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I. Algemeen NWA-ORC 
1. Wat is typisch voor een aanvraag in de NWA-ORC?  

De kernelementen van de NWA dienen in elke NWA-ORC aanvraag terug te komen en zijn de volgende: 

– De inhoudelijke agenda die gevormd wordt door de 25 routes en 140 clustervragen; 

– De kennisketenbrede aanpak, wat betekent dat de NWA-projecten zowel fundamenteel als toegepast en 

praktijkgericht onderzoek omvatten. In de NWA betekent dat dat kennisinstituten, universiteiten en 

toegepaste en praktijkgerichte instellingen samenwerken; 

– Het bijeenbrengen van disciplines: het onderzoek is interdisciplinair; 

– De nauwe samenwerking tussen wetenschap en samenleving: tussen onderzoekers, maatschappelijke 

(publiek en private) organisaties en burgers en het actief teruggeven van resultaten aan de samenleving en 

dialoog/interactie met de samenleving. 

 

De aanvragen vallen binnen één of meer NWA-routes en adresseren één of meer van de 140 clustervragen. De 

aanvragen richten zich op innovatief onderzoek en innovatie en hebben als doel maatschappelijke en/of 

wetenschappelijke doorbraken teweeg te brengen.  

 

Alle partijen in het consortium zijn actief betrokken zijn bij het formuleren van de onderzoeksvragen, het uitwerken 

van de aanpak om deze vragen te beantwoorden en het realiseren van de gewenste wetenschappelijke en 

maatschappelijke doorbraken. Dit onderschrijft ook het cyclische karakter van onderzoeks- en innovatieprocessen, 

waarbij enerzijds opgedane basiskennis doorstroomt naar de toepassing in beleid en praktijk en anderzijds probleem-

georiënteerde vragen uit de praktijk aanleiding geven voor verder onderzoek.  

 

2. Wat is het beschikbare budget voor de NWA-ORC 2020/21? 

Voor de NWA-ORC ronde 2020/21 is 132,3 miljoen euro gereserveerd.  

 

3. Waarom is het budget voor deze 2020/21 ronde hoger dan de vorige ORC rondes?  

Vanwege de coronamaatregelen is de ORC-ronde 2020/21 aanzienlijk vertraagd. Daarom organiseert NWO geen 

aparte ronde voor 2021, maar zet dit budget in om de beschikbare financiering voor de rondes van 2020/21 en 

2021/22 te verhogen. 

 

4. Wanneer is de eerstvolgende NWA-ORC ronde?  

De eerstvolgende ORC-ronde ná de ronde 2020/21 zal de ronde 2021/22 zijn. Die ronde start naar verwachting in het 

najaar van 2021.  

 

5. Wordt het budget van deze 2020/21 ronde verlaagd met 20 miljoen vanwege de aangekondigde 

budgetverplaatsing voor onderzoekers met corona-vertraging? 

Nee. Wel wordt er inderdaad 20 miljoen euro in mindering gebracht op de bijdrage aan NWA, maar dit heeft geen 

gevolg voor de huidige 2020/21 ronde. Dit betekent dat het budget van de NWA-ORC 2020/21 ronde blijft staan op 

132,3 miljoen euro. 

 

6. Is er op voorhand een verdeling van het beschikbare budget vastgesteld, bijvoorbeeld over de NWA-routes?  

Nee. In het NWA-ORC programma worden geen middelen specifiek aan (clusters van) NWA-routes toegekend. 

Tevens is er op voorhand geen budgetverdeling over de drie bandbreedtes (zie ook vraag 50) vastgesteld. Het 

beschikbare budget per bandbreedte wordt bepaald naar rato van het cumulatieve aangevraagde budget van de in 

behandeling genomen volledige aanvragen per bandbreedte. NWO streeft naar een vergelijkbaar 

honoreringspercentage voor alle drie de bandbreedtes. 

 

7. Moet elk NWA-ORC voorstel ook fundamentele onderdelen bevatten?  
Ja. Een NWA-ORC project moet altijd toewerken naar een wetenschappelijke doorbraak, daarnaast kunnen ook 
maatschappelijke doorbraken worden nagestreefd.  
  

https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-routes/


3 

 

8. Waarom moeten fundamenteel en toegepast en praktijkgericht onderzoek gecombineerd worden binnen een 

NWA-ORC voorstel? 

Doorbraken ontstaan door grensverleggend onderzoek in het eigen vakgebied, én door kruisbestuiving tussen 

wetenschappelijke disciplines, tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven en tussen fundamenteel, 

praktijkgericht en toegepast onderzoek. De NWA stimuleert samenwerking tussen partijen om meer impact te 

bereiken voor wetenschap en maatschappij. 

 

9. Hoe worden de begrippen ‘fundamenteel’ en ‘toegepast en praktijkgericht’ onderzoek gedefinieerd in de 

subsidieronde van de NWA-ORC? 

Onder fundamenteel onderzoek in deze call wordt verstaan onderzoek uitgevoerd door universiteiten, universitair 

medische centra en NWO- en KNAW-instituten en andere organisaties die regulier kunnen indienen bij NWO (zie ook 

paragraaf 1.1.1 van de NWO-Subsidieregeling 2017). Onder toegepast en praktijkgericht onderzoek wordt verstaan 

onderzoek uitgevoerd door bijvoorbeeld hogescholen, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen, planbureaus en 

overige publieke kennisorganisaties.  

Als het gaat om de verdeling in de begroting van een aanvraag tussen ‘fundamenteel’ enerzijds en ‘toegepast en 

praktijkgericht’ anderzijds, past uit pragmatische redenen de NWA de labels ‘fundamenteel’ en ‘toegepast’ toe op 

basis van instelling. Hierdoor hoeven onderzoekers dit niet zelf te benoemen. De consortia dienen in hun begroting 

zelf te letten op de 80/20-verdeling, waarbij 80% van het geld aangevraagd bij NWO besteed moet worden bij 

organisaties die regulier kunnen indienen bij NWO, waaronder universiteiten, universitair medische centra en NWO- 

en KNAW-instituten. 20% van het geld moet besteed worden bij hogescholen, TO2-instellingen, 

Rijkskennisinstellingen, planbureaus en overige publieke kennisorganisaties.  

In het budget van een afzonderlijke NWA-ORC-aanvraag hoeft het kennisketenbrede karakter niet noodzakelijkerwijs 

exact vertaald te worden in de verhouding 80:20, maar wel zo goed mogelijk bij de bovengenoemde vuistregel 

aansluiten. Een verdeling tussen 75:25 en 85:15 is toegestaan in afzonderlijke aanvragen.   

 

10. Voor wat voor soort activiteiten op het gebied van kennisbenutting kan ik subsidie aanvragen?  

De daadwerkelijke kennisbenuttingsactiviteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen hangt af van de benadering die 

u kiest. NWO hanteert twee verschillende benadering voor kennisbenutting: de Impact Plan benadering en Impact 

Outlook-benadering (paragraaf 2.2 van call for proposals). Hiermee doet NWO recht aan de verschillende 

verwachtingen op het gebied van maatschappelijke impact van de NWA agenda. NWO ziet kennisbenutting als de 

toepassing van kennis door productieve interacties met een belanghebbende doelgroep om maatschappelijke 

waarde te creëren. ,  

 

In bijlage 6.2.4 van de call for proposals is aangegeven voor welke activiteiten consortia in ieder geval kosten moeten 

begroten in het kader van de Impact Plan benadering.   

 

In het kader van de Impact Outlook benadering kunnen, naast de elementen die gelden voor de Impact Plan 

benadering, ook kosten worden gespecificeerd ten behoeve van het zoeken naar onvoorziene kansen en/of kosten 

om bestaande vergezichten verder te ontwikkelen.  

 

11. Binnen deze ronde zijn verschillende benamingen gegeven aan de rollen en aanvragen, kan dit overzichtelijk 

worden weergegeven? 

Hieronder vindt u schematisch weergegeven de verschillende termen die gebruikt worden in de call for proposals, 

het aanvraagformulier en in ISAAC.  

 

Call ronde 2020/21 Aanvraagformulier ISAAC 

Penvoerder  Main applicant Hoofdaanvrager 

Aanvrager Co-applicant Mede-aanvrager 

Beknopte aanvraag Pre-proposal  Vooraanmelding 

Volledige aanvraag Full proposal Aanvraag 

 

 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
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12. Wat zijn de grootste verschillen met de volledige aanvragen van de ORC ronde 2019? 

