek voor de in 

hoofdstuk 2 van deze call for proposals geproblematiseerde 
vraagstukken helder en overtuigend? 

b. Relevantie voor onderwijsbeleid 
 Is de beleidsmatige betekenis van het onderzoek helder en 

overtuigend? Wordt er gezocht naar een oplossing, een 
nieuwe visie, zinvolle aanbevelingen? 

 Speelt het onderzoek in op vragen en problemen waarmee 
professionals zich in het beleid geconfronteerd zien? 

 Is er interactie tussen wetenschap en beleid om tot 
bruikbare kennis voor beleid te komen? 

c. Relevantie voor onderwijspraktijk 
 Is het onderzoek relevant voor de vragen en problemen 

waarmee de onderwijspraktijk zich in de praktijk 
geconfronteerd ziet? 

 Is er interactie tussen wetenschap en praktijk om tot 
bruikbare kennis voor praktijk te komen? 

 
3. Kwaliteit consortium 

 Zijn de aanvragers deskundig op het desbetreffende terrein, 
mede blijkend uit publicaties en presentaties op het terrein 
van beleidsvorming en beleidsevaluatie? 

 Wekt de samenstelling van het onderzoeksteam voldoende 
vertrouwen dat het project tot een goed einde kan worden 
gebracht? 

 Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de 
onderzoeksvragen zich op richten, waaronder de 
rechtswetenschappelijke discipline, vertegenwoordigd in de 
samenstelling van het onderzoeksteam? 

 
4. Kennisbenutting 

a. Verwachte output 
 Is de omvang van de verwachte wetenschappelijke en niet-

wetenschappelijke output realistisch en van voldoende 
kwaliteit? 
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b. Kennisdisseminatie en –implementatie 
 Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook 

tussentijds) gecommuniceerd met gebruikers (overheid en 
onderwijspraktijk)? 

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

 
De drie laatste criteria worden beoordeeld door alle commissieleden. 

 
De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 40%, 20%, 
20% en 20% mee in de beoordeling. 
 
Op alle vier deelcriteria en voor de aanvraag als geheel dient sprake te zijn 
van tenminste een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor 
subsidietoekenning. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Beleidsmedewerker 
N.A. (Niels) Rijke LLM BA 
T: 070 344 05 13, E: n.rijke@nwo.nl  
 
Secretariaat  
E: opro@nro.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 specifieke 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 0900 - 696 4747. Helaas ondersteunen niet alle 
buitenlandse providers het bellen naar 0900 - 696 4747. U kunt ook uw vraag per 
e-mail sturen aan isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen 
per e-mail antwoord van ons.  
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mailto:opro@nro.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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