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Inleiding en doel

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste
vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Anno 2017 is
het percentage vrouwelijke hoogleraren met 18% nog altijd één van de laagste in
Europa. Zonder extra maatregelen zal er pas in 2054 een evenwichtige man-vrouw
balans onder hoogleraren zijn bereikt1. Als extra impuls voor het benutten van alle
wetenschappelijk talent in Nederland heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap dan ook besloten eenmalig M€ 5 beschikbaar te stellen voor de
benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren. Met deze extra investering in het
‘Westerdijk-jaar’ worden universiteiten aangespoord om meer werk te maken van
het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren, bovenop de streefcijfers die
zij zich voor 2020 hebben gesteld. NWO voert dit programma voor het ministerie uit.
Het doel van het programma Westerdijk Talentimpuls is het vergroten van het aantal
vrouwelijke hoogleraren en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de
wetenschappelijke top.
Het programma biedt universiteiten de mogelijkheid om premies aan te vragen als
zij vrouwelijke onderzoekers benoemen tot hoogleraar. Gezien het doel van 100
extra vrouwelijke hoogleraren, zijn vrouwelijke onderzoekers die reeds als
(deeltijd)hoogleraar aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn, van deelname
in dit programme uitgesloten.
Het beschikbare bedrag van M€ 5 is bestemd voor de benoeming van 100
vrouwelijke hoogleraren. Per benoeming is een bedrag van € 50.000 beschikbaar.

Wie kan aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door Colleges van Bestuur van de hieronder
vermelde universiteiten.
Voor de verdeling van de 100 posities over de universiteiten is een verdeelsleutel
afgesproken, die in onderstaande tabel wordt weergegeven. Aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.
Aantal aanvragen
Universiteit Leiden

10

Universiteit Utrecht

17

Rijksuniversiteit Groningen

9

Erasmus Universiteit

7

Universiteit Maastricht

8

Universiteit van Amsterdam

11

Vrije Universiteit Amsterdam

8

Radboud Universiteit

6

Tilburg Universiteit

4

Technische Universiteit Delft

6

Technische Universiteit Eindhoven

3
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http://www.lnvh.nl/files/downloads/386.pdf.
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Universiteit Twente

4

Wageningen Universiteit

5

Open Universiteit

2

Universiteiten mogen ook meer dan het in de tabel opgenomen aantal aanvragen
indienen. Indien na het verstrijken van de deadline nog niet alle 100 benoemingen
gerealiseerd zijn, worden de resterende posities verdeeld over die universiteiten die
meer aanvragen hebben ingediend dan de afgesproken verdeelsleutel. Voor de
toekenning van de resterende middelen zal de verdeling over de disciplines
meegewogen worden.

Wat kan aangevraagd worden
Per benoeming kan een bedrag van € 50.000 aangevraagd worden. Dit bedrag kan
besteed worden aan salarismeerkosten die met de bevordering van UD/ UHD naar
hoogleraar gepaard gaan, of het kan worden toegevoegd aan het onderzoeksbudget
van de benoemde hoogleraar.
Voor de benoeming van een nieuwe vrouwelijke hoogleraar kan een universiteit
putten uit het eigen wetenschappelijk talent, maar er kan ook geworven worden bij
andere instellingen in binnen- en buitenland. Voorwaarde is dat de wetenschapper in
kwestie nog niet als hoogleraar aan een Nederlandse universiteit verbonden is.
De benoemingen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Het betreft hoogleraren met een reguliere aanstelling;
- De duur van de benoeming is minimaal 5 jaar, met uitzicht op een vast
dienstverband als hoogleraar;
- De benoemingen zijn gedaan ná 10 februari 2017;
- De omvang van de aanstelling bedraagt minimaal 0,4 fte;
- Het betreft extra benoemingen bovenop de reeds met de universiteiten
overeengekomen streefcijfers. Dit blijkt uit een verhoging van het aantal
vrouwelijke hoogleraren in 2020 bovenop de streefcijfers;
- De universiteiten zorgen voor een evenwichtige verdeling van de benoemingen
over de faculteiten.

Wanneer kan aangevraagd worden
Aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 februari 2018, 13:59 uur.

Het opstellen van de aanvraag

-

Vul het aanvraagformulier in (beschikbaar middels het online
aanvraagsysteem ISAAC of via de website van NWO);

-

Voeg als bijlagen een kopie van het dienstverband vóór benoeming toe,

-

evenals een kopie van de benoemingsbrief;
Per benoeming dient één aanvraagformulier ingediend te worden.

Subsidievoorwaarden
Op alle aanvragen is de NWO Regeling Subsidies van toepassing.
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Het indienen van een aanvraag
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC.
Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAACaccount in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient
hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele
aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een
account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een
aanvraag in te dienen.
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te
voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for
proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden
ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC
helpdesk, zie de paragraaf Contact.

Procedure
NWO zal de aanvragen toetsen aan de voorwaarden die gesteld worden aan de
benoeming, zoals verwoord onder “Wat kan aangevraagd worden”.
Universiteiten blijven zelf verantwoordelijk voor de benoeming van hoogleraren,
en zorgen voor een evenwichtige verdeling over de faculteiten.
NWO monitort de toekenningen per universiteit en communiceert hierover met
de VSNU. De VSNU monitort vervolgens de door de universiteiten opgestelde
streefcijfers.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over Westerdijk Talentimpuls en deze call for proposals
neemt u contact op met:
 Isabel van der Heiden, telefoon +31 (0)70 344 07 20, e-mail
westerdijkimpuls@nwo.nl.
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de
ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies
vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail
stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een
reactie.
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