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7 Primair proces nader verkend

7.1 Inleiding

De analyses gegeven in hoofdstuk 5 laten zien hoe groot de voorspelbaarheid van 
de uitkomst is na elke volgende stap in het beoordelingsproces. Daarmee is de 
daadwerkelijke invloed van de verschillende actoren in de procedure – referenten, 
preadviseur en commissie – nog niet helder. Elk gegeven oordeel kan immers 
van invloed zijn op de daarna gegeven oordelen. Paragraaf 7.2 gaat hierover. In 
paragraaf 7.3 wordt de invloed van de ingeschakelde expertise nader bezien. Het 
hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies (7.4).

7.2 De invloed van de eerdere oordelen uit de procedure op de latere oordelen

Om een inschatting te kunnen maken van de invloed van het referentenoordeel 
op het preadvies en het advies van de beoordelingscommissie, is het van belang 
te weten welke aspecten van het referentenoordeel een rol zouden kunnen spelen 
bij de totstandkoming van het preadvies en het commissieoordeel. Vragen die 
hierbij opkomen zijn met als voorbeeld het preadvies: richt een preadviseur zich 
meer op de deeloordelen met het bijbehorend inhoudelijk oordeel of op het eind-
oordeel van de referenten? Welke rol spelen de teneur van de referentenrapporten 
en de lengte van het inhoudelijke oordeel? Hoe stelt de preadviseur de bruikbaar-
heid van de referentenrapporten vast en wat is de invloed van het weerwoord? 
Alvorens hierop in te gaan onder 7.2.2, zal eerst onder 7.2.1 bekeken worden hoe 
de cijfermatige deeloordelen en het inhoudelijke oordeel van de referenten zich 
verhouden tot hun eindoordeel.

7.2.1 De invloed van de referentensuboordelen op het referenteneindoordeel

Twee vraagpunten zijn hier uitgezocht. Allereerst is uitgezocht waardoor de refe-
rent zich nu meer laat leiden bij het geven van zijn eindoordeel, de gegeven deel-
scores (het cijfermatig oordeel) of zijn inhoudelijk commentaar (het kwalitatieve 
oordeel). Daarnaast is de invloed van de verschillende details uit de deeloordelen 
(de scorehoogte, het positief en negatief commentaar, het aantal regels, de mis-
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sings) op het eindoordeel nagegaan. De resultaten zijn weergegeven respectieve-
lijk onder 7.2.1a en 7.2.1b.

7.2.1a De relevantie van de cijfermatige suboordelen versus het inhoudelijk oordeel 
voor het referenteneindoordeel

Hiertoe is een multipele regressie analyse uitgevoerd, waarbij er ervoor gekozen 
is de analyses op drie sets beoordelingen te doen, te weten: 1. op de eerste referent 
van alle aanvragen (n=210), 2. op de tweede referent (n=195), en 3. op de derde 
referent (n=74). Het cijfermatig oordeel is gebaseerd op de gegeven rapportcij-
fers en het aantal niet ingevulde gevraagde rapportcijfers, terwijl het kwalitatieve 
oordeel is gebaseerd op het aantal regels commentaar, aantal punten positief en 
aantal punten negatief commentaar. Als criterium variabele van elk van de drie 
sets werd het eindoordeel van de referent gebruikt. De voorspeller variabelen 
waren de cijfermatige en de kwalitatieve suboordelen.

Als maat voor voorspelkracht werd gebruik gemaakt van de verklaarde vari-
antie van de voorspellervariabelen. Theoretisch varieert de verklaarde variantie 
tussen 0.00 (geen enkele voorspelkracht) en 1.00 (perfecte voorspelkracht).

De procedure werd op twee manieren c.q. volgordes uitgevoerd.
1. Eerst werden de cijfermatige subbeoordelingen in het regressiemodel inge-

voerd, waarbij gekeken werd naar de verklaarde variantie als maat voor per-
formance, waarna de kwalitatieve subbeoordelingen werden toegevoegd aan 
het regressiemodel. Nagegaan werd wat de incrementele waarde was van die 
kwalitatieve subbeoordelingen.

2. Hier werd omgekeerd te werk gegaan: eerst werden de kwalitatieve subbeoor-
delingen in het regressiemodel ingevoerd om na te gaan wat de verklaarde 
variantie was, om vervolgens de incrementele waarde van de cijfermatige sub-
beoordelingen in het regressiemodel.

De resultaten van deze analyses zijn te vinden in Tabel 7.1. In geval van volgorde 1, 
waarin eerst de cijfermatige beoordelingen in het regressiemodel werden opgeno-
men, blijkt dat de voorspelkracht reeds een aanzienlijk niveau te hebben, voor alle 
drie sets boven de 80%, terwijl de meerwaarde van de kwalitatieve beoordelingen 
hier nihil is.

