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5 Materiaal en methode

5.1 Keuze van de onderzoeksperiode

In de inleiding is al aangegeven dat vanaf 1999 de bezwaar-/beroepsdossiers in 
het centraal archief van NWO zijn te raadplegen, en om die reden het onderzoek 
zal aanvangen in 1999. De in 1998 binnengekomen, maar pas in 1999 afgehan-
delde bezwaren zijn in het onderzoek meegenomen. Gezien de periode waarin 
het onderzoek is uitgevoerd – 2006 – loopt het volledige dossieronderzoek (zie 
onder 5.3) tot eind 2005. De adviezen van de Commissie B&B en de beslissingen 
op bezwaar/beroep sec over 2006, zijn wel nog meegenomen, zij het dat deze in 
de tabellen van hoofdstuk 8 apart vermeld staan.

5.2 Het primaire proces

Eerst wordt uiteengezet hoe de keuze van de geselecteerde dossiers tot stand is 
gekomen (5.2.1). Vervolgens wordt aan de hand van de inhoud van deze dossiers 
uiteengezet welke variabelen zijn meegenomen in het onderzoek (5.2.2). Voor het 
gemak wordt steeds gesproken over variabelen (de determinanten en uitkomst-
variabelen), alhoewel het feitelijk gaat om ‘kandidaat-variabelen’. Ten slotte volgt 
nog enige relevante informatie die nog niet eerder aan bod is gekomen (5.2.3).

5.2.1 Dossiers primair proces

Om ondanks de verscheidenheid aan beoordelingsprocedures waaraan de bezwa-
ren refereren toch een gezamenlijk en eenduidig referentiekader te verkrijgen voor 
alle bezwaar-/beroepszaken, is voor wat betreft het primaire proces gezocht naar 
onderzoeksmateriaal dat voldoet aan de volgende criteria: de dossiers a. betreffen 
dezelfde beoordelingsronde; b. reflecteren een standaardprocedure, en c. zijn vol-
doende in aantal om de kansen van de aanvragers op subsidie in beeld te kunnen 
krijgen. Het onderzoeksmateriaal van de subsidieronde 2004/2005 van het Open 
Competitie Programma MaGW (hierna: OC/MaGW) voldoet hieraan. De ronde 
kende – gezien de gebruikelijke hoge aanvraagdruk binnen de OC/MaGW – een 
(verplichte) vooraanmelding. Er kwamen tegen de 500 vooraanmeldingen bin-
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nen. 200 Aanvragers voldeden vervolgens aan het advies tot uitwerking van hun 
aanvraag. Hieraan kunnen 17 aanvragers worden toegevoegd die ondanks een 
negatief advies toch een volledige aanvraag indienden. Dat brengt het totaal van 
ingediende volledige aanvragen op 217. Hiervan hebben 210 aanvragen de gehele 
beoordelingsprocedure doorlopen; 7 aanvragen werden namelijk na ontvangst 
van de referentenrapporten ingetrokken. De OC/MaGW staat bekend als een 
ronde die in vergelijking tot andere rondes relatief veel bezwaren genereert (in 
casu zes, inclusief drie ingetrokken bezwaren). Dit feit maakte de selectie van 
bedoelde dossiers voor het onderzoek extra aantrekkelijk.

5.2.2 De variabelen (determinanten en uitkomstvariabelen)

De gegevens die op het primaire proces betrekking hebben, zijn terug te vinden in 
de tijdens het primaire proces per aanvraag opgebouwde individuele dossiers (zie 
onder 5.2.2.a), alsmede in het algemene dossier van de ronde (zie onder 5.2.2.b). 
In deze volgorde zijn de meeste gegevens ook opgenomen in het spreadsheet pri-
mair proces. De kolommen hieronder genoemd, verwijzen naar dit spreadsheet. 
Van deze determinanten is onderzocht, in hoeverre zij de uitslag van het primair 
proces mede voorspellen. Feitelijk gaat het hier nog slechts om ‘kandidaat-deter-
minanten’, omdat de uitkomsten van het onderzoek nog moeten uitwijzen of deze 
determinanten écht van belang zijn voor de beoordelingsprocedure.

