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1. Wat is een Vrij FOM-programma? 
 
2. Beoordelingscriteria 
 
3. Beoordelingsprocedure en tijdpad 
 
4. Wie kunnen aanvragen? 
 
5. Vormen van steun 
 
6. Richtlijnen voor het indienen van aanvragen, deadline en loket 
 
MEER INFORMATIE 
Indien u naar aanleiding van deze call for proposals vragen hebt kunt u contact opnemen met 
programmacoördinator dr. Sandra de Keijzer, FOM-bureau, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht 
(telefoon: (030) 600 12 17, e-mail: programmaloket@fom.nl). 
 
Utrecht, 30 november 2015.

Vrije FOM-programma's zijn bedoeld voor toponderzoek met een overtuigende fysische en/of technisch 
fysische doelstelling. De voornaamste kenmerken zijn naast wetenschappelijke kwaliteit focus, kritische massa 
en cohesie. Een belangrijk aandachtspunt is dat u wordt gevraagd de eventuele bijdrage van uw programma 
aan een van de topsectoren toe te lichten. Bij de beoordeling van een aanvraag is een eventuele bijdrage geen 
conditio-sine-qua-non. 
In 2016 is de deadline voor vooraanmeldingen op dinsdag 1 maart, 12.00 uur.  
 
Let op, de vooraanmeldingen zijn beperkt tot 2.500 woorden (exclusief literatuurverwijzingen en budget).  
 
De deadline voor uitgewerkte aanvragen is op donderdag 25 augustus, 12.00 en finale besluitvorming in 
november/december (de toe te kennen middelen zijn vanaf 2017 beschikbaar).  
Alle ingediende programma-aanvragen staan met elkaar in onderlinge competitie. De ranking en selectie door 
het Uitvoerend Bestuur vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde gebeurt dit op basis van vooraanmel-
dingen en het daarover in te winnen advies van werkgemeenschapscommissies. 
Op donderdag 7 april 2016 krijgt u als indiener de gelegenheid uw aanvraag mondeling toe te lichten. 
De ranking en selectie van de beste aanvragen in de tweede ronde gebeurt op basis van uitgewerkte 
aanvragen, het daarover in te winnen advies van internationale referenten en een interview. 
Voor de aanvraagronde 2016 is circa M€ 14,6 beschikbaar. Naar verwachting zullen circa vijf aanvragen 
gehonoreerd kunnen worden. 
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ALGEMENE INFORMATIE OVER FOM 
De belangrijkste doelstelling van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) is het bevorderen van natuurkundig onderzoek in Nederland. Wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid en bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie zijn daarbij belangrijke 
motieven voor financiering van onderzoek. Voorwaarde voor financiering door FOM is altijd 
dat het kwalitatief hoogwaardig onderzoek betreft en dat er een nieuwe bijdrage aan de 
fysica aan te wijzen moet zijn. Het vigerende onderzoeksbeleid is beschreven in het 
Strategisch Plan FOM/N 2015-2019 'Topfysica midden in een veranderende wereld'. 
 
Er werken bij FOM circa 1.100 mensen, van wie ongeveer 500 oio's en 175 postdocs. Inclusief 
middelen voor grote investeringen heeft FOM een jaarbudget van circa M€ 102. Het 
onderzoek binnen FOM wordt verricht in de drie FOM-instituten AMOLF, DIFFER en FOM-
Nikhef en in zo'n 200 werkgroepen bij alle universiteiten met een opleiding voor (technische) 
natuurkunde. FOM steunt ook fysisch onderzoek in groepen bij andere faculteiten, zoals 
scheikunde, biologie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en wiskunde. 
 
Om het door de Raad van Bestuur van FOM vastgestelde onderzoeksbeleid te realiseren 
hanteert FOM/N een aantal instrumenten (geldstromen, organisatievormen etc.). Naast 
persoonsgerichte instrumenten (vernieuwingsimpuls, projectruimte) zijn er ook 
programmatische instrumenten. Eén van die instrumenten is de Vrije FOM-programma's. 
Andere programmatische instrumenten zijn Missiebudgetten voor instituten en Industrial 
Partnership Programmes. Ook beschikt FOM over een budget waarmee het Uitvoerend 
Bestuur via een top-down benadering programmatische activiteiten kan initiëren. Het gaat 
daarbij vooral om samenwerkingen met andere organisaties waarbij het reguliere FOM-
instrumentarium niet geheel toepasbaar is, maar waarbij de wetenschappelijk potentie wel 
van grote betekenis is voor de Nederlandse fysica, de samenleving en dergelijke. 
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1. Wat is een Vrij FOM-programma? 

