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In het kort: 

− Aanvragen moeten elektronisch via de ISAAC-website worden ingediend bij NWO (zie 
paragraaf 2.1). 

− De NWO Natuurkunde Projectruimte kent geen deadlines. U kunt uw aanvragen 
doorlopend indienen. De aanvragen worden in batches van 15 à 25 op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Alle aanvragen zullen aan referenten worden voorgelegd en de 
jury komt in één beoordelingsronde tot het eindoordeel. 

− Een onderzoeker mag slechts eenmaal per twaalf maanden zijn of haar naam aan één 
NWO Natuurkunde Projectruimte aanvraag verbinden als (mede-)indiener (zie paragraaf 
1.2). 

− Nieuwe vaste stafleden en tenure trackers kunnen onder voorwaarden een beroep doen 
op een voorkeursbehandeling (zie paragraaf 1.4). 

− In het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde is een additioneel budget 
beschikbaar. Voor de verdeling van dit additionele budget gelden specifieke regels (zie 
paragraaf 3.4). 

− Het aanvraagmaximum is k€ 425. Hierop zijn twee uitzonderingen (zie paragraaf 1.3). 
• Indien de aanvraag een belangrijke investeringscomponent bevat (> k€ 110) mag het 

aan te vragen bedrag daarmee worden verhoogd tot een aanvraagmaximum van 
k€ 600. 

• Indien indieners uit twee of meer onderzoeksgroepen gezamenlijk een aanvraag voor 
een samenwerkingsproject indienen, is het maximum k€ 600. 

 
− Wij verzoeken u in uw aanvraag in de paragraaf Application perspective ook de 

eventuele aansluiting bij een van de topsectoren te motiveren (zie pag. 12). 
− Wij verzoeken u een korte datamanagementparagraaf op te nemen in uw aanvraag (zie 

pag. 12). Deze paragraaf zal niet meegewogen worden in de beoordeling van uw voorstel 
door de jury. Bij honorering vragen wij u deze paragraaf om te zetten in een beknopt 
datamanagementplan (zie pag. 17). 

− Bij de formulering van uw aanvraag dient u er rekening mee te houden dat de juryleden 
per definitie niet allen specialist op uw natuurkundig vakgebied zijn. 

− Let u erop dat de pagina's van uw aanvraag genummerd zijn. 

TRANSITIE FOM EN NWO 

Sinds 1 januari 2017 heeft NWO een nieuwe organisatiestructuur. Het granting deel wat voorheen 
werd uitgevoerd door FOM gaat in deze nieuwe structuur op in het domein Exacte en Natuurweten-
schappen (ENW). Lopende financieringsinstrumenten blijven onveranderd tot een besluit over 
aanpassing is genomen. NWO zal belangrijke wijzigingen die een significante invloed hebben voor 
aanvragers van het betreffende instrument ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 
2017 geldt als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van 
start. 
Voor beoordelingsrondes van de NWO Natuurkunde Projectruimte geldt vanaf 1 januari 2017 dat de 
jury haar honoreringsadvies voorlegt aan het bevoegd bestuur binnen NWO, dat vervolgens het 
besluit neemt. Sinds 1 januari 2017 treedt het ENW-bestuur op als het 'bevoegd bestuur' voor de 
NWO Natuurkunde Projectruimte. Vanaf heden zullen alle honoreringen plaatsvinden volgens het 
NWO granting format en zullen gehonoreerde personeelsplaatsen dus niet meer met een FOM-
dienstverband worden ingevuld. 
Deze brochure is verder gelijk aan de voorgaande (FOM-16.1106), met uitzondering van enkele 
tekstuele wijzigingen die volgen uit bovenstaande mededeling. 
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1 NWO Natuurkunde Projectruimte 

1.1 Doel, kader en omvang 

De NWO Natuurkunde Projectruimte is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend, risicovol 
fundamenteel onderzoek met een fysische vraagstelling die van hoge kwaliteit en weten-
schappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie zijn. 
 
Grensgebieden 
De NWO Natuurkunde Projectruimte is ook bestemd voor aanvragen uit grensgebieden van 
de fysica, mits er een voldoende nieuwe bijdrage aan de fysica aan te wijzen is. Voor de 
goede orde wijzen wij u er op dat de jury, die de aanvragen beoordeelt, in hoofdzaak 
bestaat uit fysici. 
 
Omvang 
Voor honoreringen in 2017 is in de Projectruimte circa M€ 7 beschikbaar. Daarnaast is er in 
het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde een additioneel budget van M€ 3 
beschikbaar. Voor de verdeling van dit additionele budget gelden specifieke regels (zie 
paragraaf 3.3). 
 
 

1.2  Wie kunnen aanvragen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers 
in vaste dienst van de Nederlandse universiteiten, of in vaste dienst van andere onderzoeks-
organisaties die (mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap worden gefinancierd. 
Ook personen die in het kader van een tenure-track-positie, een Vidi-subsidie of een Vici-
subsidie nog geen vaste aanstelling hebben, kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen 
echter wel een verklaring van de decaan mee te zenden, waaruit blijkt dat zij 
uitzicht hebben op een vast dienstverband. 
 
Aanvragers dienen zelf vooraf met de leiding van hun onderzoekinstelling overeen te komen 
of een aanvraag kan worden ingediend, hoe het project in het onderzoekprogramma van de 
instelling kan worden ingepast en dat in geval van honorering gebruik kan worden gemaakt 
van de benodigde infrastructurele voorzieningen. In twijfelgevallen is overleg tussen NWO 
en de leiding van de instelling gewenst. 
 
Een onderzoeker mag slechts eenmaal per twaalf maanden zijn of haar naam aan één 
Projectruimte-aanvraag verbinden als (mede-)indiener. Alvorens men een nieuwe aanvraag 
in de Projectruimte kan indienen, moeten dus twaalf maanden zijn verstreken sinds de 
ontvangst van de vorige aanvraag door NWO of (voorheen) FOM. Dit geldt voor alle (mede-) 
indieners van een aanvraag. 
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1.3  Vormen van steun 

Het maximum van de per aanvraag bij NWO aan te vragen middelen is beperkt tot k€ 425. 
Hier zijn twee uitzonderingen op: 
- in het geval dat er voor apparatuur een investeringsbudget wordt aangevraagd van 

k€ 110 of meer mag het aan te vragen budget - voor zover nodig - met de 
investeringskosten worden verhoogd tot een maximum van k€ 600. (Bij een 
investering van k€ 200 kan dan dus maximaal k€ 400 aan personeel en materieel budget 
worden aangevraagd. Bij een investering van k€ 110 is het aanvraagmaximum dus k€ 
535.); 

- in het geval dat indieners uit twee of meer onderzoeksgroepen gezamenlijk een aanvraag 
voor een samenwerkingsproject indienen waarin vanuit twee duidelijk verschillende 
invalshoeken aan één probleemstelling wordt gewerkt, is het aanvraagmaximum k€ 600. 