5.2.2a De uit de individuele dossiers geselecteerde determinanten
De individuele dossiers bevatten in hun algemeenheid de volgende stukken met 
daarin opgenomen de hieronder bij elk specifiek dossierstuk voor het onderzoek 
geselecteerde (kandidaat-)determinanten en uitkomstvariabelen:
– De vooraanmelding: Met betrekking hiertoe zijn geen gegevens geselecteerd als 

determinant.
– De aanvraag: De aanvragers maakten verplicht gebruik van een model-aan-

vraagformulier. Dit formulier bepaalt welke informatie een aanvrager moet 
aanleveren in hoeveel woorden. Het formulier bevat de gegevens van de 
aanvrager(s) (die niet zullen worden prijsgegeven), de titel en een samenvatting 
(max. 100 woorden) van het voorstel, de disciplines waarop de aanvraag zich 
beweegt en opgave van eventuele indiening van een subsidieaanvraag elders, 
het onderzoeksvoorstel zelf incl. aanpak (max. 4000 woorden), onderzoek met 
literatuurverwijzingen, tijdschema van uitvoering, publicatielijst aanvrager(s), 
te verwachten output en een indicatie van de maatschappelijke en wetenschap-
pelijke relevantie van het voorstel.
Geselecteerde determinanten: Gender (kolom B met 0=man en 1=vrouw), de 
beoordelingscommissie waarin het voorstel is behandeld (kolom C), de instel-
ling waaraan de onderzoeker werkzaam is (kolom D), vakgebied(en) waarop 
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de aanvraag betrekking heeft (kolom E, gecodeerd volgens het desbetreffende 
MaGW systeem1);

– De ontvangstbevestiging: Deze is niet geselecteerd als determinant.
– De referentenrapporten: Gezien de ervaring bij MaGW met het werven van 

referenten, heeft de programmasecretaris – zolang de geplande datum voor de 
commissievergadering dit toeliet – telkens vier referenten aangeschreven totdat 
er twee toezeggingen binnen waren. Deze referenten ontvingen een tevoren 
opgesteld format met instructies. Referenten die een referentenrapport toezei-
den, leverden dit echter niet altijd tijdig/daadwerkelijk aan, zodat dan opnieuw 
tot aanschrijving van referenten moest worden overgegaan. Dat maakt dat het 
aantal referenten wel eens meer dan twee (max. vier) bedraagt. Staand beleid is 
dat alle binnengekomen referentenrapporten worden meegenomen.

Geselecteerde determinanten: Het aantal referenten (kolom F, gecodeerd als: # 
refs). De daarop volgende kolommen G t/m DN zijn gereserveerd voor 112 deter-
minanten gehaald uit de referentenrapporten, ten aanzien waarvan hieronder 
een nadere toelichting volgt.

In deze toelichting is het eerste referentenrapport (met deelcode: r1) uit de indi-
viduele dossiers ter illustratie gebruikt. De (deel)code ‘r1’ kan vervangen worden 
door r2, r3 of r4, afhankelijk of het om het 2e, 3e of 4e referentenrapport gaat.
Het gebruikte referentenformat (zie bijlagen, formulier 5.1) vraagt om een cijfer-
matig oordeel op onderstaande vijf rubrieken, die tezamen twaalf subonderdelen 
kennen. Al deze 12 subonderdelen zijn geselecteerd als determinant (zie de bijge-
voegde codes, enkel gegeven voor referent 1).
1. ‘scientific relevance & quality’:
1.1 wetenschappelijke kwaliteit (code: r1_11);
1.2 innovativiteit binnen het vakgebied (code: r1_12);
1.3 voortbouwing op bestaande kennis (code: r1_13).
2. ‘feasibility’ in het scoreoverzicht:
2.1 evidentie probleem definitie (code: r2_21);
2.2 uitwerking probleemstelling (code: r2_22);
2.3 haalbaarheid (code: r1_23);
2.4 werkplan (code: r1_24).
3. ‘scientific quality of the applicant(s) and research group’:
3.1 ervaring van de aanvrager op het gebied van de aanvraag (code: r1_3.1);
3.2 kwaliteit van de research omgeving (code: r1_3.2).
4. ‘expected scientific output’ (number en timing met code: r1_4).
5. ‘societal relevance (if applicable)’:
5.1 andere wetenschappelijke disciplines (code: r1_5.1);

1 Zie onder 5.2.3.
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5.2 niet-wetenschappelijke omgeving (code: r1_5.2).
6. de ‘overall score’ (code: r1_6).

Deze 13 determinanten per referent kunnen als volgt worden ingevuld; 1= excel-
lent; 2= very good; 3= good; 4= moderate, en 5= poor. Het referentenformat biedt 
daarnaast ruimte voor inhoudelijk commentaar op de vijf rubrieken. Hier is geko-
zen voor de volgende determinanten: aantal positieve punten in het inhoudelijk 
commentaar (codes r1_pc1.. t/m.. r1_pc5); aantal negatieve punten in het inhou-
delijk commentaar (codes r1_nc1..t/m.. r1_nc5); aantal regels van het inhoudelijk 
commentaar (code: r1_ar1..t/m.. r1_ar5). Het betreft in totaal 15 determinanten.

