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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).  
 
Deze call for proposals beschrijft de procedure voor het aanvragen van een subsidie, 
en de beoordeling en selectie daarvan, voor de pilot naar Voor- en Vroegschoolse 
educatie. 
 
Aanvragers worden uitgenodigd om een intentieverklaring en een uitgewerkte 
aanvraag in te dienen. Deze call for proposals valt onder verantwoordelijkheid van de 
programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). 

1.2 Beschikbaar budget 

Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar voor dit onderzoek en heeft het 
NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. Het beschikbare budget voor deze 
subsidieronde bedraagt € 940.000,-. Er zal één aanvraag worden gehonoreerd. Het 
bedrag is inclusief alle kosten voor dataverzameling en onderzoek. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 20 december 2018, om 
14:00 uur CE(S)T. 
 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 januari 2019, om 14:00 uur 
CE(S)T. 
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2 Doel 

Als gevolg van de effectuering van de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie (ve), worden vanaf 1 januari 2020 hogere eisen 
gesteld aan de voorschoolse educatie. Gemeenten krijgen vanaf 2018 stapsgewijs 
extra middelen om naar deze nieuwe eisen toe te groeien. De maatregel beoogt 
zowel de kwaliteit van de ve te verhogen door de aanstelling van hoger opgeleid 
personeel te stimuleren (ingaande per 1 januari 2022), als het aantal uren waarop 
peuters uit de doelgroepen gebruik kunnen maken van ve te verhogen (ingaande per 
1 januari 2020). 
 
Het nieuwe aanbod omvat 960 uur voorschoolse educatie voor peuters uit de 
doelgroep, waarbij maximaal met een maximum van 6 uur per dag meetelt voor 
deze norm, in ieder geval vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar1. Voorschoolse educatie wordt ten 
minste 40 weken per jaar aangeboden2. Gemeenten worden ondersteund om in de 
komende jaren toe te groeien naar het nieuwe urenaanbod en vervolgens naar de 
inzet van een medewerker op hbo werk/denkniveau. Door zowel de fasering in het 
besluit als de fasering in de middelen die gemeenten ontvangen, wordt verwacht dat 
elke gemeente stapsgewijs toegroeit naar het nieuwe aanbod, en dat gemeenten hier 
niet gelijk in oplopen. 
 
Het nieuwe besluit geldt alleen voor nieuwe instroom. Dat betekent dat vanaf 2020 
gemeenten alleen een aanbod hoeven te geven van 960 uur aan kinderen die op dat 
moment instromen in de ve. Kinderen die al gebruik maken van ve, hoeven niet te 
voldoen aan de nieuwe ureneis. Dat betekent dat kinderen die in 2020 in de ve al 
zitten, niet in hun laatste jaar nog alle uren moeten inhalen. 
 
Gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid in de bepaling van de wijze 
waarop de urenmaatregel wordt geïmplementeerd. Zo kunnen gemeenten de 
doelgroep vaststellen. Het voorstel biedt ook ruimte voor lokaal maatwerk door naar 
het totaal aantal uren ve te kijken dat een peuter aangeboden moet krijgen. Het 
totaal aantal aangeboden uren kan gespreid worden over de weken in het jaar, 
bijvoorbeeld 40 weken 16 uur of 52 weken wat minder uur. Ook kunnen de uren 
gespreid worden over de leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld iets minder uren per week 
voor 2,5-jarigen (die wellicht geen 16 uur per week ve aankunnen) en iets meer 
uren per week voor 3- tot 4-jarigen.  
 
De AMvB beoogt de organiseerbaarheid van kinderopvangorganisaties te vergroten, 
denk hierbij aan:  
− de inzet van personeel; 
− de bereidheid van ouders om hun kinderen mee te laten doen;  
− de benutting van beschikbare locatieruimtes; 
− de mogelijkheid om aan te sluiten op lokale wensen, zoals schooltijden; 
− een gemengde groep van doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen. 

 
De verantwoording van het aantal uren wordt in de meeste gevallen complexer. Dat 
is afhankelijk van de keuzes die gemeenten en kinderopvangorganisaties maken. 
Gemeenten en kinderopvangorganisaties moeten zelf aangeven hoe ze met de 
verdeling van het aantal uren over de voorschoolse periode omgaan. De 

                                                 
 
 
1 1,5 jaar x 40 weken x 16 uur per week 
2 Peuterspeelzalen zijn van oudsher 40 weken per jaar open. Kinderdagopvangcentra vaak 50 tot 52 
weken. 
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gemeenteaccountant bepaalt uiteindelijk of gemeenten aan hun verplichtingen 
hebben voldaan en of de middelen op rechtmatige wijze zijn besteed. 
 
