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1. Algemene informatie 

1.1 Algemene werking ISAAC 
ISAAC is een webapplicatie, daardoor zijn er twee belangrijke aandachtspunten: 
 

 

Gebruik nooit de navigatietoetsen van de eigen Browser! Gebruik alleen de navigatiemogelijkheden binnen de 
vensters van ISAAC. 

 

Sla wijzigingen regelmatig (tussentijds) op! Als de applicatie open staat, maar niet actief wordt gebruikt, dan 
verloopt de sessie na een half uur. Als de gegevens niet zijn opgeslagen, zijn deze verloren bij het sluiten of 
verversen van de Browser. 

1.1.1 Verplichte velden 

• velden met een zwarte omlijning zijn niet verplicht bij het opslaan, maar wel om het onderdeel volledig in te 
vullen / te kunnen afronden; 

• velden met een ? bieden hulp bij het invullen van het veld. 

1.1.2 Gebruik toetsenbord versus muis 

• de ENTER toets te gebruiken bij de meeste bruine knoppen. Bijvoorbeeld de knop . Deze knop 
geeft hetzelfde resultaat als de ENTER toets; 

• de TAB toets te gebruiken om te navigeren naar het volgende veld binnen het venster. 

1.1.3 Datumvelden 
Een datum kan worden ingetypt, maar ook geselecteerd worden in de kalender. In de kalender worden twee maanden 
tegelijk getoond. 
 

 
 
Bij Nederlandse taalinstellingen is het datumformaat dd-mm-jjjj, bij Engelse taalinstellingen is het 
datumformaat dd/mm/jjjj. Voor getallen geldt dat altijd het Nederlands formaat wordt gebruikt, namelijk punt voor 
duizendtallen en komma voor decimalen.  
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1.2 Inloggen in ISAAC en welkomstscherm 
Open de webbrowser. 

 

 

Adresbalk met de URL naar ISAAC (https://www.isaac.nwo.nl).  

 

Typ in het tekstvak Gebruikersnaam de eigen loginnaam en typ in het tekstvak Wachtwoord het eigen 
wachtwoord. Indien het selectievakje Toon wordt aangevinkt, wordt het wachtwoord getoond. 

 

Klik daarna op de knop Inloggen. 

 

Door op Opvragen gebruikersnaam/wachtwoord te klikken kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd. 

 
Een externe gebruiker (aanvrager, referent, commissielid of projectleider) kan inloggen met de eigen 
accountgegevens. Aanvragers en projectleiders kunnen zelf een nieuw account aanmaken (als ze deze nog niet 
hebben). Zie 2.2 Account aanmaken voor verdere informatie. 
Referenten en commissieleden krijgen een account, indien zij deze nog niet hebben, wanneer zij door NWO worden 
uitgenodigd voor commissie- of referentenwerk. 
 
Welkomstscherm 
Het welkomstscherm van ISAAC is als volgt opgebouwd: 

 
 

 

Afmelden (rechts boven) voor het uitloggen uit ISAAC. Voorafgaand aan deze optie wordt de naam getoond 
van het account van de gebruiker die is ingelogd. 

 

Het menu van ISAAC bestaande uit verschillende onderdelen: Mijn ISAAC, Aanvragen, Review, Projecten, 
Commissie, Help. Welke onderdelen aanwezig zijn, is afhankelijk van de specifieke rol(en) van de gebruiker. 
Standaard wordt het venster Mijn ISAAC getoond. 

 

Door op de link hier uw volledige profiel te klikken, kunnen de eigen accountgegevens worden ingezien en 
wijzigingen doorgeven. 



Bestandsnaam 
Versie 
Datum 

: ISAAC_Handleiding_Externen_NL_202203.docxpdf 
: 1.8 
: 16 maart 2022 Pagina 6 

 

 
 

 
Soms verschijnen mededelingen over het gebruik van of onderhoud aan ISAAC. Door middel van de knoppen Tonen of 
Verbergen aan de rechterkant kan de volledige tekst van de mededeling worden getoond of verborgen. 
 
Een ISAAC-gebruiker kan meerdere werkzaamheden hebben. Voor het ontvangen van e-mails en brieven is het van 
belang dat wordt aangegeven waar de correspondentie naar toe verstuurd moet worden. 
 

 

 

Kies waarheen correspondentie kan worden verstuurd. 

1.3 Navigeren in ISAAC 
 
ISAAC is een webapplicatie en kent verschillende navigatiemogelijkheden. 
 

 

Net als in andere webapplicaties is het niet aan te raden om de browserknoppen te gebruiken om bijvoorbeeld 
naar een vorige pagina te gaan. 

De navigatiemogelijkheden in ISAAC zijn: 

 

 

De menubalk. 

 

De hoofd- en subtabbladenstructuur. Als op een tabblad de verplichte velden zijn ingevuld dan verschijnt er 
een groen vinkje bij de naam van het tabblad. 

 

Knoppen onderin en/of rechtsboven het venster lopen mee bij het scrollen binnen het venster. 

Hieronder wordt de betekenis van de knoppen toegelicht: 
• Opslaan: de aanpassingen en toevoegingen worden opgeslagen. Ook de aanpassingen en toevoegingen van 

de andere tabs worden opgeslagen. De gebruiker blijft op dezelfde pagina. 
• Opslaan en sluiten: de aanpassingen en toevoegingen worden opgeslagen. De pagina wordt verlaten en het 

vorige scherm / een niveau hoger verschijnt. 

• Sluiten: de aanpassingen en toevoegingen worden niet opgeslagen. De pagina wordt afgesloten en het 
vorige scherm / een niveau hoger verschijnt. 

• Verder: de gebruiker gaat naar de volgende pagina. De gegevens die in het venster zijn aangepast of 
toegevoegd op de pagina worden tijdelijk opgeslagen. Zolang de gebruiker het onderdeel  (bijv. een ronde) 
niet verlaat en niet uitlogt, blijven de gegevens bewaard en worden deze weer getoond bij terugkomst op de 
pagina. 
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• Terug: de gebruiker gaat naar de vorige pagina. De gegevens die in het venster zijn aangepast of toegevoegd 
op de pagina worden niet opgeslagen. Zolang de gebruiker het onderdeel (bijv. een ronde) niet verlaat en 
niet uitlogt, blijven de gegevens bewaard en worden deze weer getoond bij terugkomst op de pagina. 
 

Navigatietegels 

 
 

 

Dit overzicht wordt ook wel de “landingspagina” van een ronde genoemd. Op de landingspagina worden 
bovenaan grote knoppen, ook wel “tegels” genoemd, getoond. Door op een tegel te klikken, verschijnt een 
bepaald gedeelte van de ronde waar specifieke acties kunnen worden uitgevoerd. 

 
Navigatiemenu links 
In enkele gevallen (bijvoorbeeld in de profielpagina's van een persoon of een organisatie, of in het 
referentenformulier) is er - als het een lange pagina betreft - links in het venster een navigatiemenu opgenomen. Het 
wordt gebruikt als er veel informatie staat en waar veel gescrold moet worden om naar het juiste onderdeel te gaan. 
Het navigatiemenu is bij het openen van de pagina standaard geopend als hiervoor voldoende ruimte is en ingeklapt 
indien er niet voldoende ruimte is. 
 

  
 

 

Als met de muisaanwijzer naar het grijze gebied of het speldje aan de linkerkant van het scherm wordt gegaan, 
wordt de navigatie getoond. Het klikken op één van de onderdelen in deze navigatie brengt de gebruiker direct 
naar het betreffende onderdeel in de pagina. 

 

Als de achtergrond van het speldje lichtgrijs kleurt  (Standaard instelling), verdwijnt de navigatie als de 
muisaanwijzer zich niet meer in de navigatie van het betreffende venster bevindt. Door op het speldje te 
klikken verandert de instelling en verkleurt de achtergrond. Als de achtergrond van het speldje donkergrijs is 

, dan blijft de navigatie vast in beeld staan. 

1.4 Statussen 
 
Binnen ISAAC zijn er verschillende statussen gedefinieerd voor de verschillende onderdelen per rol. 
Hieronder staat een overzicht van de mogelijke statussen met een korte omschrijving: 

1.4.1 Aanvragen 
Geregistreerd De aanvraag is (geheel of gedeeltelijk) aangemaakt, maar nog niet ingediend. 
Ingediend De aanvraag is ingediend. 
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Ontvankelijk De aanvraag is ontvankelijk verklaard door de behandelaar. 
Niet ontvankelijk De aanvraag is niet ontvankelijk verklaard. 
Te beoordelen De aanvraag kan door een adviescommissie worden beoordeeld. Hieraan vooraf kan de aanvraag de 

referentencyclus hebben doorlopen. 
Besluit genomen Er is een besluit genomen over de aanvraag door een beoordelingscommissie, eventueel na de 

referentencyclus en/of een beoordeling door een adviescommissie. Als de aanvraag is gehonoreerd 
wordt het automatisch een project. 

Ingetrokken De aanvrager heeft de aanvraag ingetrokken. Dit kan de aanvrager doen tot het moment dat het 
besluit is genomen. 

Juridische 
procedure 

De aanvrager kan op een besluit d.m.v. een bezwaar of beroep per brief een juridische procedure 
starten, bijvoorbeeld als de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard of niet wordt gehonoreerd. 
Deze status kan weer teruggezet worden na de juridische procedure naar een eerdere status 
(afhankelijk van de uitkomst). 

1.4.2 Projecten 

 Initieel Nadat een aanvraag is gehonoreerd wordt er automatisch een project aangemaakt. Deze krijgt de 
status Initieel. 

 Lopend Het project wordt op Lopend gezet als de werkelijke startdatum wordt gevuld, na het uitvoeren van 
een aantal (procedureel vastgelegde) stappen. 

 
Afgesloten Het project wordt handmatig op Afgesloten gezet na het uitvoeren van een aantal (procedureel  

vastgelegde) stappen. Deze status wordt verkregen als het project wordt afgerond of wordt 
afgebroken. 

1.4.3 Commissieleden 
Opengesteld De aanvraag kan worden bekeken door het commissielid.  

1.4.4 Referent 
Ontvankelijk De aanvraag kan worden beoordeeld door de referent. 

1.5 Filteren en sorteren 
Als de lijst uit meer dan 10 items bestaat, dan is het mogelijk om aan te geven hoeveel items per pagina getoond 
moeten worden. Er kan worden gefilterd op een bepaalde term, worden gesorteerd op een kolomnaam en de 
gebruiker kan bladeren tussen de verschillende pagina's. 