Bij elkaar opgeteld, levert bovenstaand overzicht 13+15=28 determinanten 
op per referent. In het onderzoek wordt rekening gehouden met maximaal vier 
referentenrapporten (waarbij ‘r1’ in de code wordt vervangen door r2, r3 of r4, 
afhankelijk van het feit of het om het 1e, 2e 3e of 4e referentenrapport gaat). Dat 
betekent dat er 4x28=112 determinanten zijn geselecteerd (kolommen G t/m DN) 
per dossier uit de referentenrapporten.
– Het weerwoord van de aanvrager(s): Hieruit konden geen determinanten wor-

den geselecteerd, omdat het weerwoord non-specifiek is. Echter, de preadviseur 
geeft hierover zijn/haar oordeel en daarin wordt het weerwoord meegenomen.

– Het preadvies: De vier beoordelingscommissies die de voorstellen hebben behan-
deld, bestonden in totaal uit 61 leden (inclusief de voorzitters). De afspraak is 
geweest dat per aanvraag één commissielid een preadvies zou schrijven ter 
voorbereiding van de prioriteringsvergadering. Op basis van de preadviezen 
is de discussie gevoerd binnen de commissie leidende tot een oordeel over de 
aanvragen. De criteria voor de keuze van de preadviseur waren: 1. niet afkom-
stig van dezelfde universiteit als de betrokken aanvrager; 2. afdoende inge-
voerd in het onderwerp waarop de aanvraag betrekking heeft, en 3. een evenre-
dige werkverdeling. De meeste commissieleden traden op als preadviseur ten 
aanzien van 3 á 4 voorstellen.

Geselecteerde determinant: elke preadviseur (die anoniem dient te blijven) heeft 
een nummer (1 t/m 46) gekregen (zie kolom DO).

Ook voor de opstelling van het preadvies is een format opgesteld (zie bijlagen, 
formulier 5.2). Dit format bevat een overzicht van de referentenkwalificaties met 
daaronder het oordeel van de preadviseur – uitgedrukt met goed, matig of slecht – 
over de kwaliteit van de referentencommentaren op de (4) onderdelen: uitvoerig-
heid, kritisch vermogen, consistentie, en zakelijkheid van het referentenrapport; 
het inhoudelijk oordeel van de preadviseur over: a. de vijf rubrieken waarover 
de referenten hun oordeel gaven, en b. het weerwoord van de aanvrager. Voorts 
bevat het preadvies een samenvattend inhoudelijk commentaar ten behoeve van 
feedback naar de aanvrager, alsmede het eindoordeel van de preadviseur, uitge-
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drukt met een A (subsidiabel, te onderscheiden naar: excellent – excellent/zeer 
goed – zeer goed – zeer goed/goed – goed), B (in deze vorm niet subsidiabel) of C 
(niet-subsidiabel).

Geselecteerde determinanten:
1. het oordeel van de preadviseur over de kwaliteit van de referentencommenta-

ren (met vier subrubrieken betreffende (maximaal) vier referenten bestrijkt 16 
kolommen, te weten de kolommen DP t/m EE;

2. het samenvattend inhoudelijk oordeel van de preadviseur over de vijf rubrie-
ken van alle zich in het dossier bevindende referentenrapporten, het weer-
woord van de aanvrager en het samenvattend oordeel ten behoeve van feed-
back naar de aanvrager (in totaal dus 7 rubrieken) uitgedrukt in aantallen 
positieve en negatieve punten alsmede het aantal regels van elke rubriek (teza-
men 7x 3 = 21 kolommen, te weten de kolommen EF t/m EZ met als codering: 
adv_pc1 en adv_nc1 t/m adv_pc7 en adv_nc7, (waarin pc=positief commentaar 
en nc=negatief commentaar), alsmede adv_ar1 t/m adv_ar7, waarin ar=aantal 
regels van het inhoudelijk commentaar);

3. met betrekking tot de 6e rubriek, die het oordeel van de preadviseur betref-
fende het weerwoord (ww) van de aanvrager geeft, is een extra kolom (FA) 
gereserveerd met als mogelijkheden: 1=adequaat ww; 2=matig ww; 3=onge-
schikt ww; 4=adequaat op één punt na/onvolledig ww;

4. de eindscore van de preadviseur (kolom FB) met als mogelijkheden: 1=excel-
lent A-oordeel; 2=zeer goed A-oordeel; 3=goed A-oordeel; 4=B-oordeel, en 5=C-
oordeel.