Hebt u een geweldig onderzoeksidee, maar mist u de middelen om de wetenschappelijke 
uitdaging metterdaad aan te gaan, dan kan een vrij FOM-programma u helpen. Deze 
programma's zijn namelijk speciaal bedoeld voor toponderzoek met een overtuigende 
fysische en/of technisch-fysische doelstelling, voor de realisatie waarvan een majeure inzet 
van menskracht en middelen (kritische massa) noodzakelijk is. Een en ander moet dus de 
omvang van een projectruimteproject ruim te boven gaan. Vrije FOM-programma's bieden 
u de gelegenheid en vrijheid om onderzoek op excellente, uitdagende en innovatieve 
thema's uit te voeren. Kenmerkend voor een vrij programma is ook dat het een heldere 
focus en een goede cohesie heeft. 

 
De nadruk op het creëren van 'focus en massa' impliceert dat het gros van de FOM-
programma's zal bestaan uit consortia waarin groepen door samenwerking (gecoördineerde 
bundeling van expertises en krachten) een meerwaarde creëren ten opzichte van 
afzonderlijke kleinschalige projecten. Dit laat onverlet dat dit doel in bepaalde situaties ook 
via een zogenaamde focusgroep op één locatie is te bereiken; ook dergelijke aanvragen 
kunnen daarom worden ingediend. 
Programma's waarbinnen brede 'calls for proposals' voor individuele projecten ter grootte 
van bijvoorbeeld één oio worden voorgesteld, liggen niet echt voor de hand. Hier is immers 
op voorhand de focus en cohesie niet verzekerd. 

 
Door de eis van 'focus en massa' zullen programma-aanvragen veelal een reeds vooraf 
ingevuld karakter en een hoge organisatiegraad kennen. De bewaking van de uitvoering 
c.q. het realiseren van de wetenschappelijke doelstelling(en) van het programma berust bij 
een programmaleider die daartoe over ruime sturingsbevoegdheden kan beschikken. 

 
De looptijd en de omvang van een vrij programma kunnen variëren afhankelijk van het doel 
en de voor het bereiken daarvan benodigde middelen. In de afgelopen jaren bedroegen deze 
in de regel zes jaar en zo'n M€ 3. FOM nodigt u van harte uit om ook kleinere programma-
aanvragen in te dienen met een ondergrens van M€ 1 of juist substantieel grotere met een 
hoger budget en/of langere looptijd. Voorwaarde is steeds dat er een overtuigende 
programmatische meerwaarde is. 

 
 
2. Beoordelingscriteria 

Bij de beoordeling en selectie van de programma-aanvragen hanteert het Uitvoerend 
Bestuur zowel wetenschappelijke, programmatische als wetenschapspolitieke criteria. 
Deze criteria vloeien voort uit het bredere beleidskader van FOM, zoals het Strategisch Plan 
FOM/N 2015-2019. 

 
Wetenschappelijke criteria 
a - De wetenschappelijke kwaliteit van het voorgestelde onderzoek: 

- ligt het programma internationaal gezien op een belangrijk terrein van onderzoek 
en zijn de doelstellingen uitdagend? 

- is Nederland in de positie c.q. heeft Nederland kansen om aan het 
internationale kennisreservoir op dit terrein een belangrijke bijdrage te leveren? 
Waarom? 

- is er een 'sense of urgency' om dit onderwerp nu als programma aan te pakken? 
b - De kwaliteit, productiviteit en omvang van de betrokken groep(en): 

- is de uitvoering in goede handen? 
- zijn er voldoende onderzoekers van naam en faam beschikbaar (> kritische massa)? 

c - De methode van aanpak om het doel te bereiken: 
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- is deze origineel, effectief en efficiënt? 
- is het tijdpad realistisch? 

d - De beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur en de toereikendheid/noodzaak 
van het budget: 
- zijn de beoogde doelen hiermee te realiseren? 
- is nodig wat men vraagt? 

 
Programmatische criteria 

a - Is de omvang adequaat c.q. is er kritische massa? 
b - Heeft het programma heldere focus, doelstellingen en cohesie? 
c - Biedt de programmatische samenwerking duidelijk meerwaarde? 
d - Is er sprake van een heldere en effectieve organisatiestructuur en een programma 

management dat vertrouwen inboezemt? 
 

Wetenschapspolitieke criteria 
a - De bijdrage aan de bijzondere beleidsdoelen van FOM (zie ook hierna onder 'Algemene 

benadering en beleidsindicaties'): 
- past het in het subgebiedenbeleid van FOM? 
- sluit het aan bij thema's in het NWO-circuit? 
- is het van belang voor de samenleving, industrie en andere wetenschapsgebieden? 

b - De bijdrage aan de topsectoren: 
- is het programma aantoonbaar een inhoudelijke bijdrage aan een of meerdere 

topsectoren? 
- maakt het onderwerp deel uit van een roadmap, innovatiecontract of TKI? (let wel: 

een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven is niet vereist) 
c - De architectuur van het nationale onderzoekslandschap: 

- is het daarvan een verrijking c.q. is het duidelijk dat het niet om meer van hetzelfde 
gaat? 

