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6 Kansen op honorering in kader 

primaire proces

6.1 Inleiding

De 210 volledige aanvragen, die in het kader van de OC/MaGW 2004-2005 beoor-
deeld moesten worden, zijn aselect verdeeld over de vier gebiedsbrede beoorde-
lingscommissies. Binnen elke commissie zijn zo ruim 50 aanvragen beoordeeld 
en geprioriteerd, waarbij de volgende stappen zijn doorlopen.
– Inschakeling van referenten: Omdat staand NWO-beleid is dat álle binnen-

komende referentenrapporten worden meegenomen bij de beoordeling, zijn 
er 1 á 4 referentenrapporten beschikbaar per aanvraag. De referenten zijn 
steeds bij één aanvraag betrokken.

– Opvragen weerwoord: In de 9 gevallen dat slechts één rapport binnenkwam, is 
vanuit de commissie bij toezending daarvan aan de aanvrager – ter compensa-
tie – een aantal vragen gesteld over het voorstel.

– Opstelling preadvies: Na ontvangst van het weerwoord, zijn de aanvraag en de 
referentenrapporten met het weerwoord doorgezonden naar de preadviseur, 
zijnde een commissielid met voldoende algemene kennis op het vakgebied 
van de aanvrager. Het preadvies heeft slechts ten doel de discussie in de com-
missievergadering aan te zwengelen met betrekking tot het desbetreffende 
voorstel.

– Toezending dossiers aan de commissieleden: Alle commissieleden hebben de 
complete aanvraagdossiers ontvangen ter voorbereiding van de prioriterings-
vergadering.

– Commissievergadering: Elk van de vier commissies heeft 12 voorstellen gese-
lecteerd voor honorering (1e tranche), en 4 voorstellen doorverwezen naar het 
voorzittersoverleg.

– Het voorzittersoverleg: Dit overleg heeft alsnog 5 voorstellen geselecteerd (2e

tranche).
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Onderzoeksvariabelen
Gezien bovenstaande procedurestappen liggen achtereenvolgens de volgende 
oordelen voor:
a. het oordeel van de 1 á 4 referenten;
b. het oordeel van de preadviseur;
c. het oordeel van de vier commissies met betrekking tot de afzonderlijke voor-

stellen;
d. het vergelijkend oordeel van deze commissies resulterend in vier prioriterings-

lijsten, waarbij deze lijsten tezamen voor 192 zaken een einduitslag lieten zien: 
48 te honoreren en 144 af te wijzen voorstellen;

e. het vergelijkend oordeel van het voorzittersoverleg ten aanzien van de op de 
13e t/m 16e plaats geprioriteerde voorstellen alsmede het voorstel met dossier-
nummer 508, resulterend in een vijfde prioriteringslijst met vijf (extra) hono-
reringen en (17-5=)12 afwijzingen1.

Analysestrategie
In de volgende hoofdstukken is de wijze waarop de kans op honorering wordt 
geanalyseerd geïnspireerd op het theorema van Bayes2. Dit theorema komt erop 
neer dat de vooraf kans in combinatie met toegevoegde informatie van allerhande 
relevante gegevens bij dit onderzoek de achteraf kans op honorering bepaalt. Iets 
wat technischer geformuleerd: vooraf kans maal de aannemelijkheidsverhouding 
van toegevoegde informatie geeft de achteraf kans, in dit geval de achteraf kans 
op honorering. In wat gewonere bewoordingen geformuleerd: de meerwaarde 
van de aan de vooraf kans toegevoegde informatie zal worden onderzocht.

Eerst zal daarom aan de hand van de uitkomst van de procedure en het aantal 
voorstellen (n) worden berekend wat de kans op honorering was zonder verdere 
informatie. Feitelijk gaat het hier om de startkans op honorering (zie hoofdstuk 
6.2). In de daarop volgende hoofdstukken 6.3 t/m 6.7 zal aan de hand van de 
scores van bovenstaande onder a t/m e genoemde oordelen worden nagegaan hoe 
het met de kans op honorering van de aanvragers staat in elke volgende procedu-
refase.

1 Dossier 19, dat evenals dossier 508 voor verdere afhandeling was doorverwezen naar het voorzit-
tersoverleg, kwam hier niet in aanmerking voor prioritering.

2 Bland 1994, p. 292-293.



127

6 Kansen op honorering in kader primaire proces

6.2 De startkans op honorering

Bij aanvang van de procedure mag, gezien de toepasselijkheid van in principe non-
discriminatoire spelregels, worden uitgegaan van gelijke honoreringskansen voor 
alle aanvragers. Aangezien er 54 honorabele aanvragen waren, bedraagt de start-
kans om een subsidie te ontvangen: p (h)=54/210=0.257 (waarbij p=probability 
en h=honorering) oftewel 25.7%. De kansen op honorering, onderscheiden naar 
de vier commissies, staan weergegeven in Tabel 6.1. De verschillen in honore-
ringskansen binnen de commissies zijn een gevolg van kleine verschillen in het 
aantal te beoordelen en het aantal gehonoreerde voorstellen. Waar relevant, wordt 
op deze verschillen later teruggekomen.

