
Grassroots en –shoots subsidies 
voor onderwijsinnovatie 
Aanvraagformulier najaar 2019, deadline 11 november 2019 

Heeft u een idee voor onderwijsinnovatie en heeft u een steuntje in de rug nodig om uw idee 

werkelijkheid te maken? Dan kunt u nu meedingen naar een FSW Grassroots of -shoots subsidie! 

U kunt bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal of opdrachten, het 

uitwerken van een nieuwe onderwijsmethode, het digitaal afnemen van een tentamen, het mogelijk 

maken van onderwijs op afstand, het selecteren en aanbieden van openbaar beschikbaar 

onderwijsmateriaal (bijv. YouTube clips of MOOCs), of het inzetten van nieuwe werkvormen of ICT 

toepassingen voor het versterken van het vaardighedenonderwijs, het verbeteren van de feedback aan 

studenten, of het verbeteren van de studieondersteuning.  

De faculteit acht het belangrijk dat Grassroots en -shoots projecten bijdragen aan de realisatie van de 

onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity of aansluiten bij het onderwijs beleidsplan van de faculteit, 

het instituut of uw afdeling. De 8 ambities van de Learning@Leiden onderwijsvisie zijn: Technologie in 

onderwijs, Vaardigheden, Oriëntatie arbeidsmarkt, Betrokken bij samenleving, Verwevenheid 

onderzoek en onderwijs, Activerend onderwijs, Flexibele leerroutes, Internationalisering en diversiteit. 

De keuze voor een Grassroots of –shoots subsidie 

Grassroots projecten (maximaal €1.000,-) zijn bedoeld om veelbelovende experimenten uit te voeren 

of onderwijsinnovaties van bescheiden formaat door te voeren. Grass shoots projecten (maximaal 

€8.000,-) zijn er om onderwijsinnovaties die zichzelf aantoonbaar bewezen hebben door te voeren in 

het onderwijs. Om een Grass shoots subsidie aan te vragen hoeft u niet eerder een Grassroots subsidie 

gewonnen te hebben maar het maakt het wel eenvoudiger voor u om aan te tonen dat uw project een 

grote kans van slagen heeft. 

Voorwaarden: 

Criterium   

Innovatie 
De innovatie mag alle fasen en facetten van het onderwijs betreffen. 
Het project mag geïnspireerd zijn op innovaties elders. De innovatie 
onderscheidt zich uitdrukkelijk van reguliere cursusverbeteringen.  

Karakter 
Experiment, verkenning of innovatie 
van bescheiden formaat. 

Implementatie van bewezen 
onderwijsinnovatie. 

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/onderwijsvisie/


Budget 

Maximaal €1.000,- 
Als u meerdere cursussen in één 
projectaanvraag betrekt dan kunt u 
naar rato een hoger budget aanvragen 
middels een bijvoegde 
kostenverantwoording 

Maximaal €8.000,- 

Aantal 
beschikbare 
subsidies in 2019 

10 Ten minste 1 

Uitvoering 
Blok 3 of 4 van academisch jaar  
2019-2020 

Gedurende academisch jaar  
2019-2020 

Besteding 
Het betreft projectgelden die eenmalig beschikbaar worden gesteld. De subsidie 
is vrij te besteden aan personele en materiële kosten. 

Format aanvraag 
Het voorstel wordt ingediend volgens de bijgevoegde template en beslaat 
maximaal 4 pagina’s exclusief eventuele bijlagen. 

Deadline 
Het voorstel dient voor 11 november 11:00u ingediend te zijn bij 
bergrbvanden@fsw.leidenuniv.nl. 

Intentieverklaring 
opleidingsbestuur 

Het voorstel wordt begeleid door een brief van de onderwijsdirecteur van het 
instituut waaruit blijkt dat de aanvraag binnen het curriculum en de aanstelling 
van de aanvrager past. Er is geen limiet aan het aantal voorstellen per instituut. 

 

Ondersteuning schrijven voorstel en project 

Voor ondersteuning bij het schrijven van uw voorstel en vragen over support vanuit de faculteit bij de 

uitvoering van uw project kunt u zich wenden tot de Grassroots en -shoots coördinator Rosanne van 

den Berg.  

Rosanne van den Berg | Pieter de la Court, kamer 1B11 | Email: bergrbvanden@fsw.leidenuniv.nl |Tel: 

071 527 7982 

De beoordelingscommissie wenst u veel succes toe bij uw aanvraag!  

