Samenvatting beoordeling projectvoorstellen Van Rens Fonds
In het document Voorwaarden voor onderzoeksfinanciering Van Rens Fonds staat uitgebreide
informatie over de voorwaarden en de procedure.
Let op: NOV-leden kunnen de voorwaarden inzien via MijnNOV (uw persoonlijke portal); in de map
Berichten van de NOV/Documenten. Hier vindt u een samenvatting van de beoordeling van
projectvoorstellen en de positie van het VRF bestuur hierin.
Voorselectie
•
•

•

•
•

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt in eerste instantie een quick scan
uitgevoerd door het bureau LROI, de research coordinator NOV en de hoogleraar LROI.
Tijdens deze quickscan wordt vastgesteld of het projectvoorstel voldoet aan het
onderzoeksthema, de financiele beleidsvoorwaarden van VRF worden gevolgd en voldaan is
aan het format van indiening middels het Grant Proposal form.
De WAR van de LROI voert vervolgens een voorselectie uit waarbij de projectvoorstellen
worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en impact
op de kwaliteit van orthopedische zorg.
Daarnaast moet het projectvoorstel passen binnen het beleid van VRF en het
onderzoeksthema zoals vermeld op de website www.lroi.nl.
Wanneer een lid van de WAR betrokken is bij een projectvoorstel, verlaat dit WAR lid de
vergadering tijdens de bespreking van dit projectvoorstel.

Beoordeling
•
•

Inhoudelijke beoordeling van de projectvoorstellen wordt in principe door minimaal twee
externe referenten uitgevoerd.
Externe referenten tekenen vooraf een verklaring dat zij niet betrokken zijn bij het te
beoordelen projectvoorstel.

Wederhoor
•

Na de inhoudelijke beoordeling worden de referentenrapporten naar de indiener gestuurd
(met eventueel opmerkingen vanuit het NOV/VRF bureau) met de vraag om repliek in het
kader van de wederhoorprocedure. Het wederhoor gebeurt in een vastgesteld format dat
per e-mail aan elke indiener wordt verzonden.

Beoordelingsvergadering
•
•

•

In de beoordelingsvergadering van de WAR worden de beoordelingen van de referenten
beoordeeld op kwaliteit en consistentie.
De WAR bespreekt plenair de conclusies van de referenten en geeft een gezamenlijk oordeel
door middel van blinde stemming, waarna een lijst opgesteld wordt van mogelijk te
financieren projecten. Op basis van deze blinde stemming volgt tevens een ranking van de
mogelijk te financieren projecten. Dit totale advies wordt aan het bestuur van de Stichting
LROI en de VRF gegeven.
Wanneer een lid van de WAR betrokken is bij een projectvoorstel, verlaat dit WAR lid de
vergadering tijdens de bespreking van dit projectvoorstel.

Eindoordeel
•
•

Het bestuur van de LROI en het bestuur van Stichting Van Rens Fonds besluiten uiteindelijk
over de honorering van projectvoorstellen.
Bij een projectvoorstel betrokken bestuursleden verlaten de ruimte tijdens de
besluitvorming.

