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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In de wetenschap zijn minderheden ondervertegenwoordigd. De Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van OCW 

zijn een groot voorstander van diversiteit en maken zich zorgen over het talent dat 

voor de wetenschap verloren gaat. Waar ligt het aan?  

Om hiervan een beeld te krijgen heeft NWO in 2002 een onderzoek laten uitvoeren 

naar de vertegenwoordiging van en ervaringen bij allochtone onderzoekers aan de 

universiteiten. Een enquête onder de medewerkers toonde aan dat 

minderheidsgroepen – en met name de klassieke minderheidsgroepen, zoals Turken, 

Marokkanen, Surinamers en Antillianen – in de wetenschappelijk staf nauwelijks 

vertegenwoordigd waren. Daar stond tegenover dat de instroom van studenten uit 

deze groepen de laatste jaren gestaag was toegenomen en dat de uitval afnam. De 

doorstroming van afgestudeerden naar een promotieplaats bleek echter moeilijk te 

zijn. Enerzijds wisten academische instellingen kandidaten uit 

minderheidsgroeperingen nog niet goed op te sporen en aan zich te binden; 

anderzijds bleken deze kandidaten zelf vaak onvoldoende geïnformeerd en ontbrak 

het hen aan het juiste netwerk.  

 

NWO en het ministerie van OCW hebben op basis van het onderzoek een programma 

ontwikkeld dat tot doel heeft meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de 

wetenschap te laten instromen. Mozaïek is in 2004 van start gegaan. Van 2004 t/m 

2010 hebben meer dan 900 studenten een aanvraag ingediend waarvan 128 werden 

gehonoreerd. In aanvulling daarop hebben universiteiten promotieplaatsen 

beschikbaar gesteld voor subsidiabele kandidaten die vanwege het beperkte budget 

niet door NWO gehonoreerd konden worden. Op deze wijze hebben ongeveer 23 

kandidaten additioneel een promotieplaats verworven. De eerste 

Mozaïekpromovendus promoveerde in 2008 cum laude. Gelet op de grote 

belangstelling voor het programma en de hoge kwaliteit van de aanvragen is 

besloten om Mozaïek voort te zetten. 

 

In 2012 zal Mozaïek worden geëvalueerd, en wordt besloten over continuering van 

het programma. Bij eerdere evaluatie bleek het programma goed te worden 

gewaardeerd en een behoorlijke impact te hebben opgebouwd. Het evaluatierapport 

2008 is beschikbaar op de website van Mozaïek (www.nwo.nl/mozaiek). 

1.2 Beschikbaar budget 

Voor de Mozaïekronde van 2012 stellen NWO en het ministerie van OCW ieder  

2 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 20 promotieplaatsen worden 

gefinancierd. Daarnaast is de verwachting dat de universiteiten zelf extra 

promotieplaatsen beschikbaar zullen stellen voor zeer goede kandidaten.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze Call for Proposals is geldig voor de Mozaïek ronde van 2012. De Call for 

Proposals is online gepubliceerd op 31 oktober 2011.   

http://www.nwo.nl/mozaiek
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2 Doel 

Mozaïek heeft tot doel meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in te laten stromen in 

de wetenschap. NWO en het ministerie van OCW hopen dat de succesvolle kandidaten ook 

op de lange termijn actief zullen blijven in de Nederlandse wetenschap en dat ze daar een 

voorbeeldfunctie zullen vervullen.  
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Een aanvrager moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen: 

 

1. Beide ouders van de aanvrager zijn geboren in een van de doelgroeplanden (zie 

overzicht achterin brochure),  

of: 

zowel de kandidaat zelf als minimaal één van de ouders is geboren in een van deze 

landen. 

 

2. De aanvrager is afgestudeerd of laatstejaars student1 bij een Nederlandse 

universiteit en heeft de volledige universitaire opleiding in Nederland gevolgd.  

 

Op deze voorwaarde zijn uitzonderingen mogelijk: 

  

2a. Als een aanvrager geen Nederlands BA diploma heeft maar wel een Nederlands 

(universitair) MA diploma is een aanvullende voorwaarde dat de aanvrager op 31 

januari 2012 aantoonbaar minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig is geweest. 

 

2b. Als een aanvrager geen enkel Nederlands universitair diploma heeft (of enkel 

een Nederlands BA) vraagt NWO de kandidaat om het buitenlandse MA diploma door 

het Nuffic te laten beoordelen. Het buitenlands MA diploma moet door het Nuffic 

beoordeeld zijn als minimaal gelijkwaardig aan een Nederlands universitair MA. Ook 

hierbij geldt de aanvullende voorwaarde dat op 31 januari 2012 aantoonbaar 

minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig is geweest. 