Naast deze wijziging in de ve, heeft ook het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd in de kinderopvang. Deze 
maatregelen hebben ook effect op de ve, aangezien die op dezelfde locaties wordt 
aangeboden. 

Onderzoeksdoelstelling en methodiek 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of en in hoeverre de urenuitbreiding 
gevolgen heeft gehad voor leerprestaties en sociale ongelijkheden, en waarom wel of 
niet. De concrete uitwerking van deze onderzoeksdoelstelling is dan ook tweeledig. 
Ten eerste beoogt het onderzoek vast te stellen of en in hoeverre er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de urenuitbreiding in de ve en verschillende 
onderwijsuitkomsten op korte en langere termijn. Deze uitkomstmaten omvatten in 
ieder geval, maar zijn niet beperkt tot: a) scores op kwantitatieve metingen van 
gevalideerde cognitieve en non-cognitieve prestatiematen in de peuterperiode, b) 
scores op dergelijke metingen in de eerste jaren van het primair onderwijs, en c) de 
kans op instroom en doorstroom in de eerste jaren van het primair onderwijs. 
 
Een reviewstudie van Schoon et al. (2015) van vrijwel alle wereldwijd uitgevoerde 
cohortonderzoeken met metingen op jonge leeftijd en follow-up metingen tot in de 
volwassenheid, identificeert de belangrijkste vroege voorspellers van latere 
uitkomsten: (1) taalvaardigheid (woordenschat, grammaticale kennis), (2) visueel-
ruimtelijk-motorische vaardigheden (ruimtelijke cognitie, ruimtelijk werkgeheugen), 
(3) zelfregulatie (zelf-controle) vaardigheden (niet-hyperactief, niet-impulsief, 
effortful control, aangepast gedrag, ‘delay of gratification’) en (4) executieve functies 
(selectieve aandacht, shifting/inhibitie, werkgeheugen; deels overlappend met 1, 2 
en 3). Deze verzameling vroege vaardigheden voorspelt niet alleen beginnende 
schoolvaardigheden, zoals geletterdheid en rekenen-wiskunde, maar ook latere 
uitkomsten als bereikt opleidingsniveau, werkstatus, sociaaleconomische status, 
mentale gezondheid, fysieke gezondheid, gedragsproblemen-criminaliteit. Schoon et 
al. evalueren diverse andere constructen, zoals emotionele stabiliteit/neuroticisme, 
peer-relaties, sociale competentie, zelfbewustzijn, openstaan voor (leer)ervaringen 
e.d., maar deze constructen blijken geen duidelijke voorspellende waarde te hebben. 
 
De instrumenten die in 2009 voor pre-COOL zijn ontwikkeld om kinderen van 2 tot 6 
jaar te kunnen volgen, passen goed bij dit raamwerk. De test selectieve-
volgehouden aandacht (‘olifantjestaak’) is de kern van het construct executieve 
functies. Op verbaal gebied zijn in pre-COOL instrumenten ontwikkeld voor 
woordenschat (gebaseerd op de Peabody Picture Vocabulary Test), foneemperceptie 
(‘klankentaak’), verbaal korte termijn geheugen (‘onzinwoordentaak’) en zinsbegrip. 
De test ruimtelijk werkgeheugen (‘zes doosjes taak’) past bij het construct visueel-
ruimtelijk-motorische vaardigheden en is ook onderdeel van het construct executieve 
functies. De test verbale inhibitie (‘gekke dierentaak’) is deel van het construct 
executieve functies. Voor zelfregulatie zijn deels ouder- en leidsterbeoordelingen 
gebruikt aan de hand van verkorte versies van de Early Childhood Behavior 
Questionnaire (ECBQ), Childhood Behavior Questionnaire (CBQ) en de Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) (met name aandacht/effortful control, inhibitie/non-
impulsiviteit, werkhouding, externaliserend gedrag) en zijn tevens verschillende 
varianten van uitstel-van-beloningtaken (‘wachttaak’) gebruikt (waarbij vooral de 
toegepaste strategieën binnen de eerste halve minuut voorspellend zijn voor lange 
termijn uitkomsten, cf. Friedman et al., 2011). In pre-COOL is ook gebruikt gemaakt 
van de Ages and Stages Questionnaire (ASQ) om via ouderrapportages de 
motorische ontwikkeling te volgen, maar dit instrument bleek onvoldoende te 
differentiëren en zou vervangen moeten worden. Voor inhibitie en ruimtelijk 
werkgeheugen zijn verbeterde versies voorhanden. 
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Belangrijk is dat de tests en ouder-leidster rapportages longitudinaal geschaald 
kunnen worden en met Item Respons Theorie (IRT) of aan IRT-verwante technieken 
op onderliggende latente vaardigheidsschalen kunnen worden afgebeeld. Dit heeft te 
maken met de relatief snelle ontwikkeling die kinderen doormaken in de 
voorschoolse periode. De potentiële effectiviteit van VVE (c.q. van de 960 uur 
maatregel) kan vooral tot uitdrukking komen in afname van de variantie doordat 
groepen kinderen die aanvankelijk laag presteren bijkomen en hun achterstand ten 
dele inhalen. De rangorde van groepen hoeft niet sterk te veranderen. Uitgaan van 
rangordescores of standaardisering per meetmoment heeft als risico dat de afname 
van de verschillen in gemiddelden tussen groepen niet zichtbaar wordt. 
 