- draagt het bij aan taakverdeling en concentratie? 
- helpt het mee om Nederland op de kaart te zetten in de European Research Area? 

 
Algemene benadering en beleidsindicaties 

a - De wetenschappelijke kwaliteit moet overtuigend zijn. 
b ‐ Binnen de subgebieden zal FOM vooral middelen inzetten volgens de geïndiceerde 

onderzoekslijnen beschreven in de desbetreffende begin 2016 geactualiseerde 
focusnotities. Echter, u gelieve deze notities als een inspiratiebron te beschouwen en niet 
als een dwingend voorschrift. FOM zal aanvragen voor nieuwe FOM-programma's, die 
niet binnen de genoemde foci vallen, zeker niet bij voorbaat afwijzen. Wel zullen alle 
aanvragen op de subgebieden conform de bestaande procedures voor advies aan de 
werkgemeenschapscommissies (voor zover aanwezig) worden voorgelegd (zie ook 
onderstaande toelichting). Voor de subgebieden SAF, FuF en OF worden, indien nodig, 
ad hoccommissies samengesteld door het Uitvoerend Bestuur. 

 
Focusnotities: bronnen van inspiratie 
In een focusnotitie neemt de werkgemeenschapscommissie gehoord de achterban een stand-
punt in over de hoofdlijnen in de ontwikkeling van een subgebied die door FOM program-
matisch gestimuleerd zouden moeten worden (en welke niet). December 2013 heeft het 
Uitvoerend Bestuur de geactualiseerde focusnotities vastgesteld voor de subgebieden FL, 
FeF, NANO en COMOP. Voor de subgebieden SAF en FuF is de focusnotitie uit 2010 nog 
van kracht. De focusnotities staan op de FOM-website. 
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3. Beoordelingsprocedure en tijdpad 

Alle ingediende programma-aanvragen staan met elkaar in onderlinge competitie. De 
ranking en selectie door het Uitvoerend Bestuur voor dit proces versterkt met enkele leden 
van de Raad van Bestuur vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde gebeurt dit op basis 
van vooraanmeldingen en het daarover in te winnen advies van 
werkgemeenschapscommissies en dergelijke. De ranking en selectie van de beste aanvragen 
in de tweede ronde gaat op basis van uitgewerkte aanvragen en het daarover in te winnen 
advies van internationale referenten. 
Kort samengevat ziet de beoordelings- en selectieprocedure er in 2016 als volgt uit. 

 
Eerste ronde 
1 maart, 12.00 uur sluitingsdatum indiening vooraanmeldingen 
7 april1) mondelinge presentatie en toelichting door programmaleiders/ 

aanvragers voor leden van UB, werkgemeenschapscommissies e.d. 
tweede helft april advisering door werkgemeenschapscommissies e.d. en inwinnen 

weerwoord programmaleider 
< 14 juni definitieve selectie door UB van uit te werken aanvragen 

 
Tweede ronde 
25 augustus, 12.00 uur sluitingsdatum indiening uitgewerkte aanvragen 
september/oktober consultatie referenten en inwinnen weerwoord programmaleider 
8 november1) interview UB met programmaleiders/-aanvragers 
< 10 december definitieve selectie door UB van te honoreren aanvragen en 

besluitvorming over toewijzing middelen 
1) Programmaleiders/-aanvragers wordt verzocht zich tot het definitieve dagprogramma gereed is 

op deze data de gehele dag beschikbaar te houden. 
 

Een gedetailleerd overzicht van alle processtappen treft u aan op bijlage 1. 
 

Voorkomen van belangenverstrengeling 
De beoordeling, prioritering en selectie van programma-aanvragen vindt plaats door 
bestuursleden en leden van adviesorganen die als actieve onderzoekers ook zelf aanvragen 
kunnen indienen. In een klein land als Nederland is dat niet te vermijden. Wat het UB wel 
pertinent wil voorkomen is dat er in dat geval een verstrengeling van belangen optreedt. Bij 
elke stap in de procedure zal dit punt vooraf èn expliciet aan de orde worden gesteld, zullen 
adequate maatregelen worden genomen om potentiële gevaren goed te kunnen beheersen 
en zal daarover tijdens het doorlopen van de procesgang via schriftelijke vast legging 
rekenschap worden afgelegd. In ieder geval nemen UB-leden die (mede-)indiener zijn van 
een programma aanvraag niet deel aan het besluitvormingsproces. 
 