Tabel 6.1 Aantal gehonoreerde voorstellen per commissie

Commissie Voorstellen (n) Gehonoreerd

n rij%

1 53 12 22.6

2 54 151 25.8

3 51 14 27.5

4 52 13 25.0

totaal 210 54 25.7

1 Inclusief voorstel 209, dat is teruggetrokken vanwege een VIDI-honorering

6.3 De invloed van het referentenoordeel op de uitslag

Binnen het referentenoordeel zijn de meest in het oog springende variabelen het 
aantal referentenrapporten en het verschil in scores. De invloed hiervan op de 
uitslag is onderzocht.

Het aantal referenten in relatie tot de uitslag
Tabel 6.2 laat in zijn algemeenheid zien hoe groot de kans is op respectievelijk 1, 
2, 3 of 4 referenten (formule: p(aantal refs)) en de honoreringskansen bij de ver-
schillende aantallen referenten (formule: p (h/n refs)). Meer specifiek laat Tabel 
6.2 zien dat de meeste voorstellen zijn beoordeeld door 2 referenten en in min-
dere mate door 3 referenten. De honoreringskans blijkt het grootst bij beoordeling 
door drie referenten, namelijk 31.5%. Het gaat hier om de statistische kans van 
alle aanvragen met 1, 2, 3 of 4 rapporten, ongeacht de bij die rapporten behorende 
scores.
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Tabel 6.2 Aantal referenten in relatie tot honorering

Voorstellen Honorering

referenten (n) n % %

1 9 4.3 11.1

2 114 54.3 23.7

3 73 34.8 31.5

4 14 6.7 21.4

totaal 210 100.0 100.0

Een aanvrager verkrijgt echter met het aantal op zijn voorstel betrekking hebbende 
referentenrapporten óók de scores van die rapporten. Daarom zal een aanvrager 
wellicht meer geïnteresseerd zijn in de specifieke kansen die bij de verschillende 
scores van de referentenrapporten horen. In Tabel 6.3 wordt, vooruitlopend op het 
overzicht van voorkomende scores (zie Tabel 6.4) en de interactie tussen scores en 
aantallen referentenrapporten (zie Tabel 6.5) alvast een voorproefje gegeven van 
die interactie tussen deze twee variabelen voor twee belangrijke afkappunten, te 
weten score < 2.0 en score  2.0 (formule: p (score <2.0/aantal refs) en p (score 
2.0/aantal refs)), gegeven het aantal referenten.

Kijkt men naar het afkappunt 2.0 dat alle oordelen ‘zeer goed’ t/m excellent 
insluit, dan lijkt er weinig aan de hand: de honoreringskans schommelt onafhan-
kelijk van het aantal referenten tussen de 75 en 80% en is daarmee ten opzichte 
van de startkans (25.7%) toegenomen met 66.4 à 73.1%. Kijkt men echter naar de 
score < 2.0 en het verschil tussen beide afkappunten (wat de score =2 oplevert), 
dan lopen de honoreringskansen af bij een score < 2 en juist toe bij een score 
=2 naarmate het aantal referenten toeneemt. Het draaipunt waarbij het aantal 
referenten in het voordeel of nadeel werkt van een bepaald voorstel, lijkt daarmee 
net onder de 2 te liggen. Weliswaar gaat een en ander niet op bij een aantal van 4 
referenten, maar gezien het geringe aantal voorstellen (13) met 4 referentenrap-
porten, kunnen hier geen harde conclusies worden getrokken en zijn de desbe-
treffende cijfers daarom verder buiten beschouwing gelaten.

Tabel 6.3 Scoreniveaus onderscheiden naar aantal referenten(rapporten) en bijbehorende 

honoreringskansen

Rapport (r) N Score <2.0 Score 2.0 Score=2

1 207 42.0 77.7 35.7

2 198 36.4 75.3 38.9

3 87 34.5 79.9 45.4

4 13 46.2 77.0 30.8
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Het aantal voorhanden zijnde eindscores: Alhoewel ten aanzien van alle 210 voor-
stellen minstens één referentenrapport beschikbaar is, heeft niet elke referent 
een eindscore gegeven. Zo ontbreken 3 eindscores voor referent 1 (zie Tabel 6.3, 2e 
kolom, ad 1e referentenrapport: n=207, en Tabel 6.4, laatste rij: n=153 + 54 =207). 
Voor de overige referenten kan verwezen worden naar Tabel 6.3: zie de kolom 
weergegeven met n (aantal voorstellen: 198, 87, en 13).

De scores in relatie tot de uitslag
In Tabel 6.4 is weergegeven wat de kans op honorering is voor een aanvrager 
met de eindscore van het eerste referentenrapport, respectievelijk het tweede, het 
derde en het vierde referentenrapport in de hand. Zo valt uit deze tabel af te lezen 
dat 64.8% van de 54 gehonoreerde voorstellen (n=54) van referent 1 de score 1.0 
kreeg, terwijl 5.6% bij n=54 een score kreeg van 3.0. Uit dezelfde tabel valt af te 
lezen dat een nog hoger percentage, te weten 75.0% van de gehonoreerde voorstel-
len (waarbij n=52) een score van 1.0 kreeg van referent 2. Bij het derde en vierde 
referentenrapport lopen niet alleen bedoelde percentages (57.7 resp. 33.3%), maar 
ook n (n=26 resp. 3) steeds verder terug.

