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8 Integrale analyse van oordeels- en 

beslisprocessen primair proces

8.1 Inleiding

De in de voorgaande hoofdstukken 6 en 7 getrokken conclusies zijn ontleend aan 
voor iedere informatiebron afzonderlijk verrichte analyses. In dit hoofdstuk zal 
de informatie van de verschillende informatiebronnen geïntegreerd aan de ana-
lyse worden onderworpen. Dit kan impliceren dat de resultaten ontleend aan de 
afzonderlijke analyses, wel eens zouden kunnen afwijken van die van de integrale 
aanpak.

De voornaamste onderzoeksvraagstellingen luiden:
1a. Zijn de eindoordelen van de referenten, de preadviseur en de commissie in 

hun gezamenlijkheid geassocieerd met het wel of niet honoreren van de aan-
vraag? En zo ja, in welke mate?

1b. Zijn de eindoordelen van de referenten, van de preadviseur en de commissie 
in hun gezamenlijkheid geassocieerd met het wel of niet honoreren van de 
aanvraag, waarbij ook de ingrediënten van de referentenoordelen en die van de 
preadviseur in de analyse worden betrokken? En zo ja, in welke mate?

2. Wat is het prognostische gehalte van het referentenoordeel, en van het eind-
oordeel van de preadviseur en de commissie ten aanzien van de kans op hono-
rering?

Meer specifiek geformuleerd luiden de onderzoeksvraagstellingen dan ook:
2a. Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten ten 

aanzien van de kans op honorering?
2b.Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten en het 

eindoordeel van de preadviseur gezamenlijk ten aanzien van de kans op hono-
rering?

2c. Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten, het 
eindoordeel van de preadviseur, en het eindoordeel van de commissie geza-
menlijk ten aanzien van de kans op honorering?
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Alle analyses zullen éénmaal zonder (hierna: niet geadjusteerd) en éénmaal mét 
(hierna: geadjusteerd) factoren worden uitgevoerd die niet direct met het oordelen 
van doen hebben. Deze factoren betreffen: 1. het aantal referenten dat geoordeeld 
heeft over een aanvraag, 2. de discipline van de aanvrager, 3. het wel c.q. niet 
komen van de preadviseur uit dezelfde discipline als de aanvrager, en 4. beoorde-
ling door welke van de vier commissies.

8.2 Materiaal en methode

Het materiaal
Alhoewel er 210 dossiers beschikbaar zijn, is in 6.5 al aangegeven dat Commissie 
4 geen eindoordeel heeft gegeven met betrekking tot dossier 508. Dat betekent 
dat in het kader van de integrale analyse 209 eindoordelen van de 4 beoordelings-
commissies tezamen (kunnen) worden meegenomen.

De set variabelen waaruit het eindoordeel van de referenten is opgebouwd in 
het kader van de integrale analyse, is dezelfde set die in een aantal tabellen van 
Hoofdstuk 7 (zie de Tabellen 7.1, 7.3, en 7.5) is gebruikt. Deze set bestaat uit de vol-
gende variabelen: aantal scores 1, aantal scores 1.01 t/m 1.50, aantal scores 1.51 t/m 
2.00, aantal scores > 2.00, aantal missings, aantal regels, aantal negatieve punten 
referentencommentaar, en aantal positieve punten referentencommentaar. Het 
gaat hierbij om de gemiddelde aantallen. In Hoofdstuk 7 is al besproken dat de 
maximale en minimale aantallen feitelijk geen meerwaarde hebben.

Betreffende de preadviseur zijn de volgende ingrediënten in de analyses opge-
nomen: het eindoordeel van de referenten, het aantal commentaren – zowel 
positief als negatief – van de ingeschakelde referenten, en het weerwoord van de 
aanvragers. Bij de eindoordelen van de vier commissies (hierna: de commissie) zijn 
de eindoordelen van de referenten en van de preadviseur als ingrediënten in de 
analyses opgenomen. De ingrediënten die zijn meegenomen met betrekking tot 
de uitslag (gehonoreerd/niet-gehonoreerd) zijn de eindoordelen van respectieve-
lijk de referenten, de preadviseur en de commissie.