 

De ORC 2020/21 ronde is in grote lijnen gelijk aan de ORC 2019 ronde, maar op basis van de ervaringen uit de 

voorgaande rondes zijn er een aantal wijzigingen dan wel aanscherpingen met betrekking tot de volledige 

aanvraagfase doorgevoerd:  

 

 Voorstellen moeten zowel één of meerdere van de 140 clustervragen adresseren als vallen binnen één of 

meerdere van de NWA-routes. Een overzicht van welke clustervragen bij welke NWA-routes passen is hier 

te vinden.  

 Beoordeling van aanvragen vindt niet langer per bandbreedte plaats. In plaats daarvan worden aanvragen 

verdeeld in clusters van bij elkaar passende routes. 

 Het aspect kennisbenutting in projecten wordt in een volledige aanvraag uitgewerkt door intenties op dat 

vlak in de aanvraag vast te leggen via de Impact Outlook benadering (kortweg: het verkrijgen van meer 

kennis) of Impact Plan benadering (kortweg: het bereiken van maatschappelijke verandering).  

 Er zijn twee verschillende aanvraagformulieren voor de volledige aanvraag, één voor de Impact Outlook 

benadering en één voor de Impact Plan benadering. Kies het juiste formulier voor het uitwerken van de 

volledige aanvraag.  

 

13. Is er een database beschikbaar om inzicht te krijgen in de tot nu gehonoreerde projecten binnen de NWA-

ORC?  
Ja. Alle gehonoreerde projecten binnen de NWA-ORC zijn te vinden op de website.  

14. We hebben een uitnodiging ontvangen om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Kan NWO iets zeggen over 

de honoreringskansen per financiële bandbreedte? 
 
Nee. NWO kan op dit moment geen uitspraken doen over de honoreringspercentages per financiële bandbreedte of 
cluster, omdat dit samenhangt met de verdeling van aangevraagde middelen binnen de verschillende financiële 
bandbreedtes. Bovendien communiceert NWO tijdens een lopende ronde in principe niet over aantallen aanvragen. 
We kunnen wel aangeven dat we tijdens de volledige aanvraagfase een honoreringspercentage van 20-25% 
verwachten, maar op dit moment is dit slechts een schatting. Voor het vaststellen van het beschikbare 
subsidiebedrag per bandbreedte gaat NWO uit van het totaal aangevraagde budget binnen een bandbreedte en hoe 
zich dit verhoudt tot de het totale aangevraagde budget binnen de andere bandbreedtes.  Deze bedragen zijn pas bij 
NWO bekend na de indiening van de uitgewerkte aanvragen. Wel is in de call for proposals vastgelegd dat “NWO in 
beginsel voor elk van de drie bandbreedtes een vergelijkbaar honoreringspercentage hanteert”.  
 

II. Consortium 
a. Algemeen 

15. Waarom moeten aanvragen worden ingediend door een consortium? 

De NWA omvat vragen waarbij afstemming en samenwerking meerwaarde heeft om wetenschappelijke en 

maatschappelijke doorbraken te realiseren. De NWA stimuleert daarom samenwerking tussen alle verschillende 

partners, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Bij het programma ligt dus een bijzondere nadruk op het 

doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en 

praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Aanvullend is het de bedoeling om samenwerking te zoeken met 

publieke en private maatschappelijke partners om de potentiële impact van het onderzoek te vergroten.  

 

16. Worden er specifieke eisen gesteld aan de samenstelling van een consortium (bijvoorbeeld: tenminste drie 

verschillende onderzoeksinstellingen; of tenminste één niet-universitaire partij; of tenminste twee partijen uit 

de groepen TO2, HBO, praktijk, bedrijfsleven)? 

Nee, dit soort specifieke eisen worden niet gesteld. Essentieel is dat de voor de uitvoering van de aanvraag 

noodzakelijke partners onderdeel zijn van het consortium. Wel dient het consortium kennisketenbreed en 

interdisciplinair te zijn. Tevens dienen publieke en/of private consortiumpartners betrokken te zijn die de verplichte 

minimale 10% cofinanciering leveren (in-cash en/of in-kind).  

 

https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-routes/
https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/onderzoek-op-routes-door-consortia-orc-1
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17. Is er een minimaal of maximaal aantal deelnemers per consortium?  

Nee, er wordt geen minimum of maximum gesteld aan het aantal deelnemers aan een consortium. Essentieel is dat 

de voor de uitvoering van de aanvraag noodzakelijke partners onderdeel zijn van het consortium, de gehele breedte 

van de kennisketen is vertegenwoordigd, en relevante maatschappelijke partijen zijn betrokken.  

 

18. Bij hoeveel consortia kan iemand aansluiten als penvoerder of als aanvrager?  

Hier worden twee verschillende situaties onderscheiden:  

A. Een onderzoeker mag slechts één aanvraag indienen in de hoedanigheid van penvoerder. Daarnaast mag deze 

persoon maximaal één keer als aanvrager deelnemen aan een ander consortium.  

B. Een onderzoeker mag maximaal twee keer als aanvrager deelnemen aan een consortium, maar dan mag deze 

onderzoeker niet ook penvoerder zijn van een derde consortium.  

 

19. Wordt met penvoerder of aanvrager de kennisinstelling/organisatie als geheel bedoeld of een individueel 

persoon?  

Hiermee wordt een individueel persoon bedoeld. Zij/hij kan dus in maximaal twee consortia participeren; een 

organisatie kan in meer dan twee consortia vertegenwoordigd zijn. In geval van subsidieverlening komt de 

financiering wel ten goede aan de instelling van de aanvrager en niet aan de individuele persoon.  

 

20. Bij hoeveel consortia kan een instituut aansluiten?  

Er is geen maximum voor het aantal consortia waarbij een instituut kan aansluiten. Ook kunnen binnen één 

consortium meerdere personen van hetzelfde instituut deelnemen.  

 

21. Moeten er maatschappelijke partners in het consortium zitten? 

Ja. Onderzoeksvoorstellen worden onder meer beoordeeld op het betrekken van de relevante maatschappelijke 

partijen bij het consortium. ‘Maatschappelijke partijen’ is hier een breed begrip, dat ook overheden en het 

bedrijfsleven kan omvatten. Daarnaast wordt een verplichte cofinanciering van minimaal 10% en maximaal 49% 

gehanteerd die geleverd dient te worden door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie 

ontvangen.  

 

22. Wat verstaat NWO onder maatschappelijke partners? 

Het kan bedrijfsleven en overheden omvatten. Bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: industriële partners, musea, 

stichtingen, vakdepartementen, verzorgingstehuizen, fondsen, dierentuinen, gemeenten, politie, scholen, 

planbureaus, rijksoverheden.  

 

23. Mag het consortium tussen de beknopte aanvraag en de volledige aanvraag nog uitgebreid worden met 

partijen? 

Ja, het is toegestaan om het consortium uit te breiden, mits dat geen gevolgen heeft voor de probleemstelling, 

aanpak en doelstellingen van het onderzoeksvoorstel (c.q. de inhoud van het onderzoek). De volledige aanvraag is de 

uitwerking van de beknopte aanvraag en daarom dienen met name de elementen kennisketenbreedheid en 

interdisciplinariteit in minimaal dezelfde mate aanwezig te zijn in de volledige aanvraag. Afwijkingen naar aanleiding 

van aanbevelingen van de beoordelingscommissie zijn wel toegestaan. 

 

24. Moet ik het boegbeeld van de route(s) betrekken bij mijn aanvraag? 

Nee, elke onderzoeker kan het initiatief nemen om een consortium te formeren en een onderzoeksvoorstel in te 

dienen dat past binnen (delen van) één of meerdere van de NWA-routes en één of meer van de 140 clustervragen 

adresseert. 

 

25. Hoe zijn het Intellectueel Eigendom en publicaties geregeld? 

NWO verwacht dat de penvoerder met de overige consortiumpartners afspraken maakt over intellectueel eigendom 

en publicatie. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO-Subsidieregeling 2017.  

 

Voor publicatie geldt open access als de norm. NWO accepteert daarbij verschillende routes:  

– publicatie in een open access tijdschrift; 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
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– deponeren van een versie van het artikel in een repository of;  

– publicatie in een hybride tijdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met uitgevers. Zie 

daarover www.openaccess.nl.  

Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: www.nwo.nl/openscience. 

 

26. Wat verstaat NWA-ORC onder stakeholders?  

Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van doelen kan beïnvloeden of 

daardoor wordt beïnvloed. Binnen de NWA-ORC is het wenselijk dat een stakeholder onderdeel is van het 

consortium, omdat stakeholders wel van belang zijn om de gewenste verandering te bereiken. Soms is dat echter 

niet mogelijk. In dat geval kunnen stakeholders worden toegevoegd bij onderdeel 3.2 van het volledige 

aanvraagformulier. Bij de Impact-Plan benadering wordt verwacht dat het consortium kosten begroot voor het 

betrekken van stakeholders/belanghebbenden. 

 

27. Hoe lang blijft mijn initiatief online staan?  

Uw initiatief zal online staan vanaf het moment dat u deze aanmeldt tot aan de deadline van de volledige aanvragen, 

7 oktober 2021.  

  

b. Penvoerder 
28. Kan er tussen de beknopte en uitgewerkte aanvraag nog van penvoerder worden gewisseld?  

Nee, dat is niet mogelijk. 

 

29. Hoe lang moet mijn aanstelling minimaal duren om als penvoerder te kunnen optreden?  

De penvoerder dient een dienstverband (aanstellingsduur) te hebben voor ten minste de duur van de 

aanvraagprocedure én de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.  

Naar verwachting worden de toekenningen binnen de NWA-ORC 2020/21 in maart 2022 bekend gemaakt. Projecten 

moeten binnen zes maanden na toekenning van start gaan.  

Rekenvoorbeeld: uw project gaat in april 2022 van start en heeft een projectduur van 6 jaar. Uw aanstelling moet 

dan dus minimaal tot april 2028 lopen.  

 

c. Aanvrager(s) 
30. Wie kan er optreden als aanvrager? 

Onderzoekers aan organisaties die conform paragraaf 3.1.1 in de call for proposals gerechtigd zijn om als penvoerder 

in te dienen kunnen ook optreden als aanvrager. Daarnaast kunnen aanvragers ook verbonden zijn aan 

Rijkskennisinstellingen en een aantal andere publieke kennisorganisaties. Zie voor een lijst van deze organisaties 

bijlage 6.1 in de call for proposals.  

 

Voor organisaties die aanvragers leveren maar niet expliciet in de call for proposals genoemd zijn geldt dat deze 

organisaties moeten voldoen aan een aantal criteria. NWO voert een toets uit op deze criteria. De organisatie van de 

aanvrager levert daartoe uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van indiening per e-mail een aantal documenten 

aan bij NWO, samen met een ingevuld toetsingsformulier. Het toetsingsformulier is te vinden op de NWO website. 

Dit betekent dat voor de volledige aanvraag de documenten en het toetsingsformulier uiterlijk op 23 september  

2021, 14.00.00 moeten worden aangeleverd via nwa-orc2020@nwo.nl. Voor meer details over deze toets en de 

stukken die aangeleverd dienen te worden, zie paragraaf 3.1.2 van de call for proposals.  

 

31. Welke Rijkskennisinstellingen en planbureaus kunnen deelnemen als aanvrager in deze subsidieronde zonder 

getoetst te hoeven worden? 

De Rijkskennisinstellingen en drie planbureaus die onderdeel zijn van het RKI netwerk kunnen aanvrager zijn. Dit zijn:  

 CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek  

 CPB - Centraal Planbureau 

 KiM - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

 KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

http://www.openaccess.nl/
http://www.nwo.nl/openscience
https://initiatieven.wetenschapsagenda.nl/
https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-202021-nwa-orc-202021
mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
https://www.rivm.nl/rijkskennisinstellingen


7 

 

 NFI - Nederlands Forensisch Instituut 

 PBL - Planbureau voor de Leefomgeving 

 RCE - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 

 RWS - Rijkswaterstaat 

 SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau 

 WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 

32. Welke overige publieke kennisorganisaties kunnen deelnemen als aanvrager in deze subsidieronde zonder 

getoetst te hoeven worden? 

Dit zijn de volgende (bron: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/publieke-kennisorganisaties):  

 Boekmanstichting - Studiecentrum voor kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk 

 Clingendael - Nederlands Instituut voor internationale Betrekkingen 

 Geonovum - kennisorganisatie voor geografische informatie 

 Movisie - Centrum voor sociale vraagstukken 

 Mulier Instituut - Centrum voor sportonderzoek 

 (N) IFV - (Nederlands) Instituut Fysieke Veiligheid 

 NIVEL - Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg 

 NJi - Nederlands Jeugdinstituut 

 Politieacademie – Onderwijs, kennis en onderzoek voor en door de politie 

 SWOON-NLDA - Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensieacademie 

 SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

 Trimbos Instituut - Instituut voor geestelijke gezondheid, middelengebruik en verslaving 

 VeiligheidNL - Organisatie om veilig gedrag te stimuleren 

 Vilans - Onderzoek naar de langdurige zorg 

 

33. Wat verstaat NWO onder het begrip ‘publieke taak’? 

In de juridische literatuur wordt aan het begrip publieke taak een ruime uitleg gegeven: (kennis)instellingen die 

overheidstaken verrichten oefenen een publieke taak uit ongeacht de rechtsvorm van de instelling. Hierbij wordt 

gekeken naar de wijze van financiering (uit rijkskas) en naar allerlei andere factoren (lagere regelgeving, statuten, 

subsidiebesluiten, beleidsnota’s en zelfs feitelijke gedragingen). Privaatrechtelijke organisaties die publieke taken 

uitvoeren, worden ook wel hybride organisaties genoemd. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en 

welzijnsinstellingen zijn hier voorbeelden van. Organisaties die als aanvrager willen deelnemen in het consortium, 

moeten voldoen aan alle criteria genoemd in paragraaf 3.1.2 van de call for proposals, waaronder het criterium 

‘heeft een publieke taak’. 

 

In het licht van het doel van de NWA ligt een ruime uitleg van het begrip ‘publieke taak’ voor de hand. Of de 

organisatie waaraan de aanvrager is verbonden een publieke taak heeft, moet u van te voren toetsen bij het NWA-

bureau. Neem hiervoor vóór 23 september 2021, 14:00:00 contact op met het NWA-bureau via nwa-

orc2020@nwo.nl. Lever hierbij, nadere specificatie/toelichting/bewijs aan van de ‘publieke taak’, zoals gesteld in 

paragraaf 3.1.2 van de call for proposals.  

 

34. Mijn organisatie heeft in de ronde 2018 of 2019 al deelgenomen aan een consortium en NWO heeft toen 

verklaard dat mijn organisatie voldoet aan de criteria voor aanvragers (paragraaf 3.1.2 in de call). Mag mijn 

organisatie sowieso weer meedoen als aanvrager aan consortia in de ronde 2020/21? 

Nee. Alle organisaties die niet expliciet genoemd zijn als toegestane medeaanvrager in de call for proposals, moeten 

getoetst worden door NWO aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1.2. Dit geldt ook als uw organisatie voor de ronde 

2018 of 2019 is goedgekeurd. De taakstelling van een organisatie kan bijvoorbeeld veranderd zijn tussen de toets in 

één van de voorgaande ORC rondes en de toets voor de huidige 2020/21 ronde, waardoor een eerder goedgekeurde 

organisatie mogelijk in de huidige ORC ronde wordt afgewezen. Neem voor de toets contact op met het NWA-bureau 

via nwa-orc2020@nwo.nl. Lever hierbij, nadere specificatie/toelichting/bewijs aan van de ‘publieke taak’, zoals 

gesteld in paragraaf 3.1.2 van de call for proposals. 

https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/publieke-kennisorganisaties
mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
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35. NWO heeft voor de beknopte aanvraagfase van de NWA-ORC 2020/21 ronde verklaard dat een organisatie in 

mijn consortium voldoet aan de criteria voor aanvragers (paragraaf 3.1.2.). Moet de organisatie voor de 

volledige aanvraag weer worden goedgekeurd?  
Nee, het is niet nodig de organisatie nog eens goed te laten keuren voor de volledige aanvraag van de NWA-ORC 
2020/21. Uitzondering is als de goedgekeurde organisatie het afgelopen half jaar een andere doelstelling, 
taakstelling, etc. heeft gekregen. In dat geval moet de betreffende organisatie wel opnieuw getoetst worden.   