 
De aan te vragen middelen worden onderscheiden in: 
1. personeelsplaatsen ten behoeve van tijdelijke aanstellingen; 
2. materieel budget (verbruiksgoederen, reiskosten en publicatiekosten); 
3. apparatuur. 
 
Personeel 
Voor de aan te vragen personeelsposities wordt onderscheid gemaakt tussen oio's (vier 
jaar), postdocs (maximaal drie jaar per positie), technici en gasten. De tarieven voor de 
verschillende posities zijn te vinden in paragraaf 2.3. 
 
Materieel budget 
Tot het materieel budget behoren verbruiksgoederen, hulpmiddelen, binnen- en buiten-
landse reizen, wervings-/advertentiekosten, kosten voor buitenlandse reizen en congres-
bezoek (inclusief verblijfkosten) en dergelijke. Vergoedingen voor indirecte of infrastruc-
turele kosten, zoals voor reeds aanwezig vast personeel, huur van machinetijd voor reken-
werk, gas en elektriciteit, cryogene vloeistoffen, werkplaatskosten, administratie en 
dergelijke kunnen in de NWO Natuurkunde Projectruimte niet worden aangevraagd. In geval 
van twijfel kunt u contact opnemen met het NWO-bureau. 
 
Apparatuur 
Duurzame goederen, zoals kleine en grote(re) instrumenten. Ook deze kosten dienen te 
worden gespecificeerd. 
Er is sprake van een aanvraag met een investeringscomponent als de totale kosten ter 
realisatie van de beoogde wetenschappelijke opstelling meer dan k€ 110 bedragen. In dat 
geval mag het aan te vragen budget - voor zover nodig - met de investeringskosten 
worden verhoogd tot een maximum van k€ 600. (Bij bijvoorbeeld een investering van 
k€ 110 is het aanvraagmaximum dus k€ 535.) 
 
Samenwerkingsproject 
In geval van een samenwerkingsproject kan een totaal bedrag van maximaal k€ 600 worden 
aangevraagd. Er is sprake van een samenwerkingsproject, wanneer indieners uit ten minste 
twee verschillende onderzoeksgroepen gezamenlijk een aanvraag indienen. Hierbij kan 
gedacht worden aan samenwerking tussen een experimentele en een theoretische groep, of 
een cross-disciplinary samenwerking tussen de fysica en bijvoorbeeld de wiskunde, 
scheikunde of biologie. Houdt u er in het laatste geval in de formulering van uw aanvraag 
wel rekening mee dat de jury hoofdzakelijk uit fysici bestaat. 
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1.4  Voorkeursbehandeling voor nieuwe vaste stafleden en tenure 
trackers 

Het doel van de voorkeursbehandeling voor nieuwe vaste-stafleden en tenure trackers is de 
toegangsmogelijkheden tot het NWO-systeem voor deze doelgroep te vergroten. Indieners 
die recent een vaste aanstelling hebben gekregen, of een tenure-track-aanstelling met 
uitzicht op een vast dienstverband, kunnen eenmalig een beroep doen op een voorkeurs-
behandeling indien wordt voldaan aan de volgende eisen: 
- de indiener heeft een aanstelling van minstens tachtig procent bij de onderzoekinstelling 

waar een substantieel deel van het in de aanvraag voorgestelde onderzoek zal worden 
uitgevoerd; 

- het beroep op de voorkeursbehandeling vindt plaats binnen twee jaar na aanvang van de 
eerste vaste aanstelling of tenure-track-positie binnen Nederland; 

- de indiener heeft eerder geen steun verworven in de NWO Natuurkunde Projectruimte of 
voormalige FOM-Projectruimte, de Vrije FOM-programma's of andere FOM-programma's, 
een FOM Industrial Partnership Programme of in de vorm van een Vici-subsidie van 
NWO; 

- de indiener heeft nog niet eerder een beroep gedaan op een voorkeursbehandeling in de 
NWO Natuurkunde Projectruimte of voormalige FOM-Projectruimte; 

- de indiener dient alleen, dus zonder mede-indieners, een aanvraag in; 
- het aangevraagde budget bedraagt maximaal k€ 425. 
 
Om een beroep te doen op de voorkeursbehandeling moet u hierop aanspraak maken in een 
aparte aanbiedingsbrief bij de aanvraag. In deze brief moet u ook toelichten in hoeverre u 
voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Let u erop dat u in het geval van een tenure-track-
aanstelling een verklaring meezendt, waaruit blijkt dat u uitzicht heeft op een vast 
dienstverband (zie paragraaf 1.2). 
 
Hoe de voorkeursbehandeling wordt toegepast, staat beschreven in paragraaf 3.3. 

1.5  Datamanagement 

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Daarom dienen aanvragen voor de 
NWO Natuurkunde Projectruimte te voldoen aan het datamanagementprotocol NWO. Wij 
verzoeken u daarom in een datamanagementparagraaf vier korte vragen over datamanage-
ment te beantwoorden. Bij honorering van een aanvraag wordt u gevraagd deze paragraaf 
om te zetten in een beknopt datamanagementplan. NWO keurt het plan zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen twee weken na indiening. Het project kan van start gaan zodra 
het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO. U kunt het datamanagementplan 
gedurende het onderzoek bijstellen. 
 
Verdere toelichting op de dataparagraaf 
De datamanagementparagraaf richt zich op de opslag van data gedurende en na het 
onderzoek. NWO verstaat hierin onder 'data' zowel verzamelde, onbewerkte data alsook 
geanalyseerde, gegenereerde data. Hierbij zijn alle verschijningsvormen denkbaar; digitaal 
en niet-digitaal (zoals samples, beeldopnamen, labjournaals etcetera). NWO vraagt alleen 
om opslag van voor hergebruik relevante data. NWO gaat er in principe vanuit dat er binnen 
de verschillende subgebieden een breed gedragen opvatting bestaat over welke data 
relevant zijn om op te slaan voor hergebruik. Bij twijfel kan de checklist van Research Data 
Netherlands gebruikt worden om te bepalen welke data voor archivering in aanmerking 
kunnen komen. 
Het belang en de waarde van hergebruik enerzijds en de kosten en haalbaarheid van 
dataopslag anderzijds dienen in redelijke verhouding tot elkaar te staan en zijn van invloed 
op de omvang van de te bewaren data. 
 

http://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagement
http://www.researchdata.nl/activiteiten/datamanagement/onderzoeksgegevens-selecteren/
http://www.researchdata.nl/
http://www.researchdata.nl/
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Bij voorkeur worden de data gearchiveerd bij een (inter)nationale data repository. Wanneer 
dit niet mogelijk is, dienen de data te worden gearchiveerd door de institutionele repository. 
Vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige data vragen wellicht speciale vormen van 
opslag of beperkte toegang. Het uitsluitend opslaan van data op computers of externe media 
(bijvoorbeeld USB-stick, cd, dvd of harddiscs) is in het algemeen riskant en keuren we 
daarom in principe niet goed. Een overzicht van gekeurde repositories kunt u vinden op de 
lijst van datasealofapproval.org. 
 