 

 

Aantal items per pagina tonen (bij meer dan 10 items): Standaard worden 10 items getoond. Dit is aan te 
passen in 25, 50 of 100. 

 

Filter op: typ een term in het veld filter op. Kies tekst of getallen uit één van de getoonde kolommen*. Hierdoor 
worden alleen de items getoond die aan dit filter voldoen. Onderin worden de items getoond. Tijdens het 
typen in het veld filter op: past de lijst zich direct aan, en is direct te zien welke regels aan het filter voldoen. In 
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dit voorbeeld is gefilterd op "ronde”.  
*Afhankelijk van hoe het filter ingesteld is, bijvoorbeeld filteren op een overzicht aanvragen, kan een term 
alleen uit kolommen Titel of Dossiernummer worden gebruikt. 

 

Sorteren op kolomnaam: als er pijltjes/driehoekjes aanwezig zijn in de kolomkop, dan kan een sortering 
worden aangebracht. Door op de kolomnaam te klikken wordt er oplopend gesorteerd. Door nogmaals op 
dezelfde kolomnaam te klikken wordt aflopend gesorteerd. 

 

Bladeren tussen de resultaten: om te bladeren tussen de verschillende pagina's, klik dan op rode getallen om 
naar een bepaalde pagina te gaan, gebruik Vorige / Volgende om een pagina op te schuiven of Eerste / Laatste 
om naar de eerste of laatste pagina te gaan. 

1.6 Organisatie zoeken 
Bij het zoeken naar organisaties wordt een uitgebreide zoekmogelijkheid aangeboden. Het is mogelijk om slechts het 
veld Naam te gebruiken door daar (een deel/delen van) de volledige naam van de organisatie te typen. Daarnaast kan 
uitgebreider op één of meerdere van de andere velden worden gezocht. Bijvoorbeeld het soort organisatie, een 
acroniem of één of meerdere trefwoorden. 
 
Ga naar Zoeken organisatie. Het volgende scherm verschijnt: 
 

 

 

Vul de gewenste zoekcriteria in. Dit kunnen één of meerdere velden zijn. 

 

Klik op de knop Zoeken. 

 

Zoeken met zoektermen in alleen de velden ‘Naam’ en ‘Plaatsnaam’ werkt het best. Hoe meer velden gevuld 
zijn, des te minder organisaties er worden gevonden. 

 
Het zoekresultaat met de organisaties die voldoen aan de zoekcriteria wordt weergegeven: 
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Er wordt alfabetisch aflopend gesorteerd op Volledige Naam. 

 

Klik op de regel van de gewenste organisatie en klik in het menu rechts op Selecteren om de organisatie te 
selecteren. 

 
Onder de Zoekresultaten kan ook de volgende melding worden getoond: 
 

 
 

 

Indien de specifieke organisatie niet op de lijst zoekresultaten staat, stuur dan een e-mail naar Centraal 
Relatiebeheer (relatiebeheer@nwo.nl) om deze organisatie aan te laten maken. 

 
  

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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2. Informatie voor aanvragers 

2.1 Financiering aanvragen 
In het proces voor het aanvragen van onderzoeksfinanciering kan het per ronde verschillen of er een 
intentieverklaring, vooraanmelding, aanvraag of een voordracht moet worden opgesteld en ingediend. Na indiening 
wordt de ontvankelijkheid ervan vastgesteld en krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging. 

2.2 Account aanmaken 
Als de gebruiker geen account heeft in ISAAC, kan deze er zelf één aan maken. Met een account kunnen aanvragen 
ingediend en worden gevolgd. Bij gehonoreerde aanvragen (projecten) kan het projectbeheer worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt is de inlogpagina van ISAAC: 

 

 

Vul, onder het kopje Account aanmaken, uw e-mailadres in. 

  
Klik op de knop Ga verder. 

Het scherm Account aanmaken wordt geopend: 
 

 

 

Vul de benodigde gegevens in. 
- De gebruikersnaam is de naam waarmee de gebruiker inlogt. 
- Het veld e-mailadres is alvast ingevuld. 

 

Klik op de knop Aanmaken. 
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De account is aangemaakt: 

 

 

Het bijbehorende wachtwoord is automatisch gegenereerd en wordt per e-mail verzonden. 

 

Gebruikersnaam wordt overgenomen uit het voorgaande scherm, indien Gebruikersnaam leeg wordt getoond: 
vul het in en vul vervolgens het Wachtwoord in. Indien het selectievakje Toon wordt aangevinkt, wordt het 
wachtwoord getoond. 

 

Klik op de knop Inloggen. 

2.3 Gegevens in profiel wijzigen 
De aanvrager heeft toegang tot enkele onderdelen uit het eigen profiel en kan wijzigingen doorgeven. Deze 
wijzigingen worden bekeken en vervolgens daadwerkelijk doorgevoerd in het Relatiebeheer van ISAAC, waarna je 
deze gevraagde wijzigingen in je profiel ziet. 
 
Navigeer naar het tabblad Mijn ISAAC: 

 

 

Klik op de link hier uw volledige profiel. 

Het eigen profiel verschijnt: 
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In het linkermenu staan alle onderdelen van het Profiel. Via deze links kan de gebruiker door het profiel 
navigeren. 

 
Klik in het linkermenu op de icoon  om het menu vast te maken. 

 

Het is tevens mogelijk om door het hele profiel te scrollen. 

2.3.1 Basisgegevens persoon 
In dit deel van het profiel staan de basisgegevens die bekend zijn. 
Klik op Doorgeven wijzigingen basisgegevens: 

 

 

Beschrijf wat moet worden gewijzigd. 

 

Klik op de knop Versturen. 

2.3.2 Is werkzaam bij organisatie(s) 
In dit deel van het profiel staan welke werkzaamheden er bekend zijn: 

 

 

Selecteer een werkzaamheid. 

 

Klik op Inzien details om de details voor de werkzaamheid te bekijken. 

 

Klik op Doorgeven wijzigingen werkzaamheden. 

Het volgende scherm opent: 

 

 

Voer het wijzigingsverzoek in. 

 

Klik op de knop Versturen. 
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2.3.3 Privé adressen 
Hier staat welk woonadres en welk correspondentieadres er bekend zijn: 

 

 

Klik op de knop Doorgeven wijziging privé adressen. 

 

Het correspondentie adres van de organisatie waar u voor werkt moet toegevoegd worden bij werkzaamheden 
en niet bij het privé correspondentie adres. Als men de algemene correspondentie bij de organisatie wil 
ontvangen kan dat aangegeven worden op de Welkom pagina. 

 
Het volgende scherm verschijnt: 
 

 

 

Vul de wijzigingen in. 

 

Klik op de knop Versturen. 

2.3.4 Contactmomenten 
In dit gedeelte zijn alle inkomende en uitgaande contactmomenten terug te lezen (behalve brieven). 

 

 

Selecteer een contactmoment doormiddel van de grijze pijl rechts. De details van het contactmoment kunnen 
dan worden ingezien. 

 
Bijlagen die bij een contactmoment zijn opgenomen kunnen ook via deze route benaderd worden. Hieronder staat 
bijvoorbeeld de detailgegevens van een e-mail: 
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Door op de link naar Algemene bijlage(n) te klikken wordt de PDF geopend en is de inhoud terug te lezen. 

Er zijn hier geen verdere acties mogelijk. 
 

2.4 Opstellen en indienen van een intentieverklaring 
Voor bepaalde rondes wordt gevraagd eerst een intentieverklaring in te dienen. Met deze verklaring geeft de 
aanvrager aan voornemens te zijn een aanvraag in te dienen. Een intentieverklaring wordt uitsluitend ten behoeve 
van analysedoeleinden geregistreerd. Er vindt geen beoordeling of besluitvorming op plaats. De eerste stappen van 
het opstellen van een intentieverklaring zijn gelijk aan het opstellen van een aanvraag. 
 

 

Tijdens het invoeren van gegevens kan het werk tussentijds worden bewaard via de knop 'Opslaan'. Op die 
manier kan op een later tijdstip verder worden gewerkt aan de intentieverklaring. 

 
Ga naar het gedeelte Aanvragen in ISAAC. Het Aanvragen scherm ziet er uit als hieronder afgebeeld. Reeds ingediende 
intentieverklaringen/vooraanmeldingen en aanvragen zijn hier ook zichtbaar. 
 
Indien er nog er geen aanvragen zijn ingediend, dan wordt de volgende melding getoond: Er zijn geen aanvragen 
geregistreerd. 

 

 

Klik op de knop Nieuwe aanvraag.  

 

 

Zoek in het financieringsgedeelte van de NWO website de openstaande ronde (met de 
status Open of Doorlopend). 

 

En selecteer de specifieke ronde waarvoor u een intentieverklaring in wilt dienen.  
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Klik op de Indienen fase.   

 
Klik op de aanvraag knop om een nieuwe intentieverklaring aan te maken.  Als er meerdere knoppen zijn, klik 
op de knop voor het juiste domein of panel. 

  

 

Gebruik deze knop maar één keer per indieningsronde, omdat er met deze knop steeds een nieuwe 
intentieverklaring wordt aangemaakt. Ga voor het bewerken van een eerder opgeslagen intentieverklaring 
direct naar https://www.isaac.nwo.nl/ en open de eerder opgeslagen versie onder het menu-item ‘Aanvragen’.  

 
In het geval van een intentieverklaring verschijnt het volgende scherm: 

 

 
 

 

Bij een intentieverklaring zijn de tabbladen Contact, Algemeen en Bevestiging zichtbaar. Onder Contact staan 
de gegevens van de contactpersoon voor dit financieringsinstrument. 

 

Voer in het gedeelte Intentieverklaring op het tabblad Algemeen een Titel en een Samenvatting in. 

 

Klik op de knop Toevoegen om de Organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag toe te voegen. 

https://www.isaac.nwo.nl/
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Geef minstens één zoekcriterium in. Er kan ook worden gezocht op een deel van een zoekcriterium. 

 

Klik op de knop Zoeken. 

 

Zoeken met zoektermen in alleen de velden ‘Naam’ en ‘Plaatsnaam’ werkt het best. Hoe meer velden gevuld 
zijn, des te minder organisaties er worden gevonden. 

Selecteer uit de zoekresultaten de juiste organisatie. 
 