 

36. Wat gebeurt er als ik de stukken voor de toets niet op tijd aanlever?  

Dan kan de betreffende organisatie niet meedoen als aanvrager in het consortium. Een rol als samenwerkingspartner 

of cofinancier is nog wel mogelijk.  

 

37. Mogen ook onderzoeksgroepen uit het buitenland meedoen met de consortia en kunnen die ook financiering 

aanvragen? 

Via het principe Money follows Cooperation (MfC) kan nationaal onderzoeksbudget worden ingezet voor 

grensoverschrijdende samenwerking. Zie bijlage 6.2.6 in de call. Buitenlandse onderzoekers voor wie MfC budget 

wordt aangevraagd moeten altijd als aanvrager worden opgevoerd op de aanvraag. Let wel: de participerende 

buitenlandse kennisinstelling waaraan de aanvrager verbonden is dient dus ook aan de in paragraaf 3.1.2 van de call 

gestelde vereisten te voldoen, met uitzondering van de voorwaarde dat de instelling binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden gevestigd dient te zijn. Deze vereisten moeten door NWO getoetst worden (zie voor specificaties en 

deadline vraag 47).  

 

38. Kunnen bedrijven ook indienen en subsidie ontvangen? 

Nee. NWO verleent geen subsidie als subsidieverstrekking naar het oordeel van NWO leidt tot het verlenen van 

staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  Alleen personen 

afkomstig uit organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als penvoerder of aanvrager en dus subsidie 

ontvangen. Private partijen kunnen wel als partner aan het consortium deelnemen en hierbij cofinanciering leveren, 

in-cash en/of in-kind. 
 

d. Cofinancier(s) 
39. Kunnen alle partijen bijdragen als cofinancier? Mag bijvoorbeeld mijn universiteit optreden als cofinancier in 

mijn consortium? 

Nee. Kennisinstellingen die als penvoerder en aanvrager deel mogen nemen, conform de in paragraaf 3.1.1 van de 

call for proposals gegeven beschrijving, mogen in de NWA-ORC 2020/21 niet deelnemen als cofinancier. Een 

uitzondering hierin wordt gemaakt voor TO2-instellingen. Zij mogen in een consortium wel deelnemen als 

cofinancier, mits zij in hetzelfde consortium niet ook als penvoerder of aanvrager deelnemen. Dit betekent dat 

(bijvoorbeeld) een universiteit of universitair medisch centrum bij geen enkel consortium kan optreden als 

cofinancier.   

 

40. Kunnen bedrijven in deze call deelnemen als cofinancier in een project?  

Ja, dit kan. Zowel publieke partijen (met uitzondering van kennisinstellingen die als penvoerder en aanvrager mogen 

deelnemen) als private partijen kunnen als co-financier optreden. Bedrijven kunnen zowel in-cash bijdragen, waarbij 

de bijdrage dient als dekking voor de begroting van de projectactiviteiten beschreven in de aanvraag, als in-kind 

bijdragen, waarbij de cofinanciering bestaat uit inzet van middelen (anders dan in-cash) van de betrokken 

organisaties, bijvoorbeeld door inzet van personeel of materiele bijdragen. 

 

41. Kan cofinanciering ook door een buitenlandse partij worden ingebracht? 

Ja, een buitenlandse (publieke of private) partij kan optreden als cofinancier. 

 

42. Is een steunbrief van mijn cofinancier(s) verplicht?  

Steunbrieven zijn verplicht bij de volledige aanvraag. In de steunbrief concretiseert en bevestigt de cofinancier de 

toegezegde bijdrage. Deze brieven moeten tegelijkertijd met de volledige aanvraag worden ingediend. Voor elke 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001506/2013-07-01
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cofinancier moet er een aparte brief zijn, en de steunbrieven moeten gezamenlijk het in de begroting opgevoerde 

bedrag aan cofinanciering geheel afdekken.  

 

e. Samenwerkingspartners 
43. Ik heb internationale partners in het consortium, maar die komen niet in aanmerking als aanvrager. Zij 

leveren echter ook geen cofinanciering. Kan ik ze dan in het volledige aanvraagformulier vermelden? 

Bij de beschrijving van het consortium in sectie 3 van de volledige aanvraag kunnen internationale partners als 

samenwerkingspartner opgevoerd worden. 

 

44. Moeten samenwerkingspartners een brief aanleveren om hun steun te bevestigen? 

Samenwerkingspartners kunnen bij de volledige aanvraag wel een zogeheten adhesiebetuiging aanleveren, maar het 

is niet verplicht voor een samenwerkingspartner om een brief aan te leveren. NWO stelt hiervoor een format 

beschikbaar. In deze adhesiebetuiging geeft de samenwerkingspartner aan wat de aanleiding is om als 

samenwerkingspartner op te treden in het onderzoek, en wat de rol van de desbetreffende samenwerkingspartner 

binnen het project zal zijn.  

 

III. Opstellen van de aanvraag 
a. Algemeen 

45. Welke fasen kent de NWA-ORC 2020/21 ronde? 

De NWA-ORC 2020/21 subsidieronde kent drie fasen:  

a. het aanmelden van initiatieven en het verplicht bijwonen van matchmakingsbijeenkomsten; 

b. het indienen van beknopte aanvragen; 

c. het indienen van volledige aanvragen.  

Deze fasen worden nader toegelicht in de call for proposals. Een consortium kan alléén een volledige aanvraag 

indienen als eerder een beknopte aanvraag is ingediend.  

 

Hieronder zijn de verschillende fasen en relevante informatie per fase schematisch weergegeven.  
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46. Wanneer kunnen voorstellen worden ingediend in de NWA-ORC 2020/21 ronde? 

Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines (voor de hack). De 

nieuwe deadlines vindt u op onze website, in de Staatscourant en hieronder.  

 

De NWA-ORC 2020/21 subsidieronde bestaat uit drie fasen (zie paragraaf 1.3 van de call for proposals) en kent 

daarom drie deadlines:  

 

De deadline voor het online aanmelden van een initiatief was 1 oktober 2020, om 14:00:00 CEST.  

De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen was 14 januari 2021, om 14:00:00 CET. 

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 7 oktober 2021, om 14:00:00 CEST. 

 

Zie voor meer informatie ook het schematische overzicht bij vraag 45. 

 

47. Welke documenten moeten voor 23 september worden aangeleverd? 

De deadline van 23 september 2021, 14:00:00 is alleen van toepassing als u consortiumpartners heeft die niet 

expliciet worden genoemd on sectie 3.1.1 of bijlage 6.1, en die niet al in de beknopte aanvraagfase in januari 2021 

zijn goedgekeurd als aanvrager. De instellingen genoemd in deze lijsten kunnen dus altijd subsidie ontvangen van 

NWO. Alle andere partijen moeten getoetst worden (zie sectie 3.1.2 in de call) of zij subsidie mogen ontvangen en de 

documenten daarvoor moeten uiterlijk 23 september 14.00.00 worden aangeleverd samen met een 

toetsingsformulier. Het toetsingsformulier is te vinden op de NWO-website. 

 

48. Moet de aanvraag in het Nederlands of in Engels worden opgesteld? 

Zowel de beknopte als de volledige aanvraag moeten in het Engels worden opgesteld.  

 

49. Wat is de minimale en maximale looptijd van een project? 

Aanvragen in de NWA-ORC 2020/21 call for proposals hebben een minimale looptijd van 4 jaar en een maximale 

looptijd van 8 jaar.  

 

50. Wat is het bedrag dat ik kan aanvragen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend in drie bandbreedtes: 

 500.000 – ≤ 2.000.000 euro; 

 > 2.000.000 – ≤ 5.000.000 euro; 

 > 5.000.000 – ≤ 10.000.000 euro. 

 

De bandbreedte wordt bepaald door het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag, dus exclusief cofinanciering. Het 

totale projectbudget inclusief cofinanciering kan dus meer dan 10 MEuro zijn.  

Een aanvraag die 2.000.000 Euro aan subsidie bij NWO aanvraagt en 250.000 euro cofinanciering inlegt, valt dus 

binnen de kleinste bandbreedte.  