Tabel 6.4 Het scoreniveau onderscheiden naar referenten en uitslag (kolom %)

Referenten

R1 R2 R3 R4

honorering honorering honorering honorering

score 0 1 0 1 0 1 0 1

1,0 30.1 64.8 21.2 75.0 21.3 57.7 40.0 33.3

1,5 2.6 3.7 0.0 3.8 0.0 7.7 10.0 0.0

2,0 39.2 25.9 46.6 17.3 49.2 34.6 30.0 33.3

2,5 2.6 0.0 2.1 1.9 1.6 0.0 0.0 0.0

3,0 20.3 5.6 19.2 0.0 11.5 0.0 10.0 33.3

3,5 0.7 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,0 3.9 0.0 7.5 1.9 13.1 0.0 10.0 0.0

5,0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0

n 153 54 146 52 61 26 10 3

Tabel 6.5 laat de honoreringskansen zien bij diezelfde afkappunten per referent. 
De startkans op honorering van het 1e referentenrapport bedraagt 26.1%. Wan-
neer we als afbreukpunt een score  2.0 aanhouden, dan stijgt de kans naar 
31.7%, en wanneer we een score van < 2.0 aanhouden, dan stijgt die kans naar 
42.5%. Een vergelijkbaar beeld treft men aan onder de scores van de referenten 2 
en 3, zij het dat de honoreringskansen verder toenemen. Het beeld van referent 4
is, evenals in Tabel 6.3 tegengesteld, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid te 
maken hebben met het kleine aantal 4e referentenrapporten.
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Tabel 6.5 Honoreringskans, onderscheiden naar refs en verschillende cut-off points (%)

Referenten

R1 (n=207) R2 (n=198) R3 (n=87) R4 (n=13)

% % % %

P(h) (54/207) 26.1 (52/198) 26.3 (26/87) 29.9 (3/13) 23.1

P(h/s 2.0) (51/161) 31.7 (50/149) 33.6 (26/69) 37.7 (2/10) 20.0

P(h/s<2.0) (37/87) 42.5 (41/72) 56.9 (17/30) 56.7 (1/6) 16.7

De honoreringskansen gegeven het referentenaantal én de scores
Tabel 6.6 laat zien welke honoreringskansen een voorstel heeft, wanneer er één 
referentenrapport voorhanden is bij de 3 scores <2, =2, en >2. Er is van deze groep 
voorstellen slechts één voorstel gehonoreerd.

Tabel 6.6 De referenteneindscores bij één referentenrapport in relatie tot honorering

Mogelijkheden Score Voorstellen Honorering

1 referent n kolom % rij %

1 <2 5 62.5 12.5

2 =2 3 37.5 0.0

3 >2 0 0.0 0.0

totaal 8 100.0

Tabel 6.7 laat zien welke honoreringskansen een voorstel heeft, wanneer er twee 
referentenrapporten voorhanden zijn bij de zes verschillende scorecombinaties, 
die de 3 scores <2, =2, en >2 kunnen opleveren. In totaal zijn er 110 voorstellen 
met betrekking waartoe twee referentenrapporten voorhanden zijn. Het maakt 
niet uit welk van de twee rapporten nummer 1 dan wel nummer 2 is gelabeld.

Tabel 6.7 De referenteneindscores bij twee referentenrapporten in relatie tot honorering

Mogelijkheden Score Voorstellen Honorering

de ene R de andere R n kolom % rij %

1 <2 <2 22 20.0 81.8

2 <2 =2 26 23.6 23.1

3 <2 >2 18 16.4 16.7

4 =2 =2 14 12.7 0.0

5 =2 >2 22 20.0 0.0

6 >2 >2 8 7.3 0.0

totaal 110 100.0
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Van de 22 gevallen waarin beide referentenrapporten een eindscore hebben bene-
den de 2.0 (mogelijkheid 1 in de tabel), zijn er uiteindelijk 18 gehonoreerd of te 
wel 81.8%. Ook bestaat nog kans op honorering (23.1 resp. 16.7% kans) in de 
(26+18=)32 gevallen waarin één van beide rapporten gelijk aan of hoger dan 2 
is. Zijn echter beíde rapporten gelijk aan 2.0 of hoger, dan blijkt elke kans op 
honorering vervlogen.

Tabel 6.8 geeft een zelfde soort overzicht als de Tabellen 6.6 en 6.7, zij het dat 
Tabel 6.8 betrekking heeft op voorstellen met drie referentenrapporten. Bij drie 
rapporten zijn negen verschillende scorecombinaties mogelijk, uitgaande van de 
drie scoretypes <2, =2, en >2. In totaal zijn er 72 voorstellen met betrekking waar-
toe drie referentenrapporten voorhanden zijn. Het maakt niet uit welk van deze 
drie rapporten nummer 1, 2 of 3 is gelabeld. Wanneer alle drie de referentenrap-
porten een eindscore hebben beneden de 2 (mogelijkheid 1 in Tabel 6.8), bestaat 
100.0% kans op honorering. Ook in alle gevallen waarin 2 van de 3 eindscores 
lager zijn dan 2.0, zijn er nog honoreringskansen. Hetzelfde geldt in het geval 
dat maar één van de drie eindscores lager is dan 2.0 mits de andere 2 eindscores 
gelijk zijn aan 2.0. In deze gevallen bedragen de honoreringskansen echter geen 
100% meer. In alle overige gevallen (mogelijkheden 6 t/m 9 uit Tabel 6.8) zijn de 
kansen op honorering verkeken op één uitzondering na. Dit betreft dossier 92, 
waar tweemaal gelijk aan 2.0 en éénmaal hoger dan 2.0 werd gescoord. Dit dos-
sier zal daarom in het verloop van de verdere beoordeling nauwgezet in de gaten 
worden gehouden.