5.2.2b De uit het algemene dossier geselecteerde determinanten
Het algemene dossier van de ronde bevat met name de tekst van de brochure of de 
Call for Proposals, de notulen van de commissievergaderingen en het voorzitters- 
overleg met de verkregen prioriteringslijsten, en het commissieadvies uitgebracht 
aan het gebiedsbestuur.

Geselecteerde determinanten: De eindscore van de beoordelingscommissie 
(kolom FC) met het aantal positieve en negatieve punten uit het bijbehorende 
commentaar (kolommen FD en FE, gecodeerd als ‘cie pc’ en ‘cie nc’); de uitslag 
na prioritering (kolom FF met 1=gehonoreerd; 2 t/m 5 niet gehonoreerd waarbij 
2=oordeel very good of beter; 3=good, 4=B-oordeel en 5=C-oordeel); een kolom 
FG waarin een 1 staat wanneer het dossier is doorgezonden naar het voorzitters-
overleg; een kolom FH met de uitslag voorzittersoverleg (1=alsnog gehonoreerd), 
en tenslotte een kolom FI met de zaken die in beroep zijn behandeld (1=alsnog 
gehonoreerd).



114

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

Geselecteerde uitkomstvariabelen: Telt men de énen uit de kolommen FF, FH 
en FI op dat verkrijgt men het aantal aanvragen uit de ronde dat uiteindelijk is 
gehonoreerd.

5.2.3 Procedure

Voor een goed inzicht in de beoordelingsprocedure, die de aanvragen hebben 
doorlopen, is relevant dat het Gebied MaGW vier hoofdrichtingen van onderzoek 
kent, te weten economische wetenschappen, gedragswetenschappen, de rechts-
wetenschap, en de sociale wetenschappen. Hieronder bevinden zich 19 subrich-
tingen, die elk hun eigen onderverdeling kennen. In totaal gaat het om circa 200 
vakgebieden.

De vooraanmelding is uitgevoerd door zeven vakinhoudelijke commissies, 
bestaande uit 9 à 17 leden incl. voorzitters. De daarop volgende beoordelings-
procedure is uitgevoerd door vier gebiedsbrede commissies, die grotendeels zijn 
samengesteld uit de leden van vorenbedoelde zeven commissies. De gebiedsbrede 
commissies kregen de opdracht om elk 12 aanvragen te selecteren voor honore-
ring en 4 aanvragen aan te wijzen, die doormochten naar ‘het voorzittersoverleg’, 
bestaande uit de vier voorzitters van de gebiedsbrede commissies en een tech-
nisch voorzitter. In dit overleg zijn in totaal 17 aanvragen besproken (de 4x4=16 
doorverwezen voorstellen plus één voorstel waarvoor op verzoek van de betrok-
ken beoordelingscommissie nog een extra referentenrapport was ingewonnen, 
waarvan het oordeel ‘excellent’ luidde. Het voorzittersoverleg kon nog vijf extra 
aanvragen selecteren voor honorering, zodat in totaal 53 aanvragen gehonoreerd 
werden. Hiervan waren er twee afkomstig van een aanvrager die een negatief 
advies had ontvangen over zijn vooraanmelding.

5.3 Bezwaar en beroep

5.3.1 Bezwaardossiers

Alle B&B-dossiers over de onderzoeksperiode (1999 t/m 2005) zijn in het onder-
zoek betrokken met uitzondering van de volgende dossiers:
– één dossier (2005/05) betreffende een vaststellingsbeschikking;
– twee dossiers (2003/015 en 2003/027) met Wob-zaken;
– één dossier (2003/053) met een octrooizaak;
– één ingetrokken zaak (2000/021) betreffende de weigering een NWO-deelbe-

groting goed te keuren;
– één dossier (2000/011) over een beleidskwestie.
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Genoemde zaken acht ik niet relevant voor de subsidiebeoordelingsprocedures. 
De nummers 2005/028 en 029 zijn gebruikt voor één dossier ter verwerking 
van een groot aantal deelprojecten. Daarmee zijn 3632 dossiers in het onderzoek 
betrokken. Het betrekking in het onderzoek van de gegevens van de overige 
bezwaardossiers met deelprojecten loonde mijns inziens niet.