 

3. Alleen afgestudeerden die op het moment van toekenning van de beurs nog niet 

op een promotieplek zijn aangesteld, kunnen een aanvraag indienen.  

 

Kandidaten die al eerder hebben deelgenomen aan de Mozaïekworkshops, mogen 

voor de ronde 2012 opnieuw een korte aanvraag indienen als zij aan de 

bovenstaande eisen voldoen. Als zij opnieuw worden geselecteerd voor nadere 

uitwerking van het voorstel, ontvangen ze geen uitnodiging voor de workshops. Wel 

moeten zij een nieuw uitgewerkt onderzoeksplan indienen en dit aan de 

beoordelingscommissie presenteren. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

De toe te kennen persoonsgebonden lump sum subsidies bedragen voor de 

promotieplaats maximaal € 200.000 (op basis van de personele kosten van een 

vierjarige promovendusaanstelling en een zeer beperkt bedrag aan bijbehorende 

onderzoekskosten). 

 

De subsidies worden door NWO gefinancierd. De Nederlandse universiteit staat 

garant voor eventuele meerkosten, facilitaire voorzieningen en begeleiding.    

                                                    

 

 
1 De afstudeerdatum moet uiterlijk in 2012 plaatsvinden. 
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3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De korte aanvragen moeten uiterlijk 31 januari 2012 (23:59 uur) bij NWO worden 

ingediend. De uitgewerkte aanvragen moeten uiterlijk 22 mei 2012 (23:59 uur) bij 

NWO worden ingediend. Alleen kandidaten die op basis van hun korte aanvraag zijn 

uitgenodigd om hun aanvraag uit te werken, kunnen een uitgewerkte aanvraag 

indienen. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

De aanvraag moet in het Engels worden geschreven. De aanvraag bestaat uit het 

aanvraagformulier en maximaal twee aanbevelingsbrieven. De brieven mogen zowel 

in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. NB: aanbevelingsbrieven zijn de 

enig mogelijke bijlagen. Andere bijlagen neemt NWO niet in behandeling.  

 

In het elektronische aanvraagsysteem van NWO vult u eerst een factsheet in, 

waarna u het aanvraagformulier en de bijlagen kunt toevoegen.    

Aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier vindt u op www.nwo.nl/mozaiek. Het aanvraagformulier 

bevat: 

 curriculum vitae (CV) van de kandidaat  

 korte, duidelijke beschrijving van één onderzoeksidee (maximaal 500 woorden, 

exclusief referenties!) 

Aanbevelingsbrieven 

Bij de aanvraag voegt u minimaal één aanbevelingsbrief: een ondertekende 

aanbevelingsbrief van de beoogd promotor (in pdf). De brief mag zowel in het 

Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. Deze promotor moet als hoogleraar 

verbonden zijn aan een van de Nederlandse universiteiten met een taakstelling op 

het gebied van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Naast de brief van de promotor kunt u nog maximaal één extra aanbevelingsbrief 

bijvoegen. Dat kan een brief zijn van de beoogd begeleider. Maar als promotor en 

begeleider dezelfde zijn, kan dat bijvoorbeeld ook een scriptiebegeleider zijn. 

 

In de schriftelijke en ondertekende aanbeveling dragen hoogleraar en begeleider2 de 

kandidaat bij NWO voor. Deze aanbeveling gaat in op de persoonlijke kwaliteit van 

de kandidaat en wordt door NWO in de beoordeling van de kandidaten meegewogen. 

De hoogleraar en begeleider committeren zich om al in het workshoptraject de 

kandidaat te ondersteunen bij het uitwerken, schrijven en presenteren van de 

onderzoeksaanvraag. Bij de eventuele subsidietoekenning door NWO committeert de 

hoogleraar zich als promotor op te treden en committeert de begeleider zich om het 

onderzoek verder te begeleiden. 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

 Toetsing aan formele vereisten 

Om voor de procedure in aanmerking te komen, moet elke aanvraag voldoen aan de 

vereisten zoals die in de brochure beschreven staan. Aanvragen die hieraan niet 

                                                    

 

 
2
 Hoogleraar en begeleider kunnen ook dezelfde persoon zijn. 
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voldoen, worden niet verder behandeld. Lees deze brochure daarom zorgvuldig, als 

ook de toelichting op het aanvraagformulier. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 

aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 

behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via 

zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 

 

Indien de hoofdaanvrager nog geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een 

dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op 

tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Iris account heeft, hoeft 

deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Bij het aanmaken van uw Irisaccount vraagt het Iris systeem om de organisatie aan 

te geven waar u werkzaam bent. U kiest hier het instituut waar u uw promotie zou 

willen uitvoeren. Vervolgens wordt er een contactadres gevraagd: wilt u hier uw 

privé-adres invullen, zodat we dit kunnen gebruiken voor onze correspondentie. 

