
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar
de oordeelsprocessen binnen NWO

van der Valk, L.J.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Valk, L. J. M. (2008). Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische
verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO. [, Universiteit van Amsterdam]. Boom
Juridische uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bezwaar-en-beroep-in-de-praktijk-van-nwo--een-empirische-verkenning-naar-de-oordeelsprocessen-binnen-nwo(e33df7fe-9e57-4272-a272-85c57e1d45ca).html


435

Bijlagen

Bijlagen bij hoofdstuk 5

Formulier 5.1: formulier referenten

Social Science Research Council
Review Form Open Programme 2004

File nr.     REVIEWER NR.:
Main applicant:
Title of the proposal

Qualification

Please give an ‘X ’in the field of your score excellent very good good moderate poor

1. Scientific relevance & quality

What’s the scientific relevance of the proposal?

Is the proposed research ‘innovative’ in its field?

Does it build on existing knowledge and research?

2. Feasibility

Is the problem definition evident?

Is the research problem clearly elaborated?

Is the project feasible?

Description of the work plan?

3. Scientific quality of the applicant(s) and research group

Expertise of the applicant(s) on the research topic?

Quality of the research environment?

4. Expected scientific output

Number and timing of scientific output?

5. Societal relevance (if applicable): How can results …

Be applied in other scientific disciplines?

Be applied in non-scientific environments?

Please give an overall score, which is consistent with the scores above.
The first two criteria are most important.

Qualification

Please give an ‘X ’in the field of your score excellent very good good moderate poor

6. Overall Score

Please substantiate your earlier qualifications in the Comments & Questions part 
below, because it is very difficult for the applicant to respond to scores only. In 
addition the advisory committee needs your comments in order to discuss and 
rank the proposals.
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7.

Comments & Questions

You can use (and extend) this free text area that already lists the criteria.

Note that even excellent scores can contain critical remarks.

1. Scientific relevance & quality

2. Feasibility

3. Scientific quality of the applicant(s) and research group

4. Expected scientific output

5. Societal relevance (if applicable)

6. Reviewers’ overall score

Formulier 5.2: formulier preadviseur

Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Beoordelingscommissie Open Competitie 2004, beoordelingsformulier 

Dossiernummer:
Titel voorstel:
Naam preadviseur:

Nb. Dit formulier wordt niet naar de aanvrager gestuurd, maar dient ter onder-
bouwing van de beoordeling. In geval van een bezwaarschrift zal dit formulier 
geanonimiseerd worden toegevoegd aan het dossier.

I. Overzicht referentenkwalificaties
Geef per criterium aan hoe de referenten de onderstaande criteria hebben beoor-
deeld, door het nummer van de referent in het desbetreffende hokje te plaatsen.

Qualification excellent very good good moderate poor

1. Scientific relevance & quality

What’s the scientific relevance of the proposal?

Is the proposed research ‘innovative’ in its field?

Does it build on existing knowledge and research?

2. Feasibility

Is the problem definition evident?

Is the research problem clearly elaborated?

Is the project feasible?

Description of the work plan?

3. Scientific quality of the applicant(s) and research group
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Expertise of the applicant(s) on the research topic?

Quality of the research environment?

4. Expected scientific output

Number and timing of scientific output?

5. Societal relevance (if applicable): How can results …

Be applied in other scientific disciplines?

Be applied in non-scientific environments?

6. Reviewers’ overall score

II Kwaliteit van de referentencommentaren
Geef hieronder per referent uw indruk van de kwaliteit van het gegeven com-
mentaar (goed, matig, onvoldoende) aan de hand van de hieronder genoemde 
criteria.

uitvoerigheid kritisch vermogen consistentie zakelijkheid

Referent 1

Referent 2

Referent 3

III Beoordeling
Geef alstublieft een beargumenteerde beoordeling aan de hand van de criteria 
Open Competitie 2004, gebaseerd op de referentencommentaren en de door de 
aanvrager daarop gegeven reactie.