Zie voor meer informatie 1.6 Organisatie zoeken 
 
De organisatie is gevuld: 

 
 

 

Klik op de knop Verder, om naar het tabblad Bevestiging te gaan en om de intentieverklaring in te dienen. 

Als de intentieverklaring volledig en naar waarheid is ingevuld, dan kan deze worden ingediend. Ga daarvoor naar het 
tabblad Bevestiging: 

 

 

 

Vink aan om aan te geven dat de intentieverklaring naar waarheid en volledig is ingevuld. 

 

Klik op de knop Indienen. 

De volgende melding verschijnt: 
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Klik op de knop Verder. 

Vervolgens verschijnt het scherm Aanvragen. Hier is de zojuist ingediende intentieverklaring terug te zien: 
 

 

 

De intentieverklaring heeft een dossiernummer en een indiendatum gekregen. 

 

De status van de aanvraag is gewijzigd in Ingediend. 

 

Let op: Een intentieverklaring met de status ‘Geregistreerd’ is nog niet ingediend. Alleen intentieverklaringen 
met de status ‘Ingediend’ zijn zichtbaar voor NWO. 
Twee dagen voor de sluitdatum zal er een herinnering gestuurd worden voor alle intentieverklaringen met 
status ‘Geregistreerd’.  

2.5 Opstellen en indienen vooraanmelding 
Het opstellen en indienen van een vooraanmelding is vrijwel gelijk aan het opstellen en indienen van een aanvraag. 
Het is echter vereist om een vooraanmelding in te dienen als uiteindelijk ook een aanvraag wordt ingediend. Als geen 
vooraanmelding is ingediend voor een ronde dan kan later ook geen aanvraag worden ingediend voor de betreffende 
ronde. Een vooraanmelding kan na het beoordelingsproces worden omgezet naar een aanvraag. Alle gegevens die zijn 
ingevuld bij een vooraanmelding zijn dan bij de uiteindelijke aanvraag beschikbaar om uit te werken. 
 

2.5.1 Omzetten intentieverklaring naar vooraanmelding 
Als er al een intentieverklaring is ingediend voor deze ronde kan deze, als de ronde open staat voor het indienen van 
vooraanmeldingen, worden omgezet naar een vooraanmelding. 

Open de ingediende intentieverklaring (met een dossiernummer) die te vinden is onder het menu-item Aanvragen. 
Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Klik op de knop Omzetten naar Vooraanmelding. 
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Vervolgens wordt in het volgende scherm om een bevestiging gevraagd.  
 

 
 

 

Klik nogmaals op de knop Omzetten naar Vooraanmelding om de omzetting te bevestigen. 

Daarna kan de vooraanmelding verder worden aangevuld en ingediend. Zie hiervoor 2.5.3 Vooraanmelding aanvullen 
en indienen. 
 

2.5.2 Nieuwe vooraanmelding aanmaken 
Als er niet eerder een intentieverklaring is ingediend op de ronde kan er een nieuwe vooraanmelding worden 
aangemaakt. 

 

 

Klik op de link Nieuwe aanvraag als er niet eerder een intentieverklaring is ingediend op de ronde. 

 

 

Zoek in het financieringsgedeelte van de NWO website de openstaande ronde (met de 
status Open of Doorlopend). 

 

En selecteer de specifieke ronde waarvoor u een vooraanmelding in wilt dienen.  

 

 

Klik op de Indienen fase.   
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Klik op de aanvraag knop om een nieuwe vooraanmelding aan te maken.  Als er meerdere knoppen zijn, klik op 
de knop voor het juiste domein of panel. 

  

 

Gebruik deze knop maar één keer per indieningsronde, omdat er met deze knop steeds een nieuwe 
vooraanmelding wordt aangemaakt. Ga voor het bewerken van een eerder opgeslagen vooraanmelding direct 
naar https://www.isaac.nwo.nl/ en open de eerder opgeslagen versie onder het menu-item ‘Aanvragen’.  

 

2.5.3 Vooraanmelding aanvullen en indienen 
Een vooraanmelding is te herkennen door de volgende kenmerken: 

 
 

 

Vooraanmeldingssjabloon. Het is de bedoeling dat u dit sjabloon download, invult en het ingevulde en 

ondertekende formulier in pdf formaat upload bij . 

 
Vooraanmeldingsformulier. Hier kunt u het ingevulde vooraanmeldingsformulier uploaden. 
Vooraanmeldingen en aanvragen hebben aparte sjablonen. Wanneer u uw vooraanmelding gaat omzetten 
naar een aanvraag, dient u daarbij het sjabloon voor een aanvraagformulier te gebruiken. 

 

Aan de naamgeving van de koppen (“Vooraanmelding” bij  en “Vooraanmeldingsformulier” bij ) en de 
formulieren is te zien of het een vooraanmelding of een aanvraag betreft. Het gaat echter om dezelfde type velden. In 
plaats van aanvraag wordt vooraanmelding gebruikt, dus de titel en samenvatting van een vooraanmelding, etc. 
Zie voor verdere instructies over het indienen van een vooraanmelding dan ook 2.6.3 Aanvraag aanvullen en indienen. 

2.6 Opstellen en indienen aanvraag 
Om te beginnen met een aanvraag, klik in de menubalk op Aanvragen. Hier wordt een werklijst getoond die bestaat 
uit aanvragen die eerder zijn aangemaakt of ingediend. 

2.6.1 Omzetten vooraanmelding (of intentieverklaring) naar aanvraag 
Als er al een vooraanmelding (of intentieverklaring) is ingediend voor deze ronde zal deze, als de ronde open staat 
voor het indienen van aanvragen, moeten worden omgezet naar een aanvraag. Er hoeft dan niet op de link Nieuwe 
aanvraag te worden geklikt. Open in het venster Aanvragen de op deze ronde ingediende vooraanmelding (of 
intentieverklaring) met dossiernummer. Het volgende venster verschijnt: 

https://www.isaac.nwo.nl/
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Klik op de knop Vooraanmelding omzetten naar aanvraag onderaan de pagina. 

Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. 

 

 

Klik op de knop Omzetten naar Aanvraag. 

Daarna kan de aanvraag verder worden aangevuld en ingediend. 
 

2.6.2 Nieuwe aanvraag aanmaken 
Als er niet eerder een vooraanmelding of intentieverklaring is ingediend op de ronde kan er een nieuwe aanvraag 
worden aangemaakt. 
 

 

 

Klik op de link Nieuwe aanvraag als er niet eerder een vooraanmelding of intentieverklaring is ingediend op de 
ronde. 
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Zoek in het financieringsgedeelte van de NWO website de openstaande ronde (met de 
status Open of Doorlopend). 

 

En selecteer de specifieke ronde waarvoor u een aanvraag in wilt dienen.  

 

 

Klik op de Indienen fase.   

 
Klik op de aanvraag knop om een nieuwe aanvraag aan te maken.  Als er meerdere knoppen zijn, klik op de 
knop voor het juiste domein of panel. 

  

 

Gebruik deze knop maar één keer per indieningsronde, omdat er met deze knop steeds een nieuwe aanvraag 
wordt aangemaakt. Ga voor het bewerken van een eerder opgeslagen aanvraag direct naar 
https://www.isaac.nwo.nl/ en open de eerder opgeslagen versie onder het menu-item ‘Aanvragen’.  

 

2.6.3 Aanvraag aanvullen en indienen 
Afhankelijk van de inrichting van de ronde, worden de volgende tabbladen getoond. 

 

 

De tabbladen Contact, Algemeen, Organisaties en Bevestiging zijn standaard zichtbaar. De tabbladen 
Referenten, Non-referenten, Medeaanvragers en Bijlagen zijn afhankelijk van de gekozen ronde zichtbaar of 
niet. 

 

Navigeer naar Pagina-acties en selecteer in de keuzelijst Documenten. Hier staat de algemene informatie over 
de betreffende ronde. 

 

https://www.isaac.nwo.nl/
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Klik op de link om de beschikbare documenten te downloaden. 

Indien er inhoudelijke vragen zijn over de ronde, dan zijn de contactgegevens te vinden onder tabblad Contact. 

 

 

Hier staan de gegevens van de contactpersoon vermeld. 

Activeer tabblad Algemeen. 
 

 
 

 

Onder Algemene informatie is weergegeven voor welke financieringsvorm de aanvraag wordt gedaan, welk jaar 
en voor welke ronde. Het dossiernummer en de status worden zichtbaar als de aanvraag eenmaal is ingediend 
of als de aanvraag voortkomt uit een vooraanmelding. 

 

Klik op de link om het aanvraagsjabloon te downloaden. 

 

Bij groep Aanvraag, vul de Titel, de Samenvatting en eventueel de Geplande start- en einddatum in. Als op de 
ronde is ingesteld dat de Publiekssamenvatting verplicht is dan moet deze zowel in het Nederlands als in het 
Engels gevuld worden met 50 tot 100 woorden. 
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Voeg minimaal één Discipline toe en voeg eventueel Trefwoorden toe. 

 

Bij groep Aanvraagformulier, klik op de knop Uploaden om het aanvraagformulier (het inhoudelijk 
wetenschappelijke gedeelte van de aanvraag) in PDF toe te voegen. Dit betreft het ingevulde Aanvraagsjabloon 
dat eerder bovenaan deze pagina is gedownload. 

 

Klik op de knop Verder. 

 

Tot het indienen kunnen gegevens op de verschillende tabbladen worden ingevuld, gewijzigd en opgeslagen. 
Het formulier hoeft dus niet in één keer compleet worden ingevuld, alleen bij het daadwerkelijk indienen 
moeten alle verplichte velden zijn ingevuld. 

 
 

Wanneer het mogelijk is om één of meerdere bijlagen toe te voegen bij de aanvraag dan is tabblad Bijlagen zichtbaar. 
Activeer het tabblad Bijlagen. Indien het niet verplicht is om een bijlage te uploaden, verschijnt er een groen vinkje op 
het tabblad. Klik dan op de knop Verder. Indien er geen groen vinkje op het tabblad verschijnt voeg de gevraagde 
documenten toe. 
 

 

 

Klik op de knop Uploaden om een bijlage toe te voegen. 

 

Klik op de knop Verder. 

Tabblad Organisaties wordt geactiveerd. 
Het is verplicht om een organisatie op te geven die verantwoordelijk is voor de aanvraag. 
 

