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6.2 Bijlage 2. Handreiking naar commissie en aanvragers ten aanzien van de criteria 
Voor de beoordeling en onderlinge ranking van de vooraanmeldingen zullen de criteria worden gehanteerd zoals 
beschreven in de call for proposals. Bij het beschouwen van deze criteria kunnen de vragen die in deze handreiking 
geformuleerd zijn gebruikt worden door zowel aanvragers als commissie bij het in overweging nemen van de 
verschillende aspecten van het voorstel.  

6.2.1 Vooraanmeldingsfase 
Bij de hoofdcriteria zullen in ieder geval de volgende aspecten mee worden genomen: 

1. Impact en Strategisch belang
- Is er een duidelijke analyse van het probleem wat geadresseerd wordt en de veranderingen die voor een

oplossing nodig zijn?
- In hoeverre draagt het LTP significant bij aan het welzijn / de maatschappij?
- In hoeverre wordt nieuwe of extra bedrijvigheid verwacht? Zijn er Nederlandse bedrijven die innovaties op dit

onderwerp kunnen oppakken?
- Is of wordt Nederland op industrieel gebied koploper door dit programma?
- Op welke punten vult het programma het Nederlandse innovatie-ecosysteem aan?
- Is er een opzet van acties of veranderingen die de aangesloten partijen en/of eindgebruikers moeten doen om

tot outcome en impact te komen?
- Is de voorziene route naar impact realistisch?
- Is de risico-analyse van de route naar impact voldoende en worden er goede acties voorgesteld om de risico’s

te verlagen?
2. Lange-termijn perspectief

- Is er in voldoende mate sprake van pre-competitief onderzoek waarvoor meerdere partijen ook voor de
periode ná tien jaar een intentie voor ondersteuning uitspreken, of is er een bewuste keuze voor afbouwen na
tien jaar?

- Is er een duidelijk plan van aanpak om ofwel het LTP in een periode van tien jaar tot zelfstandigheid te laten
doorgroeien, ofwel om de werkzaamheden gemotiveerd af te bouwen?

- Hoe is de timing van PhD- en PD-aanstellingen? Is het programma meer dan twee fases van junior-
onderzoekers?

3. Wetenschappelijke kwaliteit en kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek
- Zijn de wetenschappelijke doelen en probleemstellingen duidelijk?
- Is het onderzoekprogramma baanbrekend en gericht op inhoudelijke vernieuwing op de betreffende

wetenschapsterreinen?
- In hoeverre heeft het voorstel potentie tot doorbraken van internationale statuur?
- Is het onderzoeksprogramma thematisch gefocusseerd?
- In hoeverre zijn het concept-plan van aanpak en de methoden geschikt?
- Is de risico-analyse van het wetenschappelijk plan voldoende en worden er goede acties voorgesteld om de

risico’s te verlagen?
4. Samenstelling van het consortium

- Hoe is het track record van de (wetenschappelijke, maatschappelijke en industriële) consortiumpartners,
zowel op onderzoeksgebied, als op het gebied van kennisbenutting, als op het gebied van publiek-private
samenwerking? Hoe is het track record van de samenwerking tussen deze aanvragers: overstijgt het geheel de
som der delen?

- Zijn de onderzoekers in staat om een zeer belangrijke en vernieuwende bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van hun vakgebied(en)?

- Is de samenstelling van het consortium op groeps- en individueel niveau afgestemd op de uitvoering van het
voorgestelde programma? Zijn de meest relevante partijen op wetenschappelijk, industrieel en
maatschappelijk gebied aangesloten en hoe zullen overige partijen betrokken worden bij het uitwerken van
het LTP?

- Wat is het onderscheidend vermogen van het consortium? Is overtuigend beschreven waarom dit consortium
voor een periode van tien jaar gefinancierd zou moeten worden?
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- Is de governance-structuur helder en zijn de rollen duidelijk? Vormen de trekkers een evenwichtig team?
- Worden de verschillende activiteiten in het LTP overtuigend met elkaar verbonden?
- Is er een realistische inschatting van mogelijk te realiseren medefinanciering?