1. Wetenschappelijke kwaliteit

2. Haalbaarheid

3. Kwaliteit onderzoeker/onderzoeksgroep

4. Wetenschappelijke output

5. Maatschappelijke relevantie (indien van toepassing)
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6. Weerwoord aanvrager (In hoeverre is het weerwoord van de aanvrager op de referentencommentaren adequaat?)

7. Samenvattend commentaar ten behoeve van feedback naar aanvrager

IV Eindoordeel preadviseur

Stap 1
Gelieve hieronder aan te geven wat uw eindoordeel is, gebaseerd op bovenstaande 
opmerkingen.
A = subsidiabel
B = behoeft verbetering, in deze vorm niet subsidiabel
C = niet subsidiabel

A B C

Stap 2
Alleen in geval een voorstel met een A is gekwalificeerd: gelieve hieronder de A 
nader te specificeren door een X in het betreffende vakje te plaatsen:

excellent excellent - zeer goed zeer goed zeer goed - goed goed

1 1,5 2 2,5 3

V. Eindoordeel commissie (na discussie ter vergadering in te vullen)

A A1 A1,5 A2 A2,5 A3

B

C

Gelieve het formulier op uiterlijk 6 december 2004 te zenden aan (zodat op het 
bureau een eerste overzicht kan worden opgesteld aan de hand van de preadvie-
zen):
Drs. J.S. Voskuilen, secretaris beoordelingscommissie Open Competitie 2004
Email: veurman@nwo.nl
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Bijlage bij hoofdstuk 8

Tabel 8.11 Type bezwaren van categorie II behandeld door de Commissie B&B over 1999 t/m 2006

Type bezwaren ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Sub

Totaal

’06 Totaal

2

1 conflict of interest 0 2 2 3 4 1 12 12

1 1 1 2 5 9 9

2 0 0

2 referentenoordeel

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 1 18

1 1 1 1 2

2 1 1 1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 4 4 13 2 30 5 35

1 0 0

2 0 0

4 spelregels geschonden 0 3 4 6 6 7 7 33 5 38

1 3 2 4 1 1 2 13 3 16

2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 4 8 3 27 2 29

1 1 1 1 2 1 2 8 8

2 0 0

6 motivering ondeugdelijk 0 5 4 3 6 6 10 13 47 11 58

1 1 3 5 10 4 3 4 30 6 36

2 2 2 1 2 3 4 14 14

7 cie gebruikt ref. oordeel 

verkeerd

0 2 5 4 2 4 1 18 4 22

1 1 1 2 2

2 1 1 1 1 4 4

8 te grote discrepantie refs 

en cie 

0 3 1 13 7 11 5 40 7 47

1 1 2 2 1 6 6

2 1 2 1 1 4 9 9

Type bezwaren ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Sub

Totaal

’06 Totaal

9 gang v zaken interview 

incorrect

0 2 6 2 10 5 15

1 1 1 1

2 0 0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 6 5 4 7 10 19 9 60 10 70
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1 1 2 1 4 1 5

2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 10 6 5 16 17 17 12 83 16 99

1 1 1 5 1 2 10 1 11

2 1 1 1 3 3

12 budgettair probleem 0 1 1 1

1 0 1 1

2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 5 8 20 1  21

1 0 0 0

2 0 1 1

totaal 56 54 32 92 80 124 93 531 82 613

zaken van cat. II met 

advies Cie B&B

28 25 18 47 31 37 32 218 29 247

zaken waarin advies Cie 

B&B opgesteld

32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

totaal aantal B&B-zaken 

behandeld

38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1) inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2) 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders 
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Bijlage bij hoofdstuk 9