 

 

Klik op de knop Toevoegen om de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanvraag toe te voegen. 
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Gebruik het veld Naam om de organisatie te vinden. 

 

Klik op de knop Zoeken. 

Selecteer uit de zoekresultaten de juiste organisatie. 
 
Zie voor meer informatie 1.6 Organisatie zoeken 
 
Het venster toont weer de aanvraag met het actieve tabblad Organisaties. 
 

 
 

 

Klik op de knop Toevoegen om één of meerdere organisaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd toe te 
voegen (niet verplicht). 

 
Volg dezelfde stappen als bij het zoeken van een organisatie die verantwoordelijk is voor de aanvraag. 
 
Indien van toepassing op de ronde dan zijn de tabbladen Referenten en Non-referenten zichtbaar. 
Activeer tabblad Referenten. 
 

 

 

Bij de groep Voorgestelde referenten kunnen maximaal 5 suggesties opgevoerd worden. Klik op de 
knop Toevoegen en vul de gegevens van de eventuele referent zo compleet mogelijk in het beschikbare vrije 
tekstveld. 

 

Bij het  niet opgeven van referenten, schakel het selectievak Geen referenten opgeven in. 

 

Klik op de knop Verder. 
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Tabblad Non-referenten wordt geactiveerd. 
 

 
 

 

Bij groep Non-referenten kunnen er maximaal 3 suggesties opgevoerd worden. Klik op de knop Toevoegen en 
vul de gegevens van de non-referent zo compleet mogelijk in.  

 

Indien er geen non-referenten worden opgeven, schakel het selectievak Geen non-referenten opgeven in. 

 

Klik op de knop Verder. 

 

Let op: Bij een aanvraag met vooraanmelding worden de non-referenten meegenomen uit de vooraanmelding 
naar de aanvraag. Er kunnen dan bij de aanvraag geen wijzigingen meer worden aangebracht op dit tabblad. 

 
Als medeaanvragers toegestaan of verplicht zijn, dan is het tabblad Medeaanvragers zichtbaar nadat op de knop 
Verder is geklikt. 

 

 

Indien er geen medeaanvragers worden opgegeven, schakel het selectievak Geen medeaanvragers opgeven in. 

 

Bij groep Medeaanvragers, klik op de knop Toevoegen. 

 

 

Vul de benodigde persoonsgegevens in. 
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Bij de groep Organisatie van de medeaanvrager, klik op de knop Zoeken om de organisatie waar de 
medeaanvrager werkzaam  is toe te voegen. Zoek de organisatie op en selecteer deze. 

 

Klik op de knop Verder. 

 
Het tabblad Bevestiging wordt geactiveerd. Als de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld, dan kan de 
aanvraag worden ingediend. 
 

 

 

Schakel het selectievak in. 

 

Klik op de knop Indienen. 

De aanvraag is ingediend. Klik op de knop Verder om terug te keren naar de eigen aanvragen. De aanvraag heeft nu 
een dossiernummer en een indiendatum gekregen. 

 

 

Tevens is de status van de aanvraag gewijzigd van Geregistreerd naar Ingediend. 

 

Let op: Een aanvraag met de status ‘Geregistreerd’ is nog niet ingediend. Alleen aanvragen met de status 
‘Ingediend’ zijn zichtbaar voor NWO. 
Twee dagen voor de sluitdatum zal er een herinnering gestuurd worden voor alle aanvragen met status 
‘Geregistreerd’.   

 
Na het indienen wordt er een indienbevestiging gestuurd per e-mail naar de aanvrager. 
De aanvraag zal worden bekeken door één van onze beleidsmedewerkers. Als de beleidsmedewerker de aanvraag 
heeft beoordeeld op volledigheid, wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verstuurd. 
 

2.7 Aanpassen vooraanmelding of aanvraag 
De aanvrager heeft een mail ontvangen waarin is gevraagd om de vooraanmelding/aanvraag aan te passen en 
opnieuw in te dienen. Klik in de menubalk op Aanvragen. Selecteer de aan te passen vooraanmelding/aanvraag (met 
het juiste dossiernummer en de status Geregistreerd). Het tabblad Algemeen is geactiveerd. 
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Bij groep Voorlopig niet ontvankelijk staat toegelicht waarom de vooraanmelding/aanvraag voorlopig niet 
ontvankelijk is verklaard. 

Pas de vooraanmelding/aanvraag aan waar nodig. Klik op het tabblad Bevestiging en dien de 
vooraanmelding/aanvraag opnieuw in. De status van de aanvraag is hierna gewijzigd in Ingediend. 
 

2.8 Aanvraag, vooraanmelding of intentieverklaring intrekken 
Een aanvrager kan gedurende het gehele proces (tot aan honorering) zijn intentieverklaring, vooraanmelding of 
aanvraag intrekken. Voor het intrekken moet een reden worden opgegeven. 
De werking voor het intrekken is identiek voor een aanvraag, vooraanmelding en intentieverklaring. In deze 
toelichting wordt gesproken van een aanvraag. 
 

 

Aanvragen met de status 'Niet ontvankelijk’ kunnen niet worden ingetrokken. 

 
Om een aanvraag, vooraanmelding of intentieverklaring in te trekken, klik in de menubalk op Aanvragen. In het 
venster Aanvragen wordt de eigen lijst getoond met aanvragen die  eerder zijn aangemaakt of ingediend. 

 

 

Selecteer de aanvraag die u wilt intrekken. 

Het venster toont de aanvraagdetails. 
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Klik op Pagina-acties rechtsboven en selecteer Intrekken. 

Het venster Intrekken wordt getoond. Via dit venster kan de aanvraag worden ingetrokken en worden aangegeven 
wat de reden voor de intrekking is. 
 

 

 

Schakel het selectievak Weet je zeker dat je de aanvraag wilt intrekken? in. 

 

Vul in het tekstvak Reden intrekking een reden in. 

 

Klik op de knop Vastleggen. 

Er wordt een bevestigingsvenster getoond dat de aanvraag is ingetrokken. 
 

 

 

Klik op de knop Verder. 

 

 

De aanvraag heeft nu de status Ingetrokken. 

2.9 Weerwoord opstellen en indienen 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om op de referentenrapporten te reageren door middel van een 
weerwoord. In de brochure/Call for proposals wordt gespecificeerd hoe dit gebeurt. Het weerwoord wordt tezamen 
met de referentenrapporten toegevoegd aan het door de adviescommissie te beoordelen materiaal. Het geven van 
weerwoord is een wettelijk recht in Nederland. 
 
De aanvrager heeft een e-mailbericht ontvangen als gestart kan worden met het weerwoord op de 
referentenrapporten. 
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2.9.1 Weerwoord opstellen 
De referenten hebben de aanvraag beoordeeld. De referentenrapporten zijn nu zichtbaar en de aanvrager kan 
hierover een weerwoord indienen. Klik in de menubalk op Aanvragen en selecteer de aanvraag waarvoor een 
weerwoord gevraagd is. 

 

 

Bij Voortgangsinformatie aanvraag staat wat de deadline is voor het indienen van het weerwoord. 

 

Navigeer naar Pagina-acties en selecteer in de keuzelijst Weerwoord of klik op het tabblad Weerwoord. 

2.9.2 Referentrapporten downloaden als pdf 
Het is mogelijk om de referentenrapporten als pdf te downloaden en (indien gewenst) te printen. 

 

 

Klik rechtsboven in het scherm op de PDF knop. Klik op de knop Openen of Opslaan. 

Afhankelijk van de manier waarop het is ingesteld bij het inrichten van de ronde, kan het weerwoord op de volgende 
manieren worden opgesteld: 

• Per rapport; De referentenrapporten staan onder elkaar op de pagina, er is een tekstvak voor 
weerwoord onder ieder afzonderlijk referentenrapport 

• Per vraag; De referentencommentaren van alle referenten staan per vraag gesorteerd, er is een 
tekstvak voor weerwoord onder iedere afzonderlijke vraag 

• Over alle rapporten; De referentenrapporten staan onder elkaar op de pagina, er is een tekstvak voor 
weerwoord onderaan de weerwoordpagina, waarin één weerwoord kan worden gegeven over alle 
referentenrapporten tezamen. 

• Per rapport per vraag; De referentenrapporten staan onder elkaar op de pagina, er is een tekstvak voor 
weerwoord bij ieder rapport, onder elke afzonderlijke vraag 

2.9.3 Weerwoord opstellen per rapport, per vraag 
 

Via de grijze menubalk aan de linkerkant van het scherm kan door de vragen worden genavigeerd. 
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In dit voorbeeld kan per referentrapport, per vraag een weerwoord worden gegeven. De aanvrager kan 
reageren op de afzonderlijke vragen/commentaren van het referentenrapport van referent 1.  

 

De aanvrager kan in dit tekstvak zijn weerwoord op vraag 1a van referent 1 invullen.  

 

 

Op dezelfde pagina (onder het referentenrapport van referent 1) staan de referentenrapporten van referent 2 en 
verder.  

 

De aanvrager kan in dit tekstvak zijn weerwoord op vraag 1a van referent 2 invullen.  

2.9.4 Weerwoord opstellen per vraag 
 

Via de grijze menubalk aan de linkerkant van het scherm kan door de vragen worden genavigeerd. 
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De antwoorden van alle referenten staan gesorteerd per vraag onder elkaar. In het tekstvak eronder kan een 
weerwoord gegeven worden op alle referentencommentaren behorend bij die vraag (in dit voorbeeld vraag 
1a). 

 

Het veld Overall weerwoord is bedoeld voor een algemeen weerwoord. 

2.9.5 Weerwoord open voor invullen of indienen 
Een weerwoord kan opengesteld zijn voor invullen of voor indienen. 
 
Weerwoord invullen 
Als een weerwoord is opengesteld voor invullen krijgt de aanvrager de mogelijkheid om (een gedeelte) van het 
weerwoord alvast in te vullen op te slaan. Het is echter nog niet mogelijk om het weerwoord in te dienen, omdat er 
mogelijk nog meer referentenrapporten over de aanvraag worden verwacht. Als vervolgens het weerwoord wordt 
opengesteld voor indienen, wordt de aanvrager hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht en kan deze 
het weerwoord eventueel nog aanpassen en indienen. 
 

 

 

In het scherm is zichtbaar dat het weerwoord nog niet kan worden ingediend omdat er mogelijk nog meer 
referentenrapporten binnenkomen. 

