Richtlijnen Pilotfonds Wetenschapscommunicatie
door wetenschappers: Gewaardeerd
1. Inleiding
Stimuleren van wetenschapscommunicatie is een beleidsspeerpunt van minister Van
Engelshoven van OCW. Een van de initiatieven die zij daartoe heeft genomen is het beschikbaar
stellen van een pilotfonds van 1 miljoen euro, bestemd voor het erkennen en waarderen van
wetenschappers die zich inspannen voor wetenschapscommunicatie: het Pilotfonds
Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd. Uitvoering van dit
pilotfonds is belegd bij de KNAW.
Kader 1
Onder wetenschapscommunicatie (hierna: wtc) verstaan we: het informeren
van of het voeren van een dialoog met publiek(-groepen) van elke leeftijd over
het proces en de resultaten van wetenschap en het werk van wetenschappers.
Voorbeelden
Publiekslezingen, gastlessen in primair en voortgezet onderwijs, wetenschap- en
techniekprofessionalisering van leerkrachten, ontwikkelen lesmateriaal voor
primair en voortgezet onderwijs, blogs, vlogs, science theater, ontwikkelen van
format audiovisuele producties, deelnemen aan tv- en radioprogramma, citizen
science project enzovoorts.
Voor dit pilotfonds komen niet in aanmerking: wtc-activiteiten in het kader van
profilering eigen universiteit/faculteit bijvoorbeeld t.b.v. studentenwerving en
arbeidsmarktcommunicatie, bijdragen aan wtc-projecten van organisaties met
winstoogmerk, wtc-activiteiten in het kader van projecten toegekend binnen NWA
Wetenschapscommunicatie, incidentele interviews/mediaoptredens.
2. Doel van het pilotfonds
Het binnen elke faculteit van alle Nederlandse universiteiten ‘erkennen en waarderen’ van een groep
wetenschappers die zich aantoonbaar structureel inspant voor wtc.

Per groep wetenschappers in een faculteit is voor dit doel € 10.000 beschikbaar. De betreffende groep
wetenschappers kan deze middelen naar eigen inzicht besteden voor ondersteuning of verrijking van de
eigen wtc-activiteiten.

3. Voorwaarden voor aanvragen
1 Aanvragen kunnen worden ingediend door decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten.
2 Aan te vragen is een bedrag van € 10.000 uit het pilotfonds voor een groep wetenschappers binnen de
eigen faculteit die aantoonbaar structureel werk maakt van wtc.
3 Een groep wetenschappers (zie Kader 2) bestaat uit minimaal 3 personen.
4 Per faculteit kan de decaan maximaal één groep wetenschappers voor een toekenning uit het
pilotfonds voordragen.
5 Indien de omvang van de faculteit dit rechtvaardigt kan de decaan maximaal één andere groep
wetenschappers voordragen. Per groep wetenschappers dient een apart aanvraagformulier te worden
ingevuld en ingediend.
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6 De groep wetenschappers is minimaal een jaar voorafgaand aan de datum van indienen van de
aanvraag actief bezig met wtc en zal dit minimaal een jaar na toekenning voortzetten. Voortzetting
hoeft niet dezelfde activiteit(en) te betreffen. Het gaat niet om projectvoorstellen voor nieuwe wtcactiviteiten, deze komen niet in aanmerking.
7 De aanvrager (decaan) wijst een penvoerder aan, die zich verplicht één jaar na toekenning uit het
pilotfonds een beknopt evaluatieverslag in te dienen, op basis van een daartoe door de KNAW
verstrekt evaluatieformulier.
8 De penvoerder verplicht zich namens de betreffende groep wetenschappers om tijdens de looptijd van
de toekenning (ook) promovendi bij de wtc-activiteiten te betrekken en kennis over wtc te delen met
andere onderzoekers binnen de faculteit/universiteit.
Kader 2
Een groep wetenschappers (minimaal 3 personen) wordt hier breed opgevat: deel
van vakgroep, onderzoeksunit, samenwerkende wetenschappers van verschillende
disciplines binnen faculteit/tussen faculteiten enzovoorts. Tot de groep kunnen
wetenschappers in elk stadium van hun loopbaan behoren: promovendi, postdocs,
senior onderzoekers en hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit,
in elke samenstelling.
De wtc-activiteit(en) kunnen door deze groep zelfstandig worden uitgevoerd en/of
in samenwerking met partners zoals een wetenschapsknooppunt, studium
generale, science centrum, science café, museum, maatschappelijke organisatie
(bijvoorbeeld een patiëntenvereniging) en dergelijke.