 

51. Hoe weet ik of mijn aanvraag voldoet aan de 80/20-regel (fundamenteel/toegepast)? 

Uit pragmatische redenen past de NWA de labels ‘fundamenteel’ en ‘toegepast’ toe op basis van instelling. Hierdoor 

hoeven onderzoekers dit niet zelf te benoemen. Zie ook vraag 9 in deze FAQ. Het gaat om een verhouding bij 

benadering, enige afwijking van deze 80/20 is acceptabel. In afzonderlijke aanvragen is een verdeling tussen 75/25 en 

85/15 toegestaan.  

 

De 80/20-verdeling is op zichzelf geen beoordelingscriterium. Echter, de beoordelingscommissie beoordeelt de 

kwaliteit van het consortium onder andere op de wijze waarop in het voorgestelde onderzoek (voor zover relevant 

voor de kernopdracht van de aanvraag) aandacht is voor het adresseren van de keten van fundamenteel onderzoek 

tot aan toepassing van de resultaten. 

 

52. Mogen societal doctorates of industrial doctorates ook worden opgevoerd? 

Ja, dit mag. Zie de call for proposals, bijlage 6.2.1. Een werknemer van een publieke of private organisatie mag voor 

een deel van haar/zijn tijd promotieonderzoek verrichten. NWO financiert de salariskosten conform het geldende 

https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-202021-nwa-orc-202021
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VSNU tarief tot maximaal 1 fte voor 48 maanden. Eventuele surplus salariskosten dienen door de publieke/private 

werkgever te worden gedekt.  

 

53. Heb ik de mogelijkheid om mijn volledige aanvraag aan te passen nadat ik deze heb ingediend? 

Nee, het is niet mogelijk om de aanvraag aan te passen nadat u deze heeft ingediend.  

 

Na ontvangst van de aanvragen voert NWO een toets uit om na te gaan of de ontvangen aanvragen aan de 

voorwaarden voldoen. Indien uit deze toets blijkt dat een aanvraag niet voldoet aan één of meerdere administratieve 

voorwaarden, krijgt de penvoerder eenmalig de gelegenheid om haar/zijn aanvraag binnen vijf werkdagen aan te 

passen. Als de gecorrigeerde aanvraag tijdig is ingediend en na correctie voldoet aan de voorwaarden, neemt NWO 

deze aanvraag alsnog in behandeling. 

 

Deze correctieperiode is alleen bedoeld om onvolkomenheden aan te passen die door NWO zijn geconstateerd. De 

correctieperiode is uitdrukkelijk niet bedoeld om de aanvraag nog te perfectioneren, figuren of tekst aan te passen of 

aanvullingen te doen. Als NWO constateert dat andere aanpassingen zijn gedaan dan de gevraagde, kan NWO 

besluiten om de aanvraag alsnog niet in behandeling te nemen. Zorg er dus voor dat u het onderzoeksvoorstel 

helemaal heeft afgerond voordat u deze indient!  

 

54. Wordt elke ingediende aanvraag in behandeling genomen?  

Nee. Er zijn een aantal situaties waarin geen correctie mogelijk is en NWO de aanvraag niet in behandeling neemt. 

Het gaat dan om de volgende situaties:  

– De aanvraag is ontvangen door NWO ná de hiervoor geldende deadline (zie paragraaf 3.3 van de call for 

proposals);  

– De aanvraag is niet ingediend via ISAAC; 

– De volledige aanvraag is niet eerder ingediend als beknopte aanvraag; 

– De penvoerder van de aanvraag heeft in de voorgaande ORC rondes een aanvraag als penvoerder gehonoreerd 

gekregen.  

 

55. Wordt elke gecorrigeerde aanvraag in behandeling genomen?  

Nee. Er zijn een aantal situaties waarin NWO na correctie de aanvraag niet in behandeling neemt. Het gaat dan om 

de volgende situaties:  

– De gecorrigeerde aanvraag voldoet nog niet aan de voorwaarden; 

– De gecorrigeerde aanvraag is niet binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen ontvangen door NWO. 

 

56. Is er een checklist die ik kan gebruiken voordat ik mijn aanvraag ga indienen via ISAAC?   

Ja, er is een checklist beschikbaar op de website (‘checklist voor indiening’). U kunt deze checklist gebruiken als 

‘laatste check’ voor het indienen van uw volledige aanvraag. Wij adviseren om deze controle ruim voor de deadline 

uit te voeren. Echter, de checklist is een hulpmiddel, de voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 3 van de call for 

proposals zijn leidend. 

Let op:  deze checklist is niet uitputtend omdat er altijd aanvragen kunnen worden ingediend die vragen oproepen bij 

NWO om andere redenen dan vermeld op de checklist. Het gebruiken van de checklist is daarom geen garantie dat 

uw aanvraag direct in behandeling wordt genomen zonder dat NWO u zal vragen om de aanvraag aan te passen.  

 

57. Is het toegestaan om de samenvatting en keywords van het onderzoek te herschrijven in ISAAC ná het 

indienen van een beknopte aanvraag en vóór het indienen van een volledige aanvraag?  

De samenvatting en keywords moeten grotendeels gelijk blijven. Deze worden namelijk gebruikt voor het polsen van 

referenten voor de beoordeling van het volledige onderzoeksvoorstel. De samenvatting en keywords moeten dus 

vanaf de beknopte aanvraag informatief en relevant zijn en duidelijk beschrijven wat de kernopdracht van het 

beoogde onderzoek is. U kunt deze onderdelen aanpassen tussen de beknopte en uitgewerkte aanvraag op 

feitelijkheden, echter voor de rest moeten ze ongewijzigd blijven.  
 

https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2020/21-nwa-orc-2020/21
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58. Is het mogelijk om in de uitgewerkte aanvraag in een andere budgettaire bandbreedte in te dienen dan de 

beknopte aanvraag? 

Nee, in principe niet. Wijzigingen tussen vooraanmelding en het uitgewerkte voorstel mogen geen gevolgen hebben 

voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject zoals beschreven in de vooraanmelding. 

Mocht u denken dat het totaalbudget van uw volledige aanvraag in een andere bandbreedte komt dan vermeld op 

de beknopte aanvraag, neem dan contact op met het NWA-bureau via nwa-orc2020@nwo.nl.  
 

59. Moet het volledige bedrag van toegezegde cash cofinanciering bij het begin van het project beschikbaar zijn, of 
kunnen deze middelen gedurende de looptijd van het project beschikbaar gemaakt worden? 

De cash cofinanciering kan gedurende de looptijd van het project beschikbaar worden gemaakt door de cofinanciers. 
Cash cofinanciering zal door NWO in delen gefactureerd worden bij de cofinanciers. NWO draagt er zorg voor dat de 
cofinanciering overgemaakt wordt naar het consortium, via de penvoerder. NWO zal in geval van een toekenning 
contact opnemen met de partners om hierover nadere afspraken te maken.  
 

60. De dropdown menu’s (in sectie 1) van het volledig aanvraagformulier werken niet. Wat kan ik doen? 

Het is bij NWO bekend dat in enkele gevallen het gebruik van de dropdown menu’s problemen op kan leveren 

afhankelijk van de combinatie type computer en software. Om deze secties in te vullen raden wij u aan het 

aanvraagformulier op een Windows computer met Word te openen en de gevraagde secties in te vullen. Mocht u 

hierna nog steeds problemen ondervinden, neem dan contact op met het NWA-bureau via nwa-orc2020@nwo.nl. 

 

b. Volledige aanvraag 
61. Mag ik een volledige indienen als ik geen beknopte aanvraag heb ingediend? 

Nee. Volledige aanvragen waarvan de beknopte aanvraag niet is aangemeld voor de deadline van 14 januari 2021 

worden niet in behandeling genomen.  

 

62. In hoeverre moeten de beknopte aanvraag en volledige aanvraag overeen komen? 

De penvoerder, de clustervraag, de primaire NWA route en de financiële bandbreedte moeten gelijk zijn tussen de 

beknopte aanvraag en de volledige aanvraag.  

 

63. Moet de clustervraag die ik beantwoord bij de gekozen primaire route passen?  
Nee, het is niet verplicht dat de gekozen primaire clustervraag bij de gekozen primaire route past. We gaan er van uit 
dat in de meeste gevallen de gekozen primaire clustervraag en primaire route bij elkaar passen. Echter, mocht de 
primaire clustervraag die u wilt beantwoorden niet genoemd worden onder de gekozen primaire route, dan kunt u 
deze clustervraag dus nog steeds opnemen als primaire clustervraag op de aanvraag.  
 