Tabel 9.11 Type bezwaren van categorie II behandeld door de Commissie B&B over 1999 t/m 2006 

type bezwaren ‘991 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 sub

totaal

‘06 to-

taal
 2

1 conflict of interest 0 2 2 3 4 1 12 12

1 1 1 2 5 9 9

2 0  0

2 referentenoordeel 

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 1 18

1 1 1 1 2

2 1 1  1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 4 4 13 2 30 5 35

1 0 0

2 0  0

4 spelregels geschonden 0 3 4 6 6 7 7 33 5 38

1 3 2 4 1 1 2 13 3 16

2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 4 8 3 27 2 29

1 1 1 1 2 1 2 8 8

2 0  0

6 motivering ondeugdelijk 0 5 4 3 6 6 10 13 47 11 58

1 1 3 5 10 4 3 4 30 6 36

2 2 2 1 2 3 4 14 14

7 cie gebruikt ref. oordeel 

verkeerd

0 2 5 4 2 4 1 18 4 22

1 1 1 2 2

2 1 1 1 1 4  4

8 te grote discrepantie refs 

en cie 

0 3 1 13 7 11 5 40 7 47

1 1 2 2 1 6 6

2 1 2 1 1 4 9 9

9 gang v zaken interview 

incorrect

0 2 6 2 10 5 15

1 1 1 1

2 0  0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 6 5 4 7 10 19 9 60 10 70

1 1 2 1 4 1 5

2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 10 6 5 16 17 17 12 83 16 99

1 1 1 5 1 2 10 1 11

2 1 1 1 3 3
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12 budgettair problem 0 1 1 1

  1 0 1 1

  2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 5 8 20 1  21

  1 0 0 0

  2  0 1 1

Total 56 54 32 92 80 124 93 531 82 613

zaken van cat. II met 

advies Cie B&B

28 25 18 47 31 37 32 218 29 247

 zaken waarin advies Cie 

B&B opgesteld

32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

 totaal aantal B&B-zaken 

behandeld

38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1) inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2) 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders
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Bijlage bij hoofdstuk 10

Tabel 10.1B Aantal ingediende aanvragen, onderscheiden naar uitkomst en geslacht

Jaar

Aanvragen in eerste instantie

ingediend (n) gehonoreerd afgewezen

m v m v m v

N Rij% N rij% n Rij% N rij%

1999 3061 547 969 31.7 121 22.1 2092 68.3 426 77.9

2000 3570 905 1080 30.3 280 45.1 2490 69.7 625 54.9

2001 3143 621 1173 37.3 257 41.4 1970 62.7 364 58.6

2002 3160 898 1310 41.4 402 44.8 1850 58.6 496 55.2

2003 2853 774 1253 43.9 312 40.3 1600 56.1 462 59.7

2004 2770 692 1256 45.3 335 48.4 1514 54.7 357 51.6

2005 3506 1115 1382 39.4 439 39.4 2124 60.4 676 60.6

subtotaal 22063 5552 8423 38.2 2146 38.7 13640 61.8 3406 61.3

2006 2959 926 1195 40.4 393 42.4 1764 59.6 533 57.6

totaal 25022 6478 9618 38.4 2539 39.2 15404 61.6 3939 60.8
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Tabel 10.2B Percentage afgewezen aanvragen afkomstig van vrouwen, onderscheiden naar NWO-

gebied

NWO-gebied Jaar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ALW N in 250 440 388 851 558 399 433
%v in 6.0 6.8 12.6 14.6 15.6 15.3 22.9