Tabel 6.8 De referenteneindscores bij drie referentenrapporten in relatie tot honorering

Mogelijkheden Score Voorstellen Honorering

een R andere R derde R n kolom % rij %

1 <2 <2 <2 5 6.9 100.0

2 <2 <2 =2 14 19.4 64.3

3 <2 =2 =2 13 18.1 38,5

4 <2 <2 >2 4 5.6 25.0

5 <2 =2 >2 11 15.3 0.0

6 <2 >2 >2 3 4.2 0.0

7 =2 =2 =2 5 6.9 0.0

8 =2 =2 >2 11 15.3 9.1

9 =2 >2 >2 6 8.3 0.0

totaal 72 100.0
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6.4 De invloed van het preadvies op de uitslag

Tabel 6.9 laat zien welke honoreringskansen een aanvrager heeft gezien het eind-
oordeel van de preadviseur. Van de 26 voorstellen die de preadviseur de (eind)
score 1.0 gaf, zijn er 25 gehonoreerd (96.2%). Ook van de 60 voorstellen die hij de 
(eind)score 1.5 gaf, zijn er 25 gehonoreerd (41.7%).

Tabel 6.9 Het eindoordeel van de preadviseur in relatie tot de uitslag

Scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 26 12.4 25 96.2 46.3

1.5 60 28.6 25 41.7 46.3

2.0 49 23.3 3 6.1 5.6

2.5 19 9.0 0 0.0 0.0

2.8 2 1.0 1 50.0 1.9

3.0 13 6.2 0 0.0 0.0

4.0 30 14.3 0 0.0 0.0

4.5 1 0.5 0 0.0 0.0

5.0 10 4.8 0 0.0 0.0

totaal 210 100.0 54 100.01

1 ten gevolge van afrondingen in deze kolom komt het percentage uit op 100.1%

Dat betekent dat het aantal eindscores van de preadviseurs met score 1.0 en 1.5 
samen (46.3% + 46.3%) 92.6% van het totale aantal gehonoreerde voorstellen 
(54) uitmaakt. Bij het resterende percentage gehonoreerde voorstellen betreft het 
3 voorstellen die van de preadviseur een 2.0 kregen en 1 voorstel dat van hem een 
2.8 kreeg (dossier 90, Commissie 4).

Tabel 6.10 is vergelijkbaar met Tabel 6.5, alleen zijn hier naast de honoreringskan-
sen per referent de honoreringskansen op basis van het eindoordeel van de pread-
viseurs gezet voor dezelfde twee afkappunten als in Tabel 6.5 zijn gegeven. Tabel 
6.10 laat zien dat zowel absoluut als gemiddeld de honoreringskansen enigszins 
toenemen met het eindoordeel van de preadviseur, maar niet beduidend.

Tabel 6.10 Honorering, onderscheiden naar refs en eindoordeel preadv. bij 2 cut-off points (%)

Referenten Eindoordeel Preadviseur

R1 (n=207) R2 (n=198) R3 (n=87) R4 (n=13) (N=210)

% % % % %

P(h) 26.1  26.3 29.9 23.1 (54/210) 25.7

P(h/s 2.0) 31.7  33.6 37.7 20.0 (53/135) 39.3

P(h/s<2.0) 42.5  56.9 56.7 16.7 (50/86) 58.1
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Tabel 6.11 Honorering bij eindoordeel preadviseur, onderscheiden naar referenten en verschillende 

afkappunten (%)

Aantal

referenten

Score preadviseur (rij %)

score referent n h h h

1 n=8 < 2.0  = 2.0 > 2.0

<2.0 5 40.0 1 20.0 40.0

=2.0 3 33.3 33.3 33.3

2 nC=110

<2.0; <2.0 22 68.2 15 13.6 3 18.2

<2.0; =2.0 26 42.3 6 26.9 30.8

<2.0; >2.0 18 16.7 3 38.9 44.4

=2.0; =2.0 14 35.7 42.9 21.4

=2.0; >2.0 22 18.2 31.8 50.0

>2.0; >2.0 8 0.0 0.0 100.0

3 n=7C2

<2.0; <2.0; <2.0 5 100.0 5 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0 14 92.9 8 0.0 7.1 1

<2.0; <2.0; >2.0 4 50.0 1 0.0 50.0

<2.0; =2.0; =2.0 13 53.8 6 38.5 7.7

<2.0; =2.0; >2.0 11 36.4 27.3 36.4

<2.0; >2.0; >2.0 3 0.0 0.0 100.0

=2.0; =2.0; =2.0 5 20.0 60.0 20.0

=2.0; =2.0; >2.0 11 27.3 1 27.3 45.5

=2.0; >2.0; >2.0 6 0.0 0.0 100.0

4 n=1C3

<2.0; <2.0; <2.0; =2.0 1 100.0 0.0 0.0

<2.0; <2.0; <2.0; >2.0 1 100.0 1 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0; =2.0 3 100.0 2 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0; >2.0 1 0.0 0.0 100.0