Statistische modellering
Teneinde de oordeels- en beslisprocessen adequaat in beeld te brengen, is het 
noodzakelijk dat verschillende facetten van het oordeels- en beslisproces van de 
verschillende informatiebronnen, die sequentieel gebruik maken van de eerder 
verkregen informatie, recht wordt gedaan. Dat kan niet met relatief eenvoudige 
statistische technieken. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van een meer 
geavanceerde statistische benadering.

Er zal simultaan worden nagegaan in hoeverre het eindoordeel van de refe-
rent samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur, het eindoordeel van 
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de commissie en de kans op honorering. Tegelijkertijd zal de invloed van het 
eindoordeel van de preadviseur op dat van het eindoordeel van de commissie en 
de kans op honorering worden meegenomen, alsook de relatie tussen het eind-
oordeel van de commissie en de kans op honorering. Vervolgens zal eenzelfde 
strategie worden aangehouden, zij het dat het van belang is dat de verschillende 
componenten die de referent ter beschikking heeft om diens eindoordeel te vellen 
en die de preadviseur ter beschikking staan, ook in de analyse worden betrok-
ken. De statistische methode om al deze verbanden integraal te modelleren, staat 
bekend onder de naam padanalyse. In essentie is padanalyse het verrichten van 
verschillende regressie analyses tegelijkertijd, waarbij de uitkomstvariabele in de 
ene regressie analyse kan fungeren als de determinant van een of verscheidene 
andere uitkomstvariabelen. Als voorbeeld moge dienen het eindoordeel van de 
preadviseur die als uitkomstvariabele fungeert voor het eindoordeel van de refe-
rent en tegelijkertijd als determinant van de uitkomstvariabelen eindoordeel van 
de commissie en de kans op honorering. In Figuur 8.1. is te zien hoe de verschil-
lende componenten van de oordeels- en beslisprocessen op theoretische gronden 
onderling verweven zijn.

Figuur 8.1 (weergegeven onder paragraaf 8.3) behoeft enige toelichting. De 
pijlen symboliseren de richting van de samenhang. De component aan het begin 
van de pijl geeft de determinant weer, terwijl de component aan het einde van 
de pijl de uitkomstvariabele representeert. Die Tabel laat zien welke compo-
nenten alleen als determinant fungeren, welke alleen als uitkomstvariabele, en 
welke én als determinant voor een bepaalde uitkomst variabele fungeert én als 
uitkomstvariabele van een andere determinant. Het belang van de determinan-
ten afzonderlijk zal worden gekwantificeerd in termen van gestandaardiseerde 
regressiegewichten (y), welke theoretisch variëren tussen -1.00 (perfect negatieve 
samenhang) en 1.00 (perfect positieve samenhang).

In de padanalyse wordt gebruik gemaakt van de klassieke regressieanalyse 
modellen. Vermeld dient te worden dat de integrale analyses twee maal worden 
uitgevoerd, eenmaal zonder en eenmaal met de volgende factoren: aantal refe-
renten dat geoordeeld heeft over de aanvraag, discipline van de aanvrager, en de 
discipline van de preadviseur. Ten aanzien van de discipline van de preadviseur 
wordt nagegaan of het van invloed is of deze discipline al dan niet overeenkomt 
met de discipline van de aanvrager. Nagegaan zal worden of deze factoren de 
performance van de determinanten doet veranderen.

Prognostisch gehalte van het oordelen met betrekking tot honorering
Het vorengaande betreft het opsporen van het oordeelsproces onder referenten, 
preadviseur en commissie aan de hand van cijfermatige en kwalitatieve beoor-
delingen. Met name gaat het erom hoe zij elkaar beïnvloeden. In het navolgende 
wordt het accent veeleer gelegd op de kwaliteit van het oordelen in relatie tot het 
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al dan niet honoreren van de aanvraag. In feite gaat het nu om het prognostische 
gehalte van het oordelen in verschillende fasen c.q. van verschillende personen. 
Daartoe wordt gebruik gemaakt van de methode van multipele logistische ana-
lyse. De kwaliteit van het oordelen wordt bezien vanuit de volgende statistische 
criteria: 1. sensitiviteit (hoeveel procent van de gehonoreerde aanvragen wordt 
correct voorspeld door het oordelen?), 2. specificiteit (hoeveel procent van de niet 
gehonoreerde aanvragen wordt correct voorspeld door het oordelen?), 3. het ware 
negatief voorspellend vermogen (hoeveel procent van het aanvragen waarvan 
voorspeld wordt dat zij niet gehonoreerd worden, zijn feitelijk niet gehonoreerd?), 
4. het ware positief voorspellend vermogen (hoeveel procent van het aanvragen 
waarvan voorspeld wordt dat zij wel gehonoreerd worden, zijn feitelijk ook geho-
noreerd?).