 

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 

helpdesk.         

 

Aanvraagformulieren staan op de subsidiepagina van Mozaïek 

(www.nwo.nl/mozaiek)  



6 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / Mozaïek 

4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

Hieronder worden de verschillende stappen van de beoordelingsprocedure geschetst. 

4.1.1 Ontvankelijkheid 

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in 

behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 

NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.  

 

Alleen aanvragen die ontvankelijk zijn, kan NWO in behandeling nemen. Begin 

februari verstuurt NWO ontvangstbevestigingen. 

4.1.2 Beoordeling korte aanvraag 

Een disciplinair breed samengestelde beoordelingscommissie beoordeelt en 

prioriteert alle ontvankelijke aanvragen vergelijkenderwijs. De commissie prioriteert 

naar kansrijkheid op basis van de kwaliteit van de kandidaat. Zowel het Curriculum 

Vitae als het korte onderzoeksplan worden gezien als indicatie van de kwaliteit van 

de kandidaat en beide componenten maken deel uit van de beoordeling (zie ook de 

algemene beoordelingscriteria onder 4.2). Bij voldoende kwaliteit kan de commissie 

circa 40 kandidaten selecteren voor de workshops. Alle kandidaten ontvangen hier 

begin maart bericht over. De hoogst geprioriteerde kandidaten ontvangen een 

uitnodiging voor de workshops. Er worden geen referenten geraadpleegd. 

4.1.3 Workshops 

Deelname aan de workshops is verplicht voor geselecteerde kandidaten. Deze 

workshops zijn op 4 april en 7 mei 2012. Aan de hand van presentaties en discussies 

krijgen de kandidaten ondersteuning bij het stapsgewijs uitwerken van een globaal 

onderzoeksidee tot een uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Voor de ochtend van de 

eerste workshopdag op 4 april zijn ook de promotoren/mentoren uitgenodigd.  

4.1.4 Beoordeling uitgewerkt onderzoeksvoorstel (interview) 

Het uitgewerkte voorstel strekt zich uit over de lengte van een promotietraject: een 

periode van 4 jaar (of bij deeltijd maximaal 5 jaar). Het uitgewerkte onderzoeksidee 

wordt door de kandidaat aan de beoordelingscommissie gepresenteerd. Zowel het 

interview, het uitgewerkte onderzoeksplan als het Curriculum Vitae bepalen de 

kwaliteit van de kandidaat en deze drie componenten maken deel uit van de 

beoordeling (zie ook de algemene beoordelingscriteria onder 4.2). De 

beoordelingscommissie formuleert vervolgens een eindadvies aan het Algemeen 

Bestuur.  

4.1.5 Beslissing 

Het Algemeen Bestuur van NWO neemt in juli 2012 het definitieve besluit. Hierna 

ontvangen de kandidaten bericht van de uitslag.  
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4.1.6 Afwikkeling 

Als NWO een subsidie toekent, stelt de Nederlandse universiteit de kandidaat 

uiterlijk 1 januari 2013 aan. Ook worden er afspraken gemaakt over de voortgang- 

en eindverslaglegging en financiering. 

4.2 Tijdpad 

31 januari 2012  deadline indiening korte aanvragen 

Eind maart   uitslag selectie voor workshops 

April t/m medio mei   voorbereiding en volgen van workshops  

(4 april en 7 mei 2012) 

22 mei 2012   deadline indiening uitgewerkte aanvragen 

12 - 21 juni 2012   interviews 

Juli 2012   besluit Algemeen Bestuur 

Eind juli 2012  bekendmaking uitslag aan kandidaten en 

universiteiten 

4.3 Criteria 

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de 

hand van drie criteria. Elk criterium telt even zwaar in het totaaloordeel. De criteria 

zijn: 

 