n af 155 365 299 578 408 260 285

%v af 6.5 5.5 12.0 13.0 16.7 15.8 23.2

EW/CW/N n in 1670 490 758 648 559 571 699

%v in 11.4 4.1 6.7 9.1 9.7 8.4 10.2

n af 1110 335 491 465 331 378 455

%v af 15.3 3.0 6.9 8.6 9.7 8.5 10.3

GW n in 270 215 254 329 346 265 456

%v in 29.6 20.9 19.3 23.1 29.2 26.0 29.8

n af 190 135 155 149 194 109 237

%v af 28.9 25.9 18.1 24.2 37.1 24.8 30.4

MAGW n in 500 645 626 571 489 780 812

%v in 18.0 28.7 13.7 30.0 28.2 21.7 32.4

n af 380 475 478 371 344 495 567

%v af 18.4 15.8 13.2 30.2 31.4 23.6 33.3

MW n in 550 700 701 533 473 164 621

%v in 26.7 27.1 20.5 20.1 30.2 41.5 35.3

n af 400 560 506 405 364 117 496

%v af 31.8 8.9 20.8 15.8 31.3 40.2 34.7

Overig n in 368 1985 1225 1168 1202 1283 1600

%v in 6.8 29.9 19.8 29.6 20.9 21.6 20.4

n af 283 1245 593 655 421 512 760

%v af 10.6 27.3 16.5 23.5 18.9 18.2 17.1



445

Bijlagen

Tabel 10.3B Aantal ingediende aanvragen, onderscheiden naar uitkomst, gender en onderzoeksgebied

Jaar Nwo-gebied Aanvragen in eerste instantie
ingediend gehonoreerd afgewezen

2003

ALW 471 87 131 27.8 19 21.8 340 72.2 68 78.2
CW+EW+N 505 54 206 40.8 22 40.7 299 59.2 32 59.3

GW 245 101 112 45.7 40 39.6 205 54.3 72 60.4

MAGW 351 138 115 32.8 30 21.7 236 67.2 108 78.3

MW 330 143 80 24.2 29 20.3 250 75.8 114 79.7

overige geb. 951 251 609 64.0 172 68.5 342 36.0 79 31.5

Subtotaal 2853 774 1253 43.9 312 40.3 1600 56.1 462 59.7

2004 ALW 338 61 119 35.2 20 32.8 219 64.8 41 67.2

CW+EW+N 523 48 177 33.8 16 33.3 346 66.2 32 66.7

GW 196 69 114 58.1 42 60.9 82 41.9 27 39.1

MAGW 611 169 233 38.1 52 30.8 378 61.9 117 69.2

MW 96 68 26 27.1 21 30.9 70 72.9 47 69.1

overige geb. 1006 277 587 58.3 184 66.4 419 41.7 93 33.6

Subtotaal 2770 692 1256 45.3 335 37.6 1514 54.7 357 62.4

2005 ALW 334 99 115 34.4 33 33.3 219 65.6 66 66.6

CW+EW+N 628 71 220 35.0 24 33.8 408 65.0 47 66.2

GW 320 136 155 48.4 64 47.1 165 51.6 72 52.9

MAGW 549 263 171 31.1 74 28.1 378 68.9 189 71.9

MW 402 219 78 19.4 47 21.5 324 80.6 172 78.5

overige geb. 1273 327 643 50.5 197 60.2 630 49.5 130 39.8

Subtotaal 3506 1115 1382 39.4 439 39.4 2124 60.6 676 60.6

totaal 1999-2005 22063 5552 8423 38.1 2146 38.7 13640 61.9 3406 61.3

2006 ALW 367 116 132 36.0 37 31.9 235 64.0 79 68.1

CW+EW+N 633 76 205 32.4 29 38.2 428 67.6 47 61.8

GW 212 108 91 28.4 35 32.4 121 71.6 73 67.6

MAGW 505 201 141 27.9 55 27.4 364 72.1 146 72.6

MW 272 116 63 23.2 29 25.0 209 76.8 87 75.0

overige geb. 970 309 563 58.0 208 67.3 407 42.0 101 32.7

Subtotaal 2959 926 1195 40.4 393 42.4 1764 59.6 533 57.6

totaal generaal 25022 6478 9618 38.4 2539 39.2 15404 61.6 3939 60.8
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Bijlage bij Hoofdstuk 12: enquêtemateriaal (3 vragenlijsten)

VRAGENLIJST I

(toegezonden aan bezwaarden die de hele bezwaar- of beroepsprocedure hebben 
doorlopen)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’. 