Vóór 1999 werden alleen bezwaarschriften betreffende NWO centrale program-
ma’s centraal gearchiveerd en genummerd (zonder jaartalvermelding), op datum 
van binnenkomst van het bezwaarschrift. De nummering begint daarom in 1999 
met nummer 155 en loopt door tot eind 2003 met nummer 408. Vanaf 1999 zijn 
alle bij NWO binnengekomen bezwaar-/beroepschriften centraal gearchiveerd en 
in dit nummersysteem meegenomen. Daarnaast werd gewerkt met een jaarnum-
mering, die niet gelijk loopt met bedoeld nummersysteem, hetgeen verwarring 
gaf. Daarom is vanaf 2004 alleen nog gewerkt met een jaarnummering met volg-
nummer. Bij mijn verwijzing naar zaken heb ik consequent gebruik gemaakt 
van het systeem van jaarnummering. Dat levert voor de geselecteerde dossiers 
de volgende nummering op, waarbij de in mijn spreadsheet B&B gebruikte num-
mering steeds correspondeert met de archiefnummering:
– zaak 2 t/m 68 betreft 2004 met 67 zaken (2004001; 2004002…etc)
– zaak 69 t/m 129 betreft 2005 met 61 zaken3 (2005001; 2005002…etc)
– zaak 130 t/m 188 betreft 2003 met 59 zaken (2003 met archiefnrs. 343 t/m 

408)
– zaak 189 t/m 264 betreft 2002 met 76 zaken (2002 met archiefnrs. 262 t/m 

342)
– zaak 265 t/m 296 betreft 2001 met 32 zaken (2001 met archiefnrs. 231 t/m 

261)
– zaak 297 t/m 337 betreft 2000 met 41 zaken (2000 met archiefnrs. 187 t/m 

230)
– zaak 338 t/m 368 betreft 1999 met 31 zaken (1999 met archiefnrs. 155 t/m 

185)
– zaak 369 (2002 t/m 2005) 1 zaak (2003 met archiefnr. 384)

----------- +
totaal aantal ingevoerde zaken: 368, waarvan een aantal van 363 is geselecteerd.

2 Zie Tabel 9.2.
3 Zaak 2005/05 inzake een foute eindafrekening is niet opgenomen.
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Elk bezwaar-/beroepsdossier4 bevat:
– een kopie van de stukken inzake het primaire proces, eventuele preadviezen 

van commissieleden en/of een voorlopige prioriteringslijst, de notulen van de 
commissievergadering met definitieve prioriteringslijst en/of het advies van 
de beoordelingscommissie aan het betrokken bestuursorgaan, de notulen van 
de besluitvormende vergadering van het betrokken bestuursorgaan, en de bro-
chure;

– het bezwaar- of beroepschrift;
– het verweer van het NWO-onderdeel, en relevante gevoerde correspondentie;
– het rooster van de zittingsdag met de samenstelling van de Commissie B&B;
– het verslag van de zitting;
– het advies van de Commissie B&B;
– het besluit op bezwaar/beroep van het Algemeen Bestuur en,
– waar van toepassing, het nieuwe primaire besluit.

Hierna wordt aangegeven welke variabelen uit de dossiers zijn geselecteerd.

5.3.2 Variabelen (determinanten en uitkomstvariabelen)

De geselecteerde determinanten bevatten eerstens relevante achtergrondinfor-
matie over de bezwaarde en zijn aanvraag, de relevante procesmomenten, en de 
ronde waarbinnen is ingediend. Daarnaast is waar mogelijk aansluiting gezocht 
bij de determinanten, geselecteerd in eerste instantie, met name informatie uit de 
referentenrapporten, het gebruik dat van de referentenrapporten wordt gemaakt, 
het weerwoord op de referentenrapporten, het gebruik van eventuele preadviezen, 
de beoordelingscommissie en diens oordeel, en gegevens over de uitslag in eerste 
instantie. Tenslotte zijn de gegevens verwerkt betreffende de bezwaarprocedure 
zelf, zoals het aantal en type bezwaren per zaak, het standpunt van de Com-
missie BBS, de uitslag van de B&B-procedure, en eventuele vervolgstappen en 
-uitkomsten.
– Informatie over de bezwaarde en zijn/haar aanvraag: Uit de aanvraag en de daar-

bij behorende brochure/call for proposals zijn de volgende determinanten 
geselecteerd, waarbij de vermelde kolommen verwijzen naar het spreadsheet 
B&B: gender (kolom C); de wetenschappelijke instelling waaraan de aanvra-
ger is verbonden (kolom D); het vakgebied waarop de aanvraag zich beweegt 
(kolom E)5, het/de betrokken NWO-gebied(en) (kolom F); het type programma 

