Verslag informatiesessie
“Capaciteitsopbouw van docenten hoger
onderwijs over klimaateducatie” op 13
september 2018
Op 13 september 2018 om 13.30 uur vond een informatiesessie over de O&O oproep
“Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie.” De presentatie die
gebruikt werd, vindt u in bijlage.
Hieronder vindt u een neerslag van de vragen die aan bod kwamen tijdens de informatiesessie.
Zoals aangegeven in de sessie, dienden sommige antwoorden nog geverifieerd te worden. In dit
document worden de definitieve antwoorden weergegeven.

Inhoudelijke vragen
Vraag: Is het wenselijk dat er observaties plaatsvinden voor deelopdracht 1?
Antwoord: In de oproep wordt geen keuze voor onderzoeksmethodologie geformuleerd. De keuze
en verantwoording van methodologie vormt deel van het beoordelingscriterium “kwaliteit van
het voorstel”. Het behoort tot de autonomie van de indiener om de onderzoeksmethodologie voor
te stellen en te verantwoorden.
Vraag: Er wordt gevraagd om minstens 1 casus uit de lerarenopleiding op te nemen. Betreft het
een lerarenopleiding van de universiteit of de lerarenopleiding van de hogeschool?
Antwoord: beide zijn mogelijk als case.
Vraag: Er wordt gesproken over het in kaart brengen en analyseren van onderwijspraktijken. Wat
wordt bedoeld met onderwijspraktijken?
Antwoord: “Onderwijspraktijk” is ruim: het kan een vak, opleiding of een lesonderdeel zijn. Het is
aan de indiener om het begrip ‘onderwijspraktijk’ in te vullen.
Vraag: Het gaat over klimaateducatie. Moet het gaan om vakken met als thema klimaat?
Antwoord: Het is ruimer dan specifieke vakken over klimaat. Klimaat moet niet in de titel of
omschrijving van het vak staan.
Vraag: Bij internationale voorbeelden staat internationale tussen haakjes. Wat wil dit zeggen?
Antwoord: Het is mogelijk om ook internationale onderwijspraktijken te onderzoeken. Het is geen
vereiste in dit onderzoek, maar kan wel interessante inzichten bieden.
Vraag: Dienen de cases al geselecteerd te zijn op het moment van indiening?
Antwoord: Er wordt verwacht dat de indieners de selectiecriteria kunnen omschrijven en
verantwoorden. Er wordt niet verwacht dat op moment van indiening reeds een definitieve lijst
van cases beschikbaar is.

Vraag: Moet de indiener ook de inspiratiegids daadwerkelijk aanmaken?
Antwoord: De inhoud (en alle materialen) van de inspiratiegids moet volledig afgewerkt en
aangeleverd worden in een direct bruikbaar formaat (bijv. een wordfile/ filmpjes). Een ev. uitgave
van de inspiratiegids behoort niet tot de opdracht.
Vraag: Het is mogelijk dat de concrete vormen van valorisatie nog niet gekend zijn omdat ze aan
de hand van de specifieke onderzoeksmethodologie ontwikkeld zullen worden. Hoe kan je dan
over valorisatie spreken?
Antwoord: Het is cruciaal dat de indiener een voorstel van valorisatie doet aan de hand van
principes en concrete voorbeelden.
Vraag: In welke taal moet de inspiratiegids geschreven worden?
Antwoord: Er moet substantiële informatie in het Nederlands gegeven worden. Het is mogelijk dat
sommige delen (bijvoorbeeld een internationale beschrijving) in het Engels wordt aangeboden.
Dat wordt concreet besproken na gunning.

