Rapportageprotocol
Na vaststelling van een subsidie door het bestuur van Metakids ontvangt de projectleider een
toekenningsbrief met daarin onder meer een verdeling van de lumpsumbedragen, eventuele
aanvullende voorwaarden en de data waarop rapportages dienen te worden ingeleverd. Er dient
steeds zowel een wetenschappelijk inhoudelijk verslag als een financiële verantwoording te worden
ingediend, conform de hiervoor door Metakids aangegeven rapportageformulieren.
Tussentijdse rapportage
Projectleiders dienen jaarlijks een tussentijds financieel en een inhoudelijk verslag in te dienen,
zodat Metakids dit kan verwerken in haar inhoudelijk en financieel jaarverslag. Het inhoudelijke
verslag bevat zowel een wetenschappelijke toelichting van de resultaten als een samenvatting
daarvan in voor leken begrijpelijke taal. Ook is een overzicht van (wetenschappelijke en pers-)
publicaties en presentaties bijgevoegd. Positieve beoordeling van deze verslagen is een vereiste voor
definitieve toekenning van het subsidiebedrag voor de volgende delen van het project. Tussentijdse
wijzigingen in de onderzoeksopzet dienen te allen tijde vooraf te worden voorgelegd aan de
Medische Raad van Metakids.
Eindrapportage
Projectleiders dienen binnen 2 maanden na afloop van het onderzoeksproject een inhoudelijk
eindverslag en een financieel eindverslag te overleggen. Dit eindverslag heeft betrekking op de
gehele onderzoeksperiode. Het inhoudelijke verslag bevat zowel een wetenschappelijke toelichting
van de resultaten en een samenvatting daarvan in het Engels (250 woorden) en een voor leken
begrijpelijk Nederlands (250 woorden). Ook dient de rapportage in te gaan op de toepassingsmogelijkheden van de resultaten en de wijze waarop de resultaten worden verankerd in de
(klinische) praktijk. Een overzicht van alle (wetenschappelijke en pers-) publicaties (zowel geschreven
als audiovisueel) en presentaties, congresbezoek en dergelijke moet worden bijgevoegd. Positieve
beoordeling van de eindrapportage is een vereiste voor definitieve toekenning van de laatste tranche
van het subsidiebedrag.
Inhoudelijke verantwoording
Het inhoudelijk verslag dient zodanig te worden geschreven dat het voldoende informatie bevat om
zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Dit betekent dat de
onderzoeksdoelen (en eventuele tussentijdse veranderingen hierin of in het werkplan) en een
samenvatting van de bijbehorende resultaten duidelijk in het verslag beschreven moeten zijn.
Verslagen die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen. Zie bijlage: Rapportageformulier subsidie Metakids. Inhoudelijke verslagen worden beoordeeld door de Medische Raad van
Metakids. Inhoudelijke verslagen dienen tijdig digitaal (pdf) naar Metakids te worden opgestuurd.
Financiële verantwoording
De financiële rapportage is een verantwoording waarin door het instituut wordt bevestigd dat de
subsidiemiddelen voor het onderzoekjaar inderdaad conform de ingediende begroting zijn besteed
(personeel, middelen). Zie bijlage: Financieel rapportageformulier Metakids. Bij financiële
eindverantwoordingen van projecten met een toegekend budget van € 125.000 of meer is een
accountantsverklaring vereist. De ingediende financiële verantwoordingen worden gecontroleerd
door en op het bureau van Metakids.
Ondertekende verantwoordingen en eventuele accountantsverklaringen dienen als pdf-bestand te
worden opgestuurd naar m.huizenga@metakids.nl en c.c. aan info@metakids.nl.

