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Hoe Verminderen we de Aanvraagdruk? 
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Uitgangspunten 

Vernieuwingsimpuls en vrije competitie handhaven 
 
Honoreringspercentages op dit moment te laag 

– Inefficiënt 

– Slecht voor kwaliteit selectieproces 

– Creëert bij onderzoekers stress, onzekerheid, enz.  

– Primair doel wordt VI beurs, goed onderzoek wordt secundair 

 
Doel: honoreringspercentages minimaal 25% 
 



Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 

Plasterk-korting 
Onvoldoende stimulans voor universiteiten om 
aantal aanvragen te beperken 

– Waarom iemand afraden om in te dienen wanneer 
faculteit het geld hard nodig heeft, en selectie deels 
een loterij is? 

Onvoldoende stimulans voor NWO om in te grijpen: 
– We kunnen onderzoekers toch niet verbieden om in te 

dienen? De beste ideeën moeten winnen! 
– Hoge aanvraagdruk als argument voor extra 

financiering 



Hoe vergroten we honoringspercentages? 
1. Voorselectie 

 
2. Alleen excellente voorstellen kunnen opnieuw worden ingediend 

 
3. Duidelijke criteria voor indiening, bijvoorbeeld toppublicaties 

 
4. Aleen bepaalde groepen onderzoekers kunnen indienen 

 
5. Meer geld voor NWO 

 
6. Geld herverdelen binnen NWO 

 
7. Meer geld voor universiteiten 

 
 
 
 



Voorstel 

Iedere universiteit kan jaarlijks evenveel VI voorstellen 
indienen als het totaal aantal voorstellen dat bij deze 
universiteit de afgelopen vier jaar is geaccepteerd 

 
Voordelen: 

Acceptatiekans 25% 
In belang universiteiten om beste voorstellen in te dienen 
Universiteiten kunnen meewegen wie ze een vaste baan willen 
geven, welke voorstellen passen in profiel, type onderzoeker waar 
behoefte aan is,.. 
 



Focus nog meer op kwaliteit 

Bepaal kwaliteit van onderzoekers op basis van de 3 beste publicaties 
bij een Veni (resp. 5 publicaties bij Vidi en 7 publicaties bij Vici) 
 
 
Schrap eis dat je maximaal 3 jaar geleden moet zijn gepromoveerd 
bij het indienen van een Veni (8 jaar bij Vidi en 15 jaar bij Vici). 
Iedereen zonder vaste aanstelling / tenure track kan maximaal 2x 
indienen bij Veni (iedere UD bij Vidi en iedere UHD/HL bij Vici) 



De aanvraagdruk moet omlaag 

 
 
 
Onze ideeen bepalen wat er gaat gebeuren! 
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