Voor de kwalitatieve beoordeling die per uitgewerkt voorstel voor ieder Lange Termijn Programma individueel zal 
gebeuren, worden dezelfde hoofdcriteria gehanteerd. Het accent ligt anders dan bij de vooraanmeldingen vanwege de 
verder uitgewerkte fase waarin het voorstel zich bevindt. De beoordelingscommissie zal in ieder geval de onderstaande 
punten in overweging nemen. Verder moet de feedback op de vooraanmelding van de vooraanmelding-
beoordelingscommissie zijn meegenomen. 

6.2.2 Beoordeling uitgewerkt LTP-voorstel 
1. Impact en strategisch belang

- Wordt actief ingezet op het leveren van een bijdrage aan de maatschappij / het maatschappelijk welzijn
vanuit mogelijke LTP-resultaten? Is er een gedetailleerd plan voor de verbinding van
onderzoeksresultaten met andere stakeholders?

- Wordt er actief ingezet op het creëren van nieuwe of extra bedrijvigheid?
- Is duidelijk beschreven welke acties of veranderingen de aangesloten partijen en/of eindgebruikers

moeten doen om tot outcome en impact te komen?
- Is er een uitgewerkte verbindingsstrategie voor het betrekken van de relevante stakeholders en

betrokkenheid van eindgebruikers?
- Is de beschrijving van de route naar impact realistisch?
- Is de risico-analyse compleet en worden er goede acties voorgesteld om de risico’s te verlagen?
- Is er een goede samenhang tussen het wetenschappelijk onderzoek en overige activiteiten in het lange

termijn programma?
2. Lange-termijn perspectief

- Is er in voldoende mate sprake van pre-competitief onderzoek waarvoor meerdere partijen ook voor de
periode ná tien jaar een intentie voor ondersteuning uitspreken, of is er een bewuste keuze voor
afbouwen na tien jaar?

- Is er een duidelijk plan van aanpak om ofwel het LTP in een periode van tien jaar tot zelfstandigheid te
laten doorgroeien, ofwel om de werkzaamheden gemotiveerd af te bouwen?

- Hoe is de timing van PhD- en PD-aanstellingen? Is het programma meer dan twee fases van junior-
onderzoekers?

3. Kwaliteit van het onderzoek
- Zijn de wetenschappelijke doelen en probleemstellingen duidelijk?
- Is het onderzoekprogramma is baanbrekend, gericht op inhoudelijke vernieuwing op de betreffende

wetenschapsterreinen?
- In hoeverre heeft het voorstel potentie tot doorbraken van internationale statuur?
- Is het onderzoeksprogramma voldoende thematisch gefocusseerd / worden verschillende

onderzoeksthema’s voldoende bij elkaar gebracht?
- Is het onderzoeksplan theoretisch en methodologisch solide?
- Is het onderzoeksplan realistisch, haalbaar en passend bij de doelen van het LTP?
- Is het onderzoeksplan waar nodig voldoende interdisciplinair opgezet?

4. Samenstelling van het consortium
- Hoe is het track record van de (wetenschappelijke,  maatschappelijke en industriële) aanvragers, zowel op

onderzoeksgebied, als op het gebied van kennisbenutting, als op het gebied van (het leiden van /
samenwerken in) een consortium? Hoe is het track record van de samenwerking tussen deze aanvragers:
overstijgt het geheel de som der delen?

- Zijn de onderzoekers in staat om een zeer belangrijke en vernieuwende bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van hun vakgebied(en)?

- Zijn alle relevante partijen en de top-onderzoeksgroepen aangesloten? Zo nee: is dit afdoende verklaard?
- Zijn er medior- en junior- onderzoekers aangesloten? In hoeverre wordt in het programma geïnvesteerd

in het opleiden van de volgende generatie onderzoekers?
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- Wat is het onderscheidend vermogen van het consortium? Is overtuigend beschreven waarom dit
consortium voor een periode van tien jaar gefinancierd zou moeten worden?

- Worden de verschillende activiteiten in het LTP overtuigend met elkaar verbonden?
- Is de programmamanagement-structuur helder en zijn de rollen duidelijk? Vormend de trekkers een

evenwichtig team?

https://www.nwo.nl/documents/nwa/nwa-orc---handleiding-overheidstarieven
https://www.nwo.nl/documents/nwa/nwa-orc---handleiding-overheidstarieven