https://assessment.datasealofapproval.org/seals/
http://www.datasealofapproval.org/en/
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2 RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN 
VAN AANVRAGEN 
 

2.1  Indiening via ISAAC 

U kunt uw aanvraag en eventuele aanbiedingsbrief alleen als pdf-bestand indienen via het 
elektronisch aanvraagsysteem ISAAC, middels de volgende link: 
https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=NWON.PR 
 
De eerste keer dat u in ISAAC wilt inloggen, moet u een account aanmaken. Met deze 
gebruikersnaam (schermnaam) en het bijbehorende wachtwoord kunt u iedere volgende 
keer bij ISAAC inloggen om bijvoorbeeld de status van uw aanvraag te bekijken, het 
referentencommentaar in te zien of hierop weerwoord te geven. Uiteraard ontvangt u iedere 
keer dat er een wijziging plaatsvindt, of van u een handeling wordt gevraagd (zoals een 
weerwoord), hiervan ook via de e-mail bericht. Meer informatie vindt u via de link 'help' op 
de ISAAC-website. 
 
Let op: Het indienen van projectvoorstellen bij de voormalige FOM-Projectruimte geschiedde 
reeds via FOM-ISAAC. Nieuwe voorstellen voor de NWO Natuurkunde Projectruimte dienen 
vanaf heden nadrukkelijk te worden ingediend via NWO-ISAAC (zie link boven). Houd er 
rekening mee dat u mogelijk een nieuw account zult moeten aanmaken en uw gegevens in 
FOM-ISAAC niet overgenomen zullen worden in NWO-ISAAC. 
 

2.2  Richtlijnen 

− Stel uw aanvraag op in de Engelse taal, zodat advies bij referenten in binnen- en 
buitenland kan worden ingewonnen. Vermijdt het gebruik van termen die uitsluitend in 
Nederland bekend zijn (zoals 'oio'). 

− De aanvraag dient op zichzelf te begrijpen te zijn. Verwijzingen naar interne stukken als 
jaarverslagen moeten derhalve worden vermeden. 

− Alleen verwijzingen naar de 'open literatuur' zijn toegestaan. Als aan verwijzing naar een 
preprint absoluut noodzakelijk is, dient u deze digitaal met de aanvraag mee te zenden, 
zodat de referenten hiervan kennis kunnen nemen. 

− Preprints worden niet naar de jury gezonden. 
− Om een beroep te doen op de voorkeursbehandeling voor nieuwe vaste stafleden en 

tenure trackers dient u een aanbiedingsbrief bij te voegen, waarin u beschrijft in hoe-
verre wordt voldaan aan de gestelde eisen voor deze voorkeursbehandeling (zie para-
graaf 1.4). Deze brief dient u als een apart pdf-bestand bij de aanvraag te voegen. 

− Om aanspraak te maken op de additionele middelen beschikbaar in het kader van het 
Sectorplan natuur- en scheikunde, dient u een aanbiedingsbrief bij te voegen, waarin u 
voor alle indieners aangeeft binnen welke zwaartepunten zij werkzaam zijn (zie paragraaf 
3.4). 

− U kan bezwaar maken tegen bepaalde personen als referent, bijvoorbeeld uit over-
wegingen rond wetenschappelijke concurrentie of kennisoverdracht/octrooien. Hiervoor 
kan u tot en met vijf namen opgeven in ISAAC. U wordt hier automatisch om gevraagd 
tijdens het indienen van uw voorstel. 

− U wordt verzocht eventuele aangevraagde offertes voor apparatuur niet integraal in de 
aanvraag op te nemen. 

− De pagina's van uw aanvraag dienen te worden genummerd. 
 

https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=NWON.PR
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2.3  Opzet 

De aanvragen dienen volgens onderstaande opzet te worden ingericht en de opschriften van 
de paragrafen dienen integraal te worden overgenomen. Deze opzet is ook als Word-
document te vinden op de ISAAC-website. De pagina's van de aanvraag dienen te worden 
genummerd. U wordt verzocht de lengte van de aanvraag in een redelijke verhouding te 
laten staan tot de omvang en kosten van het voorgestelde project. 
 
1. Title of the project 
 De titel is kort en duidelijk; in elk geval geen uitgebreide omschrijving. 
2. Abstract 
 De samenvatting van het project is kort: enkele regels, hooguit een halve pagina. 
3. Applicant(s) 
 Vermeld de na(a)m(en) en titel(s) van de indiener(s). In geval er meer dan één 

indiener wordt genoemd, gaan wij ervan uit dat de eerstgenoemde indiener als 
woordvoerder voor het project optreedt. Een onderzoeker mag maar eens in de twaalf 
maanden aan één NWO Natuurkunde Projectruimte-aanvraag zijn of haar naam als 
(mede-)indiener verbinden. Indieners zijn in vaste dienst van een Nederlandse 
universiteit of andere onderzoeksorganisatie (bijvoorbeeld een NWO- instituut) die 
(mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden 
gefinancierd. Ook personen met een tenure-track-positie, een Vidi-subsidie of een Vici-
subsidie, kunnen een aanvraag indienen. Zij dienen echter wel een verklaring van de 
decaan mee te zenden waaruit blijkt dat zij na afloop van deze tenure-track-positie 
uitzicht hebben op een vast dienstverband. 

 In geval geen van de indieners het ius promovendi heeft en u wel een oio-positie 
aanvraagt, verzoeken wij u aan te geven wie de beoogd promotor is. 

4. Key publications of the applicants 
 Geef de referenties (inclusief titel) van de (maximaal) vijf belangrijkste publicaties of 

ander materiaal van de indieners, zodat de beoordelaars zich een indruk kunnen 
vormen van de capaciteiten van de indieners. 

5. Institute 
 Geef naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het laboratorium of instituut 

van de eerste indiener. De correspondentie over de aanvraag wordt met de eerste 
indiener gevoerd, tenzij anders wordt aangegeven. 

6. Duration of the project 
 Geef aan wanneer dit project is gestart c.q. zal starten en tot wanneer het project 

(vermoedelijk) doorloopt. Deze termijn kan maximaal vier jaar zijn als het gaat om een 
promovendus (behoudens de eventuele gevallen waarin meerdere promovendi enigszins 
gefaseerd dienen te worden ingezet) en maximaal drie jaar indien een postdoc-positie 
wordt gevraagd. 

7. Personnel 
 Deze paragraaf geeft een beeld van het personeel dat aan dit project werkt en zal 

werken. Bij deze personeelsschets wordt de volgende onderverdeling aangehouden. 
7.1 - Senior scientists 
 Som de namen van de senioronderzoekers op die aan dit project meewerken; 

geef aan wat hun taak hierin zal zijn, en voor hoeveel procent van hun werktijd 
zij er aan zullen werken. 

