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Aanleiding 
Op 23 februari 2023 hebben de leden Van der Woude (VVD) en Peters (CDA) 
schriftelijke vragen aan u gesteld over het artikel van Times Higher Education 
“CV-blind’ grant review divides Dutch scientists.’. In een uitstelbrief heeft u de 
Kamer geïnformeerd de vragen zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor het 
commissiedebat van 18 april aanstaande te beantwoorden.  
 

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de antwoorden, de bijgevoegde brief graag 
ondertekenen.  
 
Wij adviseren u akkoord te gaan.  

Kernpunten 
• De leden Van der Woude en Peters stellen vragen naar aanleiding van een 

artikel waarin kritiek geuit wordt op de veranderingen in de 
beoordelingsprocedures bij NWO, de ontwikkeling van het evidence based 
CV en Erkennen en Waarderen.  

• De antwoorden zijn met NWO afgestemd.  

Toelichting 
• De Kamer toont herhaaldelijk belangstelling voor deze onderwerpen in 

Kamervragen en debatten.  
• Een zorgpunt rondom het evidence based CV is het door NWO afstappen 

van indicatoren zoals de h-index en journal impact factor. U geeft in uw 
communicatie aan de Kamer aan het belangrijk te vinden dat er een 
evenwichtige mix aan kwalitatieve en kwantitatieve criteria gehanteerd 
wordt. U spreekt uw vertrouwen in NWO en het wetenschapsveld uit om 
hier een verantwoorde balans in te hanteren.   
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