Vragen m.b.t. de overeenkomst
Vraag: Hoeveel is de maximale overhead?
Antwoord: Zoals in het aanvraagformulier pagina 5, rubriek 18 aangegeven kan er een overhead
van maximaal 10 % aangerekend worden.
Vraag: Is de start op 1 januari vaststaand? In geval bijvoorbeeld een junior onderzoeksmedewerker
aangeworven moet worden, heeft een instelling enkele weken tijd nodig?
Antwoord: We beogen de start op 1 januari 2019. De indiener moet de nodige middelen tijdig
kunnen inzetten en zijn planning opstellen op basis van de beschikbaarheid.
Vraag: Kan de promotor van het voorstel ook gefinancierd worden in het project?
Antwoord: Zolang er geen dubbele financiering is, is dit mogelijk.
Vraag: Wat/wie wordt bedoeld met “de promotor-coördinator van het onderzoek”? Is dat de
inhoudelijke eindverantwoordelijke of de budgethouder?
Antwoord: Dat is de inhoudelijke eindverantwoordelijke.
Vraag: Moeten alle personeelsleden reeds gekend zijn op moment van indiening?
Antwoord: De indieners moeten hun ervaring kunnen aantonen, zoals bepaald in de oproep
(criterium “Kwaliteit van de offerte en deskundigheid van de indieners”). De onderzoekers die al
gekend zijn, worden opgenomen in het voorstel. Soms is er bij de start van het project nog een
werving van onderzoekers nodig. Het profiel (de ingezette expertise) van de personeelsleden die
men wenst aan te werven, moet wel aangegeven worden. In de loop van de opdracht dient de
promotor-coördinator dezelfde te blijven. Indien iemand van de onderzoekers in de loop van het
project verandert, moet verantwoord worden dat de expertise nog steeds voldoende aanwezig is.
Vraag: Hoe bindend is de verdeling over de verschillende posten in de begroting?
Antwoord: Er wordt verondersteld dat er een nauwkeurige begroting ingediend wordt bij de
projectaanvraag. Als er door onvoorziene omstandigheden overdrachten tussen posten wenselijk
zijn, wordt dit aan de opdrachtgever onderbouwd voorgelegd en indien akkoord, kan er een
verschuiving plaatsvinden onder de op dat moment geformuleerde voorwaarden.
Vraag: Hoe moeten de loonkosten verantwoord worden?

Antwoord: Dit gebeurt aan de hand van de loonfiches. Concreet voorbeeld: indien indieners in
hun aanvraag voorzien dat er 12 maanden lang een onderzoeker aan 50% van een VTE aangesteld
wordt, dan moeten in de financiële afrekening loonfiches vermeld worden voor die 12 maanden,
waarvan voor 50% van een VTE voor dit project. Het is dus niet mogelijk om loon aan 100% uit
te betalen voor 6 maanden.

Vragen m.b.t. de gunningsprocedure
Vraag: Hoe gebeurt de berekening van de score voor kostprijs?
Antwoord: Kostprijs is een absoluut criterium. Hierdoor krijgt de goedkoopste offerte het hoogst
aantal punten op 50. De andere offertes krijgen een puntenaantal op basis van de regel van 3.
Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘samenwerking’ in de beoordeling van de kwaliteit van het
voorstel?
Antwoord: Het betreft hier de mate van samenwerking met de instellingen hoger onderwijs i.f.v.
de twee deelopdrachten (cases, valorisatie). Het gaat bij dit criterium niet over de onderlinge
samenwerking van de onderzoeksploeg (bijv. samenwerking tussen indieners).
Vraag: Wat is de timing van gunning?
Antwoord: We vermoeden dat ten vroegste begin december het resultaat van deze
gunningsprocedure bekend kan gemaakt worden.
Vraag: In het invulformulier is op verschillende plaatsen sprake van een maximum aantal
karakters. Dit is heel weinig.
Antwoord: Er wordt verwacht dat de rubrieken in het formulier kernachtig beantwoord worden.
De essentie van het voorstel dient dus in het formulier opgenomen te worden. Indien dit
ontoereikend blijkt, kan er weloverwogen gewerkt worden met kernachtige bijlages.
Aanvullend: bij problemen bij e-procurement, mailen naar Katrijn Ballet.