4. Indienen aanvragen
1 Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 oktober 2020 – 15 januari 2021.
2 Aanvragen moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het
op de KNAW website beschikbaar gestelde aanvraagformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen.
Een aanvraag is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
3 Het aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde
sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de aanvraag niet
vóór deze datum is ingediend, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
4 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de boordelingscommissie mogen geen aanvragen
indienen en kunnen niet als (mede-)kandidaten voor een toekenning worden voorgedragen.

5. Beoordelingscriteria
De beoordeling van aanvragen voor een toekenning van € 10.000 uit het pilotfonds vindt plaats aan
de hand van de volgende beoordelingscriteria:
1 De aanvraag voldoet aan de voorwaarden gesteld onder punt 3. Voorwaarden voor aanvragen.
2 De wtc-activiteit(en) (zie kader 1) passen bij doel en doelgroep(en) en zijn aantoonbaar
publiekstoegankelijk.
3 De motivatie van de aanvraag voor de betreffende groep voor toekenning uit het pilotfonds.

Beoordeling van de aanvragen verloopt niet in competitie tussen faculteiten, behalve in het geval dat het
aantal valide aanvragen het beschikbare budget overtreft. Doel is immers het landelijk
zo breed mogelijk erkennen en waarderen van aan universiteiten verbonden wetenschappers die zich
inspannen voor wtc.

6. Toekenningsprocedure
1 Aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden voor definitieve beoordeling voorgelegd
aan een door de KNAW samen te stellen beoordelingscommissie.
2 De leden van de beoordelingscommissie zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling
prijzen, lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
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3 De beoordelingscommissie legt een voordracht voor toekenning of afwijzing ter besluitvorming voor
aan het bestuur van de KNAW.
4 Na formeel besluit van het bestuur van de KNAW ontvangen de decaan en de penvoerder een
schriftelijke bevestiging van de toekenning van € 10.000 uit het pilotfonds en de daartoe verbonden
voorwaarden (zie bijlage hieronder).
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Bijlage Toekenningsvoorwaarden
1a. Waarvoor kan het geld uit het pilotfonds worden gebruikt?
Het toegekende bedrag van € 10.000 uit het pilotfonds kan door de betrokken groepen
onderzoekers naar eigen inzicht aangewend worden voor ondersteuning en/of verrijking van
hun wtc-activiteiten, zowel voor personele kosten als voor middelen.
-

Personele kosten
uurvergoeding betrokken onderzoekers
inhuren student(-assistent)
training van promovendi/andere onderzoekers
ondersteuning (training en advies door wtc-professionals, waaronder training communiceren
met kinderen 8-14, ontwikkeld in opdracht van KNAW)

Kosten van ondersteunende middelen
Powerpoint, testkits citizen science, communicatiemiddelen t.b.v. wtc-activiteit, hand-out,
illustratiemateriaal e.d.
-

-

-

-

Projectspecifieke kosten
kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe wtc-projecten of –producten,
in lijn met eerder gekozen doel (bijvoorbeeld voor het bereiken van een andere doelgroep/
het gebruik van een nieuw kanaal)
vastleggen van ‘opbrengsten’ van wtc-activiteit (bijvoorbeeld publicatie met
lesideeën/videomateriaal over het onderzoek e.d.)

1b. Waarvoor kan het geld uit het pilotfonds NIET worden gebruikt?
voor aanschaf/onderhoud/ontwikkeling/upgrade van laptops, beamers en andere hardware
voor het volledig laten uitvoeren van activiteiten door wtc-professionals of commerciële
organisaties
voor kosten verbonden aan het ontwikkelen en uitvoeren van projecten toegekend in het
kader van het programma NWA Wetenschapscommunicatie
2. Evaluatieverslag
De penvoerder levert één jaar na toekenning uit het pilotfonds een beknopt evaluatieverslag
in, op basis van een standaardformat aangeleverd door de KNAW. In het evaluatieverslag
wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:
voor welke doel/doelgroep en waaraan zijn de middelen uit het pilotfonds besteed?
hoe zijn promovendi betrokken?
op welke wijze heeft kennisdeling plaatsgevonden?
wat is de impact geweest van de toekenning uit het pilotfonds?

3. Wetenschappelijke integriteit
Het bedrag kan, tot 5 jaar na toekenning, worden teruggevorderd indien de KNAW voldoende
redenen heeft om aan te nemen dat de aanvrager en/of de groep wetenschappers bij de aanvraag,
uitvoering en/of verslaglegging in het kader van dit pilotfonds normen van wetenschappelijk
handelen heeft overschreden. Deze normen zijn neergelegd in nationale en internationale
documenten, geplaatst op de website van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
(LOWI), zie https://lowi.nl/over-lowi/beoordelingskader-lowi/
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via wetenschapsfondsen@knaw.nl

