
Checklist  Beoordeling Onderzoeks- en Ontwikkelprojecten CIb 

programmabudget 

Onderzoeks- 

project (*) 

Ontwikkel- 

Project (*) 

Criteria die het RIVM/CIb hanteert bij  de beoordeling v an regionale 

projecten 

Score                                                                                         

Algemeen  

A A Relevant voor de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding  

V V De vraagstell ing heeft een relatie met de infectieziektebestrijding en met de 

openbare gezondheidszorg 

 

A A Vraagstuk betreft een door de beroepsgroep ervaren hiaat  

-  V Project levert concreet product(-en) op  

A A De vraagstell ing houdt verband met infectieziekteproblematiek in de regio  

A V Uitkomst project heeft nut/spin off voor andere regio’s   

V V Het plan is helder en voldoende beknopt opgeschreven   

V V Het projectformat is gevolgd, missende onderdelen zijn beargumenteerd 

weggelaten 

 

Kwaliteit  

V V Degelijk onderbouwde analyse van de problematiek/het vraagstuk   

V V Doelstell ing / vraagstelling(-en)  zijn SMART geformuleerd  

V - Geschikte onderzoeksmethode  

V - Goed gekozen onderzoekspopulatie  

V - Realistische schatting van de te verwachten respons  

V - Deugdelijke operationalisatie van de onderzoeksvariabelen  

V - Deugdelijk analyseplan (data-analyse zal antwoord op de vraagstelling(-en) 

geven)  

 

V V Deugdelijk projectplan (passende aanpak en product passend bij doelstelling)   

V V Goed geëxpliciteerd plan van disseminatie van de resultaten  

Samenwerking en betrokkenen  

V V Relevante partners in de regio zijn benoemd en betrokken  

V V Samenhang / afstemming met andere relevante projecten in het land is geregeld  

A A Participatie meerdere GGD’en  

A A Samenwerking met en/of inzet van relevante expertise bij CIb-afdelingen, 

academische werkplaats en/of andere kennisinstituten is geregeld  

 

Formeel / Begroting  

V V Heldere, doelmatige  projectstructuur   

V V Relevante risico’s zijn benoemd  

V V Realistische projectplanning  

V V Realistische begroting gebaseerd op feitelijke kosten bij de (uitvoerende) GGD 

en andere betrokken instanties 

 

Toelichting:  

 

 

 

(*) V =  verplicht (projectvoorstel moet hieraan voldoen)                                                                 Totaal aantal V: 

(*) A =  bij voorkeur (maakt het projectvoorstel extra interessant)                                                   Totaal  aantal  A: 

Eindoordeel:  niet honoreren  /  herzien  /  door naar de projectgroep 

 

 