<2.0; <2.0; >2.0; >2,0 3 100.0 0.0 0.0

<2.0; =2.0; =2.0; =2.0 1 100.0 0.0 0.0

=2.0; =2.0; =2.0; =2.0 1 0.0 100.0 0.0

<2.0; =2.0; =2.0; >2.0 1 0.0 0.0 100.0

=2.0; =2.0; >2.0; >2.0 1 0.0 100.0 0.0

Tegenover Tabel 6.10 betreffende de honoreringskansen van de gezamenlijke aan-
vragers staat Tabel 6.11. Deze laatste Tabel maakt duidelijk dat het oordeel van 
de preadviseur bij dezelfde afkappunten als gebruikt in de Tabellen 6.6 t/m 6.8 
(betreffende het referentenoordeel) het verschil in honoreringskansen van de indi-
viduele aanvragers doet toenemen. Dat heeft logica. Immers, het preadvies strekt 
ertoe de discussie binnen de vergadering van de beoordelingscommissie aan te 
zwengelen, en in deze vergadering moet bij uiteenlopende referentenrapporten 
een keuze gemaakt worden tussen het gunstiger en het minder gunstige referen-
tenoordeel. Het lijkt er hierbij op dat het voorhanden zijn van twee referentenoor-



134

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

delen de balans gemakkelijker doet doorslaan naar de kansloze scoreranges dan 
bij drie referentenrapporten. Zo bevestigt de preadviseur bij aanwezigheid van 
drie referentenrapporten met elk het oordeel lager dan 2 (3x <2)dit oordeel in álle 
gevallen. Bij aanwezigheid van twee referentenrapporten met dezelfde eindscores 
(2x <2) acht de preadviseur deze score slechts in 68,2% van de gevallen juist. Ook 
kiest de preadviseur, wanneer twee referentenrapporten voorhanden zijn en van 
hem een keuze wordt verwacht tussen een gunstiger en een ongunstiger referen-
ten eindoordeel, in het merendeel van de gevallen níet voor het gunstiger oordeel. 
In geval van de eindoordelen kleiner dan 2 en gelijk aan 2 (<2 en =2) kiest hij in 
42.3% voor het gunstiger oordeel. In de overige gevallen (eindoordelen < 2 versus 
> 2, en =2 versus >2) zijn die percentages respectievelijk 16.7 en 18.2%. Waar de 
twee eindoordelen van de twee referenten gelijk zij aan 2, valt het oordeel van de 
preadvies in 21.4% van de gevallen gunstiger en in 35.7% van de gevallen ongun-
stiger uit. Onder de letter ‘h’ is het aantal gehonoreerde voorstellen per reeks 
van eindoordelen aangegeven. Bij drie referentenrapporten lijkt de doorslag naar 
een gunstiger dan wel ongunstiger oordeel meer in balans te zijn. Desondanks 
zou hier de vraag gesteld kunnen worden of er een specifiek aanknopingspunt 
is op grond waarvan die balans naar een gunstiger dan wel ongunstiger oordeel 
doorslaat.

De conclusie uit Tabel 6.11 luidt dat het preadvies de verschillen in honore-
ringskansen, die door het referentenoordeel tussen de individuele voorstellen zijn 
ontstaan, heeft versterkt. Indien deze conclusie juist is, dient het gemiddelde van 
de referentenoordelen en/of de spreiding van deze oordelen lager uit te komen 
dan het gemiddelde en/of de spreiding van de oordelen van de preadviseur. In 
Tabel 6.12 is hierbij uitgegaan van het totaal aantal 1e, 2e, 3e en 4e referentenrap-
porten. Deze Tabel bevestigt bedoelde conclusie.

Tabel 6.12 Gemiddelde scores, onderscheiden naar volgorde referenten

Eindoordeel N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard deviatie

eerste referentenrapporten 207 1.0 5.0 1.86 0.85

tweede referentenrapporten 198 1.0 4.0 1.95 0.90

derde referentenrapporten 87 1.0 5.0 2.01 1.00

vierde referentenrapporten 13 1.0 4.0 1.89 0.96

alle referentenrapporten 209 1.0 4.0 1.92 0.65

preadviseur 210 1.0 5.0 2.29 1.11

In Tabel 6.13 is opnieuw bevestiging gezocht van voornoemde conclusie getrok-
ken uit Tabel 6.11. Deze keer is per aantal referenten(rapporten) het gemiddelde 
van de desbetreffende eindoordelen genomen. Het verschil in honoreringskansen 
veroorzaakt door het preadvies treedt nu nog duidelijker dan in Tabel 6.12 aan de 
dag. Ook bevestigt onderstaande Tabel de conclusie (zie eveneens Tabel 6.11) dat 
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bij twee referentenrapporten het oordeel van de preadviseur eerder doorslaat naar 
de kansloze scoreranges dan bij drie referentenrapporten. Zie daarvoor het ver-
schil van 0.40 tussen 1.95 als gemiddelde referentenscore en 2.35 als gemiddelde 
score van de preadviseur bij twee referentenrapporten versus een verschil van 
0.27 tussen 1.93 als gemiddelde referentenscore en 2.20 als gemiddelde score van 
de preadviseur bij drie referentenrapporten. Daar tegenover staat dat de scores 
van de preadviseur bij twee referentenrapporten iets sterker divergeren dan bij 
drie referentenrapporten (0. 49 versus 0.41).