7.2 - Junior scientists and technicians 
 Geef aan hoeveel (en indien van toepassing: welke) junioronderzoekers en 

technici aan dit project zullen werken en wat hun taken zijn, alsmede welk 
gedeelte van hun werktijd zij er aan zullen besteden. 
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8. Cost estimates 
Door NWO worden geen indirecte of infrastructurele kosten, zoals voor reeds aanwezig 
vast personeel, huur van machinetijd voor rekenwerk, gas en elektriciteit, cryogene 
vloeistoffen, werkplaatskosten, administratie e.d. vergoed voor de NWO Natuurkunde 
Projectruimte. In geval van twijfel (bijvoorbeeld wanneer u meent dat uw situatie hierop 
een uitzondering vormt) dient u zich vóór het indienen van de aanvraag tot het NWO-
bureau te wenden. 
De begroting in deze paragraaf geldt voor de volledige projectduur. 
8.1 - Personnel positions 
 Specificeer de gevraagde personeelskosten; het NWO-bureau moet uit de specifi-

caties de eraan verbonden kosten kunnen schatten. Personeelslasten zijn subsi-
diabel conform het meest recente 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk onder-
zoek', dat is ondertekend door NWO, VSNU, NFU, ZonMw, KNAW en VFI. Het 
akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op 
http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen. 

 Detacheringskosten bij langdurig verblijf aan een (buitenlandse) gastinstelling 
dienen apart te worden vermeld. 

8.2 - Running budget 
 Verbruiksgoederen, hulpmiddelen, binnen- en buitenlandse reizen, wervings-/ 

advertentiekosten, kosten voor buitenlandse reizen en congresbezoek (inclusief 
verblijfkosten) en dergelijke. De volgende materiële budgetten 
(verbruiksgoederen, reiskosten en publicatiekosten) kunnen ongespecificeerd 
worden aangevraagd: 
- k€ 15 per jaar voor één experimentele positie; 
- k€ 5 per jaar voor één theoretische/computationele positie. 

 Indien men meer materieel budget denkt nodig te hebben, dient het totale 
materiële budget gespecificeerd en beargumenteerd te worden in de aanvraag, 
zodat de wenselijkheid in de beoordeling van de aanvraag kan worden 
meegenomen. Apparatuur dient te worden opgenomen onder equipment. 
Vergoedingen voor indirecte of infrastructurele kosten, zoals voor reeds aanwezig 
vast personeel, huur van machinetijd voor rekenwerk, gas en elektriciteit, 
cryogene vloeistoffen, werkplaatskosten, administratie e.d. kunnen in de NWO 
Natuurkunde Projectruimte niet worden aangevraagd. In geval van twijfel kunt u 
contact opnemen met het NWO-bureau. 

 Vergeet niet de btw en de eventuele invoerrechten mee te tellen. 
8.3 - Equipment 
 Duurzame goederen, zoals kleine en grote(re) instrumenten. Ook deze kosten 

dienen te worden gespecificeerd. Alleen aanschaf komt in aanmerking. Voor 
gebruik van bestaande apparatuur worden geen kosten geaccepteerd. Vergeet 
niet de btw en de eventuele invoerrechten mee te tellen. 

8.4 - Other support 
 Vermeld hier steun in de vorm van personeelsplaatsen en budgetten die via 

andere subsidies voor dit werk zal worden verkregen, zoals van de eigen 
(technische) universiteit ERC en dergelijke. 

  

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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8.5 - Budget summary 
 Geef een korte samenvatting van de begroting ten laste van NWO (volgens 

onderstaand voorbeeld): 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 
personnel (positions):        

PhD students 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
........... 

postdocs 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
........... 

technicians 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
........... 

guests 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
.........
.. 

.........

.. 
........... 

personnel (costs)        
running budget        
equipment         
TOTAL 
(requested from NWO) 

      
(≤ k€ 425
/600) 

 
Wij verzoeken u een realistische meerjarige planning van de uitgaven te geven. 
Wij verzoeken u tevens voor het indienen alle cijfers in deze tabel nauwkeurig te 
controleren en na te rekenen. In de afgelopen jaren bevatte circa 25 procent van de 
aanvragen rekenfouten in deze tabel. 
Voor een aanvraag zonder investeringscomponent is het totaal van de aan te vragen 
middelen (inclusief personeelskosten) bij FOM beperkt tot k€ 425. 
Er is sprake van een aanvraag met een investeringscomponent als de totale kosten ter 
realisatie van de beoogde wetenschappelijke opstelling (dit wil zeggen aanschaf van een 
of meer apparaten en dergelijke, zie 8.3) k€ 110 of meer bedragen. In dat geval mag 
het aan te vragen budget - voor zover nodig - met de investering worden verhoogd 
tot een maximum van k€ 600, zie paragraaf 1.3. (Bij bijvoorbeeld een investering van 
k€ 110 is het aanvraagmaximum dus k€ 535.) 
Voor gezamenlijke aanvragen voor een samenwerkingsproject is het maximaal aan te 
vragen bedrag k€ 600 (zie paragraaf 1.3). In dit geval dient u in de tabel aan te geven 
welke middelen waar/in welke groep besteed worden. 

9. Research programme 
Hier wordt een meer uitvoerige beschrijving van het onderzoeksprogramma voor de 
duur van het project gegeven. Bij de formulering van deze paragraaf dient u er 
rekening mee te houden dat de juryleden per definitie niet allen specialist op uw 
vakgebied zijn. 
Zoveel als nodig is, wordt in deze paragraaf ingegaan op de volgende aspecten: 
− het vernieuwende risicovolle karakter van het voorgestelde onderzoek; 
− de urgentie van het voorgestelde onderzoek; 
− de wetenschappelijke relevantie ten opzichte van gelieerd onderzoek; 
− methode en techniek; 
− indien voor het voorgestelde onderzoek relevant: de wijze waarop met andere 

groepen buiten het instituut wordt samengewerkt. 
In deze paragraaf kunnen ook andere relevante aspecten aan de orde komen. 
Met name in het licht van aanvragen op de grensgebieden van de fysica, wijzen wij u 
erop dat de jury, die de aanvragen beoordeelt, in hoofdzaak uit fysici bestaat. 