8.3 Resultaten

Inleiding
Hieronder worden twee verschillende analyses uitgevoerd. Allereerst wordt 
nagegaan hoe het proces van oordelen door referenten, preadviseur en commis-
sie uitmondt in al dan niet honorering van de aanvraag. Dit proces wordt sta-
tistisch gemodelleerd. De gebruikte methode van modelleren wordt padanalyse 
genoemd. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre het oordelen van de referent het 
al dan niet honoreren van de aanvraag vermag te voorspellen, zonder rekening te 
houden met de onderlinge beïnvloeding van de verschillende beoordelaars. Ook 
wordt beschreven of het oordelen van de preadviseur prognostisch enige beteke-
nis had; en ten slotte, wat is met betrekking tot de honorering het oordeel van de 
commissie waard.

Het oordeelsproces statistisch gemodelleerd
Allereerst wordt de analyse gepresenteerd waarin het belang van het referenten 
oordeel, het belang van het oordeel van de preadviseur en dat van de commissie 
met betrekking tot de uitslag wordt geschat. Vervolgens wordt eenzelfde analyse 
verricht, zij het dat in dit geval ook de relevante onderdelen waarop men geoor-
deeld heeft dan wel heeft kunnen oordelen, in de analyse worden betrokken. Deze 
twee analyses zijn twee maal uitgevoerd, te weten één maal zonder en één maal 
met factoren die niet direct met het oordelen van doen hebben maar wellicht toch 
enige effect kunnen sorteren. Gedoeld wordt op de mogelijkheid dat het aantal 
referenten dat geoordeeld heeft, van betekenis geweest is, de eventueel van de 
aanvrager afwijkende discipline van de preadviseur, en de vraag welke van de vier 
commissies de aanvraag heeft behandeld.
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Effect van eindoordeel van de referent, van de preadviseur en de commissie op honore-
ring

Tabel 8.1 Padanalyse tussen eindoordelen referenten, preadviseur en commissie en honorering

B1 Seb2 B3 B1 Seb2 B3

niet-geadjusteerd4 geadjusteerd4

eindoordeel preadviseur

eindoordeel referent 0.86 0.10 0.50 0.86 0.10 0.50

eindoordeel commissie

eindoordeel referent 0.27 0.06 0.17 0.27 0.06 0.17

eindoordeel preadviseur 0.68 0.04 0.75 0.68 0.04 0.75

honorering

eindoordeel referent -0.22 0.04 -0.33 -0.23 0.04 -0.34

eindoordeel preadviseur -0.03 0.04 -0.07 -0.04 0.04 -0.09

eindoordeel commissie -0.15 0.05 -0.33 -0.14 0.04 -0.31

1) b: regressiecoëfficiënt, ongestandaardiseerd 

2) standaardfout b 

3) regressiecoëfficiënt, gestandaardiseerd 

4) niet resp. wel geadjusteerd voor aantal refs, afwijkende discipline preadviseur, en commissie 

In Tabel 8.1 treft u de resultaten van de twee padanalyses aan die betrekking 
hebben op vraagstelling 1a. De eerste drie kolommen met cijfers representeren 
de niet-geadjusteerde analyse en de laatste drie kolommen representeren de gead-
justeerde analyse. Aangezien de geadjusteerde en de niet-geadjusteerde analyse 
nauwelijks of niet van elkaar verschillen beperken wij ons tot een beschrijving 
van de geadjusteerde gegevens.

Het meest eenvoudige is om deze analyse te beschrijven aan de hand van 
de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B. zie laatste kolom). Het blijkt dan 
dat met betrekking tot de honorering het eindoordeel van de referent (B=-0.34) 
van nagenoeg even groot belang als dat van de commissie (B=-0.31). Echter, het 
eindoordeel van de preadviseur is in deze niet van belang (B=-0.09). Daarentegen 
heeft het eindoordeel van de preadviseur een gewicht van B=0.75 met betrek-
king tot het commissieoordeel. De gestandaardiseerde regressiegewichten zijn 
gevisualiseerd in Figuur 8.1. Voorts is in deze Tabel weergegeven: het ongestan-
daardiseerde regressiegewicht tezamen met de standaard fout van het regressie-
gewicht.
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Figuur 8.1 padanalyse met betrekking tot de oordeels- en beslisprocessen