Tabel 6.13 Gemiddelde scores, onderscheiden naar aantal referenten

Aantal refs Eindoordeel van N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard deviatie

1 referent 8 1.0 2.0 1.38 0.52

preadviseur 8 1.0 5.0 2.75 1.65

2 referenten 114 1.0 4.0 1.95 0.70

preadviseur 114 1.0 5.0 2.35 1.11

3 referenten 73 1.0 4.0 1.93 0.59

preadviseur 73 1.0 5.0 2.20 1.08

4 referenten 14 1.0 2.8 1.88 0.40

preadviseur 14 1.0 4.5 1.96 1.01

De conclusie getrokken uit voorgaande tabellen dat het eindoordeel van de pre-
adviseur de verschillen in honoreringskansen van de individuele aanvragers doet 
toenemen, is (ook) zichtbaar gemaakt in onderstaande grafiek 6A. Deze grafiek 
laat zien dat over het algemeen die voorstellen die al een relatief gunstig refe-
renteneindoordeel hadden ontvangen, door het preadvies in een nog gunstiger 
positie terecht zijn gekomen wat hun honoreringskansen betreft en vice versa. 
Het keerpunt lijkt ook hier weer te liggen rond de eindoordeelwaarde 2.

Een en ander versterkt de eerder gestelde vraag of er een specifiek aankno-
pingspunt is dat aanleiding vormt voor de preadviseur om de balans naar een 
gunstiger dan wel ongunstiger oordeel door te laten slaat. Hierop wordt verder 
ingegaan onder hoofdstuk 7.2.
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6.5 De invloed van het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering op 
de uitslag

In Tabel 6.14 staat het commissieoordeel – dus het oordeel van de vier subcom-
missies gezamenlijk – voorafgaand aan de prioritering, in relatie tot het aantal 
honoreringen vermeld. Opvallend is dat van de 30 voorstellen met score 1.0 er 
uiteindelijk één niet is gehonoreerd, terwijl evenmin het ene voorstel met score 
1.4 het gehaald heeft. Als bijzondere gevallen kunnen vermeld worden:
1. Ontoereikende referentenrapporten:

1a. Commissie 4 oordeelde dat de twee referentenrapporten uit dossier 508 
niet toereikten voor een oordeel en vroeg een derde rapport aan. Omdat de 
4 beoordelingscommissies niet meer bij elkaar zouden komen, werd dit 
dossier voor verdere afhandeling doorverwezen naar het Voorzittersover-
leg. Besloten werd dat het voorstel diende te worden meegenomen bij de 
door het voorzittersoverleg uitgevoerde prioritering. Dit voorstel eindigde 
als eerste voorstel onder de honoreringsstreep.

1b. Hetzelfde gebeurde met dossier 19 binnen Commissie 2. Alleen gaf deze 
Commissie het betreffende voorstel ook nog een voorlopig oordeel (score 
2.0) mee. Daarom heeft Tabel 5.14 betrekking op een totaal aantal van 209 



137

6 Kansen op honorering in kader primaire proces

voorstellen. Het voorzittersoverleg oordeelde dat deze aanvraag zich gezien 
de inhoud van het 3e referentenrapport niet kwalificeerde voor honore-
ring.

2. Intrekking aanvraag ondanks honorabele plaats op prioriteringslijst:
Randvoorwaarde voor verkrijging van een subsidie binnen de bij dit onderzoek 
betrokken Open Competitie ronde was, dat niet in dezelfde periode tevens een 
VIDI-subsidie werd verkregen. Gezien deze randvoorwaarde werd een binnen 
Commissie 2 in behandeling zijnde aanvraag ingetrokken. Deze intrekking 
had ten gevolge dat het door Commissie 2 op de 13de plaats geprioriteerde voor-
stel, buiten het voorzittersoverleg om, direct voor honorering in aanmerking 
kwam. In plaats daarvan ging het op plaats 17 geprioriteerde voorstel naar het 
voorzittersoverleg. Dat betekent dat uiteindelijk 54 aanvragen, mede gezien 
het beschikbare budget, daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor honore-
ring, ook al ontvingen slechts 53 aanvragen een subsidie uit het voor de Open 
Competitie van de ronde beschikbare budget. In het kader van dit onderzoek 
is daarom gerekend met 54 gehonoreerde aanvragen.