10. Infrastructure 
Geef aan in hoeverre de voor het onderzoek benodigde infrastructuur in de 
onderzoekgroep(en) aanwezig is. Beschrijf de noodzakelijk aan te schaffen en/of te 
ontwikkelen apparatuur (zie ook punt 9.3). 
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11. Application perspective in industry, other disciplines or society 
NWO financiert fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en maakt daarbij geen 
onderscheid of dit uit een intrinsieke dan wel een extrinsieke motivatie voortkomt. 
Verder wil NWO in alle gevallen bevorderen dat onderzoekers voor, tijdens en na afloop 
van een onderzoek actief nadenken over de eventuele toepassingshorizon ervan. 
Daarom is de paragraaf 'application perspective' opgenomen. 
Beschrijf (indien op uw onderzoek van toepassing) op welke wijze u verwacht dat de te 
ontwikkelen achtergrondkennis op termijn tot nieuwe technieken of tot toepassingen in 
andere wetenschappen, de techniek, de industrie of maatschappij in het algemeen zal 
kunnen leiden. Geef daarbij aan of het onderzoek past binnen (een roadmap van) een 
van de topsectoren van de overheid. Geef in dat geval een beknopte, maar zo concreet 
mogelijke, motivering. Geef ook zo concreet mogelijk aan hoe u de kennisoverdracht 
naar potentiële gebruikers denkt vorm te geven en welke rol u en uw onderzoek daarin 
spelen. De ervaring leert dat het nuttig is om een aanvraag vooraf met de beoogde 
gebruikers af te stemmen. Overigens kan ook een antwoord dat er geen 
toepassingshorizon in zicht is valide zijn. Referenten en jury zullen expliciet gevraagd 
worden de tekst in deze paragraaf te beoordelen. 

12. Datamanagement 
Aanvragen voor de NWO Natuurkunde Projectruimte dienen te voldoen aan het 
datamanagementprotocol NWO (zie pagina 6). Wij verzoeken u daarom in een 
datamanagementparagraaf kort in te gaan op de vier onderstaande vragen over 
datamanagement: 
- Verzamelt of genereert u data die voor hergebruik geschikt zijn? 
 Zo ja: ga dan in op vraag 2 t/m 4. 
 Zo nee: licht dan toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot 

data die niet kunnen worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn 
voor hergebruik. 

− Waar slaat u de data op gedurende het onderzoek? 
− Hoe slaat u de data na afloop van het project voor de lange termijn op, en hoe stelt 

u die voor hergebruik door derden beschikbaar? Voor wie zijn de data toegankelijk? 
− Welke voorzieningen (ICT, glovebox, koelkast, en dergelijke) heeft u naar 

verwachting nodig voor de opslag van data gedurende en na het onderzoek? Zijn 
deze beschikbaar? 

13. Subfield classification 
Geef aan onder welk subgebied van de fysica het aangevraagde onderzoek valt. Zie de 
tabel op pagina 14 voor een beschrijving van de indeling in subgebieden. U dient 
slechts één subgebied aan te geven, dat wil zeggen:  
FL, NANO, FuF, SAF, COMOP, FeF of OF. 

14. References 
Referentie(s) naar artikelen relevant voor de aanvraag en referentie(s) naar een 
overzichtsartikel, boek of ander basisdocument, om beoordelaars, die met het 
specifieke terrein van onderzoek minder bekend zijn, een vingerwijzing te geven. 

  

http://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagement
http://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagement
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Classificatie van subgebieden in de fysica 
 
Fysica van Levensprocessen (FL) 
− experimentele, theoretische en 

statistische fysica van: 
• biomoleculen 
• biomoleculaire assemblies 
• biomoleculaire netwerken 
• cellen 
• fotosynthese 
• neurale netwerken 

 
Nanofysica/technologie (NANO) 
− nanomedicine 

• bionano interfaces 
• nano imaging celprocessen 
• lab-on-a-chip nanofluïdische 

systemen 
• drug delivery 
• nanosensoren 

− beyond Moore 
• nanofotonica, -optica en -

elektronica 
• quantum information processing 
• spintronica 
• grafeen 
• plasmonics 
• moleculaire-schaal devices en 

geïntegreerde schakelingen 
• single-foton en single-elektron 

detectoren 
− functional nanoparticles and 

nanopatterned surfaces 
• nanodeeltjes 
• nanomaterialen 
• nanofabricage 
• ultradunne lagen 
• quantum dots, 
• instrumentatie voor observatie en 

manipulatie op nanoschaal 
 
Fusiefysica (FuF) 
− magnetohydrodynamica van hete 

plasma's 
− plasma-wand interactie en 

reactormaterialen 
− Tokamak fysica 
 
 

  Subatomaire fysica (SAF) 
− elementaire deeltjesfysica 
− astrodeeltjesfysica 

• diep-zee neutrino-onderzoek 
• radiodetectie kosmische stralen 
• gravitatiegolven 

− stringtheorie 
− versneller- en detectietechnologie 
 
Gecondenseerde materie en optische 
fysica (COMOP) 
− atoom- en molecuulfysica 
− koude atomen en Bose-Einstein  

condensatie 
− quantum- en niet-lineaire optica 
− oppervlakte- en grenslaagfysica 
− structuur en eigenschappen van  

gecondenseerde materie  
(incl. 'materials science') 

− collectieve verschijnselen 
− zachte materie (o.a. polymeren en 

colloïden) 
 
Fenomenologische fysica (FeF) 
- vloeistoffysica in de brede zin 

• simpele en complexe vloeistoffen 
• micro- en nanofluidica 
• turbulentie en geofysische stroming 
• akoestiek en ultrageluid in 

vloeistoffen 
• lage temperatuur plasmafysica 

− meso- en macroscopische fysica van 
materialen 
• materialen voor miniaturisatie 
• samengestelde materialen 
• biomaterialen 
• frictie en tribologie 
• synthese van materialen 

− metrologie en instrumentatie 
• optische meettechnieken 
• medische instrumentatie (incl. 

klinische toepassingen) 
 
Overige fysica (OF) 
− mathematische fysica 
− astrofysica 
− fysische informatica/computational 

physics (incl. grid-computing) 
− atmosferische fysica 
− grondslagenonderzoek 
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2.4 Na het honoreringsbesluit 

Na het honoreringsbesluit is het de bedoeling dat gehonoreerde projecten zo snel mogelijk 
van start gaan. Indien binnen zes maanden na honorering het onderzoek nog niet van start 
is gegaan, behoudt NWO zich het recht voor passende maatregelen te nemen. 
 
In het kader van de pilot datamanagement ontvangt u bij honorering het verzoek uw 
datamanagement paragraaf om te zetten in een beknopt datamanagementplan, waarvoor de 
richtlijnen te vinden zijn in Appendix A van deze Handwijzer (deze worden u bij honorering 
nogmaals separaat toegezonden). Wij verzoeken u dit plan zo spoedig mogelijk in te dienen 
bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na 
indiening. Het project kan van start gaan zodra FOM het datamanagementplan heeft 
goedgekeurd. U kunt het datamanagementplan gedurende het onderzoek bijstellen. 
 
In verband met de transitie van FOM en NWO zal de honorering van projecten na 1 januari 
2017 niet meer plaatsvinden in de vorm van een toewijzing van middelen en 
personeelsposities, maar in de vorm van een subsidiebesluit conform de NWO Regeling 
Subsidies. 
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3 BEOORDELING, SELECTIE EN 
HONORERING 

3.1 Algemene informatie 

De NWO Natuurkunde Projectruimte kent geen deadlines. U kunt uw aanvragen doorlopend 
indienen. De aanvragen worden in batches van 15 à 25 op volgorde van binnenkomst 
behandeld. Alle aanvragen zullen aan referenten worden voorgelegd en de jury komt in één 
beoordelingsronde tot het eindoordeel. 