Om het causale effect van de beleidswijziging op deze maten vast te stellen dient 
een onderzoeksmethodiek te worden gekozen die het mogelijk maakt om met een 
hoge mate van interne validiteit uitspraken te doen over de causale impact van de 
beleidsverandering op de verschillende uitkomsten. De mate waarin de gekozen 
empirische strategie erin slaagt het causale effect overtuigend te identificeren is 
doorslaggevend voor toekenning van de subsidie. Overigens is ook de externe 
validiteit van de gekozen methodiek een criterium op basis waarvan voorstellen 
zullen worden beoordeeld. Het is tevens de bedoeling om een analyse van 
heterogene effecten naar sociaaleconomische herkomst en migratieachtergrond in 
het voorstel op te nemen.  
 
Ten tweede is het uitdrukkelijk de bedoeling dat het onderzoek leidt tot een beter 
begrip van de werking van de maatregel. De effectiviteit van de urenuitbreiding zal 
verschillen in sterkte, bijvoorbeeld tussen instellingen, regio’s, of kinderen met een 
verschillende achtergrond. Om goed te kunnen evalueren hoe deze verschillen 
mogelijkerwijs kunnen worden geduid, dient de causale analyse te worden aangevuld 
met een studie naar de redenen waarom de urenuitbreiding voor sommige kinderen 
beter werkt dan voor anderen. Hierbij dient specifiek aandacht te worden besteed 
aan verklaringen die samenhangen met kwaliteitsverschillen in de ve.  
 
Om de verklarende analyse te verrichten, zijn verschillende onderzoeksmethoden 
denkbaar. Zo kan gedacht worden aan een kwantitatieve, verklarende analyse van 
observatiedata, waarbij de kwaliteit van ve wordt geoperationaliseerd. Ook 
kwalitatieve analyses behoren uitdrukkelijk tot de mogelijkheden. 
Onderzoeksvoorstellen die de complementariteit van kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden goed weten te benutten, worden hoger gewaardeerd.  
 
Van onderzoekers wordt verwacht dat zij in hun voorstellen de voor- en nadelen van 
gekozen methoden beschrijven en de keuze voor deze methoden rechtvaardigen. 
 
Friedman, N. P., Miyake, A., Robinson, J. L., & Hewitt, J. K. (2011) Developmental 
trajectories in toddlers' self-restraint predict individual differences in executive 
functions 14 years later: A behavioral genetic analysis. Developmental Psychology, 
47(5), 1410-1430.  
 
Schoon, I., Nasim, B., Rukmen, S, & Cook, R. (2015). The impact of early life skills 
on later outcomes. Final report. London/Paris: UCL Institute of Education/OECD 
Publishing. 

Gegevens  
De onderzoekers wordt sterk geadviseerd voor de kwantitatieve analyses waar 
mogelijk gebruik te maken van beschikbare gegevens en instrumenten, bijvoorbeeld 
uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) of Pre-COOL. Het staat 
onderzoekers evenwel vrij om van andere gegevensbronnen gebruik te maken, en 
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waar zij dat nodig achten bestaande metingen te verbeteren dan wel aan te vullen of 
uit te breiden. 
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de data binnen één jaar na oplevering ervan 
beschikbaar te stellen aan de wetenschappelijke gemeenschap, door ze als module 
te koppelen aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Koppeling van de 
data gebeurt via het CBS. Hierover zullen specifieke afspraken worden gemaakt met 
het NCO en het CBS.  

Tijdpad 
Het veldwerk dient te beginnen in april 2019, en dient in ieder geval gelijk te lopen 
met het implementatietraject van de Algemene Maatregel van Bestuur. 