4 Dit is – anders dan bij het primair proces – steeds een individueel dossier.
5 Er is een grovere indeling naar wetenschapsgebied aangehouden dan bij het onderzoek naar het 

primaire proces, omdat deze beter paste in het kader van dit onderzoek.
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(kolommen G t/m J) waarbij onderscheiden is naar het Open Competitie pro-
gramma, typisch persoonsgerichte programma’s als VENI-, VIDI- en VICI-, 
vervangings-, talent-, Mozaïk-, Casimir-, en Pioniersubsidies alsmede subsi-
dies voor ZonMW-/WOTRO-opleidingen en reisbeurzen naast thematische 
programma’s als publicatiebijdrage-, investerings- en zaaiprogramma’s; het 
type voorstel (kolom K), te onderscheiden naar multidisciplinair en interdisci-
plinair onderzoek6.

– Informatie over de relevante procesmomenten: De geselecteerde determinanten 
betreffende het verloop van de gevoerde procedure in tijd zijn (kolommen L 
t/m U):
Data van besluit in eerste instantie, indiening bezwaar-/beroepschrift, even-
tuele intrekking bezwaar-/beroepschrift, hoorzitting, besluit(en) op bezwaar-
/beroep, en eventuele data rechterlijke uitspraken.

– Informatie over de ronde waarbinnen bezwaarde heeft ingediend: De geselecteerde 
determinanten (zie de kolommen V t/m Z) zijn: het totaal aantal aanvragen 
ingediend binnen de ronde; het totaal aantal aanvragen toegezonden naar refe-
renten; het aantal ingetrokken aanvragen na ontvangst van de referentenrap-
porten; het totaal aantal gehouden interviews binnen de ronde, en eventueel 
gehouden vooraanmelding of voorselectie met uitkomst.

– Informatie uit de referentenrapporten: Allereerst is als determinant geselecteerd: 
het aantal ingeschakelde referenten (kolom AA) betreffende de aanvraag.

Het behoort tot de uitdagingen van onderhavig onderzoek om, ondanks de ver-
schillen in de onderliggende primaire beoordelingsprocedures, algemene con-
clusies te kunnen trekken uit de bezwaar- en beroepsdossiers. Daartoe zijn de 13 
criteria uit de referentenoordelen betreffende het primaire proces teruggebracht 
tot de volgende 6 rubrieken (hier enkel gegeven met betrekking tot het oordeel 
van de 1e referent):
ref_1.1.1 met oordeel over de relevantie van het voorstel;
ref_1.1.2 met oordeel over de innovativiteit/originaliteit van het voorstel;
ref_1.2 met oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van het voorstel;
ref_1.3 oordeel over de persoon van de onderzoeker;
ref_1.4 oordeel over de betrokken onderzoeksgroep(en);
ref_1.5 totaal oordeel betreffende de aanvraag.

Binnen deze 6 rubrieken dient het aantal positieve en negatieve kritiekpunten 
alsmede het aantal regels als determinant. Dat betekent dat uit elk referentenrap-
port, bij maximaal vijf rapporten per aanvraag ([6x3=18]x5)=90 determinanten 

6 Onderzoek op duidelijk verschillende vakgebieden binnen eenzelfde NWO-gebied.
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zijn geput. Daarbij dienen nog 5 determinanten opgeteld te worden om het oor-
deel van de beoordelingscommissie over de het bruikbaarheid van elk referenten-
rapport in kaart te (kunnen) brengen (kolommen AB t/m EV).
– Informatie over het gebruik van de referentenrapporten: Eventueel beschikbare 

informatie over de evenwichtigheid van het referentenoordeel is opgenomen 
in kolom EX. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden gekozen: 0=geen dis-
balans; 1=één rapport wijkt sterk af van de overige rapporten; 2=brede sprei-
ding van de verschillende referentenoordelen; 3=enige disbalans binnen het 
referentenoordeel.

– Informatie over het weerwoord van de aanvrager: Hiertoe dient kolom EY waarbij 
0=geen weerwoord voorhanden; 1=weerwoord voorhanden, en 2=enkel for-
meel weerwoord voorhanden bij gebrek aan inhoudelijke referentenkritiek. 
Daarnaast staat in kolom EZ – waar beschikbaar – het oordeel van de com-
missie ten aanzien van het weerwoord met als variabelen: 0=poor; 1=fair, en 
2=adequaat.