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp?
leeftijd: .......... jaar;     man     vrouw
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Bent u vóórafgaand aan de indiening van uw bezwaarschrift ingeschakeld 
geweest door NWO in het kader van een NWO-beoordelingsprocedure:
– als externe beoordelaar/referent?    ja  nee
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie?  ja  nee
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?   ja  nee

3.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het onderzoeksvoorstel met 
betrekking waartoe u in bezwaar bent gekomen?
a. uzelf:  aantal dagen: ...........................
b. in totaal:          aantal dagen: ...........................

4. Hoe groot schatte u de kans op honorering?
a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel?
uiterst groot uiterst klein
b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift?
uiterst groot uiterst klein

5.  Heeft u geaarzeld of u wel in bezwaar zou gaan?
in het geheel 
niet

in hoge mate
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6.  Bent u tevreden over de wijze waarop uw bezwaar procedureel is afgewik-
keld?
uiterst 
tevreden

uiterst 
ontevreden

7.  Heeft u het gevoel gehad dat uw bezwa(a)ren – van welke aard ook – ter 
sprake konden komen tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift?

 ja
 nee, want ..............................................................................................................

.................................................................................................................................... 

8.  Heeft de Bezwarencommissie volgens u begrepen wat de essentie van uw 
bezwaar was?
uiterst 
begrepen

uiterst 
onbegrepen

9.  Zijn álle facetten van uw bezwaarschrift afdoende aan de orde gekomen?
 ja
 nee, want ..............................................................................................................

....................................................................................................................................

10.  (Deze vraag behoeft niet ingevuld te worden door ZonMW-aanvragers.)
U heeft gebruik gemaakt van uw bezwaarrecht. Daarnaast bestond ook 
de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen in de afwij-
zingsbrief?

 nee
 ja, in plaats van indiening van een bezwaarschrift, want ..............................

....................................................................................................................................
 ja, náást indiening van een bezwaarschrift, want ...........................

.....................................................................................................................

................................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen:
a. voor de voortgang van uw onderzoek?
grote gevolgen geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
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12.  U heeft ervaren hoe een bezwaarprocedure werkt. Zou u daardoor, indien 
u zich opnieuw in een soortgelijke situatie bevindt, wederom in bezwaar 
komen?

 ja
 nee, want ..............................................................................................................

....................................................................................................................................

13.In welke van de onderstaande uitspraken kunt u zich vinden? 
(U mag slechts één antwoord aankruisen.)

de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij
de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   

  nadere verfijning
de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14. Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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VRAGENLIJST II

(toegezonden aan bezwaarden die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrok-
ken)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’.  

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp?
leeftijd: .......... jaar;     man     vrouw
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Heeft u de afgelopen 10 jaar wel eens een bezwaarprocedure doorgezet bij 
NWO?

 ja     nee

3.  Bent u door NWO ooit ingeschakeld geweest in het kader van een NWO-
beoordelingsprocedure:
– als externe beoordelaar/referent?    ja  nee
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie?  ja  nee
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?   ja  nee

4.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het onderzoeksvoorstel met 
betrekking waartoe u in bezwaar bent gekomen?
a. uzelf:  aantal dagen: ...........................
b. in totaal:          aantal dagen: ...........................                

5.  Hoe groot schatte u de kans op honorering?

      a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel?
uiterst groot uiterst klein
b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift?
uiterst groot uiterst klein

6.  Heeft u geaarzeld of u wel in bezwaar zou gaan?
in het geheel 
niet

in hoge mate
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7.  Heeft een of meerdere van de volgende redenen meegespeeld bij uw besluit 
om uw bezwaarschrift in te trekken?

de hoeveelheid extra informatie verkregen van NWO/ZonMW na   
indiening van het bezwaarschrift
de kans om in tweede instantie alsnog voor honorering in aanmerking 
te komen loont, achteraf bezien, de moeite niet
er blijkt in bezwaar geen discussie over de inhoud van het voorstel plaats 
te vinden
de afhandeling van mijn bezwaren lijkt een formaliteit
door mijn bezwaar door te zetten, nemen de toekomstige kansen op 
een NWO-subsidie af