 

4. Wie kunnen aanvragen? 
Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia van) hoogleraren en wetenschap-
pelijke medewerkers in vaste dienst van een Nederlandse universiteit, of in vaste dienst 
van FOM of van een andere onderzoeksorganisatie, die (mede) met middelen van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Ook als u een 
'tenure track' positie, een Vidi-subsidie of een Vici-subsidie hebt, kunt u een aanvraag mee 
indienen. 
Voor deze indieners dient u echter wel een verklaring van de decaan mee te zenden 
waaruit blijkt dat zij na afloop van hun positie uitzicht hebben op een vast dienstverband. 
 
U dient als (mede-)indiener zelf vooraf met de leiding van uw onderzoekinstelling 
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overeen te komen of een aanvraag kan worden ingediend en hoe het programma in de 
bedrijfsvoering van de instelling kan worden ingepast. In twijfelgevallen is overleg tussen 
FOM en de leiding van de instelling gewenst. Een programma-aanvraag vanuit een FOM-
instituut kan alleen door c.q. met instemming van de instituutsdirecteur worden 
ingediend. 
 
FOM hanteert het principe van de eenhoofdige programmaleiding. De beoogde 
programmaleider is bij indiening van de aanvraag bekend en wordt door FOM tijdens de 
beoordelingsprocedure als contactpersoon beschouwd. 
 

5. Vormen van steun 
Primair is dat aard en omvang van de in te zetten middelen voor een vrij FOM-programma, 
alsook de looptijd ervan, zich op een realistische wijze verhouden tot het bereiken van de 
gestelde wetenschappelijke doelen. 

 
De aan te vragen middelen worden onderscheiden in: 
1. personeelsplaatsen; 
2. materieel budget; 
3. apparatuur; 
4. nader te verdelen. 

 
Personeel 
Mede omdat FOM-programma's per definitie eindig zijn, zullen als regel alleen personeels-
plaatsen ten behoeve van tijdelijke aanstellingen van oio's, postdocs en technici worden 
toegewezen. 
In bijzondere gevallen bijvoorbeeld omdat het creëren van kritische massa en het inslaan 
van geheel nieuwe richtingen dit vereisen zijn echter ook vaste aanstellingen van weten-
schappelijk en van technisch personeel gedurende de looptijd van het FOM-programma 
mogelijk (inclusief dakpanconstructies). Indien u een enkele vaste positie zou willen 
opnemen in uw aanvraag, neemt u dan voor indiening contact op met het FOM-bureau. 
Daarnaast is instelling van nieuwe focusgroepen met vast wetenschappelijk personeel een 
mogelijkheid. Met een focusgroep wordt voor langere termijn (als regel tien jaar) 'focus en 
massa' gebouwd rond de unieke expertise van een internationaal toonaangevend weten-
schapper (fysicus), die zelf als trekker en verantwoordelijke de focusgroep en het onder 
zoek leidt. Bij een focusgroep-aanvraag dient overtuigend aangegeven te worden dat met de 
voorgestelde langlopende investering in (vast) personeel een doorbraak kan worden 
geforceerd die een dusdanige meerwaarde voor de Nederlandse fysica zal hebben, dat het 
oprichten van een aparte focusgroep en het aangaan van langlopende verplichtingen van 
FOM gerechtvaardigd zijn. Niet alleen dient in de aanvraag bijzondere aandacht te worden 
gegeven aan de rol van de focusgroepleider en de rol van het eventueel aan te trekken vast 
personeel, tevens dient de afbakening en complementariteit ten opzicht van andere midde-
len (waar onder het Zwaartekrachtprogramma van NWO) overtuigend te worden aange-
toond. 
Focusgroepen zijn hiermee krachtige instrumenten om een specifiek onderwerp of een 
bundeling van krachten vorm en inhoud te geven en structureel te verankeren en de 
(toekomstige) FOM-strategie vorm te geven. Het is noodzakelijk ruimschoots voor indie-
ning van zo'n aanvraag het FOM-bureau te consulteren. 
Aangezien focusgroepaanvragen bij de beoordeling aan de hierboven omschreven extra 
criteria dienen te voldoen, bespreekt het UB deze aanvragen voor focusgroepen kort na 
indiening om ten behoeve van de beoordeling van de desbetreffende aanvraag om aan-
vullende vragen te kunnen formuleren aan de adviserende commissies. Een aanvraag voor 
een focusgroep zal in principe procedureel behandeld worden als andere programma-
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aanvragen, maar de aanvraag moet (zeer) overtuigend beargumenteren waarom het middel 
focus groep noodzakelijk is om de doelen van het programma te bereiken. 
Voor de goede orde merken wij op dat, wanneer u vast personeel aanvraagt, het dient te 
gaan om nieuw aan te stellen vaste medewerkers, die niet reeds in vaste dienst (of met uit 
zicht daarop) werkzaam zijn bij de desbetreffende instelling. Voor toekenning van de 
middelen zal FOM goede afspraken met de desbetreffende instelling of het instituut maken 
over de rechtspositie en financiering van deze medewerkers na afloop van het programma. 
Vast personeel moet op termijn door de instelling worden overgenomen. 
Voor de aanstelling van oio's en postdocs gelden de algemene FOM-criteria, die u op de 
FOM-website kunt raadplegen. Aan te stellen personeel komt in dienst bij FOM. 

