
 

 
Nota van Inlichtingen; Beter Bewegen Basisonderwijs 

  
nr. Verwijzing  

(document, paragraaf, 
artikel, etc.) 

Pagina Vraag Antwoord*  

1 Land van herkomst 
 

Kan er ingediend worden vanuit Vlaanderen? 
 
 

Ja, dat kan. Deze opdracht valt onder de 
aanbestedingswet 2012. Dat betekent onder 
andere dat elke onderneming uit een EU lidstaat 
deel moet kunnen nemen aan de procedure. Het 
project moet wel specifiek van toepassing zijn  
op de Nederlandse context. We vragen dan ook 
om testen en/of  valideren van het product in 
Nederland te doen. 

2 Begroting 
 

 Dient de 'losse offerte' opgenomen te zijn in 
(bijvoorbeeld) de slides of als aparte bijlage? 
 

Dat kan samengevoegd worden in één 
document. 

3 Voorstel  5 a 4 pagina’s inclusief of exclusief voorblad en 
inhoudsopgave? 
 

Exclusief. Probeer het kort en bondig te houden. 

4 Externe bestanden 
 

Worden linkjes naar filmpjes (Youtube-links) 
bekeken? 
 

Een voorstel mag in film format ingediend 
worden, maar er moet een keuze gemaakt 
worden voor één format. Externe bronnen 
daarin worden niet bekeken. 

5 Oplevering 
 

Zou je beter toe kunnen lichten wat jullie 
verwachten van het eindresultaat. Soms staat 
er namelijk een proof of concept, soms een 
‘product of dienst’, soms een ‘schaalbare 
businesscase’. 

We verwachten dat aan het eind van het project 
een product of dienst op redelijke termijn in de 
markt gezet kan worden. Wat dat precies is 
hangt van de Challenge af.  



 

6 Oplossing / begroting 
 

Er wordt ook gesproken over deeloplossing. 
Wat betekent dit voor de offerte/begroting? 

In principe lever je een begroting in voor het 
project waar je een voorstel voor indient. De 
begroting moet passend zijn bij de activiteiten 
die je onderneemt om het beoogde 
eindresultaat te behalen. 

7 Looptijd 
 

De starttijd van het project is duidelijk, 
februari 2021. Wat is beoogde looptijd van het 
project, is er een specifieke einddatum? 

Maximaal een jaar. De doorlooptijd mag ook 
korter. Geef dit duidelijk aan in je begroting en 
activiteiten overzicht. 

8 Financiële haalbaarheid 
/ economisch 
perspectief 

 
Er wordt gevraagd om de financieel borging 
van het voorstel in het plan uit te werken. Wat 
wordt hier precies mee bedoeld. dit staat 
onderin het document met de 
beoordelingscriteria. 

Er moet een duidelijke business case zijn met 
mogelijkheden voor opschaling. Op basis van het 
voorstel dat ingediend wordt bepaald de jury of 
de betrokken organisatie in staat is om dit te 
realiseren na oplevering van het product. 

9 TRL niveau 
 

Jullie geven aan pre commercieel. Optimaal 
zou je dan uitgebreid moeten testen, dat is 
kostbaar.  Welke balans zoeken jullie 

Het product/dienst moet na oplevering van het 
eindresultaat op redelijke termijn in de markt 
gezet kunnen worden. Een product dat nog 
uitgebreid getest moet worden bevindt zich op 
een te laag TRL-niveau voor deze challenge. De 
challenges financieren de stap die gemaakt 
moet worden om te komen tot een minimal 
viable product. 

10 Cofinanciering 
 

Kan het challenge geld ook gebruikt worden 
voor aanpak van een probleem dat al deels 
word gefinancierd door andere instanties? 

Nee. Er mag wel sprake zijn van eigen inbreng, 
maar de ingediende offerte mag niet hoger zijn 
dan het maximaal aan te vragen budget. Geef 
duidelijk aan wanneer dit het geval is. De 
begroting moet aansluiten bij de activiteiten en 
doelstellingen in het voorstel. Er kan geen 
aanspraak gemaakt worden op een vergoeding 



wanneer er wordt besloten om andere partijen 
de opdracht te gunnen.   