8.  Hoe tevreden was u over de wijze waarop uw onderzoeksaanvraag tijdens het 
primaire beoordelingsproces is afgewikkeld?
uiterst 
tevreden

uiterst 
ontevreden

9.  Wat vond u van de motivering van het afwijzingsbesluit?
uiterst 
correct

inhoudelijk 
incorrect

uiterst 
informatief 

geenzins 
informatief

10.  (Deze vraag behoeft niet ingevuld te worden door ZonMW-aanvragers.) 
U heeft een bezwaarschrift ingediend en dat vervolgens ingetrokken. Daar-
naast bestond ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen 
in de afwijzingsbrief?

 nee
 ja, in plaats van indiening van een bezwaarschrift, want .....................

...........................................................................................................................

....................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen:
a. voor de voortgang van uw onderzoek?
grote gevolgen geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
grote gevolgen geen gevolgen
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12.  Hoe groot schat u de kans in om in de toekomst ooit bij NWO in bezwaar te 
komen?
uiterst groot uiterst klein

13.  Welke van onderstaande uitspraken is volgens u de meest juiste? 
(U mag slechts één hokje aankruisen.)

de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij
de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   
nadere verfijning
de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14.  Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces?
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................



VRAGENLIJST III

(toegezonden aan afgewezen aanvragers die niet in bezwaar/beroep zijn geko-
men)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’.   

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp?
leeftijd: .......... jaar;     man     vrouw
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Heeft u de afgelopen 10 jaar wel eens een bezwaarschrift ingediend bij 
NWO?

 ja     nee

3.  Bent u door NWO ooit ingeschakeld geweest in het kader van een NWO-
beoordelingsprocedure:
– als externe beoordelaar/referent?    ja  nee
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie?  ja  nee
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?   ja  nee      

4.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het in de aanbiedingsbrief bij 
deze vragenlijst bedoelde onderzoeksvoorstel?
a. uzelf:  aantal dagen: ...........................
b. in totaal:          aantal dagen: ...........................                       

5.  Hoe groot schatte u de kans op honorering?      
a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel?
uiterst groot uiterst klein
b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift?
uiterst groot uiterst klein

6.  Heeft u er wel eens aan gedacht om in bezwaar te gaan?
in het geheel 
niet

in hoge mate
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7.  Heeft een of meerdere van de volgende redenen meegespeeld bij uw besluit 
om geen gebruik te maken van uw bezwaarrecht? 

de kans om in tweede instantie alsnog voor honorering in aanmerking 
te komen, loont de moeite niet
er vindt in bezwaar geen discussie over de inhoud van mijn voorstel 
plaats de afhandeling van mijn bezwaren is een formaliteit
door in bezwaar te gaan nemen de toekomstige kansen op een NWO-
subsidie af

8.  Hoe tevreden was u over de wijze waarop uw onderzoeksaanvraag tijdens het 
primaire beoordelingsproces is afgewikkeld?
uiterst 
tevreden

uiterst 
ontevreden

9.  Wat vond u van de motivering van het afwijzingsbesluit?
uiterst 
correct

inhoudelijk 
incorrect

uiterst 
informatief 

geenzins 
informatief

10.  U heeft geen gebruik gemaakt van uw bezwaarrecht. Daarnaast bestond 
ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen in de afwij-
zingsbrief?

nee
ja, want .................................................................................................................

....................................................................................................................................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen:      
a. voor de voortgang van uw onderzoek?
grote gevolgen geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
grote gevolgen geen gevolgen

12.  Hoe groot schat u de kans in om in de toekomst ooit bij NWO in bezwaar te 
komen?
uiterst groot uiterst klein
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13.  Welke van onderstaande uitspraken is volgens u de meest juiste? 
(U mag slechts één hokje aankruisen.)

de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij
de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   
nadere verfijning
de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14.  Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Bijlage bij Hoofdstuk 14: Interviewprotocol1