 
Weerwoord indienen 
Als het weerwoord is opengesteld voor indienen kan het weerwoord volledig worden ingevuld en direct worden 
ingediend. 
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In het veld Overall weerwoord kan eventueel nog een algemeen weerwoord ingevuld worden. 

 

Klik op de knop Indienen om het weerwoord in te dienen. 

 
 

 

Er wordt een waarschuwing weergegeven omdat het ingevulde weerwoord na indienen niet meer kan worden 
gewijzigd.  

 
Klik nogmaals op de knop Indienen onderaan de pagina. 
 

 

 

 

Het weerwoord is ingediend. 

 

Klik twee keer op Sluiten om terug te keren naar het overzicht met aanvragen. 

In het overzicht met aanvragen wordt zichtbaar dat het weerwoord is ingediend: 
 

 

 

De aanvraag heeft de status Weerwoord ingediend gekregen. 

Door de betreffende aanvraag te selecteren en naar het tabblad Weerwoord te gaan, wordt eveneens zichtbaar dat 
het weerwoord is ingediend. 
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De melding Uw weerwoord is ingediend wordt weergegeven. 
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3. Informatie voor referenten 

3.1 Beoordelen en besluiten 
In het onderzoeksfinancieringproces worden onderzoeksvoorstellen tegen elkaar afgewogen alvorens besluitvorming 
plaatsvindt. Deze zogenaamde prioritering is van belang om te bepalen, welke voorstellen de hoogste kwaliteit en 
passendheid hebben binnen een bepaalde financieringsvorm en kunnen worden gehonoreerd. In grote lijnen bestaat 
het proces van beoordelen en besluiten uit de volgende onderdelen: 
1. de referentcyclus (optioneel): aanvragen worden voorgelegd aan externe deskundigen (referenten), de aanvrager 

krijgt de mogelijkheid om op de beoordeling van de referent te reageren (het weerwoord); 
2. de beoordelingscyclus: aanvragen worden voorgelegd aan een adviescommissie die, op basis van de 

referentenrapporten en het weerwoord hierop, de aanvraag beoordelen op basis van vaststaande criteria; 
3. het besluiten: op basis van het advies van de adviescommissie wordt door de beoordelingscommissie een besluit 

genomen. 

3.2 Referentencyclus 
Voor de meeste instrumenten wordt gebruik gemaakt van referenten, externe deskundigen gespecialiseerd op het 
gebied van de ingediende aanvragen. De aanvragen worden eerst aan hen voorgelegd voor een oordeel. Het oordeel 
van de referenten wordt gebundeld in een referentenrapport. De aanvrager krijgt de gelegenheid om op het oordeel 
van de referenten weerwoord te geven. Het weerwoord speelt een belangrijke rol bij de beoordeling. Als er geen 
gebruik gemaakt wordt van referenten, wordt de aanvraag direct voorgelegd aan een adviescommissie. 
 
NWO stuurt een potentiële referent een e-mail met de vraag of deze bereid is een onderzoeksvoorstel te beoordelen. 
Als de referent hier positief op reageert, ontvangt de referent van NWO een e-mail met een uitnodiging voor de 
beoordeling: 
 

 
 

 

De referent kan inloggen met de inloggegevens die in de uitnodigingsmail zijn opgenomen. Indien de referent 
al een bestaand ISAAC-account heeft (en daar ooit al eerder een eigen wachtwoord voor heeft ingesteld), dan 
wordt het wachtwoord om veiligheidsredenen niet getoond bij de inloggegevens in de mail.  
Indien het een nieuw aangemaakt account betreft, dan wordt er een tijdelijk wachtwoord gegenereerd door 
ISAAC. Dat wachtwoord is dan wel zichtbaar in de uitnodigingsmail. De referent moet dan, nadat hij/zij voor de 
eerste keer heeft ingelogd, het wachtwoord resetten naar een zelf verzonnen wachtwoord. 

 

In de uitnodigingsmail kan een persoonlijke link naar het onderzoeksvoorstel staan. Deze link is voor elke 
referent uniek. Wanneer de referent op de link klikt en inlogt in ISAAC, wordt de referent gevraagd om aan te 
geven (te verklaren) of er sprake is van persoonlijke belangen. 

 

 

Indien de referent bij het inloggen een nieuw wachtwoord heeft moeten opvragen, wordt niet het 
onderzoeksvoorstel geopend, maar de home page van ISAAC. In dat geval kan de referent opnieuw op de link 
klikken in de uitnodigingsmail om direct naar het te beoordelen onderzoeksvoorstel te gaan.  
 

 



Bestandsnaam 
Versie 
Datum 

: ISAAC_Handleiding_Externen_NL_202203.docxpdf 
: 1.8 
: 16 maart 2022 Pagina 36 

 

 
 

Het onderzoeksvoorstel en review formulier kan ook (zonder gebruik te maken van de directe link) op de volgende 
wijze worden opgezocht:  

 

 

Klik in de menubalk op Review. 

 

Er wordt een werklijst getoond met de aanvragen waarvoor de referent is uitgenodigd om een review te 
schrijven. Selecteer de aanvraag waarvoor een review dient te worden opgesteld. 

 
De verklaring persoonlijke belangen wordt geopend. Als de verklaring is ingevuld en er is geen sprake van persoonlijke 
belangen, wordt het onderzoeksvoorstel geopend, op het tabblad Review (het beoordelingsformulier). 
Indien de referent, na het vastleggen van de persoonlijke belangen, het voorstel op een later moment nogmaals 
opent, verschijnt het referentenrapport direct. 
 

3.3 Persoonlijke belangen aangeven 
NWO hanteert de code omgang met persoonlijke belangen ook voor referenten. Een referent moet zich 'niet-
betrokken' verklaren, maar dient geen ondertekend formulier in, zoals de leden van bijvoorbeeld een 
adviescommissie of jury.  
Zie ook: Code omgang met persoonlijke belangen: https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-
omgang-met-persoonlijke-belangen 
 

 
 

 

Geef aan of er sprake is van persoonlijke belangen met “ja” of “nee” en vink de checkbox af voor de verklaring. 

 

Om de Code Persoonlijke Belangen in te zien, klik op de blauwe link. 

 

Klik op Vastleggen om de verklaring op te slaan. 

3.4 Referentenrapport opstellen en indienen 
De persoonlijke belangen zijn vastgelegd en het referentenformulier is geopend: 
 

https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
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Activeer tabblad Aanvraaginformatie om de details van de aanvraag in te zien, zoals de samenvatting, de naam 
en organisatie van de aanvrager, disciplines en eventuele trefwoorden) 

 

Activeer het tabblad Documenten om het aanvraagformulier en eventuele andere bijlagen met betrekking tot 
de aanvraag of de beoordelingsronde te downloaden. 

 

 

 

Klik op de link om het betreffende document te downloaden en/of in te zien. 
- In het document achter Aanvraagformulier is de inhoud van de aanvraag zichtbaar. Het document 
Aanvraagoverzicht komt overeen met de gegevens die staan bij het tabblad Aanvraaginformatie. Indien van 
toepassing zijn hier ook documenten zoals een curriculum vitae, aanbevelingsbrief, inbeddingsgarantie, of 
andere informatie over de aanvrager beschikbaar. 
- Aanvullende informatie met betrekking tot de ronde staat in de groep Rondedocumenten, zoals de 
brochure/call for proposals. 

 

Activeer het tabblad Review om uw beoordeling in te vullen. 

Geef, in de daarvoor bestemde tekstvakken, commentaar over de aanvraag. 

 

 

Vul het referentencommentaar in. 

 

Klik op de knop Opslaan om het rapport tussentijds op te slaan. Let op: regelmatig tussentijds opslaan is van 
belang om verlies van gegevens te voorkomen! 
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3.4.1 Referentenformulier navigatie 
Het hele referentenformulier is te bekijken en/of in te vullen door er doorheen te scrollen. Daarnaast kan er gebruik 
worden gemaakt van het navigatiemenu aan de linkerkant van het venster. Ga hiervoor met de muisaanwijzer naar 
het grijze gebied of het speldje aan de linkerkant van het scherm. De navigatie wordt getoond. Klik op een vraag in het 
menu en en de betreffende vraag wordt in het referentenformulier direct getoond. 
Als de achtergrond van het speldje lichtgrijs is gekleurd  verdwijnt de navigatie weer als de muisaanwijzer zich niet 
meer in de navigatie van het referentformulier bevindt. Door op het speldje te klikken, verkleurt de achtergrond van 

het speldje naar donkergrijs  . De navigatie van het referentformulier blijft dan in beeld staan. 
 

 
 

 

Klik in het navigatiemenu op een vraag om naar de betreffende vraag in het referentenrapport te navigeren. 

 

3.4.2 Referentenrapport downloaden als pdf 
Het is mogelijk om het referentenrapport als pfd te downloaden en (indien gewenst) te printen. 
 

 
 

 

Klik rechtsboven in het venster op de knop PDF en selecteer Openen. 

3.4.3 Indienen 
 

 

 

Geen aanpassingen meer nodig op de eigen beoordeling? Klik dan op de knop Indienen. 



Bestandsnaam 
Versie 
Datum 

: ISAAC_Handleiding_Externen_NL_202203.docxpdf 
: 1.8 
: 16 maart 2022 Pagina 39 

 

 
 

 

 

Klik voor de bevestiging op Ja. 

Er wordt een bevestigingspagina getoond. Het referentrapport is ingediend. 
 
 

 

 

Klik op de knop Verder. 

Er wordt een bevestigingsmail verstuurd inclusief de eigen beoordeling in PDF formaat. 
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4. Informatie voor commissieleden 

4.1 Beoordelingscyclus 
De aanvragen en vooraanmeldingen die in behandeling genomen zijn, moeten beoordeeld worden. Deze beoordeling 
vindt plaats door de adviescommissie en moet leiden tot een onderbouwd advies ten behoeve van het 
besluitvormingsproces. Dit advies wordt gemaakt op basis van de set aanvragen, de vergaderstukken, 
referentenrapporten, interviewrondes, lekensamenvattingen, enzovoorts. 
De leden van de adviescommissie beoordelen de aanvragen of vooraanmeldingen die ze toegewezen hebben 
gekregen en waarbij geen belangenverstrengeling in het spel is. Deze individuele adviezen kunnen worden 
geregistreerd en als alle adviezen van de set aanvragen binnen zijn, kan een voorlopige ranking van de totale set 
gegenereerd worden. Afhankelijk hoe het in de brochure is gesteld, wordt de ranking gedeeld met de leden van de 
adviescommissie.  
De adviescommissie bespreekt, beoordeelt en rangschikt vooraanmeldingen of aanvragen gedurende een 
vergadering. Indien dit aangegeven is in het financieringsinstrument is er in de vergadering plaats voor een 
interviewronde. De vergadering resulteert in een advies. Dit advies wordt bij de aanvraag/vooraanmelding of ronde 
geregistreerd. Ook een advies over de voorselectie wordt hier geregistreerd. 

