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Welkom, aangenaam kennis te maken

• Leden van de beoordelingscommissie en Comenius 
Fellows 2018

• Medewerkers ministeries OCW

• Luisa Solms, secretaris Teaching Fellows 2019
• Marchje van Veen, secretaris Senior Fellows 2019
• Dorien Aartsma, secretaris Leadership Fellows 2019
• Judith Huisman, Comeniusprogramma algemeen

• Petra Balk, communicatieadviseur
• Annie Schiphorst, secratariaat NRO 



Programma



Achtergrond en Doelstellingen

Budget komt voort uit studievoorschot

- Kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren
- Middel: innovatie door docenten

- Aandacht en waardering voor onderwijs
- Middel: prestigieuze beurs, netwerk van 

onderwijsinnovators binnen KNAW



Thema’s > speerpunten van ministerie

• International Classroom
• Slimmer en Beter leren met ICT
• Aandacht voor Studentenwelzijn

• Vrije thema

• Leadership: Strategisch plan



Beschikbare beurzen

Teaching Fellows: 42 > 21 wo + 21 hbo
Senior Fellows: 22 > 11 wo + 11 hbo
Leadership Fellows: 6 > 3 wo + hbo

Thema’s

Teaching Senior

International Classroom 5 + 5 2 + 2

ICT 5 + 5 2 + 2

Studentenwelzijn 3 + 3 2 + 2

Vrij 8 + 8 5 + 5



Beoordelingscriteria

1. Innovatief karakter van het project 

2. Verwachte opbrengst van het project 

3. Kwaliteit van het projectplan 

4. Onderwijservaring en -visie van de aanvrager 



Beoordelingscommissies

Samenstelling van de commissie
• Experts per thema
• Onderwijsonderzoeker / onderwijskundige
• (Ervarings-)deskundige op gebied van 

onderwijsinnovatie in Hoger Onderwijs
• Student

• Per thema ingedeeld in ‘kamers’
• Iedere kamer behandelt HBO én WO-aanvragen 
• Spreiding over academische disciplines



Internationale referenten

Expert op dit thema/gebied – door aanvrager 
beschouwd als ‘respected peer’

• Onafhankelijk, dus niet betrokken bij 
(hoofd)aanvrager of project

• “don’t call us – we’ll call you”: NRO benadert de 
referent; de aanvrager mag suggestie doen



Overzicht van de procedures
Teaching Senior Leadership

Juni Calls gepubliceerd 

Aug. 28: Intentieverklaring

Sept. 25: vooraanmelding 4: intentieverklaring 4: intentieverklaring

Okt 2: vooraanmelding 9: aanvraag

Nov. 27: uitgewerkte aanvraag [beoordeling door 
referenten]

Dec. [voorbereiding door 
beoordelingscommissie]

4: uitgewerkte aanvraag 
[schriftelijke beoordeling 
opgesteld]

+/- 15: weerwoord op 
referentencommentaar

Jan. [voorbereiding door 
beoordelingscommissie]

+/- 28: reactie op 
beoordeling

Feb. [beoordelingsvergaderingen] [voorbereiding door 
beoordelingscommissie]

[voorbereiding door 
beoordelingscommissie]

Mrt [advies -> minister] [beoordelingsvergaderingen] [beoordelingsvergaderingen] 
interviews

Apr. Besluit bekend [advies -> minister] Besluit 
bekend

[advies -> minister] Besluit 
bekend



Intentieverklaring

• Deadline eind augustus / begin september
• Indienen via ISAAC (geen formulier)
• Níet voorgelegd aan commissie, dus niet beoordeeld
• Indicatie van maximum aantal aanvragen per sector 

(hbo/wo) en thema

• Leadership Fellow: samenvatting gebruikt om 
referenten te benaderen met verzoek om in oktober 
volledige voorstel te beoordelen

• Senior/Leadership: ‘vangnet’ voor dubbele 
aanmeldingen uit faculteit of instelling: aanvragers 
gewaarschuwd.



