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Dit document bevat de randvoorwaarden waaraan projecten dienen te voldoen
om m.i.v. 2011 in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit de
gelden, die door de universiteiten beschikbaar zijn gesteld voor landelijke
promotie-activiteiten. Tevens zijn de te volgen procedures opgenomen.
De voorliggende tekst is vastgesteld op 25 november 2009, in een vergadering
met vertegenwoordigers van alle universiteiten. In deze vergadering is de
concepttekst, opgesteld door de C3/NNV-commissie, besproken en hier en daar
aangepast. Randvoorwaarden die door diverse universiteiten waren voorgesteld,
hebben als basis gediend voor de concepttekst.
In voorliggende notitie zijn de op 25-11-09 en 17-02-14 voorgestelde wijzigingen
verwerkt.
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PREAMBULE
Algemene uitgangspunten
1. De financiering door universiteiten is bedoeld om projecten een
meerjarenperspectief te bieden.
2. De resultaten die door de projecten worden behaald, worden blijvend
gemonitord.
3. De minimale bijdrage aan een project zal ca. 20.000 euro per jaar zijn.
4. De maximale bijdrage aan een project zal ca. 50.000 euro per jaar zijn.
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1. ALGEMEEN
a. Projectvoorstellen en verantwoording
 De beschrijving van het project is voldoende gedetailleerd zodat een
inhoudelijke beoordeling mogelijk is.
 De gestelde doelen en resultaten zijn aantoonbaar complementair t.o.v.
andere initiatieven.
 Het project is landelijk gericht; een project met een regionale basis dat
vervolgens landelijk uitgerold kan worden kan ook in aanmerking komen voor
financiering.
 Een landelijke aanpak dient het meest effectief te zijn voor het project.
 Landelijke projecten moeten projectvoortgang kwantitatief monitoren.
 Het project is aantoonbaar succesvol (door een bereik van een vooraf bepaald
aantal scholieren en/of docenten, te bepalen via periodieke evaluaties van de
doelstellingen).
 Er kunnen alleen projecten worden ingediend waarbij meerdere universiteiten
een actieve rol hebben.
Het strekt tot aanbeveling:
 Activiteiten te ontplooien om ervaringen binnen en resultaten van het project
publiekelijk te maken, om uitwisseling van opgedane kennis te bevorderen.
b. Financiering en beslissingsbevoegdheid
 Er is geen financiering uit andere subsidiebronnen of beschikbare financiering
moet aantoonbaar onvoldoende zijn om de activiteit te kunnen uitvoeren.
 De afweging om een activiteit landelijk te financieren geschiedt onder regie
van de bètadecanen.
 Goedkeuring door de bètadecanen vooraf is nodig, het is niet mogelijk om
subsidie aan te vragen voor activiteiten die reeds zijn uitgevoerd.
2. SPECIFIEK
a. Richtlijnen voor landelijke promotieactiviteiten voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs (onderbouw havo/VWO en bovenbouw VWO):

De activiteit is gericht op algemene bèta/techniekpromotie en niet bedoeld
voor werving van een specifieke vervolgopleiding.

Het project dient een zo groot mogelijke doelgroep (tenminste 1500
leerlingen) zo intensief mogelijk (bijv hands-on) te bereiken.

Scholen en docenten zijn actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van de activiteiten. Inhoudelijke integratie met het reguliere schoolcurriculum
strekt tot aanbeveling.

Leidraad bij de beoordeling moet vooral zijn de mate waarin de ingezette
middelen direct de leerlingen en docenten van het basisonderwijs en/of het
voortgezet onderwijs ten goede komen.
Daarnaast strekt het tot aanbeveling:

Nieuwe doelgroepen te bereiken, te denken valt aan meisjes of allochtonen.

Interactieve methoden van communicatie en educatie te ontwikkelen, steeds
gericht op regionale doorvertaling.
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Multidisciplinaire inhoud op meerdere beroepswerelden te ontwikkelen.

b. Richtlijnen voor activiteiten gericht op doorlopende onderwijsvernieuwing in
het vo:

De activiteit is gericht op continue vakvernieuwingen bij natuurkunde en
scheikunde.

De activiteit verhoogt actieve betrokkenheid van docenten bij de
vakvernieuwingen.

De activiteit dient een zo groot mogelijke doelgroep zo intensief mogelijk te
bereiken.
c. Richtlijnen voor activiteiten gericht op professionalisering van vo-docenten:

De activiteit dient een zo groot mogelijke doelgroep zo intensief mogelijk te
bereiken.

De activiteit bevordert vakinhoudelijke en/of vakdidactische
professionalisering van docenten natuurkunde en scheikunde.

De activiteit is gericht op verduurzaming van vakinhoudelijke
onderwijsvernieuwing in het vo.
3. UITZONDERINGSREGEL
Deze randvoorwaarden worden als richtlijn gebruikt voor het vaststellen van een
subsidiebijdrage namens de universiteiten. Echter, de mogelijkheid blijft bestaan
dat een project dat niet of slechts voor een deel aan deze randvoorwaarden
voldoet toch in aanmerking komt voor een subsidiebijdrage. De uiteindelijke
beslissing hierover wordt genomen door de bètadecanen.
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PROCEDURE
Procedure voor de toekenning van universitaire sectorplangelden voor
landelijke promotie-activiteiten m.i.v. 2011
Procedure indienen projectvoorstellen
 Per kalenderjaar vindt er één subsidieronde plaats.
 Om andere (potentieel meerjarige) initiatieven niet te ontmoedigen, wordt van
jaar tot jaar getoetst of bestaande eerder goedgekeurde projecten nog steeds
naar verwachting functioneren c.q. beter vervangen kunnen worden door een
ander (nieuw) initiatief.
 Projectvoorstellen worden ingediend bij de C3/NNV-commissie. De
projectvoorstellen voor 2016 dienen uiterlijk 22 juni 2015 ingediend te zijn.
 De C3/NNV-commissie maakt, na beoordeling van de projectvoorstellen, een
prioritering tot verdeling van de beschikbare gelden over de projecten.
 De bètadecanen nemen vervolgens een besluit.
 Een toezegging van subsidie geldt voor één jaar.
Procedure verslaglegging
 Projecten dienen een tussenrapportage (1 mei 2016) en een eindrapportage
(1 februari 2017) over het project in te leveren. Hiervoor ontvangen de
projecten basisdocumenten.
 De verslaglegging is zo concreet mogelijk, onderbouwd met cijfermateriaal.
 De verslaglegging wordt ingediend bij de C3/NNV-commissie.
 De C3/NNV-commissie zorgt dat de bètadecanen de beschikking krijgen over
de verslaglegging.
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