11 Begroting 
 

Is er een template voor de begroting 
beschikbaar? Tot in welk detail moet deze 
worden opgesteld? 

Er is geen template beschikbaar. Het is 
belangrijk om activiteiten terug te vinden in de 
begroting zodat de jury een oordeel kan maken 
over de mate waarin de begroting aansluit bij 
doelstellingen en activiteiten. Verder mag de 
begroting vrij zijn in vorm.  

12 TRL niveau 
 

Voor bedrijven/producten die nog niet in het 
stadium zijn dat ze binnen een jaar klaar 
kunnen zijn voor de markt. Dus niet geschikt 
voor deze challenge maar wel binnen de 
doelen van Sport innovator. Wat raden jullie 
aan? 

Het product/dienst moet na oplevering van het 
eindresultaat op redelijke termijn in de markt 
gezet kunnen worden. Een product dat nog 
uitgebreid getest moet worden bevindt zich dan 
nog op een te laag TRL-niveau. Voor dat soort 
projecten zijn andere financieringsinstrumenten 
beschikbaar. 

13 Oplossing  Weging: iets wat al bestaat mag niet? Maar als 
het al bestaat, dan willen jullie het dus niet 
hebben? 

We vragen om innovatie binnen de sportsector, 
dus per definitie betekend dit dat het product 
nog niet beschikbaar mag zijn in de sector. Wel 
kunnen bepaalde oplossingen al gebruikt 
worden in een andere sector, in dat geval mag 
het doorontwikkeld worden om het passend te 
maken. Wanneer  

14 Oplossing  Aanvullend, wat als een oplossing in een 
andere vorm in de niet Europese markt wordt 
aangeboden. Mag dit dan nog steeds op een 
eigen manier voor de Nederlandse markt 
aangeboden/omgevormd worden? 

Doorontwikkelingen om een oplossing passend 
te maken voor de Nederlandse markt zijn 
toegestaan. 

 
  



 

 
Nota van Inlichtingen; Vaardig in Bewegen 

 
 

nr. Verwijzing  
(document, paragraaf, 
artikel, etc.) 

Pagina Vraag Antwoord*  

1 (deel)oplossing 
 

Er wordt aangegeven dat de uitdaging 
tweeledig is. Ook deeloplossingen mogen 
worden aangedragen en zullen worden 
beoordeeld. Heeft een deeloplossing daarmee 
desalniettemin een gelijke kans in de 
beoordeling als een eventuele totaal 
oplossing? Of weegt  een deeloplossing minder 
zwaar mee. 
 

Een deeloplossing kan worden ingediend. Er is 
alleen geen aparte beoordelingsprocedure voor 
deeloplossingen. Het is daarom belangrijk om 
goed duidelijk te maken op welke manier je 
Voorstel inspeelt op het probleem. Daarbij kun 
je als indiener een inschatting maken in 
hoeverre de (deel)oplossing aansluit bij de 
beoordelingscriteria.  
 

2 Product    We hebben in Amsterdam een 
Ondersteuningsroute beweging en motoriek 
ontwikkeld. We Werken samen met 
kinderfysiotherapeuten. We hebben 1 
meetinstrument met een soort stoplicht 
systeem. De vraag is: Zou dit oké zijn? We 
willen dit verder opschalen.   

Belangrijk om te valideren of het ook buiten 
Amsterdam zou werken. Verder lijkt dit voorstel 
gericht op 1 meetinstrument.  Het is belangrijk 
om te kijken of dit systeem ook gebruikt kan 
worden door scholen die een ander 
meetinstrument gebruiken. Deze challenge is 
nadrukkelijk niet gericht op tools die enkel voor 
één meetinstrument werken. Dat moet duidelijk 
in het voorstel blijken.  

3 Product    Is de doelgroep basisschoolleerlingen of mag 
het ook voor peuters zijn? 4 vaardigheden test 
is vanaf groep 3 toegepast.  