Tijdpad onderzoek 
− 2019-2023 
− Start voorjaar 2019; 
− VNG kan helpen bij het vinden van gemeenten, en daarbinnen met 

instellingen; 
− Voor het trekken van de steekproef staat een half jaar; 
− Nulmeting beoogd in augustus of september; 
− Veldwerk duurt een halfjaar; 
− Geen nieuwe instrumenten; 
− Januari 2020: ingang nieuwe AMvB voor nieuwe instroom; 
− Juni 2022: 1 cohort volledig 960 uur gevolgd; 
− 2022/2023: oplevering eindrapporten. Het precieze opleveringsmoment wordt 

vastgesteld in overleg met het ministerie van OCW. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen 
samenwerkingsverbanden, bestaande uit onderzoekers verbonden aan 
(onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar 
onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.  
 
Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. Een 
aanvrager kan in deze subsidieronde maximaal eenmaal indienen, hetzij als 
hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 
 
Binnen een consortium dient één aanvrager aangewezen te worden die als 
hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is dus 
dezelfde instelling als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient namens de instelling 
het voorstel in via ISAAC, 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 
‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure is, conform de NWO Gedragscode 
Belangenverstrengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid 
van leden van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van 
het NRO ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet 
tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van € 940.000,- beschikbaar. 
Aanvragen kunnen worden ingediend met een maximale looptijd van 1 april 2019 tot 
en met 31 december 2023 en een budget van maximaal € 940.000,-. De 
programmacommissie kan hier op beleidsmatige gronden van afwijken (zie paragraaf 
4.2.4). 
 
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. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten 
van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn. 
 
Het NRO accepteert geen publieke en/of private cofinanciering in de vorm van 
personele en materiële bijdragen.  
 
De programmacommissie behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een 
subsidie, vanwege budgettaire en inhoudelijke overwegingen, niet het gehele 
aangevraagde budget toe te kennen. 
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3.2.1 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 onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen en personeel aan overige 
organisaties. 

3.2.1.1 Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 
middelen (waaronder universiteiten, hoger beroepsonderwijs, instellingen voor 
voor- en vroegschoolse educatie)  

Voor personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 
middelen wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

• Promovendi en postdocs (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. 
 
Bij een minimale aanstelling van 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 

Overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke 
middelen, waaronder personeel met een vast dienstverband, moeten uitgaan van de 
volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding 
Overheidstarieven 2017: 
Secretariaat  € 53/424 
Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP € 72/576 
Medior/universitair docenten € 87/696 
Senior/universitair hoofddocenten € 95/760 
Directie/hoogleraar/lector € 119/952 
De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de hierbij 
geldende opslagen. Het kostendekkend tarief omvat het gemiddeld bruto salaris 
inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, 
werkgeverslasten plus een opslag voor overhead. 
 

3.2.1.2  Personeel aan overige organisaties 

Personeel aan overige organisaties moet 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 
 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, 
inclusief 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.nro.nl/projectbeheer is de Handleiding Overheidstarieven 2017 te vinden 
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 (indien van 
toepassing) met de overwegingen achter deze verdeling. In de aanvraag worden per 
type personeel de dagtarieven opgenomen met een maximum van bovenstaande 
tarieven; een lager tarief mag worden opgenomen. Deze tarieven zijn vervolgens 
bindend. Dit betekent dat de in de aanvraag op te nemen uurtarieven worden 
aangehouden bij een eventuele toekenning en uiteindelijke subsidievaststelling. 
 
De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de 
leden van het consortium. Ten behoeve van de samenwerking tussen de 
consortiumpartners en ter voorkoming van de afdracht van btw kan een 
overeenkomst worden opgesteld. Voor een voorbeeld van een dergelijke 
kostendeelovereenkomst zie www.nro.nl/projectbeheer.  

3.2.2 Materiële kosten 

In een aanvraag kan subsidie 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; 
− kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, op 

toegankelijke wijze ter beschikking stellen van onderzoeksdata, 
kennisoverdracht en kennisbenutting.  

 
Let op: congresbezoek van promovendi en postdocs wordt bekostigd vanuit de 
benchfee . Dit betreft een vergoeding van maximaal 5.000 euro. Congresbezoek voor 
het overige personeel kan worden aangevraagd als ‘congreskosten overig personeel’. 
 
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. 
 
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. Daarnaast komen 
kosten voor begeleiding van een promovendus dan wel postdoc niet voor vergoeding 
in aanmerking. 
 