64. Kan de volledige aanvraag meerdere routes en/of clustervragen dekken? 

Ja, dit kan. Op het aanvraagformulier kunt u meerdere passende clustervragen en/of routes opgeven, zolang de 

primaire NWA-route en clustervraag gelijk blijven aan die op de beknopte aanvraag.  
 

65. Mag ik de opmaak van het aanvraagformulier aanpassen?  

Nee, dat mag niet. De verplichte opmaak is ingesteld om ieder consortium evenveel ruimte te geven voor het 

opschrijven van het onderzoeksvoorstel, om zo een gelijk speelveld voor alle aanvragers te creëren.  

 

66. Tellen mijn literatuurreferenties voor de paginalimiet van ‘Section 3 – Project Description’? 

Nee, u dient niet in sectie 3 uw literatuurreferenties te plaatsen, onder sectie 7 (List of literature references) is hier 

ruimte voor gemaakt.  

 

67. Is het toegestaan om onder ‘Section 4 - Project Overview’ figuren/illustraties toe te voegen? Tellen die mee 

voor de paginalimiet? 

Het is toegestaan om figuren en illustraties op te nemen, deze figuren tellen mee voor de paginalimiet.  

 

mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
mailto:nwa-orc2020@nwo.nl
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68. Ik heb een belangrijke consortiumpartner die geen geld aanlevert of geld ontvangt, waar kan ik deze 

omschrijven? 

Deze kan omschreven worden bij de samenwerkingspartner (cooperationpartners, sectie 1.2). Vanaf de volledige 

aanvraagfase mogelijk dat samenwerkingspartners een adhesiebetuiging aanleveren. Hierin geeft de partner aan wat 

de aanleiding is om als samenwerkingspartner op te treden in het onderzoek en wat diens rol binnen het project zal 

zijn. Zie ook vraag 44.  
 

69. Bij projectmanagement mag een externe worden ingehuurd. Mag dit ook een personeelslid van een 

cofinancier zijn? 

Nee, dit mag niet, omdat de cofinancier dan indirect subsidie van NWO ontvangt. Cofinanciers ontvangen nooit 

subsidie van NWO.  

 

c. Indiening via ISAAC 
70. Is er een handleiding beschikbaar voor het indienen van een aanvraag in ISAAC?  
Ja, er is een handleiding beschikbaar. Op de homepagina van ISAAC ziet u rechtsboven een knop ‘help’. Als u op deze 
knop klikt, opent een apart venster, van waaruit u de ISAAC-handleiding als pdf kunt downloaden.  
 
Bij technische vragen betreffende het gebruik van ISAAC neemt u contact op met de ISAAC-helpdesk. Leest u eerst de 
handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt! Bereikbaarheid ISAAC-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 020-3467179. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail antwoord van ons.  
 

71. In de call staan verschillende momenten genoemd waarop ik het beste kan beginnen met het indienen van de 

aanvraag. Wat is nu de juiste?  
Er zijn een aantal belangrijke momenten te onderscheiden in het indienproces, en voor ieder moment geldt een 
minimale termijn. Hieronder staat dit schematisch weergegeven.  
 

Voorbereiden indiening Controleren of organisatie aanvrager 
in ISAAC staat* 

Minimaal vijf werkdagen vóór start indiening 

 Aanmaken ISAAC account (indien nog 
niet aanwezig) 

Minimaal twee werkdagen vóór start 
indiening 

 Controleren of inloggen op bestaand 
ISAAC account probleemloos gaat 

Minimaal twee werkdagen vóór start 
indiening 

Indienen van de 
aanvraag 

Start indienproces in ISAAC Minimaal drie werkdagen vóór de deadline 
voor indiening 

* zie ook vraag 79. Tijdens het indienen in ISAAC moet de penvoerder de gegevens van de aanvragers in ISAAC 
invoeren, inclusief de organisatie van de aanvrager. De organisatie dient u uit een keuzelijst te selecteren. U kunt niet 
verder met de indiening als u geen organisatie uit de lijst selecteert. Controleer daarom tijdig of alle organisaties van 
alle aanvragers in ISAAC vermeld staan. U kunt er van uit gaan dat de bekende kennisinstellingen, zoals vermeld in 
paragraaf 3.1.1 van de call for proposals al in de keuzelijst staan, evenals de instellingen vermeld in bijlage 6.1 van de 
call.  
 

72. Welke bijlagen moet ik toevoegen in ISAAC? 

De toegestane en verplichte bijlagen staan vermeld in paragraaf 3.4.3 van de call for proposals NWA-ORC 2020/21. 

Het toevoegen van bijlagen anders dan gespecificeerd in de call wordt niet geaccepteerd en kan ertoe leiden dat de 

aanvraag niet in behandeling wordt genomen.  

 

73. Is het verplicht om (non-)referenten op te geven?  
Het is niet verplicht om (non-)referenten op te geven, maar dit mag wel.  
 

74. Als ik (non-)referenten wil opgeven, in welke fase moet ik dit dan doen?  

Indien u (non-)referenten wilt aanleveren, dan vult u in ISAAC de velden ‘referees’ en ‘non-referees’ in bij de 

beknopte aanvraag. Referenten beoordelen alleen de volledige aanvraag en niet de beknopte aanvraag, maar de 

suggesties voor referenten en non-referenten dient u al bij de beknopte aanvraag aan te leveren.  

 

https://www.isaac.nwo.nl/nl/home
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75. Tabblad organisatie: wat vul ik in bij ‘de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag’? 

Hier voert u de organisatie van de penvoerder in.  

 

76. Tabblad ‘organisatie’ in ISAAC: wat vul ik in bij ‘de organisaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd’?  

Hier voert u de organisaties van de penvoerder en aanvragers op. 

 

77. Tabblad ‘mede-aanvragers’ in ISAAC: klopt het dat het hier om personen gaat die ingevoerd moeten worden? 

Dat klopt. In dit tabblad worden de betrokken onderzoekers van de aanvragende organisaties ingevoerd. De ‘mede-

aanvragers’ die u in ISAAC moet invoeren zijn de ‘co-applicants’ in het consortium, dus de personen die in de tweede 

tabel in sectie 1.2 van het aanvraagformulier voor de volledige aanvraag staan.  

 

78. Moet ik mijn cofinanciers en samenwerkingspartners invoeren in ISAAC? 

Cofinanciers en samenwerkingspartners worden niet in een van de tabbladen in ISAAC ingevoerd. Het volstaat om de 

cofinanciers en samenwerkingspartners te vermelden op het aanvraagformulier (sectie 1.2) en deze te uploaden in 

ISAAC.  

 

79. Ik kan de organisatie van een consortiumpartner niet vinden in ISAAC, wat nu? Kan deze organisatie aan het 

systeem worden toegevoegd?  

Ja, de organisatie kan aan ISAAC worden toegevoegd. U dient hiervoor contact op te nemen met NWO via 

relatiebeheer@nwo.nl. Doe dit ruim op tijd, zeker vijf werkdagen voor de deadline.  

 

80. Waarom wijkt het aantal woorden van de samenvatting in Word af van het aantal woorden in ISAAC? 

ISAAC telt in woordvakken harde enters mee als woord en dubbele spaties ook. Daarom kan de 'word count' in ISAAC 

afwijken van die in Word. 

 

d. Financieel 
81. Factureert NWO cash cofinanciering inclusief btw? 

NWO factureert in principe de cash cofinanciering zonder btw; NWO levert immers geen dienst. Indien de externe 

organisatie die de in-cash cofinanciering levert, verzoekt om facturering inclusief BTW kan NWO van deze 

standaardsituatie afwijken. De passage ‘and, if applicable, the required additional Dutch VAT’ uit het format kan uit 

de steunbrief weggelaten worden tenzij de cofinancierende organisatie zelf wel belang hecht aan facturering 

inclusief btw. 

 

82. Wat valt er onder de budgetpost Overig Wetenschappelijk Personeel (OWP) ? 

Overig Wetenschappelijk Personeel wordt vooral gebruikt door medisch centra zoals de voorbeelden (AIOS, ANIOS) 

al aangeven. Zoals de call schetst kun u dit inderdaad ook aanvragen voor een onderzoeker of docent, die wel een 

masteropleiding heeft genoten maar niet is gepromoveerd.  