 
Jury 
De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een jury. De jury is breed samengesteld 
en bestaat uit fysici werkzaam in verschillende subgebieden van de natuurkunde; ook 
grensgebieden zijn erin vertegenwoordigd, en er zal naar worden gestreefd enkele 
onderzoekers uit industriële onderzoekslaboratoria en grote technologie-instituten in de jury 
op te nemen. De juryleden geven onafhankelijk van elkaar hun oordeel. De jury vergadert 
dus niet. 
Bij de formulering van uw aanvraag dient u er rekening mee te houden dat de 
juryleden per definitie niet allen specialist op uw vakgebied zijn. 

3.2  Beoordelings- en selectieprocedure 

Tijdschema 
Kort na ontvangst van de aanvraag wordt de eerste indiener een bevestiging toegezonden 
van het in behandeling nemen van de aanvraag. 
 
NWO streeft vervolgens naar een zo spoedig mogelijke besluitvorming over uw aanvraag. 
Daarom zal het beoordelingsproces uiterlijk drie maanden na ontvangst van de eerste 
aanvraag in een nieuwe batch van start gaan, mits er ten minste 15 aanvragen zijn om te 
beoordelen. Als er reeds binnen drie maanden na de eerste aanvraag 25 aanvragen zijn 
ontvangen, gaat het beoordelingsproces al op dat moment van start. 
In het geval dat er drie maanden na de eerste aanvraag minder dan 15 aanvragen zijn 
ontvangen, wordt er nog maximaal drie maanden gewacht tot de drempel van 15 aanvragen 
behaald is. Als ook na deze extra drie maanden de drempel van 15 aanvragen niet behaald 
is, zal het beoordelingsproces alsnog van start gaan voor de tot dan toe ontvangen 
aanvragen. 
 
Als het beoordelingsproces van start gaat, bedraagt de doorlooptijd nog circa 14 weken. De 
eerste indiener wordt op dat moment op de hoogte gebracht van het tijdpad, met name ook 
over het tijdvak waarbinnen het referentencommentaar voor weerwoord zal worden 
voorgelegd en wanneer een besluit van het bevoegd bestuur over de aanvraag wordt 
verwacht. 
 
Het tijdschema voor het beoordelingsproces ziet er in de regel als volgt uit: 
week x start beoordelingsproces: raadplegen referenten, informeren indiener 

over tijdschema, weerwoord en verwachte datum honoreringsbesluit 
week x + 6 referentencommentaar verzonden aan indiener (het weerwoord 

moet binnen 72 uur worden teruggezonden) 
week x +7 aanvraag (tezamen met aantal andere aanvragen) naar jury 
week x + 11 jurybeoordeling afgerond 
week x + 14  besluit over honorering bekend door het bevoegd bestuur 
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Referentencommentaar en weerwoord 
Alle aanvragen worden voorgelegd aan enkele specifiek deskundige referenten met het 
verzoek om detailcommentaar te geven. De verkregen commentaren worden aan de 
indieners voor een weerwoord voorgelegd. Hiervoor wordt de eerste indiener per e-mail 
benaderd, tenzij door betrokkene bij indiening anders is aangegeven. De indieners zullen 
hiervoor 72 uur de tijd krijgen. Het referentencommentaar en het weerwoord worden in een 
protocol samengevoegd. 
 
Eindbeoordeling, prioritering en besluitvorming 
De aanvragen en samengestelde protocollen worden vervolgens aan de jury voorgelegd, die 
deze cijfermatig beoordeelt. Aan de hand van de door de jury gegeven cijfers worden de 
aanvragen in een prioriteitsvolgorde geplaatst. Hierbij zal het belangrijkste cijfer het 
algeheel oordeel zijn. Over de honorering van deze aanvragen wordt vervolgens door het 
bevoegd bestuur1 een beslissing genomen. 

3.3  Beoordelings- en selectieprocedure bij voorkeursbehandeling 

Een aanvraag waarbij een voorkeursbehandeling is aangevraagd, wordt op gelijke wijze als 
de overige aanvragen behandeld. Wanneer de aanvraag in de jurybeoordeling bij de beste 
50 procent van de beoordeelde batch aanvragen eindigt, komt deze in aanmerking voor 
honorering. Per beoordeelde batch van 15 à 25 aanvragen kunnen maximaal 2 aanvragen op 
deze wijze door het bevoegd bestuur worden gehonoreerd. 

3.4  Verdeling additionele middelen in het kader van het Sectorplan 
natuur- en scheikunde 

Sinds oktober 2010 is er naar aanleiding van het Sectorplan natuur- en scheikunde een 
additioneel budget beschikbaar voor de NWO Natuurkunde Projectruimte van M€ 3 per jaar. 
 
Voor de verdeling van de additionele middelen in het kader van het Sectorplan natuur- en 
scheikunde geldt een aantal specifieke spelregels: 
- De indieners van de aanvraag hebben allen een aanstelling aan een Nederlandse 

universiteit, aangezien de Sectorplanmiddelen ten goede dienen te komen aan 
universitair onderzoek. Dit betekent dus dat aanvragen vanuit bijvoorbeeld FOM-
instituten niet gehonoreerd kunnen worden uit dit additionele budget. 

- Alle indieners van de aanvraag dienen naar het oordeel van het bevoegd bestuur 
werkzaam te zijn binnen één of meerdere van de gedefinieerde zwaartepunten van hun 
universiteit op het gebied van de natuurkunde zoals vastgesteld in paragraaf 5 van het 
rapport van de Commissie Breimer. Hieronder vindt u een overzicht van de 
zwaartepunten bij de betrokken universiteiten. 

Indien u aanspraak wilt maken op eventuele financiering uit de 
Sectorplanmiddelen dient u in een aparte brief bij uw aanvraag aan te geven of u 
en uw eventuele mede-indieners in één of meerdere van de zwaartepunten van uw 
universiteit werkzaam zijn. De NWO Natuurkunde Projectruimte kent geen deadlines. U 
kunt uw aanvragen doorlopend indienen. De aanvragen worden in batches van 15 à 25 op 
volgorde van binnenkomst behandeld. Alle aanvragen zullen aan referenten worden 
voorgelegd en de jury komt in één beoordelingsronde tot het eindoordeel. 
 