Kennisbenutting 
Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld: 

http://www.nro.nl/projectbeheer
http://www.nro.nl/projectbeheer
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- 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’.  

 
Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 
worden. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 20 december 2018, 
om 14:00 uur CE(S)T. 
 
De sluitdingsdatum voor het indienen van aanvragen is 10 januari 2019, om 14:00 
uur CE(S)T.  
 
De intentieverklaring en aanvraag dient de aanvrager in via zijn/haar ISAAC-
account. Aanvragers die nog geen ISAAC-account hebben, wordt aangeraden om ten 
minste één werkdag voor het indienen van een aanvraag een account aan te maken. 
Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de 
hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te 
maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. Aanvragen die na de deadline worden 
ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

3.4 Het opstellen van de intentieverklaring 

Met een intentieverklaring geeft de aanvrager aan dat hij of zij een aanvraag zal 
indienen in deze ronde. Het tijdig indienen van een intentieverklaring is een 
voorwaarde voor indienen van een aanvraag. 
 
Voor het opstellen van de intentieverklaring is geen apart formulier beschikbaar. U 
vult de gegevens van uw project direct in ISAAC in. In de intentieverklaring wordt 
gevraagd naar de titel van het onderzoek en de namen van de consortiumleden. 
Daarnaast wordt gevraagd een korte samenvatting te geven van het beoogde 
onderzoek. 
 
De intentieverklaring wordt niet inhoudelijk beoordeeld en is geen selectie-
instrument, maar dient om zicht te krijgen op het (maximale) aantal aanvragen. De 
intentieverklaring mag niet te veel afwijken van de uitgewerkte aanvraag; alleen titel 
en samenvatting kunnen nog gewijzigd worden. 
 
De intentieverklaring dient uiterlijk op 20 december 2018, 14:00 uur ingediend te 
zijn. Na het genoemde tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Na ontvangst van de 
intentieverklaring ontvangt de indiener hiervan een bevestiging. 
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3.5 Het opstellen van de aanvraag 

− Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of 
vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende 
financieringsinstrument). 

− Vul het aanvraagformulier in.  
− Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 
 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze call 
for proposals. 
 
Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld. De aanvraag dient 
uiterlijk op 10 januari 2019, 14:00 uur ingediend te zijn. Na het genoemde tijdstip 
is indiening niet meer mogelijk. 
 
Disciplinecodes 
Het is verplicht om in het aanvraagformulier een of meerdere disciplinecode(s) 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. Het is verplicht om deze informatie ook in ISAAC in te 
vullen in het tabblad “Algemeen” bij “Disciplines” voor u de aanvraag indient. 

In zowel het aanvraagformulier als ISAAC hoort daar in ieder geval altijd de 
disciplinecode voor “Onderwijswetenschappen” (41.90.00) tussen te staan. U 
zet in rangorde van boven naar onder de belangrijkste (sub)disciplines. 

3.6 Subsidievoorwaarden  

Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging 
wetenschappelijk onderzoek van toepassing. 

Open access 
Alle publicaties van onderzoek die zijn gefinancierd op basis van toekenningen 
voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van 
publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (open access). Er zijn verschillende 
manieren voor onderzoekers om open access te publiceren. Een uitgebreide 
toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. 
 
Projectresultaten moeten zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd, ook wanneer 
sprake is van te verwachten exploitatierechten. 

Datamanagement  
Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Onderzoeksdata die 
voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek moeten zoveel 
mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere 
onderzoekers. Daarnaast is het belang van verantwoord datamanagement groot. 
Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. 
Onderzoekers 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 uitgewerkte 
onderzoeksaanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over 
datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Zij worden dus gevraagd 
reeds voor aanvang van het onderzoek 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 

http://www.nwo.nl/disciplinecodes
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.nwo.nl/openscience
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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 datamanagementparagraaf 
uit te werken tot een datamanagementplan.  
Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de 
datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik 
gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat 
en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en 
herbruikbaar gemaakt wordt. 
Uiterlijk een maand na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC onder 
rapportages zijn ingediend bij het NRO. Het NRO keurt het plan zo snel mogelijk 
goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door het 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. Daarnaast is informatie te vinden op de website van 
het Landelijk Coördinatiepunt Research Datamanagement: www.lcrdm.nl.   
 
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). Dit ten 
behoeve van opname van de onderzoeksbeschrijving in de databank van NARCIS: 
www.narcis.nl. Het onderzoek wordt dan na aanmelding binnen 5 werkdagen 
opgenomen in NARCIS en krijgt daarbij een uniek onderzoeknummer (OND-
nummer). Daarmee is het bekend voor andere onderzoekers.  
 