In geval van volgorde 2, waarin eerst de kwalitatieve beoordelingen in het 
model werden ingevoerd en daarna het cijfermatige materiaal, dan blijkt de 
voorspelkracht van de kwalitatieve beoordelingen duidelijk achter te blijven. Die 
voorspelkracht varieert tussen 43% en 58%. De incrementele waarde van het 
cijfermatige materiaal is daarentegen meer dan substantieel. De voorspelkracht 
worden opgekrikt naar het niveau van die in volgorde 2, die varieert tussen 82% 
en 92%.
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Kortom, het cijfermatige materiaal heeft onmiskenbaar incrementele waarde ten 
opzichte van de kwalitatieve beoordeling. Anders geformuleerd, het eindoordeel 
van de referent worden overwegend en doorslaggevend bepaald door de cijferma-
tige subbeoordelingen.

Tabel 7.1 Voorspelkracht van cijfermatige vs. kwalitatieve beoordeling in relatie eindoordeel 

referent1

Volgorde 1 Volgorde 2

cijfer cijfer+ kwalitatief kwalitatief

kwalitatief +cijfer

1e refs 81 82 43 82

(n=210)

2e refs 83 83 43 83

(n=195)

3e refs 91 92 58 92

(n=74)

1) cijfers representeren % verklaarde variantie

7.2.1b Relevantie van teneur en lengte van de referentenrapporten op het 
referenteneindoordeel

In Tabel 7.2 is de samenhang tussen de referentenkwalificaties (te onderscheiden 
naar subscores, aantal missende subscores (hierna: missings), aantal regels en 
het aantal positieve en negatieve commentaren), en het referenteneindoordeel 
afzonderlijk geanalyseerd voor de voorstellen die slechts door 1 referent, respec-
tievelijk de voorstellen die door 2, 3 en 4 referenten zijn beoordeeld.

Als maat voor samenhang is gebruikt gemaakt van de Spearman rangcorrelatie 
coëfficiënt1, waarbij de theoretische range varieert tussen -1.0 (perfect negatieve 
samenhang) en +1.0 (perfect positieve samenhang). Deze statistische methode is 
toegesneden om samenhangen tussen gegevens te analyseren waarbij het karak-
ter van de gegevens ordinaal is. De associaties met waarden van | 50| zijn in grijs 
weergegeven, en de associaties met waarden | 30| en |<50| zijn vet weergegeven. 
Hetzelfde geldt voor de in de tabellen 7.3 t/m 7.6 weergegeven associaties.

Het grondpatroon dat uit deze tabel naar voren komt ten aanzien van de gemid-
delde aantallen is als volgt. Met betrekking tot de (twaalf) subscores van elke 

1 Hassard 1991, p. 273-275.
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referent en zijn commentaren aan de ene kant en elk referenteneindoordeel aan 
de andere kant komt onmiskenbaar naar voren dat het aantal 1-nen dat men scoort 
van de twaalf mogelijke subscores in hoge mate negatief samenhangt met het 
eindoordeel van de referent. Anders geformuleerd: hoe meer 1-nen een voorstel 
scoort, des te waarschijnlijker is het dat het eindoordeel van de referent heel laag 
en daarmee gunstig is. Omgekeerd geldt dat naarmate het voorstel vaker >2 scoort 
op de twaalf subcriteria, des te hoger en daarmee ongunstiger valt het eindoor-
deel van de referent uit. De subscores daartussen (dus waarbij de subscore groter 
is dan 1, maar kleiner of gelijk aan 2) vertonen nauwelijks of geen relatie met het 
eindoordeel van de referent met uitzondering van de voorstellen die door 1 (n=8) 
of 4 (n=13) referenten zijn beoordeeld. Zie voor meer gedetailleerde informatie 
Tabel 7.2. Voorts komt duidelijk naar voren dat het aantal punten negatief com-
mentaar over het algemeen positief samenhangt met het referenteneindoordeel. 
Met andere woorden: naar mate een voorstel (gemiddeld) meer negatief commen-
taar verkregen heeft, pakt het eindoordeel van de referent hoger/ongunstiger uit. 
Hierop vormen (opnieuw) de voorstellen die door slechts 1 referent (n=8) zijn 
beoordeeld, een uitzondering. Het beeld van het aantal missing (niet ingevulde 
subscores) is bepaald niet eenduidig. Soms is de correlatie negatief en soms posi-
tief. Dat doet er niet aan af dat het aantal missing doorgaans niet zonder betekenis 
is. In de analyse is ook het minimale en maximale aantal missings, regels, positief 
en negatief commentaar meegenomen. De hiervoor verkregen cijfers wijken niet 
substantieel af van de cijfers voor de gemiddelde aantallen, zij het dat de minimale 
en maximale aantallen in deze minder hoog geassocieerd zijn aan het referenten-
eindoordeel (zie opnieuw Tabel 7.2).

