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   VGO-formulier: is de site geschikt?  
• Onderzoeker wil meedoen aan onderzoek en protocol is (pre)finaal. 
• Verrichter levert VGO met ingevulde bijlagen, indien beschikbaar (concept) manuals. 
• Afdelingen weten zo wat het protocol van ze vraagt en wanneer. 
• Afdelingen verklaren of ze dit kunnen (voorlopig akkoord). 
• (Gemandateerde) RvB ondertekent VGO (voorlopig akkoord). 

 
parallele 

processen 
 

 

                 Indiening METC 
 

• Verrichter dient onderzoeksdossier in. 
• Inclusief VGO van elke beoogde 

onderzoeksinstelling en CV hoofd-
onderzoekers. 

• VGO bijlagen worden niet ingediend.  
• Verrichter deelt met onderzoeker de 

indieningsdocumenten conform Checklist 
Lokale Uitvoerbaarheid. 

. 

 

                    Lokale uitvoerbaarheid 
              (Conform Checklist) 

• Deelnemende onderzoeksinstellingen gaan 
afspraken verder uitwerken. 

• Werkafspraken: manuals beschikbaar, 
scholing, planning. 

• Documenten: contactgegevens PIF, 
standaardcontract (CTA), etc. 

• Financiën: afspraken: intern en met 
verrichter uitwerken. 

• Lokaal documentbeheer in systemen 
 
                Vragenronde METC 
 
• Verrichter reageert op bevindingen. 
• Verrichter houdt onderzoeker/ instelling 

tijdens toetsingsperiode op de hoogte van 
wijzigingen die van belang zijn voor lokale 
uitvoerbaarheid. 

• Verrichter deelt gewijzigde definitieve 
versies met alle onderzoekers. 

• Finaliseren werkafspraken en budget op 
basis van finale onderzoeksdocumenten. 

 

                Contract/ CTA en afronden          
                lokale uitvoerbaarheid 
• In deze stap beslist de instelling over 

definitieve deelname. 
• CTA-onderhandeling wordt afgerond na 

vragenronde METC. 
• Indien van toepassing: denk ook aan andere 

contracten (bv. subsidies). 
• Lokale uitvoerbaarheid wordt afgerond.  
• (Gemandateerde) RvB tekent het CTA1. 

 
 
 
 
 

METC-goedkeuring en start onderzoek 
• De volgende getekende documenten zijn gekoppeld en nodig voor het starten van het 

onderzoek: VGO + CTA* + METC-goedkeuring.  
 
*Uitgezonderd onderzoekergeïnitieerd monocenter onderzoek: indien geen CTA wordt gebruikt 
dan volstaat RvB goedkeuringsbrief. 

 
 

1 Parallel aan de ondertekening van het CTA kan op lokaal niveau een aanvullende verificatie door  
de RvB, lokale commissie of ander orgaan plaatsvinden. Dit dient geen vertraging op te leveren. 

 

https://dcrfonline.nl/wp-content/uploads/sites/12/2023/02/Checklist-Lokale-Uitvoerbaarheid_23Feb2023.pdf
https://dcrfonline.nl/wp-content/uploads/sites/12/2023/02/Checklist-Lokale-Uitvoerbaarheid_23Feb2023.pdf
https://dcrfonline.nl/wp-content/uploads/sites/12/2023/02/Checklist-Lokale-Uitvoerbaarheid_23Feb2023.pdf
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