DANS 
Alle producten en tussenproducten, met name databestanden met 
onderzoeksgegevens die zich lenen voor meervoudig gebruik dienen, geschoond van 
de vertrouwelijke gegevens, de gerubriceerde gegevens en de gegevens waarvan op 
grond van de wet- en regelgeving het openbaar maken achterwege moet blijven, 
binnen drie maanden na publicatie van een rapport door de subsidieontvanger 
aangeboden te worden aan het online archiveringssysteem EASY van Data Archiving 
and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
(KNAW, i.c. www.easy.dans.knaw.nl), onder vermelding van het unieke OND-
nummer. Databestanden dienen voorzien te zijn van documentatie conform de 
richtlijnen van DANS. Na opname van de databestanden in EASY wordt een 
Persistent Identifier van het databestand toegekend door DANS.  
 
NCO 
De omvangrijke landelijk representatieve databestanden uit dit onderzoek dienen ter 
beschikking te worden gesteld aan het CBS, ten behoeve van het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) dat onderdeel is van het NRO. Het NCO zal 
instructies en handleidingen verstrekken op basis waarvan de dataverzameling kan 
worden aangepast en informatie kan worden verstrekt aan de respondenten. 

Na toekenning 
Uiterste startdatum 
Het toegekende project dient bij voorkeur op 1 april 2019, of uiterlijk binnen een 
maand na de toekenning te beginnen, anders kan het subsidiebesluit worden 
ingetrokken.  
 

http://www.nature.com/articles/sdata201618
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.lcrdm.nl/
http://www.narcis.nl/
http://www.easy.dans.knaw.nl/
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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 promovendus 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.  

U kunt alle documenten downloaden via www.nro.nl/projectbeheer.  
 
Startgesprek 
Het project zal aanvangen met een startgesprek met het NRO-bureau, 
vertegenwoordigers vanuit het ministerie van OCW en de nationaal coördinatoren 
van het NCO voor afstemming over de onderzoeksopzet en de beoogde opbrengsten.  
 
Tussentijdse wijzigingen melden 
Op de hoofdaanvrager 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. 
 
Voor budgetverschuivingen geldt dat 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 opbrengsten 

van het onderzoek;  
• de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget of groter is 

dan 5.000 euro. 
 
Monitoring voortgang onderzoek 
De hoofdaanvrager dient jaarlijks verslag te doen van het tot dan toe uitgevoerde 
onderzoek. Tevens dient de hoofdaanvrager aan te 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 
programmacommissie 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 de 
subsidie ontvangt de hoofdaanvrager een nader uitgewerkte toetsings- en 
evaluatieprocedure.  
 
Daarnaast verlangt het NRO dat 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 wordt geregistreerd in ISAAC; het 
elektronische indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. Daar is een uitgebreide 
beschrijving te vinden 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.  
 
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 programmacommissie. 

http://www.nro.nl/projectbeheer
http://www.isaac.nwo.nl/
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Indien uw project succesvol is afgerond zal de output op de website worden 
gepubliceerd.  
 
Voor tijdens het project ontwikkelde producten geldt dat deze naar het NRO-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 het onderwijs. Uitvoerders van 
dit project worden geacht om aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren indien 
vanuit het NRO gewenst.  
 
Eindverslag en financiële verantwoording 
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. 

3.7 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een intentieverklaring en 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 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. 
 
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 
proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden 
ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 
Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die niet is 
opgenomen in de database van ISAAC, kan dit gemeld worden via 
relatiebeheer@nwo.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, zie paragraaf 5.1.2. 

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in 
behandeling 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. De 
beoordelingscommissie kan wel advies geven met betrekking tot de 
datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker 
de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij 
gebruik maken van het advies van de commissie.  
 
NRO 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.  
 
De kwalificatie kent de volgende categorieën: 
− excellent 
− zeer goed 
− goed 
− ontoereikend 
− komt niet in aanmerking voor de volgende fase van de NWO-

beoordelingsprocedure (geldt alleen voor financieringsinstrumenten met een 
voorselectie) 

 
Voor meer informatie over de kwalificaties zie: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met intentieverklaringen en 
uitgewerkte aanvragen.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Indiening van intentieverklaringen 
− Indiening van aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvragen 
− Voorselectie (optioneel) 
− Preadvisering beoordelingscommissie 
− Interviews met consortium en beoordelingscommissie (wederhoor) 
− Beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming programmacommissie 

 
Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise en het tijdpad voor 
het onderzoek is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven bij artikel 
2.2.4 van de NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 2017) 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.  
 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Op grond van het tijdpad en de gevraagde expertise van de aanvragers is besloten 
gebruik te maken van de mogelijkheid bij artikel 2.2.7 van de NWO Regeling 
Subsidies (versie 1 december 2015) om interviews te houden met de aanvragers.  