Tabel 7.2 Samenhang tussen referentenkwalificaties enerzijds en eindoordeel van de referenten en 

preadviseur anderzijds; rangcorrelaties

Eindoordeelreferenten en preadviseur1

1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

ref1 adv ref1 ref2 adv ref1 ref2 ref3 adv ref1 ref2 ref3 ref4 adv

gemidd aantal

scores 1,00 -62 -10 -67 -66 -37 -40 -63 -54 -48 -38 -78 8 -26 -48

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 -4 0 10 -14 19 13 12 -36 -26 15 12 -15

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 16 1 -6 14 7 -6 -6 17 56 -21 -8 18

scores >2,00 39 -6 68 69 45 41 57 62 59 30 51 16 11 39

missings -31 35 5 20 5 -18 28 33 -18 -19 23 -31 23 22

regels 0 -4 13 -5 -5 5 -7 24 22 24 43 -8 42 10

neg. punten -36 -20 58 52 42 27 39 46 50 14 67 -1 19 28

pos. punten 23 -1 -35 -42 -37 0 -37 -42 -29 -16 13 -56 29 -1

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld
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Eindoordeelreferenten en preadviseur1

1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

ref1 adv ref1 ref2 adv ref1 ref2 ref3 adv ref1 ref2 ref3 ref4 adv

min. aantal

scores 1,00 -62 -10 -52 -60 -39 -21 -45 -52 -39 -56 -41 14 14 -48

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 16 1 -5 11 -6 -19 -20 -46 -19 2 16 -56

scores >2,00 39 -6 68 69 25 30 38 34 31 1 -6 22 16 11

missings -31 35 -3 1 1 -14 21 15 -14 -36 37 -33 36 -15

regels 0 -4 -4 9 -2 10 -20 19 8 -6 37 11 13 17

neg. punten -36 -20 52 43 27 20 27 24 25 42 33 34 -30 26

pos. punten 23 -1 -36 -39 -36 14 -37 -11 -20 -42 4 -18 1 4

max. aantal

scores 1,00 -62 -10 -61 -54 -26 -31 -56 -35 -29 27 -22 -18 -58 -37

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 -4 0 10 -14 19 13 12 -36 -26 15 12 -15

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 14 10 -3 8 8 1 1 27 14 0 -18 32

scores >2,00 39 -6 64 71 48 37 47 60 55 17 30 12 41 38

missings -31 35 7 21 5 -20 24 33 -20 -12 11 -18 12 12

regels 0 -4 18 -1 -8 4 1 29 33 24 56 -38 41 10

neg. punten -36 -20 54 48 43 26 40 43 48 26 65 -11 12 25

pos. punten 23 -1 -28 -36 -31 -13 -23 -18 -26 -10 24 -49 32 -6

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

7.2.2 Relevantie van teneur en lengte van de referentenrapporten, van de 
bruikbaarheid van de referentenrapporten en van het weerwoord op het 
eindoordeel van de preadviseur

In Tabel 7.2 is ook de samenhang gegeven tussen de referentenkwalificaties en 
het (eind)oordeel van de preadviseur. In grote lijnen komen de associaties aan-
gaande de referentenkwalificaties die gevonden zijn met betrekking tot het eind-
oordeel van de preadviseur overeen met het referenteneindoordeel. Ook hier geldt 
namelijk dat, naarmate een voorstel meer 1-nen als subscores heeft verkregen, dit 
negatief samenhangt met (de hoogte van) het eindoordeel van de preadviseur (en 
dit oordeel dus gunstiger wordt), terwijl, naarmate een voorstel vaker hoger dan 
2 scoort, dit positief samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur (en dit 
oordeel dus ongunstiger wordt). Voorts blijkt dat het gemiddelde aantal punten 
negatief commentaar meer samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur 
dan het gemiddelde aantal positieve punten. Een en ander geldt in het bijzonder 
voor die voorstellen die door 2 (n=114) of 3 referenten (n=73) zijn beoordeeld, dat 
wil zeggen voor de grote meerderheid van de voorstellen. De samenhang met 
minimum en maximum aantallen blijkt zwakker dan met het gemiddelde aantal, 
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dat zojuist is besproken. Daarom is de beschrijving van minimum en maximum 
aantallen achterwege gelaten. Zie voor meer details Tabel 7.2.

Wanneer het oordeel van de preadviseur met dat van de referenten wordt 
vergeleken, dan komt het volgende naar voren. In geval van beoordeling door 
hooguit 2 referenten is het oordeel van de preadviseur op de belangrijkste uit-
komstvariabelen (scores 1; scores >2, en het aantal negatieve commentaarpunten) 
minder hoog geassocieerd met die uitkomstvariabelen dan het oordeel van de 
betreffende referenten.

