BEOORDELINGSPROCEDURE CALLS RESULTATEN SCOREN

Inleiding
Resultaten Scoren kondigt regelmatig calls voor (protocol en andere) projecten aan in het
kader van externe projectopdrachten (bijv. VWS) of vanuit haar werkprogramma. De
onderwerpen en de tekst van calls worden door de stuurgroep RS in haar vergadering
vastgesteld waarna zij vergezeld van een brief, call-tekst en indieningsformat aan een reeks
instellingen voor VZ (R&D afdelingen) en onderzoeksinstituten wordt verzonden. Er geldt in
de regel een termijn van indiening van ca. 6 weken.
Stappen in beoordeling van call-plannen
De Stuurgroep volgt de volgende stappen in een beoordelingsprocedure:
1) Ingediende projectplannen worden op de dag van de deadline in ieder geval per email ontvangen door programmaleider (PL) (de plannen moeten ook officieel
ondertekend per post ingediend worden)
2) PL beoordeelt feitelijke gegevens: bij overschrijding van projectbudget en/of bij
inadequate projectplanning (d.w.z. niet binnen de daarvoor in de call gestelde tijd)
valt projectplan af
3) PL beoordeelt of het masterprotocol (MP) overtuigend is gevolgd door de
projectindieners. Dit gebeurt met een ja/nee beoordeling. Als het MP niet gevolgd is
valt het voorstel in principe af. In uitzonderingsgevallen waarin het MP niet is gevolgd,
maar daar een goede argumentatie voor is, wordt dit besproken in de stuurgroep.
4) Resterende projectplannen checkt PL op betrokkenheid met risico op
belangenverstrengeling van stuurgroepleden en benoemt 3 beoordelaars uit de
overgebleven stuurgroepleden, waarvan in ieder geval 1 wetenschapper1 en 1
praktijkvertegenwoordiger. Daarnaast beoordeelt ook de PL de voorstellen. In totaal
zijn er dus vier beoordelaars.
5) Punten 2 en 3 communiceert de PL met de voorzitter. Na accordering worden de
projectplannen z.s.m. naar de beoordelende leden toegezonden.
6) De deadline voor het indienen van de voorstellen is 2 weken voor de stuurgroep
vergadering. In de betreffende stuurgroepvergadering wordt het besluit over de
voorstellen genomen op basis van beoordeling van de gekozen beoordelaars. De
voorstellen worden wel als vergaderstuk naar iedereen toegezonden.
7) Beoordelaars beoordelen vervolgens a.h.v. een reeks criteria in welke mate de
projectplannen voldoen (zie bijlage 1)
8) Tijdens de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep wordt een overzicht van de
scores (kwantitatief) gegeven met evt. schriftelijke opmerkingen bij de score van de
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Wetenschapper betekent in dit geval: iemand die verstand heeft van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan ook
een stuurgroeplid zijn die vanuit een andere vertegenwoordiging lid is van de stuurgroep.

beoordelaars en een overall ranking van de 4 afzonderlijke beoordelaars van de 1e
drie voorstellen. Alle beoordelaars krijgen de gelegenheid tot mondelinge toelichting.
Wanneer unaniem hetzelfde voorstel op de eerste plaats eindigt wordt aldus
besloten. Wanneer er geen consensus is tussen de beoordelaars wordt hierover in de
voltallige stuurgroep gediscussieerd. Evt. betrokken stuurgroep leden (met risico op
belangenverstrengeling) verlaten tijdelijk de vergadering
9) De voorzitter deelt het besluit mee en stelt voor om het door de overgebleven
aanwezige stuurgroepleden in meerderheid bepaalde beste projectplan te honoreren
met een opdracht (contract)
10) PL draagt zorg voor contractering, waarbij eventueel door de stuurgroep gemaakte
aanvullende opmerkingen aan de opdrachtuitvoerder worden bericht (en/of deels in
het contract worden opgenomen)
11) De totale doorlooptijd vanuit het uitgaan van de call tot en met besluitvorming duurt
zo’n 8 weken
12) Er zijn altijd 4 beoordelaars, incl. de PL. Indien er te weinig onafhankelijke
stuurgroepleden overblijven wordt dit aantal aangevuld met externe beoordelaars. De
rest van de procedure is dan hetzelfde als hierboven beschreven, met dien verstande
dat de externe beoordelaars geen mondelinge toelichting kunnen geven in de
stuurgroepvergadering. De externe referent mag een schriftelijke toelichting op de
ranking geven
13) Mocht er uit de consensusbespreking in de stuurgroep geen eenduidig
onderscheidend resultaat komen, dan kan de stuurgroep besluiten tot iedere andere
(creatieve) oplossing
14) Bij acceptatie volgt contractering aan de hoofdaannemer van het project