 

83. Is het mogelijk om personeel reeds in dienst van een universiteit in te zetten voor projectmanagement? 

Ja, het is mogelijk om personeel dat reeds in dienst is van de instelling te vergoeden uit deze specifieke 

budgetmodule. Daarbij geldt dat iemands inzet niet dubbel gefinancierd kan worden én dat een contract niet meer 

dan 1fte kan omvatten. Zie ook vraag 84.  

 

84. Moet er voor de module projectmanagement gebruik gemaakt worden van de bedragen volgens de VSNU-

NWP tabellen indien het projectmanagement wordt uitgevoerd door personeel aan de universiteit? 

Nee, dit hoeft niet. Hier kunt u een kostendekkend tarief hanteren gebaseerd op het gehanteerde standaard 

productief aantal uur van de organisatie, daarbij zich baserend op de cao-inschaling van de betreffende medewerker. 

Dit tot een maximum van 119 euro per uur. Zie ook bijlage 6.2.7.  
 

85. Hoe kan ik de vervangingssubsidie inzetten? 

Met de vervangingssubsidie kunnen de penvoerder en/of aanvrager(s), die in vaste dienst werkzaam zijn bij een 

academische instelling, vrij worden gesteld van onderwijs-, bestuur- of managementtaken. Met het geld van de 

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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vervangingssubsidie wordt eigenlijk de vervanger betaald die deze taken overneemt. De penvoerder en/of 

aanvrager(s) moet de zo vrij gekomen tijd besteden in het kader van het ingediende onderzoeksproject. Zie ook 

bijlage 6.2.1. 

 

86. Dien je voor een vervangingssubsidie via de inzet van een postdoc, de aanstelling van de postdoc uit te 

breiden? 
Ja, voor een postdoc in vaste dienst is het uitgangspunt inderdaad dat er sprake is van uitbreiding of verlenging van 
een aanstelling. U kunt een aanstelling immers niet dubbel financieren. Het aanvragen van subsidie voor een postdoc 
gaat echter gewoon conform de VSNU tarieven, ook als het gaat om een postdoc die reeds in dienst is van de 
universiteit. Daarvoor kan niet worden gerekend met werkelijke inschaling.  

 

87. Geldt het maximum van 5 voltijdsmaanden vervangingssubsidie voor het gehele project? 
Nee. Er mag voor meerdere onderzoekers vervangingssubsidie worden aangevraagd, en per persoon mag er dan het 
equivalent van 5 voltijdsmaanden vervangingssubsidie worden aangevraagd. In totaal mag er dan niet meer dan 10% 
van het bij NWO aangevraagde budget aan vervangingssubsidie worden aangevraagd.  
Bijvoorbeeld:  

 De totale begroting van een project is € 1.000.000. 

 Het bij NWO aangevraagde budget is € 900.000. 

De vervangingssubsidie kan worden ingezet tot € 90.000. 

 

Let op bij het invullen van het budgetformulier: als er voor meerdere personen vervangingssubsidie wordt 

aangevraagd, dan moet voor elke persoon een aparte regel worden gebruikt.  

 

88. Kan ik het minimum 5%  en het maximum van 20 % van het aangevraagde budget die moet worden weggezet 

voor kennisbenutting ook via in-kind cofinanciering opgeven?  

U moet nog steeds 5% tot 20 % van het via NWO verkregen budget (de subsidie) aan kennisbenutting besteden, ook 

als u via co financiering een deel aan kennisbesteding besteedt. Zie ook bijlage 6.2.4. 

 

89. Welke budgetmodules zijn verplicht om aan te vragen? 

1)  Kennisbenutting: Minimaal 5% en maximaal 20% van het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag moet worden 

gereserveerd voor activiteiten op het gebied van kennisbenutting  

2)  Programmamanagement: Voor elke aanvraag dient een post voor projectmanagement gereserveerd te worden 

tot maximaal 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget.  

Alle andere budgetmodules zijn optioneel.  

 

90. Is het mogelijk om binnen een aanvraag een deel van het budget te reserveren voor een specifieke 

thematische call die dan later door NWO of het consortium zelf wordt uitgevoerd?  

Nee, dit is niet mogelijk. 

 

91. Het consortium wil tijdens het project geregeld samenkomen. Kunnen de reis- en verblijfskosten van alle 

betrokken leden worden vergoed? 

De reis- en verblijfskosten van PostDocs en Promovendus/Professional Doctorate in Engineering (PDEng)/MD PhD 

vallen binnen de benchfee. Deze kosten moeten betaald worden uit de €15.000 per jaar per fte. Voor alle (overige) 

leden van het consortium is er vanuit de NWO subsidie geen ruimte voor reis- en verblijfskosten. Deze kosten 

moeten worden betaald door de werkgever van het consortium lid. 
 

92. Wanneer valt apparatuur onder ‘Investeringen’? 
Apparatuur waarvoor minimaal € 150.000 bij NWO moet worden aangevraagd (voor dataverzamelingen geldt een 
minimum van €25.000) wordt beschouwd als een ‘investering’.. NWO financiert maximaal 75% van de totale 
investeringskosten tot een maximum van € 500.000; dit betekent dat een investering totaal minimaal €200.000 moet 
kosten.  
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93. Kan ik financiering aanvragen voor specifieke kennisbenuttingstaken voor medewerkers in vaste dienst bij 

mijn universiteit? 

Ja, door middel van twee manieren:  

• Vervangingssubsidie: er kan financiering worden aangevraagd voor vrijstelling van de penvoerder en/of 

aanvrager(s) van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken. Voor de vervangingssubsidie geldt een vast normbedrag 

waarmee de werkgever de kosten kan dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van 

de aanvrager(s) overneemt. De vervangingskosten in deze NWA-call mogen niet meer dan 10% van het totale bij 

NWO aangevraagde budget (exclusief de cofinanciering) bedragen. 

• Niet-wetenschappelijk personeel: er kan inzet van niet-wetenschappelijk personeel in vaste dienst worden 

aangevraagd, voor kennisbenuttingsstaken. 

 

94. Welke tarieven kunnen gebruikt worden voor de financiering van loonkosten van personeel dat werkzaam is 

bij een hogeschool, TO2-instelling, Rijkskennisinstelling of andere niet-academische instellingen? 
De maximale tarieven conform de handleiding Overheidstarieven (HOT) 2017. Voor de NWA-ORC 2020/21 wordt de 
HOT tabel kostendekkend gebruikt. Zie tabel hieronder.  

 
 

95. Kan ik in het budget kosten opnemen voor het aanschaffen van kleine apparatuur?  

Ja, dit kan onder de module "Materieel". Indien u door de aanschaf van deze kleine apparatuur boven het maximum  

van € 15.000 per jaar per fte per aangevraagde wetenschappelijke positie uitkomt, dient u dit te motiveren, zoals ook 

aangegeven in de call for proposals, bijlage 6.2.2.  

 

96. Is het binnen de NWA ORC 20/21 mogelijk om samenwerkingspartners als derden in te huren via de module 

'materiele kosten', 'kennisbenutting' of ‘projectmanagement’? 
Ja, dat is mogelijk. In het geval van projectmanagement moet de organisatie een kostendekkend tarief hanteren 
gebaseerd op het gehanteerde standaard productief aantal uur van de organisatie, daarbij zich baserend op  de cao-
inschaling van de betreffende medewerker die ze met deze subsidie willen aanstellen. Tot een maximum van 119 
euro per uur.  
 

97. Ik begrijp het budgetformulier niet. Kan het NWA-ORC bureau hiermee helpen? 
Op de website staat een ‘invulhulp’ online waarin inzichtelijk is gemaakt hoe het budgetformulier gebruikt moet 
worden.  

IV. Beoordelingen onderzoeksvoorstellen 
98. Welke aanvragen worden met elkaar vergeleken?  

De ontvangen volledige aanvragen zijn ingedeeld in clusters, die zijn samengesteld op basis van bij elkaar passende 

routes. Het aantal clusters wordt bepaald op basis van het aantal ontvangen aanvragen, en elk cluster bevat 

aanvragen uit verschillende bandbreedtes.  

https://regieorgaan-sia.nl/documents/82/Handleiding_Overheidstarieven_2017.pdf
https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2020/21-nwa-orc-2020/21
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Voor elk cluster in de volledige aanvraagfase is een multidisciplinaire beoordelingscommissie ingesteld, die de 

beoordelingsprocedure voor de volledige aanvragen uit dat cluster uitvoert. Deze commissies beoordelen alle 

aanvragen volgens dezelfde beoordelingscriteria.  