In Tabel 7.3 is de interrelatie tussen enerzijds de bruikbaarheid van de referenten-
rapporten en anderzijds het gemiddelde eindoordeel van de referenten, het weer-
woord van de aanvragers en de eindscore van de preadviseur aan de orde. Uit deze 
Tabel blijkt dat naarmate het gemiddeld aantal regels van de referentenrapporten 
toeneemt alsook het gemiddeld negatief commentaar, ook de bruikbaarheid van 
die rapporten toeneemt. Deze samenhang neemt voorts toe met de toename van 
het aantal referenten, en wel zodanig dat alleen bij vier referentenrapporten (n=13) 
gesproken kan worden van een duidelijke samenhang tussen die bruikbaarheid 
en de overige genoemde variabelen. Drie van de vier criteria van ‘bruikbaar-
heid’ (uitvoerigheid, kritisch vermogen, consistentie) blijken positief samen te 
hangen met het eindoordeel van de adviseur. Dat wil zeggen, dat, naarmate de 
vier referenten uitvoeriger, kritischer en consistenter waren, het eindoordeel van 
de preadviseur hoger/ongunstiger uitpakte. Voor het overige – en dat is het meest 
tekenend – is er hoegenaamd geen samenhang tussen de bruikbaarheid van de 
referentenrapporten en het eindoordeel van de preadviseur. Voorts is er geen 
relatie tussen de vier criteria voor de bruikbaarheid van de referentenrapporten 
en het weerwoord. Dit geldt voor alle vier de categorieën referenten. Vermeldens-
waard is nog dat de beoordeling op bruikbaarheid van de referentenrapporten 
door de preadviseur over het algemeen evenmin een samenhang vertoonde met 
het eindoordeel van de commissie en de uitkomst van de procedure (zie voor 
gedetailleerde informatie Tabel 7.3). Samenvattend kan worden gesteld dat het 
oordeel van de preadviseur in termen van bruikbaarheid van de referentenrap-
porten nagenoeg niets zegt over het feit of het eindoordeel van de preadviseur 
gunstig dan wel ongunstig uitpakt.

Tabel 7.3 geeft ook de interrelatie tussen het weerwoord enerzijds en het eind-
oordeel van de preadviseur en de commissie alsmede de honorering anderzijds. 
In dit verband is de codering van het oordeel van de preadviseur betreffende het 
weerwoord (ww) van de aanvrager relevant. Deze codering is als volgt: 1=adequaat 
ww; 2=matig ww; 3=ongeschikt ww; 4=adequaat op één punt na/onvolledig ww 
(zie onder 4.2.2.a6). De gevolgde codering leidt logischerwijs tot een negatieve 
samenhang met de honorering.
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Tabel 7.3 Interrelatie tussen de bruikbaarheid referentenrapporten enerzijds, en het referenten-

eindoordeel, het weerwoord, het eindoordeel van de preadviseur en de commissie en 

honorering anderzijds

Bruikbaarheid

referentenrapporten

Eindoordeel

referenten

Weerwoord Eindoordeel

preadviseur

Eindoordeel

commissie

Honorering

1e referent n=202

uitvoerigheid 9 -12 0 5 -6

kritisch vermogen 12 -9 -2 4 -7

consistentie -4 -2 -8 -5 5

zakelijkheid 2 -4 0 75 -5

2e referent n=193

uitvoerigheid -9 -3 -12 -14 11

kritisch vermogen 8 -15 -5 -4 -3

consistentie -3 -13 -8 -7 4

zakelijkheid 7 -1 -1 6 -6

3e referent n=86

uitvoerigheid 9 -6 1 5 -6

kritisch vermogen 9 -14 6 8 -8

consistentie -3 -10 -7 9 -7

zakelijkheid -8 4 -1 1 0

4e referent n=12/13

uitvoerigheid 57 22 34 19 -18

kritisch vermogen 28 -30 34 24 -26

consistentie 54 0 35 39 -47

zakelijkheid 9 -12 7 18 -17

9

weerwoord 54 48 -33

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

In Tabel 7.4 wordt de samenhang gegeven tussen de referentenkwalificaties en 
met name de bruikbaarheid van de referentenrapporten. Die bruikbaarheid wordt 
gedefinieerd als het gemiddelde van de vier criteria daarvoor, te weten uitvoerig-
heid, kritisch vermogen, consistentie en zakelijkheid.

In grote lijnen komt het erop neer dat in geval het onderzoek beoordeeld is 
door 2 of 3 referenten (tezamen: n=187), er geringe samenhang is tussen deze 
gegevens uit de referentenrapporten en de bruikbaarheid van de referentenrap-
porten in de ogen van de preadviseur.

Specifiek kijkend naar de gemiddelde scores en aantallen (zie Tabel 7.4 boven-
ste 1/3 gedeelte) komt naar voren, dat het aantal regels en het aantal punten nega-
tief commentaar doorgaans het hoogst gecorreleerd zijn aan de bruikbaarheid 
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van het referentenrapport, zij het niet even consistent. M.a.w. overwegend is de 
samenhang positief, maar soms ook negatief. Andere gegevens lijken minder van 
belang met betrekking tot de relatie tussen de bruikbaarheid van de referenten-
rapporten en de referentenoordelen.