Een test voor peuters past niet bij deze 
challenge. Deze challenge is gericht op het 
basisonderwijs. 

4 Product 
 

4 – vaardigheden test is omvangrijke test. Als 
dit geautomatiseerd kan worden, zou dat een 
geschikt product zijn? 

Er wordt gezocht naar oplossingen die de 
gebruiker/afnemer ontzorgt. Daar lijkt dit tussen 
te passen. Wel gaat om een deeloplossing. 



 
Oplossingen zouden ook gericht kunnen zijn op 
het helpen van vakleerkrachten met het kiezen 
van een passend meetinstrument. Ook een 
hulpmiddel voor de vakleerkracht om iets met 
de uitkomsten van een meetinstrument te doen 
vallen onder deze challenge. 

5 Product 
 

Als je inspeelt op een regionale 
sportakkoorden. Waarom zou de gemeente 
Maastricht jou benaderen terwijl zij ook lokale 
oplossingen hebben?   

Je test iets met de potentie dat het 
opschaalbaar is en verder kan worden 
toegepast. Probeer te komen met een oplossing 
die breed toepasbaar is.  

6 Instrument 
 

De term meetinstrument is lastig. Wat is een 
meetinstrument?  

In een volgsysteem kunnen  bijvoorbeeld 
meerdere meetinstrumenten zitten. Een 
voorbeeld van een meetinstrument is een 
balanstest. In de uitvraag hebben we ook de 
shuttle run test genoemd als voorbeeld. Kijk op 
lerenbewegenmeten.nl. Check ook de tekst van 
de challenge, daarin staan voorbeelden.  

7 Begroting 
 

Als je boven de 50.000 euro uitkomt, mag je 
dan zelf aanvullen met eigen geld? 

Offertebedrag mag niet hoger zijn dan 50.000 
Euro. Als het zo is dat er meer geld nodig is, kan 
mag dat aangevuld worden met eigen budget. 
Let wel op dat het offertebedrag nooit hoger is 
dan 50.000,- euro. Er is geen recht op 
vergoeding van het eigen budget wanneer de 
opdracht aan een andere inschrijver wordt 
gegund.  

8 Voorwaarden 
 

Mag je als student ook voorstellen indienen? Is 
dat vaker voorgekomen? 

Studenten mogen ook indienen. Wel moet de 
inschrijver ten tijde van eventuele gunning 
ingeschreven staan bij de kamer van 
koophandel. 

9 Voorwaarden 
 

Zijn er intentieverklaringen van 
samenwerkingspartners nodig? 

Die hoeft niet al bijlage toegevoegd te worden. 
Houd er wel rekening mee dat een partij maar 
bij één voorstel financieel betrokken mag zijn. 



Lees voor meer informatie het formele 
document met de uitvraag goed door. In het 
voorstel dient expliciet te worden vermeld wie 
de hoofdaannemer is en wie de 
onderaannemers zijn. 

10 Product 
 

Zijn jullie op zoek naar een interventie/tool 
waarbij de school/leerling direct aan de slag 
kan met praktische oefeningen op basis van 
resultaten uit de meetinstrumenten? Of kan 
een interventie/tool meer kinderen in 
beweging krijgen of vaardiger maken in 
bewegen en dat daarmee de scores op de 
meetinstrumenten verbeteren? 

Kan beiden. We hopen dat de vaardigheid score 
omhoog gaat, maar dat is geen vereiste voor 
deze challenge. De focus van deze challenge ligt 
op het ontzorgen van de vakleerkracht, de 
school en/of de scholengemeenschap tijdens 
het keuze proces voor een meetintrument, de 
implementatie daarvan en/of voor het gebruik 
van de resultaten. 

11 Product 
 

Er wordt meerdere malen gesproken over en-
of oplossing. Dit is dus expliciet een 
mogelijkheid? 

Ja, je kan de ontwikkeling van een applicatie 
combineren met een dienst.   

12 
   

 

13 
 

  
 

14    
 

15     

16     

17     



18     

19     

20     

 