  

mailto:bergrbvanden@fsw.leidenuniv.nl
mailto:j.bruins@fsw.leidenuniv.nl


Aanvraag- en beoordelingsformulier 

Grassroots en –shoots projecten FSW 

 

Beoordelingscriterium Omschrijving 

A
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r 1. Personalia: geef aan wie de 

aanvraag indient, vanuit welke 
rol de aanvrager dit doet, voor 
welke cursus(sen) er een 
aanvraag wordt ingediend, en 
welke personen een rol hebben 
in het project. 

De aanvrager is de hoofduitvoerder van het project. De aanvrager 
dient gedurende de gehele looptijd van het project een aanstelling 
bij de Universiteit Leiden te hebben. 
 
Eventuele betrokken collega’s mogen apart vermeld worden. Zorg 
dat de rollen per persoon of groep duidelijk zijn aangegeven. 
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k  2. Probleemstelling: omschrijf 

het probleem en geef aan wat 
de ernst, urgentie of impact is 
van het probleem. 

Voorbeelden: te lage tentamencijfers, teveel herkansingen, 
onvoldoende blijk van inzicht in de stof, weinig kennis van het 
werkveld, te weinig oefenmomenten, te weinig (afwisseling in de) 
leerstof, beschikbaarheid cursusmateriaal, onhandig rooster, op tijd 
beginnen met studeren, beschikbaarheid gast docenten, contact 
met studenten ‘in het veld’, te weinig feedback. 

3. Oplossing: omschrijf de 
oplossing en geef aan waarom 
de gekozen oplossing de beste 
oplossing is en innovatief is voor 
uw onderwijs.  
 
 
Extra Grass shoots criterium 

  

Voorbeelden: het aanschaffen van oefensoftware, het introduceren 
van een actieve(re) werkvorm, het maken van een goede rubric voor 
het geven van feedback, het digitaliseren van oude tentamens voor 
zelf-toetsing, het implementeren van een nieuw didactisch 
model/principe, nauwere samenwerking tussen cursussen of met 
externen. 
 
Voor Grass shoots aanvragen geldt dat de oplossing overtuigend is 
onderbouwd. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijzen naar een 
eerder succesvol project, een (wetenschappelijke) publicatie, een 
voorbeeld van een andere opleiding of onderwijsinstelling, of een 
combinatie van bovenstaande. 

4. Studentperspectief: omschrijf 
de meerwaarde van het project 
voor studenten en wat de 
mogelijke impact is op hun 
motivatie, leerervaring, 
studielast of andere relevante 
factoren. 

Voorbeelden: studenten zullen hogere cijfers halen, meer 
samenwerken, meer ‘durven’ tijdens college, meer uitgedaagd 
worden, gedwongen worden meer te studeren, een beter 
voorstellingsvermogen van het werkveld krijgen. 

C
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te

x
t 5. Beleid: Omschrijf hoe het 

project past binnen het 
onderwijsinnovatie-beleid van 
de afdeling, het instituut, de 
faculteit of universiteit. 

Voorbeelden: verwijzingen naar de onderwijsvisie Learning@Leiden,  
of het facultair beleidsplan 2016-2020. 
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 6. Planning: Geef kort het 

geplande verloop van het 
project, inclusief voorbereiding 
en evaluatie, schematisch weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: geef de planning bij voorkeur schematisch weer met 
concrete activiteiten 
 
Week 1: start project 
Week 2: testen verschillende software 
Mijlpaal week 4: softwarekeuze 
Week 4-10: Software in gebruik nemen en onderwijsmateriaal 
klaarzetten. 
Week 11-12: vakantie 
Mijlpaal week 13: start cursus 
… etc.  
 
 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/onderwijs/beleid-aanbod-en-visie/onderwijsvisie---learning--at--leiden_universiteit-leiden.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/faculteitsbestuur-fsw/facultair-beleidsplan-faculteit-sociale-wetenschappen-2016-universiteit-leiden.pdf


Extra Grass shoots criterium 

 

Voor Grass shoots aanvragen geldt dat er per periode een indicatie 
van de hoeveel tijd die het projectteam aan het project gaat 
besteden opgenomen dient te worden en de einddatum waarop de 
projectevaluatie ter beschikking aan de commissie wordt gesteld.  
 