Indien het de bedoeling mocht zijn dat het interview (tevens) ten doel heeft kan-
didaten met een minimum aan leiderschapskwaliteiten te selecteren, dan zou 
met betrekking tot het interview gedacht kunnen worden aan opname in de bro-
chure van de volgende subcriteria waaraan de persoon van de onderzoeker zou 
moeten voldoen:

identiteit c.q. taakinhoud c.q. expertisegebied;

De kandidaat dient bij de uitnodiging voor het interview een kopie te verkrijgen 
van de voorlopige prioriteringslijst teneinde diens uitgangspositie bij aanvang 
van het af te nemen interview duidelijk te maken. Dat kan helpen te hoge ver-
wachtingen te voorkomen bij interviewkandidaten die op dat moment onderin 
de voorlopige prioriteringslijst staan. Gezien de klachten van kandidaten over de 
lichaamstaal van sommige interviewers, verdient het vastleggen van het inter-
view op video (in plaats van geluidsband en met toestemming van de kandidaat) 
de voorkeur. Aan het begin van het interview dient (nog eens) duidelijk gemaakt 
te worden waarvoor het interview bedoeld is, wat de spelregels zijn, en hoeveel 
tijd een en ander in beslag neemt. De kandidaat dient gevraagd te worden of een 
en ander duidelijk is dan wel of hij/zij nog vragen heeft. Deze introductie mag 
niet gaan ten koste van de (ruimschoots van te voren opgegeven) beschikbare 
interviewtijd.

Het interview dient semi-gestructureerd te zijn, hetgeen wil zeggen dat de grote 
lijn van wat aan de orde dient te komen, vooraf vast staat, en dat open vragen ( bijv. 
hoe denkt u het onderzoeksteam aan te sturen?) afgewisseld kunnen worden met 
gesloten vragen (bijv. bent u een team player of veeleer een leider die dicteert wat 
er gedaan moet worden?).

1 Van den Broek, Derijcke en Wijchers 2004; Derijcke 2002; Deems 1999, en Nijenhuis 2006.
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Het is voor de interviewcommissie van belang dat zij vooraf inzicht krijgt in de 
validiteit (i.e. meet je echt wat je wilt meten?; krijg je goed zicht op waarop je zicht 
wilt krijgen?) en de betrouwbaarheid (heb je betrouwbaar gemeten wat je wilt 
meten?) van het af te nemen interview. Zolang niet is aangetoond dat het met 
die validiteit en betrouwbaarheid in orde is, is het trekken van conclusies uit het 
interview een hachelijke zaak. De betrouwbaarheid kan worden vastgesteld aan 
de hand van de mate waarin de beoordelaars in hun beoordelingen, in onafhan-
kelijkheid, tot een zelfde oordeel komen. De validiteit van de te meten kwaliteiten 
van de kandidaat (bijv. inspirerend vermogen) dient tevoren getoetst te worden 
aan de hand van objectieve externe criteria of gevalideerde psychologische testen 
die over die kwaliteiten (in ons voorbeeld inspirerend vermogen) gaan.

Verder dienen de leden van de interviewcommissie, en de interviewers in het 
bijzonder, zich het volgende interviewprotocol eigen te hebben gemaakt:
– alleen ter zake doende vragen;
– gesprek in de hand houden, ofschoon de aanvrager het gevoel kan hebben dat 

hij het gesprek leidt;
– juiste balans en timing van open en gesloten vragen;
– weten wanneer door te vragen;
– goed luisteren;
– parafraseer, concretiseer, vat samen om te toetsen of de aanvrager goed begre-

pen wordt;
– vraag ook wat hij ervan vindt dan wel iets toe te voegen of te wijzigen heeft;
– geen suggestieve vragen;
– empathische opstelling is vereist (geen sympathie of antipathie).

Veel voorkomende valkuilen:
– Eerste indruk. Deze kan zeer misleidend zijn. Het is van groot belang deze 

op te schrijven, en na te gaan of die indruk het verdere verloop van het in-
terview (grotendeels) bepaalt en ook het eindoordeel.