 
Materieel budget 
Tot het materieel budget behoren verbruiksgoederen, hulpmiddelen, binnen- en 
buitenlandse reizen, wervings-/advertentiekosten, kosten voor buitenlandse reizen en 
congres bezoek (inclusief verblijfkosten), de organisatie van workshops, kosten die de 
programma leider moet maken om zijn functie uit te oefenen en dergelijke. 
Niet vergoed worden indirecte of infrastructurele kosten, zoals voor reeds aanwezig vast 
personeel, huur van machinetijd voor rekenwerk, gas en elektriciteit, cryogene vloeistoffen, 
werkplaatskosten, administratie en dergelijke. Bij zeer bijzondere omstandigheden kunt u in 
geval van twijfel contact opnemen met het FOM-bureau. 
Indien u overweegt middelen voor de organisatie van een workshop aan te vragen, houd er 
dan rekening mee dat voor workshops in het Lorentz Center in Leiden speciale voorwaar 
den gelden. Neem in dat geval vooraf contact op met het FOM-bureau. 
 
Apparatuur 
U wordt verzocht de kosten van gebruiksgoederen, zoals kleine en grote(re) instrumenten, 
in de aanvraag afzonderlijk te specificeren. 
 
Nader te verdelen 
Het kan verstandig zijn een deel van het programmabudget pas te bestemmen als duidelijk 
is hoe het programma loopt of nadat een bepaalde mijlpaal is bereikt. U kunt daarvoor een 
budget 'nader te verdelen' in de begroting opnemen. Als de noodzaak daarvoor tot 
genoegen wordt aangetoond en zo'n reservering wordt geaccepteerd, kan de 
programmaleider voor de bestemming daarvan dan later een voorstel doen. 
 
 

6. Richtlijnen voor het indienen van aanvragen, deadline en loket 
Er zijn aparte instructies voor het indienen van vooraanmeldingen in de eerste ronde (zie 
bijlage 2) en voor het indienen van uitgewerkte aanvragen in de tweede ronde. De 
instructies voor uit gewerkte aanvragen zullen te zijner tijd worden meegedeeld aan hen die 
voor de tweede ronde worden uitgenodigd. 

 
Iedereen die aan de criteria uit § 4 voldoet, kan een vooraanmelding voor een vrij FOM 
programma (mee) indienen. De sluitingsdatum waarop de aanvraag in ons bezit moet zijn, 
is dinsdag 1 maart 2016, 12.00 uur. 
Een uitgewerkte aanvraag voor een vrij FOM-programma kan alleen ingediend worden als 
uw vooraanmelding door de eerste ronde is gekomen en u daarvoor van het Uitvoerend 
Bestuur een expliciete uitnodiging hebt ontvangen. De sluitingsdatum voor uitgewerkte 
aanvragen is donderdag 25 augustus 2016, 12.00 uur. 
U wordt verzocht in beide gevallen de desbetreffende richtlijnen nauwgezet te volgen. U 
kunt uw aanvraag alleen indienen via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. 
U kunt ISAAC bereiken via de FOM-website www.fom.nl. Kies onder de rubriek 
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'onderzoekers – calls' op de homepage voor 'programmaloket 2016'. Vervolgens komt u op 
de pagina waar u onderaan kunt inloggen in ISAAC.  



 
Bijlage 1 bij FOM - 15.1731 

 
 
 

GEDETAILLEERD STAPPENPLAN BEOORDELINGS EN SELECTIEPROCEDURE 2016 
 
De gehele beoordelings- en selectieprocedure vergt circa negen maanden. Ieders medewerking 
is nodig om het ambitieuze tijdschema te halen! 
 
In het stappenplan hieronder zijn de momenten waarop iets wordt verwacht van de indieners, 
vet gedrukt. U wordt verzocht deze data in uw agenda te noteren dan wel tijdig adequate 
vervanging te regelen (en dit aan het FOM-bureau te laten weten). FOM hanteert als regel dat 
de contacten zullen lopen via de beoogd programmaleider c.q. de (eerste) indiener. 
 

