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2. Relevante indicatoren (600-800
woorden)

Welke indicatoren zijn relevant om te laten zien wat het programma resp. de te evalueren eenheid tot stand heeft
gebracht en hoe dat zichtbaar wordt in termen van producten, gebruik en erkenning? Let op het onderscheid tussen
geautoriseerde en beredeneerde indicatoren. Zie de QRiH beschrijvingen van indicatoren. https://www.qrih.nl/nl/sepevaluatie

1. Inleiding


1.1. Inleiding (300 woorden)




1.2. Profiel (300-400 woorden)




(Zeer) Beknopte beschrijving van de organisatie, samenwerking en financiering
van de te evalueren eenheid

Voornaamste kenmerken van het programma resp. de te evalueren eenheid

1.3. Ambitie (300-400 woorden)


Op welke wijze beoogde het programma resp. de te evalueren eenheid in de
te beoordelen periode het bovenstaande profiel uit te werken?

2.2 Gebruik door onderzoekers


1. Het gebruik van datasets, databases, software tools of faciliteiten (beredeneerd)



2. Verwijzingen naar artikelen, boeken en andere publicaties (beredeneerd)

Deze indicatoren lichten zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke impact van het
NIOD-onderzoek uit, alsmede de manier waarop deze met elkaar zijn verweven. Daarmee
illustreren ze de ambities en de positie van het NIOD. Bij de verwijzingen naar uitkomsten van
onderzoek gaat het niet alleen om producten met een grote impact in het wetenschappelijke domein,
maar ook om hybride producten. Het belang zal worden beredeneerd aan de hand van een aantal
voorbeelden (zie case studies).
De indicator voor het gebruik en het bereik van de grote infrastructurele programma’s maakt de
ambitie van het NIOD een nationale en internationale hub voor onderzoekers én professionals op
het terrein van oorlog en genocide te zijn, zichtbaar.

2.4.1 Professionele producten


1. Digitale infrastructuren en databases voor een professioneel publiek (beredeneerd)



2. Websites voor professionele publiek(en) (beredeneerd)



3. Lezingen en masterclasses voor een professioneel publiek (beredeneerd)

Ad 1 en 2: op grond van zijn functies als kenniscentrum en gespecialiseerde collectiehoudende
instelling rekent het NIOD het tot zijn taak door het ontwikkelen van thematisch georganiseerde
websites kennis, bronnen en onderzoekdata te delen met zowel onderzoekers als professionele
gebruikers (media, musea, zusterinstellingen) in binnen- en buitenland..
Met indicator (3) kan het NIOD laten zien wat zij doet aan kennisoverdracht aan alle sectoren van
de samenleving, in het bijzonder professionele doelgroepen zoals docenten, museummedewerkers
en anderen in het brede veld van scholing, herdenking- en herinnering.

OPBOUW ZELFEVALUATIERAPPORT


1.

Inleiding met korte beschrijving, profielschets en ambitie



2.

Keuze van relevante indicatoren



3.

Wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten



4.

Eigen conclusies van de zelfevaluatie



5.

(Bestuurlijke) context



6.

Uitkomsten van vorige evaluaties, SWOT analyse en toekomstplannen



7.

PhD programma



8.

Diversiteit



9.

Integriteit, ethiek, onderzoeksdata management



10.

Robuuste data, waaronder



Case studies



tabellen en appendices

Stelling



Evaluaties volgens Handleiding QRiH bieden volop
mogelijkheid veel scherper de kenmerken en kwaliteit
van onderzoekseenheden over de volle breedte neer
te zetten, mits


de zelfevaluaties met veel zorg en aandacht worden
geschreven;



de idee van ‘volledigheid’ radicaal wordt opgegeven