Indiening van intentieverklaringen 
Door middel van een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen 
voor deze call for proposals. De intentieverklaring is bedoeld om het bureau te 
informeren over het te verwachten aantal aanvragen. Voor indiening van de 
intentieverklaring is een standaardformulier beschikbaar. Intentieverklaringen dienen 
uiterlijk 20 december 2018, 14:00 uur via ISAAC ingediend te zijn. Het indienen 
van een intentieverklaring is verplicht. Het is verplicht om bij de intentieverklaring 
definitieve opgave te doen van de namen van hoofdaanvrager en medeaanvragers. U 
kunt hier niet meer van afwijken in het aanvraagformulier. 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 e-mail aan het NRO 
kenbaar te maken, en wanneer de verklaring via ISAAC is ingediend in ISAAC terug 
te trekken.  

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 10 januari 2019, 14:00 
uur via ISAAC ingediend te zijn. Na het genoemd tijdstip is indiening niet meer 
mogelijk. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een 
bevestiging.  

In behandeling nemen van de aanvragen 
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 een van de 
genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

Voorselectie (optioneel) 
Bij grote aantallen uitgewerkte aanvragen kan de programmacommissie ervoor 
kiezen om een voorselectie te houden (art. 2.2.3 NWO Subsidieregeling). Hierbij is 
het aantal ingediende aanvragen minimaal viermaal groter dan het aantal 
honoreringen. Bij een voorselectie worden de aanvragen globaal op de 
beoordelingscriteria beoordeeld. De beoordelingscommissie geeft de aanvrager 
gelegenheid tot wederhoor en adviseert vervolgens de programmacommissie. 
Vervolgens besluit de programmacommissie de minder kansrijke aanvragen terzijde 
te schuiven. 

Preadvisering beoordelingscommissie 
Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar voorgelegd aan ten minste twee 
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 tijdens het interview. Indien de 
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teneur van de preadviezen overwegend negatief is, wordt het consortium aanvrager 
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 NRO-bureau te melden.  

Beoordeling door de beoordelingscommissie  
De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren tijdens het interview als 
startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De 
beoordelingscommissie wordt door het NRO 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 programmacommissie van het NCO. Dit advies betreft de kwaliteit en prioritering 
van de aanvragen, uitgaande van de beoordelingscriteria zoals geformuleerd in 
paragraaf 4.2.2. Het voorstel als geheel dient op alle criteria ten minste als goed 
beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor honorering. 

Besluitvorming door de programmacommissie 
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmacommissie 
getoetst. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit welke 
aanvraag voor honorering in aanmerking komen. Er kan één gehonoreerd worden. 
Daarbij kan de programmacommissie beleidsmatige overwegingen in aanmerking 
nemen (zie paragraaf 4.2.4). 

Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van deze 
subsidieronde staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en 
beroepsprocedures open. 
 

20 december 2018 Deadline indiening intentieverklaringen 
10 januari 2019 Deadline indienen aanvragen 
Januari 2019 Bericht inzake ontvankelijkheid 
Februari 2019 Preadviezen 
Februari/maart 2019 Interviews en vergadering 
Medio maart 2019 Besluit programmacommissie NCO 
Medio maart 2019 NRO informeert de indieners over het besluit 

Aanpassingen en 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 
gecommuniceerd. 

4.2 Criteria 

4.2.1 Criteria voor het in behandeling nemen van de aanvraag 

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 aan de voorwaarden voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure 
worden toegelaten.  
- De intentieverklaring is tijdig ingediend via ISAAC. 
- De aanvraag is de aanvraag tijdig ingediend via ISAAC. 
- De aanvraag is ingediend via het account van de hoofdaanvrager. 
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- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld. 
- Er is gebruik gemaakt van het verplichte formulier. 
- Alle vragen zijn beantwoord. 
- De hoofdaanvrager is verbonden aan een Nederlandse instelling waar 

onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 
- De hoofd- en medeaanvragers zijn bij maximaal één aanvraag in deze 

subsidieronde betrokken. 
- Het maximale aantal woorden wordt nergens overschreden. 
- De aanvraag betreft het onderwerp zoals beschreven in deze call for proposals. 
- De totale aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 940.000,-. 
- Het budget is volgens de richtlijnen van de call for proposals opgesteld. 
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd sluit aan bij de in deze call 

gestelde voorwaarden. 
 