Stap Datum Actor Toelichting en aandachtspunten 

Deadline indienen 
vooraanmeldingen 
programma-aanvragen 

≤ 1 maart 
    12.00 uur 

Indiener(s) Zie ook de richtlijnen in bijlage 2. 

Ontvankelijkheidtoets 
en vaststellen wie 
adviseert 

15 maart UB1 Adviesrol voor de vier WGM-commissies: 
toetsing aan focusnotitie en criteria; formuleren 
additionele vragen bij eventuele focusgroep 
aanvragen. 

Eventueel inschakelen van SAC-Nikhef, SAC 
DIFFER en/of commissies ad hoc. 

Presentatie voor 
aanmeldingen 
programma-aanvragen 

7 april Indieners, 
WGM-cies, 
UB 

De ervaring is dat voor goede oordeelsvorming 
mondelinge toelichting nodig is. Alle indieners 
krijgen daartoe de gelegenheid op 7 april. Alle 
WGM-commissies, andere adviseurs (zie hier 
boven) en UB zijn ook aanwezig. Zo hoeven 
indieners met aanvragen op meerdere sub-
gebieden maar één keer op te treden. Het 
programma voor deze dag verschijnt omstreeks 
24 maart. 

Advies over voor 
aanmeldingen 

14-21 april WGM-cies 
en/of SAC 

De WGM-commissies zullen afzonderlijk 
vergaderen over de door hen te geven adviezen. 
Bij meerdere aanvragen in een subgebied geven 
zij ook een prioritering. 

Definitieve adviezen kunnen zij dan vaststellen 
op reguliere WGM-commissie vergaderingen in 
april. 

Weerwoord indieners 22 april - 
3 mei 

    12.00 uur 

Indieners Indieners krijgen gelegenheid tot weerwoord bij 
de over hun vooraanmelding uitgebrachte 
adviezen. Het weerwoord moet uiterlijk op 
3 mei om 12.00 uur binnen zijn! 

Selectie veelbelovende 
programma-aanvragen 

31 mei UB Het UB prioriteert de aanvragen aan de hand 
van aanvragen, criteria en adviezen WGM-
commissies/SAC's en beleidsafwegingen. 

 

- 2 - 

                                                            
1  Het UB wordt voor (alleen) deze beoordelings- en selectieprocedure versterkt met twee leden van de 

RvB. Waar UB staat moet dus gelezen worden: UB + twee leden RvB. 



 

 

 

 
 

 
 

Stap Datum Actor Toelichting en aandachtspunten 

Besluitvorming 

1e ronde 

14 juni UB Het UB besluit in juni; incl. het vaststellen van 
brieven aan de indieners. 

Uitgangspunt: maximaal twee keer 
beschikbare budget naar het vervolg van de 
procesgang  

Deadline voor nader 
uitgewerkte 
programma-aanvragen 

≤ 25augustus 
12.00 uur 

Indiener(s) Indieners kunnen adviezen en suggesties ont 
vangen in de eerste ronde verwerken in 
definitieve aanvraag. 

Internationale peer 
review 
(met weerwoord) 

september en 

oktober 
Referenten Referenten raadpleging; referentencommentaar 

en het weerwoord van de indieners vormen 
samen protocol. 

Interview met 
indieners 

8 november UB Een interview heeft een duidelijke meerwaarde 
voor het selectieproces, zowel voor indieners als 
voor het UB. 

Prioritering en selectie 
honorabele aanvragen 

8 november UB Na afloop van de interviews: prioritering op 
basis van aanvraag, protocol, interview en 
beleidsafwegingen. 

Finale UB-
besluitvorming 

15 november/ 
13 december 

UB Het UB besluit in november; het vaststellen van 
brieven aan de indieners geschiedt in december. 
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RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN VOORAANMELDINGEN VOOR 
VRIJE FOM-PROGRAMMA'S 

 
 
1. Algemeen 
Voor een vooraanmelding volstaat het om een beknopt document in te dienen, dat niet meer 
dan 2.500 woorden omvat (exclusief titel, aanvragers, budget en verwijzingen). Dit dient in de 
Engelse taal gesteld te zijn en op zichzelf te begrijpen te zijn. Verwijzingen naar interne 
stukken als jaarverslagen moeten daarom worden vermeden. Alleen verwijzingen naar de 
'open literatuur' zijn toegestaan. Bij de formulering van uw vooraanmelding wordt u verzocht 
er rekening mee te houden dat de leden van het Uitvoerend Bestuur en van adviesorganen niet 
allen specialist op uw vakgebied zijn. 
 