– Informatie betreffende het preadvies: De volgende determinanten zijn geselec-
teerd: eventueel 1e preadvies (kolom FE); eindscore (kolom FF); aantal regels 
(kolom FG); aantal positieve kritiekpunten (kolom FH); aantal negatieve kri-
tiekpunten (kolom FI).
Er is plaats ingeruimd voor een tweede preadvies (kolommen FJ t/m FN).

– Informatie betreffende de beoordelingscommissie: De determinanten zijn hier: het 
aantal commissieleden (kolom: FA), het aantal aanwezige commissieleden 
tijdens de prioriteringsvergadering (kolom FB), het voorhanden zijn van een 
gebiedsbrede of een vakinhoudelijke commissie (kolom FC) en een voorlo-
pige prioriteringslijst (kolom FD), commissiescore 1 met prioriteringspositie 
(kolommen FO en FP), gehouden interview (kolom FQ), aanwezigheid inter-
viewverslag (kolom FR), commissiescore 2 met prioriteringspositie (kolom-
men FS en FT).

– Informatie over de uitslag in eerste instantie: Het betreft de determinanten: toe-
kenning of afwijzing (kolom FW), aantal gehonoreerden (kolom FX), subsidi-
abiliteit voorstel (kolom FY), score laatste voorstel boven de honoreringsstreep 
(kolom FZ), subsidiabele grens (kolom GA), en aantal subsidiabele voorstellen 
(kolom GB).

– Informatie over het aantal en type bezwaren: De indeling naar typen bezwaar 
is: 1. conflict of interest; 2. referentenoordeel ontoereikend; 3. samenstelling 
beoordelingscommissie ontoereikend; 4. spelregels geschonden; 5. nieuwe 
feiten; 6. motivering ondeugdelijk; 7. foutief gebruik van het referentenoor-
deel door de beoordelingscommissie; 8. te grote discrepantie tussen referen-
ten- en commissieoordeel; 9. gang van zaken tijdens het interview incorrect; 
10. inhoudelijk oordeel ontoereikend; 11. anderszins onzorgvuldig; 12. budget-
tair probleem; 13 oneigenlijke bezwaren. De bezwaren zijn daarbij ingedeeld 
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in de categorie zoals door de bezwaarde getypeerd en vervolgens door de Com-
missie BBS aanvaard. Waar de Commissie BBS het ingebrachte bezwaar van 
een ander etiket heeft voorzien dan de bezwaarde, is het bezwaar in beide cate-
gorieën opgenomen, maar in de kolom van de oorspronkelijke categorie (dus 
conform de omschrijving van de bezwaarde) met een 2 (zie hieronder) aange-
duid. Waar een 2 staat, dient het bezwaar derhalve niet mee te tellen voor het 
totaal aantal bezwaren teneinde dubbeltelling te voorkomen. Het totaal aantal 
bezwaren staat aangegeven in kolom GC, terwijl voor de dertien verschillende 
typen bezwaren de kolommen GD t/m GP zijn gereserveerd. De getallen in 
laatstbedoelde kolommen geven het volgende aan: 0=ongegrond; 1 =gegrond; 
2=door de Commissie anders gelabeld bezwaar; 3=niet behandeld bezwaar; 
4=vanwege gegrond verklaring niet behandeld bezwaar, en 5=deels gegrond 
bezwaar.

– Informatie betreffende het standpunt Commissie BBS: Het gaat hier om commis-
sieoverwegingen ten overvloede of -aanbevelingen (kolom GQ).

– Informatie betreffende de uitslag van de procedure: Het dictum van het commis-
sieadvies staat in kolom GR met als variabelen: 0=ongegrond + bip7 blijft in 
stand; 1= (/deels) gegrond + bip blijft in stand; 2= vernietiging bip met terugver-
wijzing van de zaak naar het betrokken gebied; 3=herroeping van het bip (dwz 
vervanging bip door een nieuw bip); 4=andere uitkomst8; 5=contrair besluit9.
Bij terugverwijzing naar het betrokken gebied geeft het nieuwe besluit aan of 
al dan niet alsnog honorering plaatsvindt (kolom GS). Met betrekking tot de 
variabelen 0 en 1 zij vermeld dat tot medio 2004 in het dictum van het com-
missieadvies (wettelijk niet verplicht) werd opgenomen of het bezwaar/beroep 
al dan niet gegrond was.