Eindoordeel
Referenten

Commissie

Uitslag

Pre-adviseur

0.50 0.17

0.75

-0.33

-0.33-0.09

Men zou verwachten dat het oordeel van de commissie (meer) bepalend zou zijn 
voor de eventuele honorering dan feitelijk uit de in Figuur 8.1 weergegeven ana-
lyse blijkt. Voorts springt in het oog de relatieve onbelangrijkheid van het oordeel 
van de preadviseur met betrekking tot de honorering (zie voor gedetailleerde 
informatie Tabel 8.1. rechter gedeelte).

De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele uitslag bedraagt 40.4% wan-
neer niet geadjusteerd is, hetgeen als gematigd gekwalificeerd dient te worden. 
De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele stijgt van 40.4% naar 43.0%, 
wanneer wél geadjusteerd wordt.

Het effect van het eindoordeel van de referent, van de preadviseur, en de commissie op 
honorering, inclusief relevant geachte onderdelen van beoordeling
Wanneer de mogelijke invloed van het aantal referenten dat geoordeeld heeft, de 
discipline van de aanvrager en welke commissie geoordeeld heeft, in de analyse 
wordt betrokken, dan komt duidelijk naar voren dat hun effect nihil te noemen 
is. Dit kan men zien door de drie laatste kolommen van Tabel 8.2 te vergelijken 
met de drie eerste cijferkolommen van deze Tabel. Daarom zullen wij Tabel 8.2 
eveneens alleen beschrijven aan de hand van de laatste drie kolommen.

In Tabel 8.2 is te zien dat het oordeel van de commissie verreweg het belang-
rijkste is (B=-0.62). De eindoordelen van zowel de preadviseur (B=-0.27) als de 
referenten (B=-0.22) volgen op afstand. Ook komt naar voren dat het eindoordeel 
van de preadviseur grote invloed heeft op dat van de commissie (B=0.77), dit in 
schril contrast tot de invloed van het eindoordeel van de referent (B=0.15).

Tabel 8.2 laat een helder en volledig overzicht zien van de invloed van de 
verschillende componenten in de analyse. Zo is nog vermeldenswaardig dat 
het aantal 1-scores nagenoeg perfect het eindoordeel van de referent voorspelt 
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(B=-0.93). Ook is vermeldenswaardig dat de preadviseur zich duidelijk laat leiden 
door het gemiddelde aantal regels negatief commentaar (B=0.43).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat op grond van het geïdentifi-
ceerde model het eindoordeel van de referent van substantieel belang geweest 
is voor de kans op honorering. Ook kan worden geconcludeerd dat het oordeel 
van de commissie in hoge mate, zoals te verwachten was, de kans op honorering 
bepaalt, terwijl het oordeel van de preadviseur prognostisch van beperkte waarde 
is.

De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele honorering bedraagt 94.5%, 
wanneer niet geadjusteerd wordt en stijgt tot 97.6%, wanneer dat wél gebeurt.

Een overzichtelijke en volledige weergave van de in Tabel 7.2 gegeven geadjus-
teerde cijfers laat Figuur 7.2 zien.

Tabel 8.2 Padanalyse tussen eindoordelen referenten, preadviseur en commissie en honorering