Tabel 7.4 Samenhang van referentenkwalificaties met bruikbaarheid referentenrapporten en 

eindoordeel preadviseur; rangcorrelaties

Bruikbaarheid referenten rapporten en eindoordeel preadviseur1

1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

ref1 adv. ref1 ref2 adv. ref1 ref2 ref3 adv. ref1 ref2 ref3 ref4 adv.

gemiddelde aantal

scores 1,00 -10 -10 -3 4 -37 -10 -1 -4 -48 -9 -8 -30 -39 -48

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 3 1 10 13 11 10 12 -15 -35 -7 -27 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 -6 12 -6 -6 3 -1 -6 -35 19 -11 13 18

scores >2,00 -19 -6 9 -8 45 18 -2 -2 59 23 0 26 17 39

missings -9 35 -1 -18 5 -2 -7 12 14 -24 -7 -14 -2 22

regels 77 -4 32 25 -5 11 19 22 22 53 14 48 64 10

neg. punten -45 -20 13 6 42 13 28 10 50 37 -17 59 49 28

pos. Puntenp -26 -1 24 22 -37 12 25 19 -29 16 17 -14 -3 -1

minimum aantal

scores 1,00 -10 -10 7 0 -39 -7 20 2 -39 8 1 4 23 -48

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 5 5 -5 -9 16 9 -20 -1 -39 22 9 -56

scores >2,00 -19 -6 11 -5 25 14 4 1 31 23 0 26 55 11

missings -9 35 11 -4 1 13 -20 10 -8 22 -50 33 16 -15

regels 77 -4 35 19 -2 24 14 32 8 37 4 45 48 17

neg. punten -45 -20 12 -4 27 20 17 5 25 -21 -8 -6 8 26

pos. punten -26 -1 20 24 -36 23 24 18 -20 21 14 21 -49 4

maximum aantal

scores 1,00 -10 -10 -7 6 -26 4 -7 -4 -29 -27 -16 -1 -58 -37

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 3 1 10 13 11 10 12 -15 -35 -7 -27 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 -12 11 -3 -5 3 -1 1 -29 9 -26 27 32

scores >2,00 -19 -6 7 -7 48 19 -4 -4 55 39 -4 32 13 38

missings -9 35 -2 -19 5 -5 -7 7 14 -22 16 -14 5 12

regels 77 -4 28 26 -8 7 13 15 33 28 16 26 25 10

neg. punten -45 -20 13 9 43 9 28 6 48 27 -30 62 37 25

pos. punten -26 -1 22 14 -31 1 25 13 -25 22 4 -3 24 -6

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld



151

7 Primair proces nader verkend

Verder valt op dat de samenhang tussen de bruikbaarheid van de referentenrap-
porten en de referenten kwalificaties afwijkt van de samenhang tussen het eind-
oordeel van de preadviseur en diezelfde referentenkwalificaties. Dat bevestigt 
wederom dat de bruikbaarheid van het referentenrapport niet van belang is voor 
het eindoordeel van de preadviseur. Voor gedetailleerde informatie zij verwezen 
naar Tabel 7.4. De uitkomsten waarbij het minimum c.q. het minimum aantal 
berekend werd, als wel waarbij het maximum aantal berekend werd, vertonen 
eenzelfde beeld als hierboven beschreven voor de gemiddelde scores c.q. aantal-
len, zij het iets minder pregnant.

Tabel 7.5 laat zien dat er weinig samenhang is tussen het oordeel van de pre-
adviseur over de bruikbaarheid van de referentenrapporten, onderscheiden naar 
de vier criteria uitvoerbaarheid, kritisch vermogen, consistentie en zakelijkheid, 
enerzijds en zijn eindoordeel anderzijds. Wel is er sprake van een substantiële 
samenhang tussen de lengte van zijn advies (in termen van het aantal door hem 
zelf geleverde regels commentaar; correlatie: 0,60) en zijn eindoordeel. Ook is 
sprake van een aanzienlijke samenhang tussen het aantal door hem ingebrachte 
positieve en negatieve commentaarpunten en zijn eindoordeel, in geval er één 
referentenrapport voorhanden is. Deze samenhang neemt af in geval er verschei-
dene referentenrapporten voorhanden zijn. Echter ook bij twee en drie referen-
tenrapporten is die samenhang niet onaanzienlijk voor wat betreft het door hem 
ingebrachte negatieve en positieve commentaar (associatie rond de 0,70 respec-
tievelijk 0,48/0,49). Bij vier referentenrapporten neemt de samenhang tussen de 
onderzochte factoren verder af.
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Tabel 7.5 Samenhang tussen (de componenten van) de bruikbaarheid van de referentenrapporten 