4.2 Persoonlijk belang aangeven 
NWO hanteert de gedragscode persoonlijke belangen voor commissieleden. Commissieleden vullen een verklaring in 
omtrent de persoonlijke belangen. Zie ook: Code Persoonlijke Belangen: 
https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen. 
 
Een commissielid is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen uit een specifieke ronde. Een 
commissielid moet dan ook over de toegewezen aanvragen uit deze ronde aangeven waarbij hij/zij eventueel 
persoonlijke belangen heeft. In eerste instantie ontvangt een commissielid een e-mail met de uitnodiging om deze 
persoonlijke belangen te registreren. Als hij/zij nog geen account heeft in ISAAC, staan in deze e-mail ook de 
accountgegevens. 
Vervolgens wordt over (een deel van) de aanvragen waarbij geen persoonlijke belangen zijn, gevraagd om een pre-
advies te geven. Via de eigen account in ISAAC, zijn tevens de vergaderingen en de documenten in te zien. 
 
Klik in de menubalk op Commissie. De eigen werklijst wordt getoond: 
 

 

 

Selecteer de gewenste ronde. 

 

 

Klik op de knop Persoonlijk belang. 

Het venster Aanvragen toont een overzicht van aanvragen waarvoor het commissielid dient aan te geven of er sprake 
is van persoonlijk belang. Als het commissielid bij geen enkele aanvraag een persoonlijk belang heeft, dan is het niet 
nodig om op de afzonderlijke aanvragen in de lijst te klikken. Het commissielid kan meteen onderaan de lijst de 
verklaring aanvinken en vastleggen. 

https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
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Klik op het pictogram  om de medeaanvragers bij de aanvraag te zien. Door bovenin de kolom op het 
selectievakje ‘Alles tonen’ te klikken, worden de medeaanvragers van alle aanvragen getoond.  

 

Klik op het pictogram  om de details van de aanvraag in te zien. 

 

Klik op het selectievakje in de Persoonlijk belang kolom achter de aanvraag waarvoor u een persoonlijk belang 
heeft en het volgende scherm wordt geopend. 

 

 

Als er sprake is van een persoonlijk belang, vul dan een toelichting in. Dit is een verplicht veld (te zien aan de 
rode *). 

 

Als er toch geen sprake is van persoonlijk belang, schakel het selectievakje Ik heb een persoonlijk belang bij 
deze aanvraag uit. Het veld Toelichting is nu geen verplicht veld meer (de rode * verdwijnt). Of klik op 
Annuleren. 

 

Indien van toepassing, vink één of meer van de selectievakjes aan bij de aanvullende beheersmaatregelen. 

 
Klik op de knop Vastleggen. 

 

Bij het niet invullen van het veld 'Toelichting' wanneer het selectievakje voor persoonlijk belang is aangevinkt, 
werkt de knop 'Vastleggen' niet. Het persoonlijk belang wordt dan dus ook niet opgeslagen; het commissielid 
wordt dan beschouwd als geen persoonlijk belang te hebben bij deze aanvraag. 

 
Na het vastleggen van het persoonlijk belang bij een aanvraag verschijnt het overzichtsscherm met alle aanvragen 
weer. Aanvragen waarbij het commissielid heeft vastgelegd dat hij/zij persoonlijk belang heeft, krijgen in het overzicht 
een vinkje in de tabel onder Persoonlijk belang. 
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Klik op de link om de Code Persoonlijke Belangen te bekijken. 

 

Schakel het selectievakje in om aan te geven dat u akkoord bent. 

 

Klik op de knop Vastleggen. 

De persoonlijke belangen zijn vastgelegd. 
 

 

 

De tegel Persoonlijke belangen wordt niet meer getoond. 

De complete lijst van persoonlijke belangen wordt door NWO ter goedkeuring aan de voorzitter van de commissie 
voorgelegd. Daarna zal de goedgekeurde lijst naar alle commissieleden worden gestuurd, om deze te informeren over 
de persoonlijke belangen binnen de commissie. 

4.3 Beoordeling uitvoeren 
Het commissielid heeft een e-mail ontvangen om beoordelingen (pre-adviezen) in te dienen over aanvragen. Na 
inloggen in ISAAC, klik hiervoor in de menubalk op Commissie. 
Selecteer de ronde waarvoor de aanvragen beoordeeld moeten worden. 
 

 

 

Klik op de tegel Aanvragen. 
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Te beoordelen aanvragen: dit zijn de aanvragen waarvoor gevraagd is een preadvies in te dienen. Selecteer een 
aanvraag uit het onderdeel Aanvragen om een beoordeling (pre-advies) toe te voegen. 

 
Overige aanvragen: dit zijn alle andere aanvragen uit de ronde 

 
Aanvragen Met persoonlijk belang: dit zijn de aanvragen waarbij je een persoonlijk belang hebt aangegeven. 

 
Het is mogelijk de aanvraagdossiers in pdf in te zien en af te drukken. Klik hiervoor op de knop Download, onderaan 
de lijst met Te beoordelen aanvragen. Zie voor verdere uitleg de volgende paragraaf. Let op: dit kan alleen als alle 
aanvragen nog open staan voor beoordeling. 
 
Het hoofdtabblad toont de naam van de aanvrager en in de subtabbladen wordt de inhoud van de aanvraag getoond. 
Het tabblad Aanvraaginformatie is geactiveerd. 

 

 

Klik op de knop Aanvraagdetails om verdere details en, indien van toepassing, de vraagbegroting van de 
aanvraag in te zien. 

 

Als er toch sprake is van persoonlijk belang, klik op Pagina-acties, Persoonlijk belang. 

Op het tabblad Referenten zijn de referentenrapporten in te zien. Dit tabblad wordt alleen getoond wanneer er 
gebruik is gemaakt van referenten binnen de ronde. 
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Op het tabblad Referenten kan de inhoud van de referentenrapporten en het weerwoord van de aanvrager 
bekeken worden. 

 
Het tabblad Documenten bevat de documenten van de aanvraag (zoals de volledige aanvraag in PDF en eventuele 
bijlagen zoals bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief) en documenten met betrekking tot de ronde. Bijvoorbeeld de 
brochure, handreiking kennisbenutting, financieringsvoorwaarden of FAQ’s. 
 

 

 

Klik op de link om het betreffende document te bekijken/op te slaan. De volledige aanvraag staat achter 
Aanvraagformulier. 

Om een beoordeling uit te voeren, activeer tabblad Review. 
 
Per criterium moet een score en een toelichting worden ingevuld. De schaal van de score is bij het vormgeven van de 
ronde bepaald en verschilt per ronde. De stapgrootte van een score is altijd 0,1 of 0,5. 
 

 

De waarde 1 kan dus in de ene ronde de beste score zijn (bijv. excellent), maar in de andere ronde de slechtste 
score zijn (bijv. ontoereikend). 
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Vul voor ieder criterium de score in door het blokje in de balk achter Score te verschuiven of achteraan een 
cijfer in te typen. Let op: Als het blokje in de balk niet verschoven wordt (omdat dit de juiste waarde is) en geen 
cijfer ingetypt, dan wordt er geen waarde opgeslagen. 

 

Typ een toelichting in. 

 

Klik, als alle criteria zijn ingevuld, op de knop Vastleggen. 

De beoordeling is compleet, maar nog niet ingediend. In het venster Aanvragen is zichtbaar welke beoordelingen 
compleet zijn. 

 
 

 

Onder het kopje Te beoordelen is in de kolom Status zichtbaar welke beoordelingen compleet zijn. Aanvragen 
die zijn beoordeeld krijgen in deze kolom een groen vlak en de status Ingevuld. 

 

De voortgangsbalk geeft aan hoeveel procent van de aanvragen is beoordeeld. 

 

Onderaan het scherm Aanvragen is onder het kopje Met persoonlijk belang te zien voor welke aanvragen 
eerder een persoonlijk belang is vastgelegd. 
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Als voor alle aanvragen een complete beoordeling is ingevuld (alle aanvragen hebben de status Ingevuld), 
verandert de voortgangsbalk in de knop Indienen review. Klik op de knop Indienen review om alle ingevulde 
reviews in te dienen. 

 
De review is ingediend. 
 

 

 

Klik op de knop Verder. 
 

 
 

 

In het overzicht is zichtbaar voor welke aanvragen de reviews zijn ingediend. 
 

Het is mogelijk dat er later nog aanvragen worden toegevoegd waarvoor een beoordeling moet worden ingediend 
(dan wordt een nieuwe e-mail verstuurd). In bovenstaand overzicht is dan in de kolom Status zichtbaar voor welke 
aanvragen nog een beoordeling moet worden ingediend. Deze hebben dan de status Niet ingevuld. 
 
Per e-mail wordt bevestigd dat de adviezen zijn ingediend. 
 
Totdat NWO de ronde sluit voor het indienen van pre-advies is het mogelijk de adviezen te wijzigen. 
U kunt dit doen door op de betreffende aanvraag te klikken, naar de Review tab te gaan en op de knop Wijzigen te 
klikken. Vervolgens kan de review worden aangepast, vastgelegd en opnieuw ingediend. 

4.4 Aanvraagdossier genereren 

In ISAAC is het mogelijk om per ronde een PDF te genereren met informatie van alle aan de commissie toegekende 
aanvragen voor die betreffende ronde of een PDF met alle aan het commissielid toegekende aanvragen voor die 
ronde. In beide documenten staan de aanvragen inclusief referentenrapporten en weerwoord. De documenten 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als hulpmiddel bij vergaderingen. 
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Navigeer via de menubalk naar het gedeelte Commissie: 

 

 

Klik op de ronde waarvoor je een aanvraagdossier wilt genereren. 

 
Er zijn nu twee mogelijkheden: 
1. Een PDF genereren met de te beoordelen aanvragen toegewezen aan het commissielid. 
2. Een PDF met alle aanvragen van de desbetreffende ronde. 