  

                                                 
 
 

1  In 2017 kent NWO een nieuwe organisatiestructuur met een centrale Raad van Bestuur en een viertal 

domeinbesturen. (http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/hoofdlijnen-nieuw-nwo-bekend.html). Het 

domeinbestuur ENW zal per januari 2017 'bevoegd bestuur' zijn voor dit financieringsinstrument. 
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Jury 
De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een jury. De jury is breed samengesteld 
en bestaat uit fysici werkzaam in verschillende subgebieden van de natuurkunde; ook 
grensgebieden zijn erin vertegenwoordigd, en er zal naar worden gestreefd enkele 
onderzoekers uit industriële onderzoekslaboratoria en grote technologie-instituten in de jury 
op te nemen. De juryleden geven onafhankelijk van elkaar hun oordeel. De jury vergadert 
dus niet. 
Bij de formulering van uw aanvraag dient u er rekening mee te houden dat de 
juryleden per definitie niet allen specialist op uw vakgebied zijn. 
 
Overzicht van de zwaartepunten per universiteit zoals vastgesteld in het Sectorplan natuur- 
en scheikunde. 
 
Universiteit Zwaartepunten 
TU/e • Functional materials 

• Plasma physics 
• Transport physics 

UT • Fluid physics 
• Computational physics 
• Material sciences 
• Optics & biophysics 
• Physics of energy 

TUD • Optical nanoscopy and nanomaterials 
• Physics of radiation for health 
• Energy technologies 

LEI • Theoretical physics 
• Nanophysics and quantum optics 
• Soft condensed matter 
• Biomolecular physics 

UU • High energy physics 
• Theoretical physics 
• Nanophysics: Soft condensed matter (colloids) 

RUG • Theoretical and subatomic physics 
• Functional materials 
• Biomedical science and engineering 
• Energy and sustainability 

UvA • (Astro)particle physics 
• Quantum matter & quantum information 
• Complex systems and soft matter 

VU • Physics of light and matter 
• Biophysics and biomedical physics 
• Physics of energy 

RU • (Astro)particle physics 
• Advanced spectroscopy of molecules and materials 

WUR • Bionanotechnology 
 
− De additionele middelen in het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde zal het 

bevoegd bestuur gebruiken om aanvragen van indieners die werkzaam zijn binnen de 
bovengenoemde zwaartepunten aanvullend te honoreren. 

− Op de FOM-website en in de honoreringsbrief zal vermeld worden dat deze aanvragen 
gehonoreerd zijn dankzij de middelen van het Sectorplan natuur- en scheikunde. 
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3.5 Na het honoreringsbesluit 

Na het honoreringsbesluit is het de bedoeling dat gehonoreerde projecten zo snel mogelijk 
van start gaan. Indien binnen zes maanden na honorering het onderzoek nog niet van start 
is gegaan, behoudt NWO zich het recht voor passende maatregelen te nemen. 
 
In het kader van de pilot datamanagement ontvangt u bij honorering het verzoek uw 
datamanagement paragraaf om te zetten in een beknopt datamanagementplan, waarvoor de 
richtlijnen te vinden zijn in Appendix A van deze Handwijzer (deze worden u bij honorering 
nogmaals separaat toegezonden). Wij verzoeken u dit plan zo spoedig mogelijk in te dienen 
bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na 
indiening. Het project kan van start gaan zodra FOM het datamanagementplan heeft 
goedgekeurd. U kunt het datamanagementplan gedurende het onderzoek bijstellen. 
 
In verband met de transitie van FOM en NWO zal de honorering van projecten na 1 januari 
2017 niet meer plaatsvinden in de vorm van een toewijzing van middelen en personeels-
posities, maar in de vorm van een subsidiebesluit conform de NWO Regeling Subsidies. 
 
Het project dient te worden afgesloten met een eindverslag van de projectleider. Deze 
ontvangt hierover te zijner tijd een verzoek vanuit het NWO-bureau. 
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4 BEOORDELING DOOR DE JURY VAN 
DE PROJECTRUIMTE 

 

4.1 Methode 

Het doel van de beoordeling is specifiek die aanvragen te honoreren die het beste passen in 
de doelstelling van de NWO Natuurkunde Projectruimte (zie paragraaf 1.1). 
 
Voor een aanvraag zal de juryleden worden verzocht een cijfermatig oordeel uit te spreken 
over de wetenschappelijke kwaliteit en over het vernieuwende risicovolle karakter. 
Daarnaast wordt verzocht het algeheel oordeel cijfermatig uit te drukken. 
 
De beoordelingen dienen te zijn gebaseerd op de beoordelingsschalen in paragraaf 4.3. Het 
algehele oordeel behoeft niet noodzakelijk het rekenkundig gemiddelde van de 
deelbeoordelingen te zijn. Juryleden zijn vrij zelf gewichtsfactoren te hanteren of 
overwegingen van andere aard bij hun oordeel te betrekken. Bij het nemen van het 
honoreringsbesluit zal overwegend worden afgegaan op de algehele oordelen van de 
aanvragen. 
 
Het juryadvies dient zich te beperken tot de inhoudelijke aspecten. De jury dient bij zijn 
beoordeling geen rekening te houden met algemene beleidsoverwegingen, zoals de vraag of 
iets wel in de 'tweede geldstroom' thuishoort, of het sociaal verantwoord is een bepaalde 
persoon op de voorgestelde wijze aan te stellen, of de aanvraag wel bij de juiste 
tweede-geldstroomorganisatie is ingediend, of een toepassingshorizon voldoende in zicht is, 
of iets van dien aard (zie ook paragraaf 4.4). Daarnaast geven wij de jury mee dat de 
datamanagementparagraaf expliciet niet meegewogen mag worden in de beoordeling van 
het onderzoeksvoorstel (zie paragraaf 1.5). De juryleden worden wel uitgenodigd eventuele 
beleidsargumenten ter kennis te brengen van het bevoegd bestuur. 
NWO hanteert het uitgangspunt van adequate financiering van onderzoek. Het 
kostengegeven dient in de jurybeoordeling slechts in tweede instantie als informatie te 
worden gehanteerd, namelijk als het jurylid meent dat even goede gegevens of inzichten 
goedkoper zouden kunnen worden verkregen of als het jurylid meent dat de opzet van het 
onderzoek juist te marginaal is om tot goede resultaten te kunnen leiden. In dat geval kan 
het kostengegeven wél een belangrijk argument zijn om een minder gunstig oordeel te 
vellen. Op een soortgelijke manier kan het antwoord op de vraag naar de 
toepassingshorizon in tweede instantie een rol spelen: de aanvrager ziet geen toepassingen 
waar die er wel zijn of de aanvrager ziet toepassingen waar die er niet zijn (naar het oordeel 
van de jury op basis van aanvraag en protocol). 
 
De juryleden dienen een zuiver eigen oordeel te geven en niet, anticiperend op wat anderen 
wellicht zullen doen, een 'tegenwichtkarakter' aan hun oordeel te geven. 
 
De beoordelingen blijven volstrekt anoniem. Slechts enkele medewerkers op het bureau 
zullen de volledige informatie verwerken. Zij hebben geheimhouding opgelegd gekregen. 