 
2. Inhoud 
Een vooraanmelding dient de volgende paragrafen te bevatten.  
 
1. Title of the proposed FOM-programme 
De titel is kort, doch duidelijk, in elk geval geen uitgebreide omschrijving. 
 
2. Applicant(s) 

Vermeld de namen en affiliatie(s) van de indieners. Geef aan wie de beoogde programma-
leider is. 

 
Secties 2.3 t/m 2.7 dienen samen een maximum van 2.500 woorden te omvatten. 
 
3. Objectives en focus  

Geef de doelstellingen van het programma weer. Een vrij FOM-programma dient een 
scherpe focus en een goede cohesie te hebben. 

 
4. Scientific challenges  

Geef aan wat de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen zijn die in het FOM-
programma worden aangepakt. Ga daarbij tevens in op welke aanpak daarbij zal worden 
gevolgd en wanneer bepaalde mijlpalen zullen worden bereikt. 
Geef ook aan waarom het van belang is een FOM-programma op het desbetreffende gebied 
in te stellen.2 
Schets wat de positie van het FOM-programma is in het nationale en internationale onder-
zoekslandschap. Zijn er verbanden met andere (FOM-)programma's? 

 
5. Distribution of scientific tasks 

Voor de beoordeling van de vooraanmelding is het van het grootste belang dat de configu-
ratie waarin het onderzoek zal worden uitgevoerd, volstrekt helder is. Welke groepen doen 
er mee en waarom? Wat is de onderlinge samenhang tussen de groepen? Wat is ieders 
taak/rol? Welke vitale expertise en infrastructuur wordt ingebracht? Wat is meer waarde 
van de programmatische aanpak en het gevormde consortium? 
Beschrijf beknopt de wetenschappelijke inbreng per groep (circa één alinea). 

 

                                                            
2   Bij een eventuele focusgroepaanvraag dient u overtuigend aan te tonen waarom de instelling van een 

FOM focusgroep gerechtvaardigd is (zie sectie 5, pagina 6). 



 
- 2 - 

 
 
 
 
6. Organisational structure  

Beschrijf hoe het FOM-programma georganiseerd zal worden. Wordt het gehele 
programma vooraf gedefinieerd of wordt eventueel toch (gedeeltelijk) gedacht aan open 
indienrondes?3 Waarom is voor de voorgestelde structuur gekozen? Hoe wordt in de 
uitvoeringsfase de samenhang van het onderzoek in het programma gewaarborgd? Hoe 
wordt invulling gegeven aan de rol van de programmaleider? 
Waar sprake is van gebruiksmogelijkheden van onderzoekresultaten in andere sectoren, 
graag ook aangeven hoe de kennisoverdracht zal worden georganiseerd. 

 
7. Application perspective  

Zoals bij alle onderzoeksaanvragen die bij FOM worden ingediend, dient ook hier de vraag 
beantwoord te worden tot welke eventuele toepassingen het onderzoek op korte of lange 
termijn zou kunnen leiden. Geef hier tevens aan welke inhoudelijke bijdrage uw 
programma levert aan een of meerdere topsectoren en of het onderwerp deel uitmaakt van 
een roadmap, innovatiecontract of TKI. Bij de beoordeling van een aanvraag is een 
eventuele bijdrage geen conditio-sine-qua-non, maar geeft wel een streepje voor. Ook het 
antwoord dat toepassingen niet in het verschiet liggen, kan overigens valide zijn. 

 
8. Duration and requested budget 

Vermeld de looptijd en het van FOM gevraagde programmabudget en onderbouw deze in 
relatie tot de doelstelling(en). Maak onderscheid tussen exploitatie en investeringsbudget en 
geef globaal aan welke middelen waar/in welke groep besteed worden. Bedenk daarbij dat 
het programmabudget niet alleen kan worden aangewend voor oio's en postdocs, 
maar ook voor apparatuur, technisch personeel en, onder voorwaarden voor projectleiders. 
Grotere investeringen in apparatuur graag expliciet benoemen. 
Bij de berekening van de personeelskosten worden de volgende normbedragen gehanteerd 
(inclusief reserveringen voor eventuele uitkeringskosten en voor eventuele verlengingen 
voor oio's): 
oio:  k€ 216 (totaal over vier jaar) 
postdoc: k€ 72 per jaar 
technicus: k€ 60 per jaar 
gast: k€ 42 per jaar 

 
De volgende materiële budgetten (verbruiksgoederen, reiskosten en publicatiekosten) 
kunnen ongespecificeerd worden aangevraagd: 
k€ 15 per jaar voor één experimentele positie; 
k€ 5 per jaar voor één theoretische/computationele positie. 