PDF genereren van de te beoordelen aanvragen toegewezen aan het commissielid: 

 

 

 

Klik op de tegel Aanvragen. 

Het volgende scherm verschijnt: 
 

 

 

Klik op de knop Download om de PDF te genereren van de te beoordelen aanvragen die zijn toegewezen aan 
het commissielid. 

 
Er wordt nu automatisch een PDF gegenereerd met daarin de te beoordelen aanvragen, inclusief de 
referentenrapporten en het weerwoord. Dit document kan vervolgens geopend, opgeslagen en/of afgedrukt worden. 
Steeds als er wijzigingen zijn in de aanvragen, kan op deze manier opnieuw het aanvraagdossier gegenereerd worden 
met de actuele stand van zaken. 
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Een PDF met alle aanvragen van de desbetreffende ronde: 

 

 

Klik op de tegel Documenten. 

Er opent een scherm waar documenten behorende bij de verschillende aanvragen kunnen worden geraadpleegd (zie 
de volgende paragraaf Raadplegen vergaderstukken commissieleden). 

 

 

Klik op de knop Vergaderpakket. 

Er wordt nu automatisch een PDF gegenereerd met daarin alle aanvragen van de desbetreffende ronde, inclusief 
referentenrapporten en weerwoord. Dit document kan vervolgens geopend, opgeslagen en/of afgedrukt worden. 
Steeds als er wijzigingen zijn in de aanvragen, kan op deze manier het aanvraagdossier opnieuw gegenereerd worden 
met de actuele stand van zaken. 
 

4.5 Raadplegen vergaderstukken commissieleden 
In ISAAC kunnen vergaderstukken vastgelegd worden. Dit kunnen stukken ter voorbereiding zijn of bijvoorbeeld de 
notulen na afloop. Klik in de werkbalk op Commissie: 
 

 

 

Klik op de ronde om de vergaderstukken voor die ronde in te zien. 

De beschikbare onderdelen worden getoond: 
 

 

 

Voor de agenda en de notulen klik op de tegel Vergaderingen. 

 

Voor de overige documenten klik op de tegel Documenten. 



Bestandsnaam 
Versie 
Datum 

: ISAAC_Handleiding_Externen_NL_202203.docxpdf 
: 1.8 
: 16 maart 2022 Pagina 49 

 

 
 

4.5.1 Vergaderingen 
Wanneer op de tegel Vergaderingen is geklikt verschijnt het volgende venster: 
 

 

4.5.2 Documenten 
Wanneer op de tegel Documenten is geklikt verschijnt het volgende venster: 
 

 

 

Klik vervolgens op de link van het te raadplegen document. 

 
 

 

Om het document te openen, klik op de knop Openen. 
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5. Informatie voor projectleiders 

5.1 Project administreren projectleider  
Nadat een aanvraag is gehonoreerd, wordt deze als project zichtbaar in ISAAC achter het tabblad Projecten van het 
welkomstscherm. Nadat een keuze is gemaakt voor een specifiek project uit het overzicht met projecten, kan op de 
volgende wijze de informatie bij de eigen project(en) worden onderhouden. 
 
De bij ons bekende projectinformatie is te raadplegen in het tabblad Projectinformatie. 
Dit is het tabblad dat wordt geopend als voor een specifiek project is gekozen uit het overzicht met projecten. 
 
Om de financiering te aanvaarden kan een startformulier worden ingediend. Het startformulier (en andere 
documenten met betrekking tot het project) uploaden en indienen gaat via het tabblad Projectdocumenten. Het 
template voor het startformulier is per e-mail verstuurd. Of het is te vinden achter het tabblad Projectformulieren. 
 
Eén of meerdere uitvoerenden op het project kunnen worden aangemeld door middel van het invullen en indienen 
van een Personeelsinformatieformulier (PIF) voor elke uitvoerende op het project. Een PIF invullen en indienen gaat 
via het tabblad Projectbetrokkenen. Als de projectleider zelf ook aangesteld wordt op het project, dan moet ook voor 
hem/haar een PIF worden ingediend. 
 
Gedurende de looptijd van het project wordt de projectleider gevraagd om projectrapportages in te dienen 
(bijvoorbeeld: tussen- en eindrapportages). Deze rapportages moeten via ISAAC indienen via het tabblad Rapportages 
worden ingediend. De templates voor de rapportages zijn per e-mail verstuurd of zijn te vinden achter het tabblad 
Projectformulieren. 
 
Ook is het mogelijk om via ISAAC projectresultaten (bijvoorbeeld: de publicatie van een artikel), publiekssamenvatting 
updates en utilisatie te melden. Dit kan op het tabblad Product en het tabblad Rapportages. Bij het onderscheid van 
producten wordt de indeling van het standaard evaluatie protocol gevolgd. 
 
Gedurende de looptijd van het project kunnen zich wijzigingen op het project voordoen (bijvoorbeeld: een 
verandering in de start- of einddatum). Wijzigingen kunnen worden ingediend via het tabblad Wijzigingsverzoeken. 

5.2 Financiering aanvaarden – start formulier indienen 
De aanvraag is gehonoreerd en daarmee is er een project aangemaakt met de status Initieel. De eerste stap is nu om 
het Startformulier te uploaden in ISAAC. 
 
Het sjabloon voor het startformulier wat moet worden ingevuld is te vinden op het tabblad Projectformulieren of  dit 
formulier is toegestuurd bij de toekenningsbrief. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend worden 
en vervolgens opgeslagen als PDF. 
 
Ga naar het onderdeel Projecten en open het project waar u een projectformulier voor wilt indienen door er op te 
klikken. 
 

 
Ga naar het tabblad Projectdocumenten. 
 
Dit tabblad bestaat uit drie onderdelen; 
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Ingediende documenten: hier worden alle documenten getoond die de status Ingediend hebben. Deze 
documenten zijn nog niet goed- of afgekeurd door een NWO-medewerker. 

 

Opnieuw in te dienen documenten: hier worden alle documenten getoond die de status Afgekeurd hebben. 
Door erop te klikken kun je de gegevens inzien, het document eventueel vervangen en opnieuw indienen. Het 
document krijgt dan weer de status Ingediend, verdwijnt uit de lijst Opnieuw in te dienen documenten en wordt 
weer getoond in de lijst met Ingediende documenten. 

 

Goedgekeurde documenten: hier worden alle documenten getoond die de status Goedgekeurd hebben. Deze 
documenten kunnen alleen Read only worden getoond. Ze kunnen niet worden gewijzigd. 

 

Klik op de knop Toevoegen onder het kopje Ingediende documenten om een nieuw document te uploaden. 

 

 

 

Vul een onderwerp in 

 

Klik op de knop Uploaden en selecteer het gewenste document vanaf de computer 

 

Vul eventueel een toelichting in 

 

Klik op de knop Indienen 

Nadat er op Indienen is geklikt verschijnt er een verzoek om bevestiging. Klik op Ja om het document definitief in te 
dienen. 
 
Het document is toegevoegd aan het onderdeel Ingediende documenten. De NWO-medewerker kan het document 
vanaf nu Goedkeuren of Afkeuren. 
 

 

De volgende documenttypen kunnen worden ingediend: Word, Excel, PDF 
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5.3 Aanstelling registeren 
De projectleider kan zelf de projectbetrokkenen via ISAAC toevoegen. Open hiervoor het betreffende project in het 
onderdeel Projecten van het hoofdmenu. 
Activeer tabblad Projectbetrokkenen. 
 

 

 

Klik op de knop Toevoegen. 

Het scherm Projectmedewerker verschijnt: 
 

 

 

Vul de Basisgegevens in van de projectmedewerker. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. 

 

Vul informatie over de aanstelling op het project in. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. 

 

Klik op de knop Verder. 
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Er wordt een scherm getoond waarin de werkgegevens van de betrokkene dienen te worden toegevoegd en 
eventueel een bijlage kan worden geüpload: 
 

 

 

Klik op de knop Zoeken om de werkgever te selecteren. 

Het scherm Zoeken organisatie in het Relatiebeheer wordt getoond: 
 

 

 

Vul één of meer zoekcriteria in. 

 

Klik op Zoeken. 

 

 

Selecteer de gewenste organisatie. 
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Voeg eventueel een bijlage toe met behulp van de knop Uploaden.  

 

Om direct in te dienen, klik op de knop Indienen. De projectmedewerker is nu geregistreerd op het project en 
heeft de status Ingediend. De gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd. 
 

 
Klik op Opslaan concept en sluiten indien u de gegevens later nog wilt kunnen aanvullen of wijzigen. De 
projectmedewerker krijgt de status Concept en is nog niet ingediend bij (en ook nog niet zichtbaar voor) NWO. 

 

 

 

Wanneer een projectmedewerker wordt opgeslagen als concept, verschijnt er bovenin het scherm een 
melding. Deze melding verdwijnt weer als u het tabblad verlaat. 

 

Een projectmedewerker die is opgeslagen als concept, krijgt de status Concept en kan nog worden gewijzigd. 

 
Een projectmedewerker met de status Concept kan door middel van het kruisje worden verwijderd. 

 
Een projectmedewerker met de status Gekoppeld is door een NWO-medewerker goedgekeurd en gekoppeld 
aan een profiel in het Relatiebeheer in ISAAC. 

  

 
Een projectmedewerker met de status Concept is nog niet ingediend en daardoor ook nog niet zichtbaar voor 
NWO. 

 

5.4 Projectmachtiging toevoegen / wijzigen 
Een formeel aanspreekpunt van een project kan een projectmedewerker machtigen om, net als het formeel 
aanspreekpunt, PIF’s in te dienen, projectdocumenten te uploaden, wijzigingsverzoeken in te dienen, etc. 
 

 

Een verzoek om machtiging mag alleen worden gedaan door het Formeel Aanspreekpunt (Hoofdaanvrager of 
projectleider). 
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5.4.1 Machtiging toevoegen 
Om een projectbetrokkene te machtigen voor een project kan het formeel aanspreekpunt een machtigingsformulier 
invullen en indienen. Het machtigingsformulier is te vinden via een link op het tabblad Projecttoegang. Het indienen 
gaat via het tabblad Projectdocumenten (zie 5.2). 
Als het projectdocument wordt afgehandeld en de machtiging wordt toegevoegd, krijgt de gemachtigde een e-mail 
met de gegevens van de machtiging en  inloggegevens. 
De gemachtigde personen zijn te zien in het project, op het tabblad Projecttoegang 
 

 
Bij het afhandelen van een projectdocument krijgt het formeel aanspreekpunt geen bericht. 