4.2  Procedure 

De juryleden wordt verzocht hun oordeel over de aanvragen op basis van de aanvraag en, 
indien van toepassing, het protocol uit te drukken in een beoordelingscijfer volgens de 
beoordelingsschaal uit paragraaf 4.3. 
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4.3 Beoordelingsschaal 

Bij de beoordelingsschaal wordt opgemerkt dat een aanvraag niet in gelijke mate aan alle 
kenmerken hoeft te voldoen om een bepaalde beoordeling te krijgen. 
1. Excellent 

− Belangrijk zeer vernieuwend, risicovol onderzoek dat kan leiden tot een 
overweldigende stap voorwaarts in onze fundamentele fysische kennis of in de 
methoden en technieken voor het verkrijgen van die kennis. 

− Het is van zeer groot belang dat wordt onderzocht in hoeverre het gekozen fysisch 
verschijnsel of materiaal of de voorgestelde instrumentatie geschikt is voor het 
beoogde toepassingsveld. 

− Een uitstekend onderzoeker en/of onderzoekteam. 
− Een goed gekozen, zeer origineel probleem. 
− De onderzoekmethode is bij uitstek origineel en doeltreffend. 
− Zeer urgent voor wetenschap/bedrijfsleven/maatschappij. 
− De toepassingsmogelijkheden en/of de aansluiting bij een topsector zijn uitstekend 

gepresenteerd en gemotiveerd. 
2. (tussen 1 en 3). 
3. Zeer goed 

− Dit vernieuwende risicovolle onderzoek kan leiden tot een substantiële stap 
voorwaarts in onze fundamentele fysische kennis of in de methoden en technieken 
voor het verkrijgen van die kennis. 

− Het is van belang dat wordt onderzocht in hoeverre het gekozen fysisch verschijnsel 
of materiaal of de voorgestelde instrumentatie geschikt is voor het beoogde 
toepassingsveld. 

− Een competent onderzoeker en/of onderzoekteam. 
− Een belangrijk, origineel probleem. 
− De onderzoekmethode is origineel en doeltreffend. 
− Een spoedige aanpak is van belang voor wetenschap/bedrijfsleven/maatschappij. 
− De toepassingsmogelijkheden en/of de aansluiting bij een topsector zijn zeer 

realistisch gepresenteerd en gemotiveerd. 
4. (tussen 3 en 5). 
5. Goed 

− Door het project, dat enige vernieuwende risicovolle aspecten bevat, zal onze 
fundamentele fysische kennis in beperkte mate worden vergroot of zullen de 
methoden en technieken voor het verkrijgen van die kennis in beperkte mate 
worden verbeterd. 

− Het is nuttig dat wordt onderzocht in hoeverre het gekozen fysisch verschijnsel of 
materiaal of de voorgestelde instrumentatie geschikt is voor het beoogde 
toepassingsveld. 

− Een gemiddeld onderzoeker en/of onderzoekteam. 
− Een redelijk origineel probleem. 
− Met de onderzoekmethode, die enige originele trekjes vertoont, kan het project 

worden aangepakt, hoewel ook andere mogelijkheden denkbaar zijn. 
− De toepassingsmogelijkheden en/of de aansluiting bij een topsector zijn realistisch 

gepresenteerd en gemotiveerd. 
6. (tussen 5 en 7). 
7. Matig 

− Dit project dat een voortzetting is van reeds verricht onderzoek heeft weinig 
wetenschappelijke waarde buiten zijn eigen voltooiing. 

− Het is lang niet zeker dat dit onderzoek past binnen de capaciteiten van de 
onderzoeker en/of het onderzoekteam; de aanvraag zelf bevat geen evidente fouten. 

− Een matig interessant standaard probleem. 
− Het is niet waarschijnlijk dat het gekozen materiaal of fysisch verschijnsel of de 

voorgestelde instrumentatie geschikt is voor het beoogde toepassingsveld. 
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− Of met deze standaard onderzoekmethode het project met succes kan worden 
aangepakt, is zeer de vraag. 

− De toepassingsmogelijkheden en/of de aansluiting bij een topsector zijn overschat 
c.q. onvoldoende gemotiveerd. 

8. (tussen 7 en 9). 
9. Slecht 

− In de aanvraag komen ernstige fouten of vergissingen voor. 
− De competentie van de onderzoeker en/of onderzoekteam wordt onvoldoende 

geacht. 
− Een irrelevant of reeds door anderen uitgediept probleem. 
− Er bestaat geen verband tussen het materiaal of fysisch verschijnsel of de 

voorgestelde instrumentatie en het toepassingsveld. 
− Deze (verouderde) onderzoekmethode deugt niet voor dit project. 
− De toepassingsmogelijkheden en/of de aansluiting bij een topsector zijn schromelijk 

overschat c.q. niet gemotiveerd. 

4.4  Wat voor de beoordeling niet ter zake doet 

Hieronder is een aantal voorbeelden gegeven van beleidsargumenten die de juryleden niet in 
hun beoordeling dienen te betrekken: 
− de universiteit zou dit zelf voor haar rekening moeten nemen; 
− dit onderzoek kent geen toepassingen buiten de eigen specialisatie; 
− dit zou uit een ander budget moeten worden betaald; 
− twijfel of de universiteit wel voldoende rekentijd ter beschikking zal stellen; 
− dit kost zoveel, dat teveel andere projecten niet zouden doorgaan bij honorering; 
− dit past eigenlijk niet binnen het werkterrein van NWO; 
− dit past goed in één van de bestaande NWO-programma's; 
− een dergelijke aanstelling (personeel) dient niet bij een project te geschieden; 
− dit past niet in de programma's van de bestaande NWO-organisatieonderdelen; 
− dit werk moet op één plaats worden geconcentreerd; 
− de groep is al zo groot (als men vermoedt dat de dagelijkse begeleiding daardoor minder 

goed wordt, is dit wel een toelaatbaar argument); 
− de groep heeft kort geleden al zoveel steun gehad; 
− NWO zou geen buitenlanders moeten subsidiëren; 
− het datamanagement is niet goed georganiseerd. 

 
Juryleden kunnen hun beleidsmatige argumenten wél los van hun cijfermatige beoordeling aan het 
bevoegd bestuur voorleggen. 
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5 CONTACT EN OVERIGE 
INFORMATIE 

5.1 Contact 

Inhoudelijke vragen 
Voor inlichtingen over de NWO Natuurkunde Projectruimte waarin deze handwijzer niet 
voorziet, kunt u contact opnemen met NWO-bureau te Utrecht: 
 

Anouk de Hoogh, (030) 600 12 17, e-mail: projectruimte-natuurkunde@NWO.nl. 
 
N.B.: U kunt dit e-mailadres niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. 

 
Technische vragen over het online aanvraagsysteem ISAAC 
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC 
helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De 
ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het 
bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 

5.2 English version 

A full English version of this call for proposals is available on the website. The text in the 
Dutch version of the call is leading. 

mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
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