B1 Seb2 B3 B1 Seb2 B3

niet geadjusteerd4 geadjusteerd4

eindoordeel referent

aantal scores <1.00 -0.23 0.01 -0.93 -0.23 0.01 -0.93

aantal scores >1.01 en =<1.50 -0.21 0.21 -0.03 -0.21 0.22 -0.03

aantal scores >1.50 en =<2.00 -0.16 0.02 -0.42 -0.16 0.02 -0.42

gemiddelde negatief commentaar 0.20 0.01 0.11 0.20 0.01 0.11

gemiddelde positief commentaar -0.01 0.01 -0.05 -0.01 0.01 -0.05

gemiddelde aantal missing 0.04 -0.15 -0.16 0.04 -0.15

eindoordeel preadviseur

eindoordeel referent 0.30 0.09 0.18 0.30 0.09 0.18

gemiddelde negatief commentaar 0.10 0.02 0.43 0.10 0.02 0.43

gemiddelde positief commentaar -0.05 0.02 -0.17 -0.05 0.02 -0.17

weerwoord 0.18 0.07 0.18 0.18 0.07 0.18

eindoordeel commissie

eindoordeel referent 0.24 0.07 0.15 0.24 0.07 0.15

eindoordeel preadviseur 0.70 0.04 0.77 0.70 0.04 0.77

honorering

eindoordeel referent -3.14 0.89 -0.25 -3.82 1.39 -0.22

eindoordeel preadviseur -1.95 0.99 -0.27 -2.98 1.35 -0.27

eindoordeel commissie -4.75 1.30 -0.59 -7.56 11.95 -0.62

1) b: regressiecoëfficiënt, ongestandaardiseerd 

2) standaardfout b 

3) regressiecoëfficiënt, gestandaardiseerd 

4) geadjusteerd voor aantal referenten, type discipline en commissie 
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8.4 Het prognostische gehalte van het oordelen

Het modelmatig ontrafelen hoe de oordeelsprocessen elkaar beïnvloeden, is in 
het voorgaande aan de orde gekomen. In het hiernavolgende is er veeleer sprake 
van een verkenning van het prognostische gehalte van de verschillende fasen c.q. 
van de verschillende beoordelaars met betrekking tot het al dan niet honoreren 
van de aanvraag.

Allereerst is nagegaan wat het prognostische vermogen van het gemiddelde 
referentenoordeel is. Het percentage dat correct wordt geprognostiseerd door 
het eindoordeel van de referenten, bedraagt 85, wat aanzienlijk genoemd mag 
worden. Van de aanvragen die gehonoreerd zijn, blijkt 65% (sensitiviteit) correct 
geprognostiseerd te zijn, en van de aanvragen die niet gehonoreerd zijn, blijkt 
het percentage correct geprognostiseerd 92 (specificiteit) te bedragen, aanzienlijk 
hoger dus. Voorts blijkt dat 88% van de geprognostiseerde niet-honoreringen cor-
rect voorspeld zijn, terwijl het percentage voor de geprognostiseerde honorerin-
gen duidelijk achterblijft. Dit percentage bedraagt namelijk 74 (zie Tabel 8.3).

Wanneer naast het eindoordeel van de referenten de meest relevante ingredi-
enten waarop de referenten geoordeeld hebben bij de analyse worden betrokken, 
dan stijgt de facto eigenlijk alleen de sensitiviteit, en wel van 65% naar 70% (zie 
Tabel 8.3, 2e cijferreeks). Met andere woorden, van de aanvragen die gehonoreerd 
zijn, blijkt nu 70% correct geprognostiseerd te zijn. De ingrediënten die voor het 
hogere sensitiviteit zorg dragen, is het gemiddeld aantal 1-scores alsmede het 
aantal negatieve en positieve commentaren. De toegevoegde informatieve waarde 
van het oordeel van de preadviseur, gevoegd bij het referentenoordeel, inclusief 
de meest relevante ingrediënten daarvan, in het kader van de prognostisering, 
lijkt nihil te zijn. Voor specifieke informatie zie de 3e cijferreeks in Tabel 8.3. De 
sensitiviteit (0.46) is heel laag in deze cijferreeks, hetgeen wil zeggen dat van 
de gehonoreerde aanvragen er 46% correct geprognostiseerd worden. Daar staat 
tegenover dat het prognostische gehalte van de gehonoreerde aanvragen aanzien-
lijk stijgt naar 96%. Wanneer de commissie toegevoegd wordt aan het voorgaande 
model, dan stijgt het prognostische vermogen van het model substantieel. Voor 
cijfers zie de 4e reeks in Tabel 8.3.
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Figuur 8.2 Padanalyse met betrekking tot oordeels- en beslisprocessen, nader gespecificeerd