5.4.2 Machtiging wijzigen 
Voor het wijzigen van een machtiging dient er ook een ingevuld machtigingsfomulier te worden ingediend op het 
tabblad Projectdocumenten of het tabblad Wijzigingsverzoeken 
Als het projectdocument of wijzigingsverzoek wordt afgehandeld en de machtiging wordt toegevoegd, krijgt de 
gemachtigde een e-mail met de nieuwe gegevens van de machtiging. 
De  wijziging van de machtiging is te zien in het project op het tabblad Projecttoegang 
Het formeel aanspreekpunt wordt bij het afhandelen van het wijzigingsverzoek per e-mail op de hoogte gesteld. Bij 
het afhandelen van een projectdocument krijgt het formeel aanpreekpunt geen bericht. 
Nadat de einddatum van de machtiging is verstreken, wordt de machtiging automatisch beëindigd. De gemachtigde 
krijgt hiervan geen apart bericht. 

5.5 Wijzigingen doorgeven 
De projectleider kan via ISAAC wijzigingsverzoeken aan ons door te geven. Het gaat bijvoorbeeld om wijzigingen in 
aanstellingen van projectmedewerkers of wijzigingen in de looptijd van het project. 
Open het betreffende project in het onderdeel Projecten en activeer het tabblad Wijzigingsverzoeken. 
 

 

 

Klik op een van de links om een sjabloon voor het wijzigingsverzoek te downloaden. 

 
Klik op de knop Toevoegen. 
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Het scherm Wijzigingsverzoek verschijnt: 
 

 

 

Vul het onderwerp van het wijzigingsverzoek in. 

 

Voeg middels de knop Uploaden het wijzigingsverzoek toe als bijlage. 

 

Vul eventueel een toelichting in. 

 

Klik op de knop Indienen. 

Het wijzigingsverzoek is aangemaakt en is nu niet meer te wijzigen. De status van het verzoek is Ingediend. 
Er wordt per e-mail een reactie op het wijzigingsverzoek verstuurd. 
 

 

5.6 Project rapporteren en verantwoorden 
Gedurende de looptijd van een project kunnen er rapportages ingediend worden. Dit zijn bestanden (uitsluitend PDF 
formaat) die vanaf de eigen computer geüpload kunnen worden. 
Open een project in het onderdeel Projecten en activeer het tabblad Projectformulieren: 

 

 

Klik op de link van het te downloaden formulier. Schrijf de eigen projectrapportage in het gedownloade 
template en sla deze rapportage op de eigen computer op in PDF-formaat. 

 

Klik vervolgens op het tabblad Rapportages 
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Het scherm Rapportage opent: 

 

 

Klik op de knop Toevoegen om een rapportage toe te voegen. 

 

 

Vul een onderwerp in voor de rapportage. 

 

Klik op de knop Uploaden om het PDF-bestand met de rapportage toe te voegen. 

 

Typ in het tekstvak Toelichting een toelichting. 

 

Klik op de knop Indienen als u de rapportage direct wilt indienen. U kunt dan geen aanpassingen meer maken. 
De rapportage heeft de status Ingediend. 

 
Klik op Opslaan concept en sluiten als u de rapportage op een later moment nog wilt bewerken. Uw rapportage 
is niet ingediend en daardoor niet zichtbaar voor NWO. Uw rapportage heeft de status Concept. 

 

 

 

Wanneer een rapportage wordt opgeslagen als concept, verschijnt er bovenin het scherm een melding. Deze 
melding verdwijnt weer als u het tabblad verlaat. 

 

 

Een rapportage met de status Concept kan nog worden bewerkt. De kolommen Indiendatum en Indiener zijn 
leeg. 

 

Een rapportage met de status Concept kan worden verwijderd door middel van het kruisje. 
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5.6.1 Publiekssamenvatting en publiekssamenvatting update 
De tekst die wordt ingevuld in de publiekssamenvatting en de updates is bedoeld voor communicatiedoeleinden en 
wordt gebruikt voor de NWO website. De velden onder Publiekssamenvatting en Publiekssamenvatting update 
verschijnen pas wanneer op het project het veld Publiceren onderzoeksinformatie op Ja staat. 
 

 

 

Klik op Bewerken om de publiekssamenvatting toe te voegen als deze er nog niet is. 

 

Klik op Toevoegen update om een publiekssamenvatting update toe te voegen. 

Publiekssamenvatting 
 

 

 

Vul de Publiekssamenvatting in het Nederlands en in het Engels met 50 tot 100 woorden. 

 

Klik op de knop Indienen als u de publiekssamenvatting direct wilt indienen. U kunt dan geen aanpassingen meer 
maken. De publiekssamenvatting heeft de status Ingediend. Er is dan geen knop meer om de 
publiekssamenvatting te bewerken. 

 
Klik op Opslaan concept en sluiten als u de publiekssamenvatting op een later moment nog wilt bewerken. Uw 
publiekssamenvatting is niet ingediend en daardoor niet zichtbaar voor NWO. Uw publiekssamenvatting heeft 
de status Concept. Klik op Bewerken om de publiekssamenvatting weer te wijzigen. 
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Publiekssamenvatting update 
De publiekssamenvatting update is bedoeld om jaarlijks een update toe te voegen aan de publiekssamenvatting. Er 
kunnen maximaal 15 updates worden ingediend. Het indienen van een publiekssamenvatting update is mogelijk tot 12 
maanden na de werkelijke einddatum van het project. 
 
 

 

 

Vul de Publiekssamenvatting update in het Nederlands en in het Engels met 50 tot 100 woorden. 

 

Klik op de knop Indienen als u de publiekssamenvatting update direct wilt indienen. U kunt dan geen 
aanpassingen meer maken. De publiekssamenvatting update heeft de status Ingediend.  

 
Klik op Opslaan concept en sluiten als u de publiekssamenvatting update op een later moment nog wilt 
bewerken. Uw publiekssamenvatting update is niet ingediend en daardoor niet zichtbaar voor NWO. Uw 
publiekssamenvatting update heeft de status Concept. Een publiekssamenvatting opgeslagen als concept is weer 
te bewerken door er op te klikken. Op het moment dat er een concept update is, kan er geen nieuwe update 
worden toegevoegd. 

5.6.2 Utilisatie 
De velden onder Utilisatie kunnen pas ingevoerd worden wanneer het project de status Lopend heeft. 
Op de tab Rapportages onder de kop Utilisatie komt er dan een veld Doelstelling tevoorschijn. 
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Vul de doelstelling in. 

 

Klik op de knop Opslaan. 

5.7 Output op project vastleggen 
Tijdens een project kunnen verschillende soorten output (producten) opgeleverd en vastgelegd worden. Welke 
informatie geregistreerd wordt in ISAAC is afhankelijk van het soort product. De verschillende soorten worden 
hieronder genoemd. 
Om output vast te leggen activeer het tabblad Projecten in ISAAC. Selecteer het project waar de output bij moet 
worden geregistreerd: 
 

 

 

Klik op het gewenste project. 
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Activeer het tabblad Product: 

 

Klik op de knop Toevoegen om een product te registreren. 

Door gebruik te maken van één van de beschikbare knoppen, kunnen er diverse soorten producten worden 
toegevoegd: 

 

 

Klik op de knop van het product dat u wilt toevoegen. 
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Voer minimaal de verplichte gegevens in (velden gemarkeerd met een *). 
Voor een toelichting over Open Access zie https://www.nwo.nl/open-access-publiceren 

 

Klik op de knop Indienen als u het product direct wilt indienen. U kunt dan geen aanpassingen meer maken. 
Het product heeft de status Ingediend. 

 

Klik op Opslaan concept en sluiten als u het product op een later moment nog wilt bewerken. Het product is 
niet ingediend en daardoor niet zichtbaar voor NWO. Het product heeft de status Concept. 

 

 

 

 

Wanneer een product wordt opgeslagen als concept, verschijnt er bovenin het scherm een melding. Deze 
melding verdwijnt weer als u het tabblad verlaat. 

 

 

Een product met de status Concept kan nog worden bewerkt. De kolommen Indiendatum en Indiener zijn leeg. 

 

Een product met de status Concept kan worden verwijderd door middel van het kruisje. 
 
 
 
 
 

https://www.nwo.nl/open-access-publiceren
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5.7.1 Soorten output 
 

Wetenschappelijk artikel 
Artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die een anoniem peerreview systeem toepassen dat los 
staat van de editors. Daarnaast ook publicaties in tijdschriften die niet-gerefereerd zijn, maar die door het veld 
belangrijk worden gevonden. Als het een Open Acces artikel betreft, vul dan bij het veld Open Access URL de link in 
naar het online artikel. 
 

 
 
 
Boek / monografie 
Boeken geschreven voor een publiek van wetenschappers en onderzoekers die de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek beschrijven. 
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Hoofdstuk in boek 
Bijdragen aan wetenschappelijke boeken gericht op een publiek van wetenschappers en onderzoekers. 
 

 
 
 
Proefschrift 
Publicaties waarop de graad van doctor is verkregen. 
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Conference paper 
Een volledige versie van een artikel gepubliceerd in de context van een congres. 
 

 
 
 
Professionele publicatie 
Publicaties die bedoeld zijn voor professionals in de publieke en private sector inclusief annotaties. 
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Publicatie bedoeld voor breed publiek 
Populariserende publicaties over resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 
 

 
 
Octrooi 
Het aantal aangevraagde octrooien dat is ingediend, waarop tenminste één uitvinder staat vermeld wiens aanstelling 
> 50% is gefinancierd met middelen van NWO, of waarvan de uitvinding aantoonbaar uit een door NWO gefinancierd 
project voortkomt. De volgende aanvragen tellen niet mee: PCT-aanvragen of octrooiaanvragen in andere landen die 
een direct vervolg zijn op een eerder ingediende octrooiaanvraag. 
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Contract 
Het aantal contracten waarin intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen of waarin een licentie wordt 
verleend op deze rechten, voortvloeiend uit eerder geregistreerde octrooien. 
 

 
 
Overige onderzoeksoutput 
Andere onderzoeksoutput, zoals abstracts, redacteurschappen / redactielidmaatschappen (editorships), inaugurele 
redes, ontwerpen en prototypen en mediaoptredens. 
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