
 
 

Academie voor Toezicht en NWO lanceren 
onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van Toezicht’  

De komende jaren wordt een groot onderzoeksprogramma opgezet naar de rol van 
toezicht in een veranderende samenleving. Dat onderzoeksprogramma bouwt voort 
op de Wetenschapsagenda Toezicht en is onderdeel van de Nationale 
Wetenschapsagenda van NWO. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door 
Rijksinspecties, markttoezichthouders en de middelen voor de Nationale 
Wetenschapsagenda. 
 
In het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht gaan drie grote 
onderzoeksconsortia van onderzoekers en toezichthouders meerjarig aan de slag met 
fundamentele vragen over de toekomst van toezicht. In 2020 worden deze 
onderzoeksconsortia geselecteerd. Onderzoekers, toezichthouders en 
maatschappelijke partijen worden uitgenodigd om zich te verenigen in consortia en 
een onderzoeksvoorstel in te dienen.  
 
Begin februari wordt een call for proposals gepubliceerd door NWO. In die call is meer 
informatie te vinden over de voorwaarden voor onderzoeksvoorstellen en de 
selectieprocedure. In dit document vindt u alvast antwoorden op een aantal 
kernvragen rond het onderzoeksprogramma.  

Wat is het doel van het onderzoeksprogramma? 
Het programma Vernieuwing van Toezicht is erop gericht om een community of 
knowledge op te bouwen rond sectoroverstijgende toezichtsvraagstukken. Die 
gemeenschap moet eraan bijdragen dat toezichtonderzoekers en toezichthouders 
elkaar steeds beter weten te vinden, er meer wetenschappelijke kennis over toezicht 
wordt ontwikkeld, en dat die kennis beter wordt verspreid en benut.  
 
Het is de bedoeling dat het onderzoek in het programma zich richt op de 
overstijgende vragen binnen het vak van toezicht. De call benoemt een aantal 
thema’s die mede zijn ingegeven door de Wetenschapsagenda Toezicht. Consortia 
worden uitgenodigd om binnen deze thema’s te komen met relevante en innovatieve 
onderzoeksvoorstellen. In de call zijn de thema’s geclusterd in:  
• Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving 
• Kwaliteit en professionaliteit van toezicht  
• Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht 

Wie zijn er betrokken bij het onderzoeksprogramma?  
Het programma is een initiatief van de Rijksinspecties, verenigd in de Inspectieraad, 
en de markttoezichthouders, verenigd in het markttoezichthoudersberaad. Het 
programma is onderdeel van Actielijn 2 van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), 
waarin ruimte is voor onderzoeksprogrammering in samenwerking met ministeries. 
De NWA wordt uitgevoerd door NWO.  

Wat is de Nationale Wetenschapsagenda?  
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen 
die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de 
samenleving en de kenniseconomie kan versterken.  

https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht/kennis-delen-en-kennisontwikkeling/wetenschapsagenda
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nationale+wetenschapsagenda/thematische+programmering
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nationale+wetenschapsagenda/thematische+programmering


 
 

De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en 
wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de 
implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 
interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere 
via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de 
thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om 
antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. 

Hoe ziet een onderzoeksconsortium eruit?  
Onderzoeksconsortia vormen één van de centrale elementen in de NWA. Deze 
consortia hebben een aantal kenmerken: 

• Consortia verbinden onderzoekers en maatschappelijke partijen. Voor dit 
onderzoeksprogramma wordt de eis gehanteerd dat per consortium  minimaal 
drie verschillende toezichthouders betrokken moeten zijn.  

• De consortia werken multi- en interdisciplinair: verschillende inhoudelijke 
disciplines en expertises zijn in de consortia vertegenwoordigd.   

• De consortia zijn kennisketenbreed samengesteld. Dat houdt in dat het 
programma fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbindt 
en dat het programma de kennisbehoefte vanuit de maatschappelijke partijen 
daarop laat aansluiten. In de praktijk betekent dit dat in consortia zowel 
onderzoekers verbonden aan academische instellingen als onderzoekers 
verbonden aan meer praktijkgerichte instellingen vertegenwoordigd moeten 
zijn.  

Hoe worden consortia geselecteerd? 
• De selectie vindt plaats op basis van de in de call for proposals opgenomen 

voorwaarden en criteria.  
• De selectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke beoordelingscommissie 

die door NWO wordt samengesteld. Daarin zijn experts uit zowel de wereld 
van onderzoek als de praktijk vertegenwoordigd.  

• De selectie kent twee fases:  
o Consortia worden gevraagd om dit voorjaar beknopte onderzoeks-

voorstellen in te dienen, een zogenaamde vooraanmelding. De 
beoordelingscommissie selecteert 6 tot 9 van de meest kansrijke 
vooraanmeldingen.  

o De geselecteerde consortia worden uitgenodigd om na de zomer een 
uitgewerkt voorstel in te dienen. De beoordelingscommissie evalueert 
de voorstellen en adviseert NWO over de toe te kennen (drie) 
voorstellen.  

Hoe kan ik meedoen?  
Zowel onderzoekers als toezichthouders worden van harte aangemoedigd om zich te 
verenigen in consortia en een voorstel in te dienen. Een belangrijk moment in het 
vormen van consortia is een matchmaking-bijeenkomst op 24 maart, tijdens het 
Toezichtfestival. Die is bedoeld om verbindingen te leggen. Tijdens die bijeenkomst is 
er ruimte voor onderzoekers en toezichtprofessionals om elkaar te leren kennen, en 
de mogelijkheden voor de vorming van consortia gezamenlijk te verkennen.  
  

https://www.toezichtfestival.nl/


 
 

Wat kan ik nu al doen?  
• Toezichthouders kunnen nadenken over inhoudelijke thema’s die zij in zouden 

willen brengen in onderzoeksconsortia. Ook worden ze uitgenodigd om na te 
gaan welke bestaande coalities en samenwerkingsverbanden kunnen worden 
benut voor consortiumvorming.  

• Op 11 februari van 13:00 tot 15:00 zal er, op een centrale locatie in Utrecht, 
een informatiebijeenkomst over participatie in het programma worden 
georganiseerd in aanloop naar de matchmakingsessie op 24 maart. 
Aanmelden kan via academievoortoezicht@inspectieraad.nl 

• De Academie voor Toezicht is beschikbaar om partijen aan elkaar te 
koppelen. Gebruik daarvoor het onderstaande mailadres.  

Meer weten? 
Neem contact op met de Academie voor Toezicht via 
academievoortoezicht@inspectieraad.nl of 070-7000567, of kijk op de website van 
NWO.  

mailto:academievoortoezicht@inspectieraad.nl
https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht
mailto:academievoortoezicht@inspectieraad.nl
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nationale+wetenschapsagenda/thematische+programmering
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nationale+wetenschapsagenda/thematische+programmering
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