en het eindoordeel van de preadviseur; rangcorrelaties1

Eindoordeel preadviseur

1 referent 2 referenten 3 referenten 4 referenten

gemiddelde n=8 n=74 n=114 n=13

uitvoerbaarheid 6 -12 -8 1

kritisch vermogen 0 1 -11 15

consistentie 0 -12 -8 3

zakelijkheid 0 -9 4 -14

bruikbaarheid 5 4 -13 -16

minimum

uitvoerbaarheid 6 -8 -3 24

kritisch vermogen 0 -1 -10 14

consistentie 0 -12 -8 -8

zakelijkheid 0 -11 5 -19

bruikbaarheid 5 5 -4 0

maximum

uitvoerbaarheid 6 -17 1 14

kritisch vermogen 0 4 13 -16

consistentie 0 -8 -14 35

zakelijkheid 0 -3 13 35

bruikbaarheid 5 -11 -7 -18

commentaar

aantal regels 60 18 40 -17

negatief 86 66 73 32

positief -90 -48 -49 -24

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

7.2.3 Relevantie van de referentenkwalificaties met betrekking tot de einduitkomst

Om te beginnen zijn het eindoordeel van de referent, de preadviseur en de com-
missie over het algemeen substantieel, maar niet bovenmatig geassocieerd aan 
wel/niet honorering (zie Tabel 7.6). Bij bestudering van de referentenkwalificaties 
blijkt er wel een substantiële samenhang te zijn tussen het gemiddelde aantal 
keren dat een voorstel een 1 scoort op de beoordelingscriteria 1 t/m 5 (met in 
totaal 12 mogelijke subscores), en het eindoordeel van preadviseur en commissie 
alsmede honorering.
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Tabel 7.6 Samenhang tussen referentenoordeel en eindoordeel adviseur, commissie en honorering

Eindoordeel1)

1 referent (n=8) 2 referenten (n=114) 3 referenten (n=74) 4 referenten (n=14)
adv. cie hon adv. cie hon adv. cie hon adv. cie hon

gemiddeld(e)

eindoordeel referenten -6 0 -29 47 66 -57 59 57 -54 50 40 -50

scores 1,00 -10 -28 58 -37 -58 55 -48 -46 46 -48 -28 54

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 10 5 -9 12 2 -8 -15 4 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -6 11 -19 1 -8 3 18 1 -33

scores >2,00 -6 4 -29 45 61 -53 59 58 -55 39 29 -37

aantal missings 35 46 -36 5 0 -7 14 27 -27 22 -5 0

aantal regels -4 -6 -61 -5 -3 5 22 19 -18 10 16 -28

aantal negatieve punten -20 -28 -18 42 54 -48 50 48 -48 28 37 -63

aantal positieve punten -1 -31 25 -37 -50 45 -29 -28 24 -1 -38 45

minimum

eindoordeel referenten -6 0 -29 27 52 -46 29 29 -38 26 -10 -20

scores 1,00 -10 -28 58 -39 -51 50 -39 -33 32 -48 -45 36

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -5 9 -15 -20 -14 1 -56 -21 16

scores >2,00 -6 4 -29 25 46 -37 31 29 -31 11 -27 25

aantal missings 35 46 -36 1 0 -7 -8 2 -8 -15 4 -15

aantal regels -4 -6 -61 -2 -5 13 8 9 -12 17 21 -52

aantal negatieve punten -20 -28 -18 27 48 -40 25 26 -28 26 35 -44

aantal positieve punten -1 -31 25 -36 -50 45 -20 -17 15 4 -21 4

maximum

eindoordeel referenten -6 0 -29 51 63 -56 56 51 -47 54 53 -52

scores 1,00 -10 -28 58 -26 -49 46 -29 -29 39 -37 30 -13

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 10 5 -9 12 2 -8 -15 4 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -3 10 -17 1 -4 4 32 18 -27

scores >2,00 -6 4 -29 48 61 -53 55 53 -50 38 29 -33

aantal missings 35 46 -36 5 6 -11 14 28 -26 12 -10 0

aantal regels -4 -6 -61 -8 -3 2 33 28 -25 10 5 -15

aantal negatieve punten -20 -28 -18 43 54 -48 48 48 -47 25 51 -72

aantal positieve punten -1 -31 25 -31 -42 40 -26 -23 23 -6 -34 38

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

Eenzelfde beeld geeft het gemiddelde aantal scores boven de 2, zij het dat (uiter-
aard) de samenhang omgekeerd is. M.a.w. naarmate een voorstel vaker een score 
boven de 2 haalde, kreeg dit voorstel ook een hogere score van preadviseur en 
commissie en bijgevolg een grotere kans op niet-honorering. Voorts blijkt het 
gemiddelde aantal negatief commentaar, en in wat mindere mate het gemiddelde 
aantal positief commentaar (zij het in omgekeerde richting) samen te hangen 
met het eindoordeel van preadviseur, commissie en kans op honorering. Bij het 
in ogenschouw nemen van het minimum aantal c.q. het maximum aantal scores 
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blijkt het hier gevonden patroon eenzelfde beeld te geven, zij het wat minder uit-
gesproken. Dit betreft uiteraard aanvragen die door minstens 2 referenten zijn 
beoordeeld. Bij 1 referent zijn de gemiddelde scores niet afwijkend van de mini-
mum- en maximumscores.

7.3 De invloed van specifieke deskundigheid van de beoordelaars

7.3.1 De invloed van de discipline van de preadviseur

In hoofdstuk 6.1.4 kwam de vraag aan de orde of sprake is van een specifiek 
aanknopingspunt dat aanleiding vormt voor de preadviseur om de balans naar 
een gunstiger dan wel ongunstiger eindoordeel te laten doorslaat.