Alleen aanvragen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden 
door het NRO in behandeling genomen. 

4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld 
aan de hand van de volgende criteria:  
 
1. Kwaliteit consortium (weegt 35 % mee in de eindscore) 
2. Kwaliteit onderzoeksplan (weegt 40 % mee in de eindscore) 
3. Communicatie en kennisbenutting (weegt 25 % mee in de eindscore) 
 
De criteria hebben de volgende onderliggende onderdelen.  
 
1. Kwaliteit van het consortium 
− aantoonbare kennis op het in hoofdstuk 2 beschreven terrein; 
− aantoonbare (statistische) expertise in het uitvoeren van het gevraagde 

onderwijsonderzoek; 
− aantoonbare kennis van het onderwijsveld en het hebben van een netwerk 

daarbinnen; 
− kennis van en aantoonbare ervaring met de uitvoeringsproblematiek van 

(digitale) dataverzamelingen; 
− aantoonbare ervaring met (succesvol verlopen) werving van de voor dit 

onderzoek relevante respondenten; 
− een adequate infrastructuur van de onderzoeksinstelling(en) voor dit onderzoek. 
 
2. Kwaliteit van het onderzoeksplan  
− helderheid, volledigheid en haalbaarheid van het plan van aanpak; 
− mate waarin het onderzoeksplan beantwoording van de onderzoeksvragen 

mogelijk maakt; 
- gedegen beschrijving van de voorgestelde wijze van dataverzameling en data-

analyse; 
- kwaliteit van de uitwerking van het conceptuele model; 
- kwaliteit van de uitwerking van de doelgroepen waarbij, en de instrumenten 

waarmee de informatie wordt verzameld; 
- het betrekken van verschillende externe invloeden en/of beleidswijzigingen in 

het onderzoek; 
- onderbouwing van het voorstel tot aansluiting bij en verbetering van de 

conceptuele kaders en instrumenten van Pre-COOL en/of andere relevante 
onderzoeken; 

- gedegen plan om het responspercentage te optimaliseren; 
- financiële verantwoording van de aangevraagde subsidie, inclusief prijs-

kwaliteitsverhouding. 
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3. Communicatie en kennisverspreiding 
− activiteiten om belanghebbenden en andere geïnteresseerden vooraf en tijdens 

de looptijd van het project te informeren. 
− Aandacht voor de wijze waarop de resultaten benut kunnen worden in het beleid 

en de praktijk. 
 

Weging van de criteria 
Het eerste criterium (Kwaliteit consortium) telt voor 35% mee in de eindbeoordeling, 
het tweede criterium (Kwaliteit onderzoeksplan) 40%, het derde criterium 
(Communicatie en kennisbenutting) 25%.  
De beoordeling per criterium, elk met het gewicht zoals hierboven aangegeven, 
resulteert in een eindkwalificatie waarbij het standaard kwalificatiesysteem van NWO 
wordt gehanteerd. De kwalificatiecategorieën zijn: 
− excellent 
− zeer goed 
− goed 
− ontoereikend 

 
Op alle beoordelingscriteria dient sprake te zijn van tenminste de kwalificatie ‘goed’ 
om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 

4.2.3 Samenstelling beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissies worden ingesteld door de programmacommissie. De 
leden van de commissie worden gekozen op basis van hun expertise en niet-
betrokkenheid bij de aanvragen. De commissie wordt voorgezeten door een 
technisch voorzitter. Leden van deze commissie die, volgens de Gedragscode 
Belangenverstrengeling NWO, betrokken zijn bij aanvragen nemen niet deel aan de 
beoordeling van de betreffende aanvragen.  
 
De namen van de leden van de beoordelingscommissie worden na afloop van de 
procedure op de website van het NRO vermeld. 

4.2.4 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van het voorstel kan de programmacommissie naast de 
kwaliteitscriteria ook budgettaire gronden in aanmerking nemen. 
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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:  
− Manisha Ramesar 

t: 070 349 4125, e: m.ramesar@nwo.nl 
− Liesbet de Haas 

t: 070 344 0957, e: l.dehaas@nwo.nl  
− Secretariaat NRO 

t: 070 349 4079, e: opro@nro.nl 
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de 
ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies 
vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail 
stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een 
reactie. 

 
 

mailto:m.ramesar@nwo.nl
mailto:l.dehaas@nwo.nl
mailto:opro@nro.nl
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