– Availability heuristic. Het verhaal van de aanvrager is heel herkenbaar om-
dat men dat eerder meegemaakt heeft. Die herkenbaarheid hoeft geen en-
kele zeggingskracht te hebben c.q. niet gestoeld te zijn om de objectieve 
realiteit.

– Halo-effect. De interviewer heeft de neiging relatief veel gewicht aan een 
opvallend positief punt te leggen, hetgeen zou kunnen leiden tot het op een 
hoger voetstuk plaatsen van de aanvrager dan objectief gerechtvaardigd is.

– Horn-effect. Dit effect is het omgekeerd van Halo-effect. De aanvrager wordt 
onder gekwalificeerd. De aanvrager heeft een zeer gevarieerd CV, waarbij 
de vraag zou kunnen opkomen: wat is de rode draag van dat CV: er zit geen 
visie achter, zou men kunnen concluderen.
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– Carry-over effect. De beoordeling van de kandidaat is (deels) afhankelijk van 
de voorgaande beoordelingen van kandidaten. Er zijn nu zoveel kandidaten 
erdoor gekomen, het wordt tijd voor een (onbewuste) afwijzing. Het omge-
keerde kan evenzeer optreden, er zijn zojuist twee kandidaten afgewezen, 
het wordt tijd voor een acceptatie.

– Vragen over sterke en zwakke kanten van de persoon. Hier ligt een bron van 
vooroordelen. Men moet zich dan heel goed van bewust zijn wat men daar-
mee wilt bereiken c.q. welke uitspraken men daarmee denkt te kunnen 
doen. Invalide conclusie en onbetrouwbare beoordeling van relevante be-
grippen liggen op de loer!

– Recency-effect. De laatste indrukken bepalen het uiteindelijk beeld die men 
van ene kandidaat heeft, en bijgevolg het eindoordeel.

Er zijn twee strategieën om zich teweer te stellen tegen bovengenoemde valkui-
len:
1. Iedere interviewer dient diens aanvankelijke indruk c.q. oordeel consequent 

in twijfel te trekken en op zoek te gaan naar weerlegging van de voorlopige 
indruk en/of oordeel (falsificatie principe), en juist niet op zoek te gaan naar 
bevestiging (principe van confirmatie).

2. De verschillende elementen van het interview dienen in onderlinge samen-
hang te worden ‘getoetst’ op consistentie c.q. geloofwaardigheid. Dan zal bij-
voorbeeld blijken dat vele jobs van korte duur veeleer duiden op bijv. auto-
riteitsconflicten in plaats van een streven naar een gevarieerde loopbaan dat 
gestoeld zou zijn op een zekere visie.

De totstandkoming van het oordeel
Het kan zijn dat de bepaalde interviewer – kan de voorzitter zijn, kan een ander 
zijn – (on)bewust overwicht heeft op de andere interviewers c.q. overwicht tracht 
te verwerven. Daarom wordt aanbevolen dat de leden van de interviewcommissie 
na afloop van het interview – even zo vaak als van hen een oordeel verwacht 
wordt – in onafhankelijkheid dat oordeel vellen met inbegrip van een zekerheids-
oordeel. Dat zekerheidsoordeel zou geformuleerd kunnen worden in de geest 
van: Hoe zeker bent u van uw oordeel? (in percentages aangeven). Het zal verder 
afhangen van het doel dat men met het interview tracht te bereiken of met één 
oordeel (variërend van ‘geschikt’ tot ‘ongeschikt’) en een eindprioritering van de 
commissie kan worden volstaan. Indien het om een deeloordeel gaat dat dient te 
worden ingepast in het totale (absolute) oordeel als resultaat van de schriftelijke 
beoordelingsfase en vervolgens geprioriteerd moet worden, gaat het feitelijk om 
drie oordelen. Het verslag van de interviewcommissie dient op dit punt transpa-
rant te zijn.
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Mocht tenslotte het interview in bepaalde gevallen geen duidelijke uitkomst ople-
veren, dan zou het te overwegen zijn om via een professionele assessment test tot 
een uitkomst te komen.