 
Indien men meer materieel budget denkt nodig te hebben, dient het totale materiële budget 
gespecificeerd en beargumenteerd te worden in de aanvraag, zodat de wenselijkheid in de 
beoordeling van de aanvraag kan worden meegenomen. Voor andere categorieën worden 
tarieven op aanvraag beschikbaar gesteld. Neem hiervoor ruim voor indiening contact op 
met het FOM-bureau. 

                                                            
3   Indien gedacht wordt aan een open indienronde geef dan aan welke groepen naar verwachting in participatie 

in het programma geïnteresseerd zijn. 
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Vergoedingen voor indirecte of infrastructurele kosten, zoals voor reeds aanwezig vast 
personeel, huur van machinetijd voor rekenwerk, gas en elektriciteit, cryogene vloeistoffen, 
werkplaatskosten, administratie e.d. kunnen niet worden aangevraagd. In geval van twijfel 
kunt u contact opnemen met het FOM-bureau. Vergeet niet de btw en de eventuele invoer-
rechten mee te tellen. 

 
De minimale wens is dat u onderstaande tabel invult en van een toelichting voorziet, zoals 
hiervoor is aangegeven. Alléén de bij FOM aan te vragen middelen vermelden in de tabel. 
Personeelsplaatsen in fte per jaar en budgetten in k€. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 > 2022 totaal 

personeelsplaatsen: 
oio's 
postdocs 
technici 
gasten 
ander personeel 

             

personeelsbudget 
materieel budget 
apparatuur budget 
nader te verdelen budget 

             

totaal budget              

 
U wordt verzocht eventuele bijdragen uit andere bronnen/derden apart te vermelden. 

 
9. Subfield classification 

Geef percentagewijs aan, in veelvouden van 5 procent, hoe het programma is verdeeld over 
de door FOM onderscheiden subgebieden. Een programma kan in maximaal 3 subgebieden 
worden ingedeeld met een minimum subgebiedspercentage van 15 procent. De subgebie-
den (en enkele voorbeelden van onderzoeksthema's per subgebied) zijn: 
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Fysica van Levensprocessen (FL) 
experimentele, theoretische en 

statistische fysica van: 
• biomoleculen 
• biomoleculaire assemblies 
• biomoleculaire netwerken 
• cellen 
• fotosynthese 
• neurale netwerken 

 
Nanofysica/technologie (NANO) 
- nanomedicine 

• bionano interfaces 
• nano imaging celprocessen 
• lab-on-a-chip nanofluïdische 

systemen 
• drug delivery 
• nanosensoren 

beyond Moore 
• nanofotonica, -optica en -
elektronica 
• quantum information processing 
• spintronica 
• grafeen 
• plasmonics 
• moleculaire-schaal devices en 
geïntegreerde schakelingen 
• single-foton en single-elektron 

detectoren 
 functional nanoparticles and 

nanopatterned surfaces 
• nanodeeltjes 
• nanomaterialen 
• nanofabricage 
• ultradunne lagen 
• quantum dots, 
• instrumentatie voor observatie en 

manipulatie op nanoschaal 
 

Fusiefysica (FuF) 
magnetohydrodynamica van 

hete plasma's 
plasma-wand interactie en 

reactormaterialen 
Tokamak fysica 

Subatomaire fysica (SAF) 
elementaire deeltjesfysica 
astrodeeltjesfysica 

• diep-zee neutrino-onderzoek 
• radiodetectie kosmische stralen 
• gravitatiegolven 

stringtheorie 
versneller en detectietechnologie 
 
Gecondenseerde materie en 
optische fysica (COMOP) 
atoom en molecuulfysica 
koude atomen en Bose-Einstein 
condensatie 
quantum en niet-lineaire optica 
oppervlakte en grenslaagfysica 
structuur en eigenschappen van 
gecondenseerde materie 
(incl. 'materials science') 
collectieve verschijnselen 
zachte materie (o.a. polymeren en 

colloïden) 
 
Fenomenologische fysica (FeF) 
vloeistoffysica in de brede zin 

• simpele en complexe vloeistoffen 
• micro en nanofluidica 
• turbulentie en geofysische stroming 
• akoestiek en ultrageluid in vloeistoffen 
• lage temperatuur plasmafysica 

meso en macroscopische fysica van 
materialen 
• materialen voor miniaturisatie 
• samengestelde materialen 
• biomaterialen 
• frictie en tribologie 
• synthese van materialen 

metrologie en instrumentatie 
• optische meettechnieken 
• medische instrumentatie (incl. 

klinische toepassingen) 
 
Overige fysica (OF) 
mathematische fysica 
astrofysica 
fysische informatica/computational  
physics (incl. grid-computing) 
atmosferische fysica 
grondslagenonderzoek 