1. Prestaties als student, (o.a. blijkend uit behaalde cijfers, eventuele prijzen 

en publicaties) en relevante academische activiteiten (o.a. stages, 

internationale activiteiten, bestuurswerk) – CV 

2. Motivatie en overtuigingskracht. Indicatie voor het doen van 

wetenschappelijk onderzoek – CV en interview 

3. Een helder geformuleerde wetenschappelijke vraagstelling met: 

 wetenschappelijk vernieuwing, creativiteit, originaliteit 

 een uit de aanvraag blijkende doeltreffendheid van aanpak 

 potentie tot bijdrage aan wetenschap, maatschappij of technologie  

 haalbaarheid in het licht van: beschikbare onderzoekstijd, beschikbare 

infrastructuur en kwaliteit van de onderzoeksgroep  

– interview en onderzoeksplan  
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Wie naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft, kan contact 

opnemen met Laura Lancée, de programmacoördinator van Mozaïek. Haar 

contactgegevens staan hieronder. Op de website van Mozaïek is de meest recente 

informatie te vinden.  

 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

BOO/ Mozaïek 

Postbus 93138 

2509 AC Den Haag 

 

Coördinator Mozaïek 

tel. +31 (0)70 344 0711 

e-mail: mozaiek@nwo.nl  

www.nwo.nl/mozaiek 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de 

Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 

vraagt. 

Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 

telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 

providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 

aan iris@nwo.nl. 

5.2 Overige informatie 

Er is geen overige informatie.  

 

mailto:iris@nwo.nl
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6 Bijlage: Doelgroeplanden 
 

Afghanistan Ecuador Kosovo Oezbekistan 

Albanië Egypte Kroatië Oman 

Algerije Eritrea Kirgizië Pakistan 

Amerikaans Samoa El Salvador Laos Palau 

Angola Estland Lesotho Palestijnse 

Gebieden 

Anguilla Ethiopië Letland Panama 

Antigua en Barbuda Falklandeilanden Libanon Papua-

Nieuwguinea 

Argentinië Fiji Liberia Paraguay 

Armenië Filippijnen Libië Peru 

Aruba Frans Guyana Litouwen Pitcairneilanden 

Azerbeidzjan Frans-Polynesië Macau Polen 

Bahama’s Gabon Macedonië Puerto Rico 

Bahrein Gambia Madagaskar Réunion 

Bangladesh Georgië Malawi Roemenië 

Barbados Ghana Maldiven Rusland 

Belize Grenada Maleisië Rwanda 

Benin Guadeloupe Mali St Kitts/Nevis 

Bermuda Guam Marokko St Helena 

Bhutan Guatemala Marshalleilanden St Lucia 

Bolivia Guinee-Equatoriaal Martinique St Pierre en Miq. 

Bosnië-Herzegovina Guinee Mauritanië St Vincent/Gr 

Botswana Guinee-Bissau Mauritius Salomonseilanden 

Brazilië Guyana Mayotte Samoa 

Brits Indisch 

Oceaanterritorium 

Haïti Mexico San Marino 

Brunei Honduras Micronesië Sao Tome 

Bulgarije Hongkong Moldavië Saoudi-Arabië 

Burkina Faso Hongarije Mongolië Senegal 

Burundi India Montserrat Servië-

Montenegro 

Cambodia Indonesië Mozambique Seychellen 

Kaaimaneilanden Irak Myanmar Sierra Leone 

Centraal Afrikaanse 

Republiek 

Iran Namibië Singapore 

Chili Israël Nauru Slovenië 

China Ivoorkust Nederlandse 

Antillen 

Slowakije 

Colombia Jamaica Nepal Soedan 

Comoren Jemen Nicaragua Somalië 

Congo Jordanië Nieuw Caledonië Sri Lanka 

Congo (DR) Kaapverdië Niger Suriname 

Cookeilanden Kameroen Nigeria Swaziland 

Costa Rica Katar Niue Syrië 

Cuba Kazachstan Noord-Korea Taiwan 

Djibouti Kenia Noordelijke 

Marianen 

Tadzjikistan 

Dominica Kiribati Norfolk Tanzania 

Dominicaanse Republiek Koeweit Oekraïne Thailand 

Timor Leste Tunesië Vanuatu Zambia 

Togo Turkmenistan Venezuela Zimbabwe 

Tokelau Turkije Vietnam Zuid-Afrika 
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Tonga Turks- en 

Caicoseilanden 

Ver. Ar. 

Emiraten 

Zuid-Korea 

Trinidad & Tobago Tuvalu Verre 

eilanden 

van VS 

 

Tsjaad Uganda Wallis en Futuna  

Tsjechië Uruguay Wit-Rusland  



 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE  Den Haag 

 

 

december 2011 

 

 

 

 

 