Vooraanmelding – Teaching & Senior Fellows

• “Pitch” van voorstel:
• Samenvatting
• Probleemschets
• Voorstel innovatie
• Referenties
• SF: ervaring + statement

• Handtekening leidinggevende of hoofd van faculteit

• Beoordeeld op criterium 1 + 2, en 4 (SF)
• Advies: wel/niet uitwerken tot aanvraag



Een goede vooraanmelding…

*pakkend* 
*tot de verbeelding sprekend*
*overtuigingskracht*
*enthousiasmerend*

 Kraakhelder “probleem”
 Innovatieve en duidelijke oplossing

 Meelezers uit eigen vakgebied én ‘outsiders’
 Verzorgde aanvraag



Aanvraag

Vooraanmelding uitgebreid met projectplan
- Plan van aanpak, samenstelling team
- Evaluatie
- Disseminatie
- Begroting



Een (zeer) goede aanvraag

… zie vooraanmelding 
*helder*
*innovatieve aanpak*
*omvang helder en passend*
*ambitieus én haalbaar*
*inspirerend*

Opnieuw…
 Meelezers (financieel controller?)
 Verzorgd



Beoordeling door referent of commissielid

• Toegelicht oordeel op ieder criterium (in 
Nederlands of Engels)

• Scores niet weergegeven
• Rangorde niet weergegeven (referenten zien éen 

voorstel; commissieleden slechts enkele 
voorstellen)

• Naar aanleiding van commentaar is terugtrekken 
van aanvraag mogelijk



Weerwoord / reactie op schriftelijke 
beoordeling

• Opheldering n.a.v. vragen
• Feitelijke onjuistheden verbeteren
• Zéér kleine aanpassingen in plan geoorloofd 

(oordeel van de commissie)

• Verwijs naar de referenten of de commissieleden;



Beoordelingsvergadering: van schriftelijk advies tot 
commissieadvies

Alle aanvraagdossiers besproken en (onafhankelijk) gescoord, door 
alle aanwezige commissieleden

• Scoreschaal:  9 (zeer slecht) tot 1 (excellent)

• Score leidt tot kwalificatie: 
ontoereikend – goed – zeer goed – excellent

• Aanvraag moet tenminste ‘goed’ scoren op alle criteria

• Gemiddelde scores -> Rangorde / ‘prioritering’
• Rangorde vormt de basis van commissieadvies



Toekenning & afwijzing:  van advies tot besluit

 Secretaris maakt verslag van de 
beoordelingsvergadering

 Verslag wordt voorgelegd aan minister
 Minister volgt advies: besluit

Berichtgeving
• Toekenning: aanvrager én College van Bestuur 

ontvangen bericht met motivering over toekenning
• Niet gehonoreerd: aanvrager ontvangt bericht met 

motivering van het commissieoordeel
• Bezwaar:  zes weken na dagtekening, door de instelling, 

bij het ministerie (zie Call for Proposals)



Comeniusprogramma

Q & A met panel



Panelleden

Marike Lammers, Saxion Hogeschool
Leadership Fellow 2018, 
lid beoordelingscommissies 2018 en 2017

Fleur van Gils, Universiteit Utrecht
lid beoordelingscommissie Leadership Fellows 2018

Ilja Boor, Universiteit van Amsterdam
Senior Fellow 2018



Comeniusprogramma

Break-outsessies



Indeling break-outsessies 

Zaal

Kenmerken van een Teaching Fellow (-project) 3.08

Kenmerken van een Senior Fellow(-project) 3.11

Kenmerken van een Leadership Fellow(-project) 3.13 (ronde 2)

Organisatie binnen de instelling 3.13 (ronde 1)

Thema 1: International Classroom 300 – A

Thema 2: Slimmer leren met techniek 300 – B

Thema 3: Studentenwelzijn 300 - C

“Innovatie” / Strategische Agenda 300 – D 
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