In onderstaande Tabellen 7.7a en 7.7b is een indeling gemaakt van de voorstel-
len naar hoofddisciplines respectievelijk disciplines overeenkomstig de opgave 
van de aanvragers. Deze opgave refereert aan de cijfermatige indeling naar dis-
ciplines als gegeven op de NWO-website voor het gebied MAGW, waar bij de vol-
gende hoofd- en subdisciplines worden onderscheiden:

1 Economie 3 Recht
11 algemene economie 31 privaat- en strafrecht, 
12 bedrijfseconomie & bedrijfskunde  criminologie
13 econometrie 32 staats- en bestuursrecht
2 Gedrag 33 internationaal recht
21 klinische, biologische en 34 bestuurskunde & politicologie

medische psychologie 4 Sociale Wetenschappen
22 ontwikkelingspsychologie 41 sociologie
, en onderwijskunde 42 culturele antropologie pedagogiek 
23 psychonomie, cognitieve 43 communicatiewetenschappen

en psychologie psychonometrie 44 demografie
24 sociale en A&O psychologie 45 ruimtelijke wetenschappen

Tabel 7.7a Indeling van voorstellen naar hoofddisciplines binnen MaGW en honorering

Honorering
hoofddiscipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

economie 33 15.7 9 27.3 16.7

gedrag 73 34.8 27 37.0 37.0

rechten 58 27.6 7 12.1 13.0

sociologie 46 21.9 11 23.9 20.4
totaal 210 100.0 54 25.7 100.0
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Tabel 7.7b Indeling van voorstellen naar subdisciplines binnen MaGW en honorering

Honorering
discipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

11 11 5.2 3 27.3 5.6

12 12 5.7 3 25.0 5.6

13 10 4.8 3 30.0 5.6

21 19 9.0 5 26.3 9.3

22 13 6.2 6 46.2 11.1

23 15 7.1 7 46.7 13.0

24 22 10.5 9 40.9 16.7

25 4 1.9 0 0.0 0.0

31 8 3.8 1 12.5 1.9

32 13 6.2 2 15.4 3.7

33 11 5.2 3 27.3 5.6

34 7 3.3 0 0.0 0.0

35 10 4.8 1 10.0 4.8

36 9 4.3 0 0.0 0.0

41 29 13.8 7 24.1 13.0

42 3 1.4 0 0.0 0.0

43 5 2.4 2 40.0 3.7

44 5 2.4 1 20.0 1.9

45 4 1.9 1 25.0 1.9
totaal 210 100.0 54 25.7 100.0

De Tabellen 7.7a en 7.7b laten, uitgaande van de opgave van de aanvragers zelf, 
zien dat het grootste aantal voorstellen uit de gedragsdisciplines (37.0%) en het 
kleinste aantal rechtswetenschappelijke voorstellen (13.0%) zijn gehonoreerd, 
zowel gezien het aantal ingediende voorstellen op het gebied van de gedrags- res-
pectievelijk de rechtswetenschappen als gezien op het totaal aantal gehonoreerde 
voorstellen. Hierbij past de aantekening dat niet uit te sluiten valt dat sommige 
wetenschappers hun in te dienen voorstel enigszins aangepast hebben teneinde 
te kunnen indienen binnen de hoofddiscipline waar zij menen de grootste kans 
op honorering te maken. Ook is er een niet gering aantal voorstellen dat zich 
binnen verscheidene van deze disciplines beweegt. Niet uitgesloten kan worden 
dat de feitelijke onderbrenging van deze voorstellen in één van de disciplines 
aan discussie onderhevig is, hetgeen de resultaten minder betrouwbaar maakt. 
Bij 26 van de 210 te beoordelen voorstellen kwam de preadviseur uit een andere 
hoofddiscipline dan de hoofddiscipline opgegeven door de referent. Van deze 26 
voorstellen zijn er 7 gehonoreerd oftewel 26.9%. Van de overige 184 voorstellen 
(waarbij de preadviseur dus uit dezelfde hoofddiscipline kwam) zijn 47 voorstellen 
gehonoreerd oftewel 25.5%. Het ziet er dus niet naar uit dat de discipline waaruit 
de preadviseur afkomstig was, enige invloed heeft gehad op de einduitslag.
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7.3.2 De invloed van deskundigheid binnen de beoordelingscommissie

Tabel 7.8 laat zien dat de relatief lage vertegenwoordiging van de economische 
disciplines binnen de commissies niet heeft verhinderd dat 27.3% van het aantal 
ingediende economische voorstellen werd gehonoreerd alsook dat ondanks de 
relatief hoge vertegenwoordiging van de rechtswetenschappen binnen de com-
missies slechts 12.1% van de ingediende rechtswetenschappelijke voorstellen 
werd gehonoreerd. In zijn algemeenheid kan niet worden geconcludeerd dat de 
discipline waartoe de commissieleden behoorden van invloed geweest is op de 
einduitslag.