Tabel 6.14 Het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering in relatie tot de uitslag

Scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 30 14.4 29 96.7 53.7

1.3 9 4.3 9 100.0 16.7

1.4 1 0.5 0 0.0 0.0

1.5 40 19.1 16 40.0 29.6

1.8 4 1.9 0 0.0 0.0

2.0 59 28.2 0 0.0 0.0

2.1 1 0.5 0 0.0 0.0

2.5 11 5.3 0 0.0 0.0

3.0 25 12.0 0 0.0 0.0

4.0 26 12.4 0 0.0 0.0

5.0 3 1.4 0 0.0 0.0

totaal 209 100.0 54 25.8 100.0

Tabel 6.15 laat zien bij dezelfde afbreekpunten als met name gebruikt in de Tabel-
len 6.5 en 6.10 in welke mate het commissieoordeel voorafgaand aan de priorite-
ring bijdraagt aan de honoreringskansen. Ten aanzien van de voorstellen kleiner 
dan 2 zijn de honoreringskansen met het commissieoordeel (voorafgaand aan de 
prioritering) toegenomen met 5.2% punten. Wordt echter ook de voorstellen met 
score 2.0 meegenomen, dan nemen de honoreringskansen ten opzichte van het 
eindoordeel van de preadviseur met 1.5% punten af.
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Tabel 6.15 Honorering, onderscheiden naar eindoordeel preadvies en commissieoordeel voorafgaand 

aan de prioritering bij 2 afkappunten (%)

Eindoordeel pre-adviseur (n=210) Commissieoordeel vóór prioritering

P(h) 54/210 25.7 54/209 25.8

P(h/s 2.0) 53/135 39.3 54/143 37.8

P(h/s<2.0) 50/86 58.1 54/84 64.3

6.6 De invloed van de prioritering op de uitslag

Tabel 6.16 laat zien dat de commissie het aantal scoremogelijkheden heeft terug-
gebracht van 11 (zie Tabel 6.14) naar 6. Opvallend is dat 2 voorstellen met eindscore 
1.5 uiteindelijk niet zijn gehonoreerd, terwijl 3 voorstellen (5.6) met eindscore 2.0 
wél zijn gehonoreerd.

In Tabel 6.17 gaat het feitelijk om de invloed van het commissieoordeel ná pri-
oritering in vergelijking tot dat oordeel voorafgaand aan prioritering. Tabel 6.17 is 
vergelijkbaar met de Tabellen 6.5 (honoreringskansen op basis van referentenoor-
deel), 6.10 (honoreringskansen op basis preadvies) en 6.15 (honoreringskansen 
op basis commissieoordeel voorafgaand aan prioritering). Laatstgenoemde tabel 
heeft al laten zien dat het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering de 
honoreringskansen voor voorstellen met een score kleiner dan 2.0 doet toenemen 
en voor voorstellen met een score kleiner of gelijk aan 2.0 die kansen enigszins 
doet afnemen. (Zie in Tabel 6.17 de percentageverschillen in de 2e en 3e kolom 
voor de verschillende afkappunten.) De percentageverschillen tussen de 3e en 4e

kolom voor die afkappunten laten zien dat deze trend doorzet. De kansen op 
honorering zijn voor voorstellen met een score kleiner dan 2.0 namelijk verder 
toegenomen van 64.3 tot 96.2% (31.9% punten). Voor voorstellen met een score 
kleiner of gelijk aan 2.0 zijn deze kansen echter afgenomen van 37.8 tot 30.7% 
(7.1% punten).

Tabel 6.16 Het commissieoordeel na prioritering in relatie tot de uitslag

Scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 51 24.4 51 100.0 94.4

1.5 2 1.0 0 0.0 0.0

2.0 126 60.3 3 2.4 5.6

3.0 2 1.0 0 0.0 0.0

4.0 26 12.4 0 0.0 0.0

5.0 2 1.0 0 0.0 0.0

totaal 209 100.0 54 25.8 100.0
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Tabel 6.17 Honorering, onderscheiden naar eindoordeel preadvies en commissieoordeel vóór en ná 

de prioritering bij 2 cut-off points (%)

Eindoordeel preadviseur

(n=210)

Commissieoordeel

vóór prioritering

Commissieoordeel

ná prioritering

% % %

P(h) (54/210) 25.7 (54/209) 25.8 (54/209) 25.8

P(h/s 2.0) (53/135) 39.3 (54/143) 37.8 (54/179) 30.7

P(h/s<2.0) (50/86) 58.1 (54/84) 64.3 (51/53) 96.2

6.7 De invloed van het voorzittersoverleg op de uitslag

Het voorzittersoverleg diende om de 4x4 doorverwezen voorstellen te prioriteren. 
Voorafgaand hieraan is binnen dit overleg op basis van de voorliggende referen-
tenrapporten – zonder het geven van een (eigen) expliciet eindoordeel – besloten 
het ene voorstel wél mee te laten doen aan de uit te voeren prioritering en het 
andere voorstel niet. Dat bracht het aantal voorstellen dat binnen het voorzitters-
overleg moest worden geprioriteerd op 17 (zie Tabel 5.18). Tabel 5.18 laat verder 
zien dat er geen enkel voorstel is gehonoreerd met de eindscore 2.0.