Eindoordeel
Referenten

Eindoordeel
Referenten

Preadviseur

Uitslag
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# scores
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–
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8.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is integraal nagegaan of, en zo ja in welke mate, het eindoor-
deel van de referent geassocieerd is met de eindoordelen van de preadviseur 
en de commissie, alsmede het eindoordeel van de preadviseur met dat van de 
commissie. Tegelijkertijd zijn de eindoordelen geassocieerd met de al dan niet 
honorering. Uit deze integrale analyse komt naar voren dat het eindoordeel van 
de referent substantieel, maar ook niet meer dan dat, samenhangt met al dan 
niet honorering. Ook blijkt in het model de commissie goed te ‘luisteren’ naar 
de preadviseur. Wanneer de belangrijkste factoren waarop de referent en de pre-
adviseur hun oordeel gebaseerd hebben, aan het gevonden model (zie figuur 8.1) 
worden toegevoegd, dan ontstaat een welhaast perfect beeld van die onderlinge 
associaties. Daarmee wijzigt het beeld dat het eerdere model liet zien, zich enigs-
zins (zie figuur 8.2). Het oordeel van de commissie geeft, zoals in de opzet van 
de procedure is beoogd, de doorslag voor al dan niet honorering. Haar invloed op 
de uitkomst van de procedure is een factor twee groter dan de invloed van de pre-
adviseur en een factor drie groter dan de invloed van de referent. Voorts blijkt uit 
dit (2e) model dat het eindoordeel van de referent nagenoeg perfect bepaald wordt 
door het aantal 1-scores; terwijl het eindoordeel van de preadviseur overwegend 
geleid wordt door de hoeveelheid negatief commentaar en wel met een factor twee 
meer dan het eindoordeel van de referent, de hoeveelheid positieve commentaar, 
en het weerwoord van de aanvrager. De preadviseur heeft het negatief commen-
taar daarmee als het ware (2 tot 2,5 maal) uitvergroot.



Met de integrale analyse heb ik getracht de hoofdlijnen van het oordeelsproces 
adequaat in beeld te krijgen. Daarnaast is een analyse vanuit een andere invals-
hoek verricht, waarin het accent ligt op het optimaal prognosticeren van al dan 
niet honorering. Hierbij wordt de tijdsfasering van het oordeelsproces aangehou-
den, in die zin dat allereerst het prognostische vermogen van het eindoordeel 
onderzocht is. Vervolgens zijn de meest belangrijke ingrediënten van het referen-
tenoordeel aan het model toegevoegd; daarna het eindoordeel van de preadviseur, 
en ten slotte het oordeel van de commissie. In feite is het prognostische vermogen 
van het totale oordeelsproces in vier stappen onderzocht.

Tabel 8.3 Het prognostisch gehalte van oordelen van referenten, adviseur en commissie

Feitelijke honorering Kwaliteit prognostisch gehalte (%)

nee ja

geprogn. hon. geprogn. hon. totaal sensitiviteit specificiteit prognostisch gehalte

nee ja nee ja correct negatief positief

1 143 12 19 35 85 65 92 88 74

2 136 12 16 37 86 70 92 89 76

3 155 1 29 25 86 46 99 84 96

4 153 2 16 38 91 70 99 91 95

ad 1 Model 1: gemiddeld referentenoordeel

ad 2 Model 2: Model 1 inclusief gemiddeld aantal 1-scores, en aantal neg. en pos. commentaar 

ad 3 Model 3: Model 2 inclusief eindoordeel adviseur

ad 4 Model 4: Model 3 inclusief oordeel commissie

Uit deze prognostische analyse komt naar voren dat het referentenoordeel 85% 
van de al dan niet honoreringen correct wist te differentiëren. Het toevoegen van 
de belangrijkste ingrediënten van de referent is feitelijk prognostisch niet van 
belang gebleken, evenmin als het toevoegen van het oordeel van de preadviseur. 
Daarentegen is toevoeging van het oordeel van de commissie wel van belang. De 
kwaliteit van de differentiatie is daarmee gestegen van 85 naar 91%, een verbete-
ring van 40%, hetgeen ik als een niet geringe verbetering beschouw.

Deze bevindingen betreffende de integrale analyse en het opsporen van het 
prognostische vermogen blijven overeind, wanneer het aantal referenten dat 
een oordeel velde over de kwaliteit van de aanvraag mede in beschouwing wordt 
genomen. Deze bevindingen blijven voorts overeind, wanneer rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid dat de preadviseur uit een andere discipline komt 
dan de aanvrager. Tenslotte blijven deze bevindingen overeind, ongeacht welke 
commissie (1, 2, 3 of 4) oordeelde.

Kortom, het oordeelsproces liet zich fraai ontrafelen, en de bevindingen lijken 
overeen te komen met wat ik verwachtte op grond van mijn ervaringen als secre-
taris van de Commissie B&B.
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