 

99.  Worden kleinere aanvragen (lagere bandbreedte) op dezelfde wijze beoordeeld als grotere aanvragen, zitten 
ze in dezelfde competitie? 

Voor elke aanvraag gelden dezelfde beoordelingscriteria, maar de voorgestelde activiteiten binnen een project zullen 
beoordeeld worden in het perspectief van de aangevraagde middelen. 

 

100.  Liggen het aantal en de inhoud van de clusters van te voren vast?  

Nee, het aantal clusters en de verdeling van routes over de clusters ligt niet van te voren vast.  

 

101. Hoe is de beoordelingscommissie samengesteld? 

Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire achtergrond en kennis van 

de verschillende typen onderzoek in de kennisketen. Vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke partijen (zowel 

publieke als private organisaties) is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Dat houdt in dat 

wetenschappers/onderzoekers en vertegenwoordigers vanuit de maatschappij samen in één commissie zitting 

hebben en in gezamenlijkheid de voorstellen beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria. U dient er in het 

opstellen van uw aanvraag rekening mee te houden dat de leden van de multidisciplinaire beoordelingscommissie 

niet per definitie expert kunnen zijn op alle onderwerpen die in de aanvragen aan bod komen. 

 

102. Hoe weet ik wie in de beoordelingscommissie zitten?  

De samenstelling van de beoordelingscommissies wordt na afloop van de ronde gepubliceerd op de NWO-website. 
 

103. Is er een voorkeur in de beoordeling voor aanvragen met een Impact Outlook benadering of Impact Plan 

benadering?  

Nee, er is geen a-priori voorkeur voor een van beide benaderingen. Met beide benaderingen kan een goede score 

worden behaald voor dit criterium, zolang de voor het project passende benadering gevolgd is. Omdat beide 

benaderingen verschillende elementen hebben, beoordeelt de commissie in de volledige aanvraagfase de projecten 

op verschillende subcriteria, afhankelijk van de gekozen benadering. Deze criteria staan beschreven in de call onder 

paragraaf 4.2.2.  

 

104. Wat is het belangrijkste verschil tussen de Impact Outlook en Impact Plan benadering? 

Het belangrijkste verschil tussen de Impact Plan en de Impact Outlook benadering is het vertrekpunt. In het geval van 

de Impact Plan benadering is het vertrekpunt de maatschappelijke uitdaging of de maatschappelijke doorbraak die 

voor ogen ligt. Bij de Impact Outlook benadering is het vertrekpunt de wetenschappelijke uitdaging en de resultaten 

die daaruit voortkomen, die benut kunnen worden en mogelijk tot maatschappelijke impact kunnen leiden, waarbij 

er nog veel ontwikkeling nodig is voordat de beoogde impact daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.   

105. In de Impact Outlook benadering wordt gesproken over proportionele aandacht. Wat betekent dat? 

Er is gekozen voor de term ‘proportioneel’ omdat elk project in eigen mate vorm kan geven aan het bereiken van 

maatschappelijke impact. Dit moet in verhouding zijn met de mogelijkheden dat dit type onderzoek heeft op het 

bereiken van maatschappelijke impact.   

106. Krijg ik bij de interviews dezelfde commissie als bij de interviewselectie?  

In principe worden de interviews door dezelfde commissieleden afgenomen als degene die de interviewselectie 

hebben gedaan. Het kan voorkomen dat de interviewcommissie kleiner of iets anders van samenstelling is dan de 

interviewselectiecommissie, bijvoorbeeld door uitval van commissieleden.  

 

107. Hoe wordt het praktijkgericht onderzoek beoordeeld in de call? 

Het praktijkgericht onderzoek wordt beoordeeld als integraal onderdeel van het onderzoeksvoorstel. In het 

algemeen wordt gekeken of in de aanvraag aandacht is voor het adresseren van de keten van fundamenteel 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nationale+wetenschapsagenda/onderzoek+op+routes+door+consortia+orc


18 

 

onderzoek tot aan toepassing van de resultaten. De beoordelingscommissie wordt zo samengesteld dat deze kennis 

heeft van de verschillende typen onderzoek. 

 

108. Hebben de boegbeelden of trekkers van de 25 NWA-routes een rol in de beoordeling van aanvragen? 

Nee, zij hebben in dit proces geen rol. 

 

109.  Wordt er bij de beoordeling rekening gehouden op welke NWA-routes  in eerdere rondes projecten zijn 

gehonoreerd, zodat uiteindelijk op alle routes projecten gehonoreerd worden in de NWA-ORC?  
Nee, dit speelt geen rol in de beoordeling. Alle aanvragen worden alleen beoordeeld op de beoordelingscriteria. De 
beoordelingscommissie kan in haar honoreringsadvies naar de Raad van Bestuur wél zogeheten ‘beleidsmatige 
redenen’ meewegen in haar advies (zie ook paragraaf 4.1 in de call for proposals), zoals bijvoorbeeld spreiding over 
de 25 routes. Echter, om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de 
kwalificatie ‘zeer goed’ te krijgen. Dat wil zeggen dat een aanvraag die weliswaar betrekking heeft op een 
‘ondervertegenwoordigde’ route, maar de kwalificatie ‘goed’ of ‘ontoereikend’ heeft gekregen, niet alsnog door 
beleidsmatige redenen in aanmerking komt voor financiering.  
 

110. De volledige aanvragen worden beoordeeld op het criterium “Passendheid bij de doelstellingen van het NWA-

ORC programma”, hoe moet ik dit interpreteren? 

De volledige aanvragen worden met criterium I beoordeeld op de doelstellingen van het NWA-ORC programma zoals 

in hoofdstuk 2 van de call verwoord. Dit criterium gaat niet over de samenstelling van het consortium of de 

wetenschappelijke kwaliteit van de volledige aanvraag, dit wordt in de criteria II en III getoetst. Nadere duiding van 

de beoordelingscriteria staat in paragraaf 4.2 in de call for proposals. 

 

111. Moet ik motiveren waarom ik een volledige aanvraag wil indienen ondanks een negatief advies op mijn 

beknopte aanvraag? 

Nee, u hoeft alleen binnen vier weken na kenbaar maken van het advies bij ons te melden dat u toch een volledige 

aanvraag gaat indienen. Vanwege onze interne processen is het voor ons belangrijk dat NWO op tijd weet welke 

consortia een volledige aanvraag gaan indienen. U hoeft op dat moment echter niet te motiveren waarom u ondanks 

een negatief advies een volledige aanvraag wilt indienen.  

Een uitgebreide toelichting op de redenen om toch een volledige aanvraag in te dienen, kunt u geven in het 

reactieformulier. Dit formulier is een verplichte bijlage bij de volledige aanvraag en moet dus altijd worden 

ingediend, ongeacht het advies op de beknopte aanvraag. Deze motivering wordt ook meegewogen in de 

beoordeling door de commissie. 

 

112.  Is er informatie beschikbaar over de interviews? 

In de call for proposals paragraaf 4.1.4 staat algemene uitleg over de interviews vermeld. Specifieke informatie zal in 

de uitnodiging voor de interviews gedeeld worden met de voor de interviewfase geselecteerde consortia. 

 

113. Waarom vindt er ná de interviews nog een extra stap plaats met een wetenschapsbrede commissie en wie 

zitten er in deze wetenschapsbrede commissie?  
De wetenschapsbrede stap is ingevoerd omdat er geen budgetverdeling over de verschillende clusters is vastgesteld. 
De beoordelingsprocedure tot en met de interviews wordt in clusters uitgevoerd. Dat betekent dat er ná de 
interviews een prioritering per cluster zal ontstaan. Om uiteindelijk te kunnen bepalen welke aanvragen voor 
financiering in aanmerking komen, moet er vervolgens een stap plaatsvinden waarin de verschillende prioriteringen 
worden besproken en resulteren in een finale prioritering. Deze stap wordt uitgevoerd door de wetenschapsbrede 
commissie. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging vanuit elke clustercommissie.  