– Informatie over vervolgstappen en -uitkomsten: De kolommen GT, GU en GV 
geven achtereenvolgens de uitkomst aan van een eventuele 2e bezwaar-/
beroepsprocedure (3 maal voorgekomen), van de rechtbankprocedure, en de 
procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

5.4 De statistische analyses

Zowel in het kader van het primaire proces als in bezwaar/beroep is een aantal 
statistische analyses uitgevoerd. Ten aanzien van deze analyses geldt het vol-
gende.

7 Bip = besluit in eerste instantie genomen.
8 Via een Ad Hoc-commissie verkregen (zie verder onder 9.7.1).
9 Komt maar 7 maal voor en is feitelijk geen procedure-uitkomst (zie verder onder 9.8).
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Het leeuwendeel van de analyses, die overigens alle in tabellen en/of figuren zijn 
weergegeven, bevat ruwe gegevens en percentages. Hoewel vele tabellen noodza-
kelijkerwijs complex waren, zijn de gegevens zo overzichtelijk mogelijk weerge-
geven. De significantieniveau’s (zgn. P-waarden) zijn niet gepresenteerd, omdat 
de significantieniveau’s hier mijns inziens weinig toegevoegde waarde hebben. 
Bovendien zouden de tabellen dan nog complexer zijn worden. Ook heeft een rol 
gespeeld dat het vele toetsen tot een fors aantal foutieve significanties zou hebben 
geleid (fenomeen van meervoudig toetsen). Om een idee te geven hoe groot die 
fouten kunnen worden, 10 maal toetsen op onafhankelijke waarnemingen, geeft 
een kans van 0,40 op minstens een toevalsbevinding, indien de statistische fout 
van de eerste soort (zgn. -fout) op de gebruikelijke waarde van 0,05 gefixeerd 
zou worden. Er zijn vele tabellen met vele cellen gepresenteerd. Het corrigeren 
van de -fout voor veelvuldig toetsen zou impliceren dat het kind met het badwa-
ter wordt weggegooid. Bovendien nemen navenant de kansen op de fout van de 
tweede soort (zgn. -fout) toe. Het gaat hier om een keuze tussen twee kwaden.

Dat neemt niet weg dat de belangrijkste analyses wel statistisch zijn getoetst. 
In totaal gaat het om drie (geavanceerde) analyses. De eerste betreft de analyse 
waarin onderzocht is of de cijfermatige suboordelen van de referent dan wel de 
kwalitatieve (sub)oordelen het belangrijkste zijn bij de bepaling van het eindoor-
deel van de referent10. Om hierop een antwoord te krijgen is gebruik gemaakt 
van de methode van meervoudige lineaire regressie. De tweede analyse betreft 
het modelleren van het oordeelsproces, te beginnen bij de referent, en eindigend 
met al dan niet honorering11. Dit modelleren vond plaats met de methode van 
padanalyse. Daarbij werd gebruik gemaakt van een zeer geavanceerd statistisch 
modelleringsprogramma, Mplus (Muthén & Muthén, 2004) geheten. De derde, 
toetsende analyse betreft het opsporen van het voorspellend vermogen van de ver-
schillende componenten en subcomponenten van het oordeelsproces met betrek-
king tot de kans op honorering12. Daartoe is de methode van de meervoudige 
logistische regressie analyse toegepast. Van alle drie analyses waren de resultaten 
significant. Gevoeglijk, en ook omwille van de consistentie ten opzichte tot alle 
overige tabellen (waar het significantieniveau is weggelaten), zijn ook hier de P-
waarden weggelaten.

10 Zie Tabel 7.1.
11 Zie Figuur 8.2.
12 Zie Tabel 8.3.
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5.5 Enquête

Om zoveel mogelijk te weten te komen over de motieven van afgewezen aanvragen 
om in bezwaar/beroep te gaan, is de input van de bezwaarden die een volledige 
bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen zonder succesvol te zijn (groep 1), 
af te zetten tegen de input van a. de intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift 
(groep 2), en b. afgewezen aanvragers die niet in bezwaar zijn gekomen en een 
vergelijkbare positie op de definitieve prioriteringslijst hebben verkregen als de 
bezwaarden (groep 3). Voor de verdere uitvoering van deze selectie zij verwezen 
naar Hoofdstuk 11. In de 1e groep zijn 145 personen geïncludeerd, in de 2e groep 
alle 65 intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift, en in de 3e groep 103 personen. 
De enquêtelijsten die ik aan de drie verschillende groepen heb toegezonden, zijn 
als bijlage aan deze studie toegevoegd.