Bijvoorbeeld  
Week 1: start project – 4 uur per docent 
Week 2: testen verschillende software – 16 uur student-assistent 
Week 4: softwarekeuze – 4 uur per docent 
Week 4-10: software in gebruik nemen en onderwijsmateriaal 
klaarzetten. – 4 uur per docent 
Week 11-12: vakantie - nul 
Week 13: start cursus 
… 
Week 30: projectevaluatie klaar en ter beschikking commissie. 

7. Onderwijspraktijk: Omschrijf 
of het project uitvoerbaar is 
voor docenten wat betreft 
urenbelasting en inbedding in de 
bestaande werkzaamheden. 

Voorbeelden: de eenmalige extra projectinzet wordt uit het project 
bekostigd, er is extra tijd beschikbaar vanuit het instituut, er wordt 
weinig extra tijd nodig geacht. 

8. Budget: Omschrijf hoe het 
budget wordt besteed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra Grass shoots criteria 

 

Voorbeelden: omschrijf per kostenpost alle bedragen voor de 
materieelkosten (software, hardware, spullen) en personeelskosten 
(coördinatie, docent-uren en student-assistenturen).  
 
Tip: Per uur kost een student-assistent ongeveer €25,- (actuele 
tarieven zijn op te vragen bij Jobmotion) en een junior docent €30,- 
tot €35,-. 
 
Bijvoorbeeld: 
Licentiekosten software: €150,- 
Inzet student-assistent voor maken video’s 20 uur: €500,- 
Honorarium gastspreker video’s: €350,-  
 
Voor Grass shoots aanvragen geldt 1) dat personele kosten duidelijk 
te herleiden zijn in de planning; indien het aantal uren niet overeen 
komt dient dit verklaart te worden. Bovendien dient er 2) apart 
aangegeven te worden welke kosten er eventueel na het project 
gemaakt worden en uit welk budget deze bekostigd zullen worden. 
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 9. Continuïteit: Omschrijf hoe de 

continuïteit van de innovatie na  
afronding van het project 
geborgd wordt. 

Voorbeelden: De hoofddocenten zijn betrokken bij het project en 
zullen het bij succes volgend jaar weer gebruiken, de resultaten 
worden overgedragen aan de cursus coördinator, de resultaten 
worden opgeslagen op de netwerkschijf van de afdeling, het project 
is aanleiding voor een vervolgproject. 
 
Tip: Let erop dat u de commissie overtuigt dat de projectresultaten 
in gebruik blijven nadat de projectfinanciering is afgelopen. 

10. Evaluatie: Omschrijf hoe het 
project geëvalueerd zal worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden: Er wordt een vraag over opgenomen in de reguliere 
cursus evaluatie, ik voer een eigen evaluatie, bijvoorbeeld door een 
gesprek/interview/panel met studenten of docenten, een bespreking 
met het afdelingsbestuur. 
 
De Grassroots en –shoots coördinator stuurt na afloop van het 
project een kort evaluatieformulier toe met vragen over het succes 
en het verloop van het project.  

 
 
 
 
 

https://www.universiteitleiden.nl/jobmotion/voor-opdrachtgevers/achtergrondinformatie


Extra Grass shoots criterium 

 

Voor Grass shoots projecten geldt dat de beoordelingscommissie 
graag het evaluatierapport ontvangt waarin tenminste een 
beschrijving van 1) het succes van het project, 2) het verloop van het 
project en 3) de bestedingen is opgenomen. Zorg dat de 
evaluatiecriteria in de aanvraag zijn opgenomen en de datum 
waarop de evaluatie ter beschikking wordt gesteld in de planning 
staat. 

11. Kennisdeling: Omschrijf hoe 
de opgedane kennis of ervaring 
wordt gedeeld met de afdeling, 
het instituut, de faculteit of 
universiteit. 

Voorbeelden: Er wordt een presentatie gegeven op een 
instituutsoverleg, er wordt een workshop gegeven over de 
resultaten, er wordt instructiemateriaal opgeleverd, er wordt een 
projectevaluatie opgeleverd en verspreid, er wordt een intern 
nieuwsbericht over verstuurd via de facultaire of 
afdelingsnieuwsbrief. 
 
SOLO neemt tijdens of na afloop van het project graag contact met 
u op voor best practices, tips en adviezen aan collega 
onderwijsinnovators om deze via de communicatiekanalen van 
SOLO te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