Tabel 6.18 De eindscores van de voorstellen meegenomen bij de prioritering voorzittersoverleg

Scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

refscore eindoord

n kolom % n rij % kolom %

1.0 2 2 100.0 40.0

1.5 13 3 23.1 60.0

2.0 2 0 0.0 0.0

3 x 1.0 1 0 0.0 0.0

Totaal 17 5 100.0

Tabel 6.19 Honorering, onderscheiden naar commissieoordeel vóór en ná prioritering en de uitslag 

van het voorzittersoverleg bij 2 cut-off points (%)

Commissieoordeel vóór 

prioritering

Commissieoordeel ná 

prioritering

Uitslag

voorzittersoverleg

% % %

P(h) (54/209) 25.8 (54/209) 25.8 (54/209) 25.8

P(h/s 2.0) (54/143) 37.8 (54/179) 30.7 (5/17) 29.4

P(h/s<2.0) (54/84) 64.3 (51/53) 96.2 (5/5) 100.0
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Uit Tabel 6.19 blijkt dat de uitslag van het voorzittersoverleg de kansen voor de in 
dit overleg meegenomen voorstellen met een score kleiner dan 2.0 doet stijgen 
naar 100.0% (3.8% punten toename). De overige voorstellen zagen hun kansen 
verder dalen tot 29.4% (1.3% punten daling).

6.8 Samenvatting en conclusies

Uitgangspunt was de startkans op honorering. Deze bedraagt voor de gezamen-
lijke aanvragers 25.7%.
– De invloed van de referentenoordelen: Blijft men naar de gezamenlijke aanvragers 

kijken en neemt men enkel het aantal ingeschakelde referenten in beschou-
wing, dan blijkt de kans op honorering het grootst bij drie referenten (31.5%). 
Houdt men niet alleen rekening met het aantal ingeschakelde referenten, 
maar ook met de (eind)scores van deze referenten < 2, dan blijkt de kans op 
honorering het grootst bij vier referentenrapporten (46.2%). Kijkt men enkel 
naar de beste score (1.0), dan blijkt de kans op honorering weliswaar op te 
lopen bij drie referentierapporten tot 100%, maar bij 2 rapporten tot 81.8%. 
Hieruit blijkt dus, dat verkrijging van enkel de hoogste referentenscores – aan-
genomen dat de procedure correct is uitgevoerd – op zich zelf genomen nog 
geen garantie biedt voor honorering.

– De invloed van de preadviseur: Kijkt men opnieuw naar de gezamenlijke aanvra-
gers, dan doen de preadviezen de honoreringskansen vervolgens slechts mar-
ginaal toenemen. Daarbij maakt de preadviseur de kansrijke aanvragen nog 
kansrijker, en de kansarme aanvragen nog kansarmer. Dat heeft te maken met 
het feit dat de preadviseur a. bij aanwezigheid van twee onderling afwijkende 
referenten(eind)oordelen doorgaans níet voor het gunstiger oordeel kiest; b. 
bij aanwezigheid van ‘maar’ 2 referentenrapporten met dezelfde eindscore (2x 
<2) deze score slechts in 68.2% van de gevallen juist acht (tegen 100.0% van 
de gevallen bij 3 referentenrapporten), en c. bij de referentenscores 2x =2 met 
zijn oordeel overwegend door laat slaan naar de kansloze scoreranges.

– De invloed van het commissieoordeel: Allereerst dient te worden opgemerkt dat 
de 4 Commissies tezamen uiteindelijk over 209 van de 210 voorliggende 
voorstellen een oordeel hebben gegeven. De a priori kans behoeft daardoor 
bijstelling van 25.7 naar 25.8%. Vervolgens dient onderscheiden te worden 
in het eindoordeel van de commissie vóór en ná prioritering. De kansen op 
honorering voor de voorstellen met referenten scores <2 neemt verder toe tot 
respectievelijk 64.3 (vóór prioritering) en 96.2% (ná prioritering). Voor de 
voorstellen met referentenscores 2 nemen die kansen af tot respectievelijk 
37.8 (vóór prioritering) en 30.7% (ná prioritering). Na het voorzittersoverleg 
zet deze trend door; de kansen voor voorstellen met referentenscores <2 is dan 
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opgelopen tot 100%, en voor voorstellen met referentenscores 2 afgenomen 
tot 29.4%. Zie onderstaande Tabel 6.20.

Tabel 6.20 Wijziging van de honoreringskansen per beoordelingsfase in vergelijking met de vooraf 

kans bij 2 afkappunten (%)

Eindscores

refs preadv cies voor 
prioritering

cies na 
prioritering

na voorz. 
Overleg

P(h) 25.7 25.7 25.8 25.8 25.8

P(h/s 2.0 34.3 39.3 37.8 30.7 29.4

P(h/s<2.0 52.0 58.1 64.3 96.2 100.0

Tabel 6.20 laat zien dat de kans op honorering op het moment dat de commis-
sie haar beoordelingsvergadering start al is toegenomen met 38.6%-punten van 
25.7 tot 64.3% voor de meest kansrijke aanvragen. Van deze stijging neemt het 
referentenoordeel (64.3%-[25.7+6.1]%=)32.5 voor haar rekening. Het commissie-
oordeel neemt ruim 35% voor haar rekening. Een en ander leidt tot de conclusie 
dat het referenten- en het commissieoordeel beide substantieel en in min of meer 
gelijke mate bijdragen aan het eindoordeel. Het preadvies lijkt vooral het oordeel 
voor de commissie eenvoudiger te maken door, met name in het gebied waar de 
honoreringsstreep verwacht kan worden (net beneden de score 2.0), een scherper 
onderscheid te maken tussen kansrijke en kansarme voorstellen.