Tabel 7.8 Relatie tussen aantal commissieleden en vertegenwoordiging van wetenschapsdisciplines 

in de verschillende commissies

Aantal commissieleden per wetenschapsdiscipline Totaal aantal 

commissieleden

Honorering

per commissiecommissie economie gedrag recht social science

1 3 5 6 3 15 22.6%

2 2 5 5 4 16 25.8%

3 2 6 4 3 15 27.5%

4 2 5 4 4 15 25.0%

honorering

(rij %)

27.3% 37.0% 12.1% 23.9% 25.7%

Samengevat kan dus gesteld worden dat de invloed van de discipline waartoe de 
preadviseur en de commissieleden behoorden, nihil is geweest.

7.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is vooral gelet op die variabelen, die, gebaseerd zijnde op de 
gemiddelde referentenscores, het eindoordeel van de beoordelaars (referenten, 
adviseur en commissie) lijken te bepalen. De variabelen, gebaseerd op de mini-
male en maximale referentenscores, wijken – alhoewel zij minder geprononceerd 
zijn dan de gemiddelde variabelen – qua patroon niet substantieel af van hetgeen 
voor de gemiddelde variabelen is gevonden. Daarom zullen de minimale en maxi-
male variabelen niet verder in beschouwing genomen worden. De conclusies ten 
aanzien van de gemiddelde variabelen worden hieronder samengevat.
1. De conclusie dat het eindoordeel van de referent overwegend en doorslaggevend 

bepaald wordt door de cijfermatige suboordelen van de referent en niet door 
zijn inhoudelijke kwalificaties, is mijns inziens belangrijk. De NWO-beoorde-
lingscommissies richten zich namelijk vooral op het inhoudelijke oordeel van 
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de referent. Omdat het cijfermatige referentenoordeel een toegevoegde waarde 
blijkt te hebben, doet een beoordelingscommissie die het cijfermatige oordeel 
veronachtzaamt (of zelfs niet opvraagt) mijns inziens het referentenoordeel 
tekort. Naar mijn mening geven deze commissies daarmee een signaal af het 
referentenoordeel – in elk geval deels – minder serieus te nemen en wordt op 
dat punt het expertise oordeel van de referent overruled.

2. Voor alle voorstellen beoordeeld door meer dan één referent (n=201) geldt het 
volgende. De subscores 1-nen en subscores >2 van de referent hangen in grote 
lijnen substantieel negatief respectievelijk positief samen met zijn eindoor-
deel. Dat dit anders is voor de scores > 1.0 en  2.0, laat zich verklaren door 
het feit dat binnen deze range sommige voorstellen wél en andere niet gehono-
reerd worden. Voorts springt de positieve samenhang tussen het aantal punten 
negatief commentaar en het eindoordeel van de referent het meest in het oog. 
Hierbij moet worden aangetekend dat deze samenhangen minder duidelijk 
zijn bij 4 referenten (n=14). Vergelijkbare associaties zijn ook gevonden tussen 
de referentensubscores en het eindoordeel van de preadviseur, de commissie 
en – in omgekeerde richting – de honorering.

3. Voor voorstellen beoordeeld door één referent (n=9) geldt dat de invloed van 
de pre-adviseur aanzienlijk is. Terwijl de samenhang tussen de referenten sub-
scores > 1.0 in het eindoordeel van de referent nog substantieel is, verdwijnt 
die samenhang namelijk grotendeels wanneer de preadviseur in de procedure 
komt en blijft de samenhang in het verdere verloop van de procedure – waar-
schijnlijk mede ten gevolge van het kleine aantal zaken – minder voorspel-
baar. Het feit dat er een substantiële samenhang is tussen de lengte en teneur 
van het preadvies zelf en het eindoordeel van de preadviseur (Tabel 7.5) die 
afneemt bij toename van het aantal referenten, lijkt samen te hangen met de 
geconstateerde invloed van de preadviseur bij één referent.

4. De (door de preadviseur beoordeelde) bruikbaarheid van de referentenrappor-
ten blijkt praktisch geen invloed te hebben op het eindoordeel van de verschil-
lende beoordelaars, en evenmin op de honorering, behalve bij een aantal van 
4 referenten en dan vooral met betrekking tot het eindoordeel van de preadvi-
seur. Dat wil zeggen, dat naarmate de vier referenten uitvoeriger, kritischer en 
consistenter zijn, het eindoordeel van de preadviseur ongunstiger/hoger uit-
valt. De duidelijke samenhang tussen het negatieve commentaar en het eind-
oordeel van de beoordelaars, waaronder de preadviseur, is hier waarschijnlijk 
debet aan. Verder zegt het oordeel van de preadviseur over de bruikbaarheid 
van de referentenrapporten nagenoeg niets over de teneur van zijn eindoor-
deel (zie de Tabellen 7.3 en 7.4).

5. De invloed van de disciplines waartoe de preadviseur en de commissieleden 
behoorden, is nihil geweest.




