Format onderzoeksvoorstel voor Instituut Gak Beursalen
NB: De maximale omvang van dit voorstel bedraagt 6 pagina’s (lettertype Calibri, tekengrootte 10). Voorstellen
die niet compleet zijn of de maximale omvang overschrijden worden niet in behandeling genomen. Dit
onderzoeksvoorstel mag ook in het Engels worden geschreven. Het voorstel kan samen met het
aanvraagformulier en benodigde bijlagen worden gemaild naar: lagerveld@instituutgak.nl. Geel gemarkeerde
toelichtingen kunnen worden verwijderd bij het ingevulde formulier.

Titel van het onderzoek

Buitenlandse organisatie
Geef de naam en een korte beschrijving van de buitenlandse organisatie/ afdeling waar je onderzoek wilt gaan
doen.

Probleemanalyse en doel (half tot 1 A4)
Beschrijf:
 Het onderzoeksonderwerp
 Wetenschappelijke en maatschappelijke noodzaak en relevantie van dit onderzoek. Waarom is de
beoogde kennis nodig, wat kan het opleveren voor het domein van arbeidsmarkt / sociale zekerheid in
Nederland ?
 Gebruik bij deze beschrijving ook verwijzingen naar (wetenschappelijke) bronnen/literatuur.

Vraagstelling
Wat is de centrale onderzoeksvraag, wat zijn eventuele deelvragen/hypotheses?

Onderbouwing keuze land en buitenlandse instelling (maximaal half A4)
Geef een inhoudelijk onderbouwde keuze voor het land en de buitenlandse organisatie waar je onderzoek wilt
gaan doen.
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Onderzoeksaanpak: Materiaal en methode (1 tot 2 A4)
Geef een toelichting op zowel de methodologische benadering als de praktische opzet van het onderzoek.
Welke data wordt er verzameld en op welke manier, hoe ga je eventuele respondenten werven? Hoe worden
de data geanalyseerd? Besteed aandacht aan de haalbaarheid en benoem waar relevant overwegingen m.b.t.
betrouwbaarheid, validiteit, privacy et cetera.
Geef hierbij ook helder aan wat de rol van de buitenlandse organisatie hierbij zal zijn. Denk hierbij aan: voor
welke activiteiten is medewerking van de buitenlandse partij nodig/toegezegd, waarom voer je deze
activiteiten uit in het buitenland/wat is daarvan de meerwaarde, met wie ga je samenwerken en waarom?

Producten: verspreiden van de opgedane kennis
Geef aan welk(e) product(en) je gaat maken en voor welke doelgroep(en).
Beschrijf hoe je de geleerde lessen en resultaten uit jouw onderzoek wilt verspreiden onder relevante
stakeholders in Nederland.
NB het onderzoek moet minimaal 1 wetenschappelijke openbare publicatie opleveren (thesis en/ of
wetenschappelijk artikel). Daarnaast kunnen ook toegepaste producten worden ontwikkeld (bv een
beleidsnota , een implementatieplan of een artikel in een vakblad). De laatste 10% van de beurs zal worden
uitbetaald wanneer de thesis met een voldoende is beoordeeld door de onderwijsinstelling of een
wetenschappelijk artikel is geaccepteerd voor publicatie.

Tijdsplanning van het onderzoek/buitenlandverblijf
Geef (puntsgewijs/ in een tabel) een overzicht in de tijd van de beoogde activiteiten en op te leveren
producten. Vermeld ook de datum van aanvang van het onderzoek/ start verblijf in het buitenland.
NB Uiterlijk 1 jaar na de start van het buitenlandverblijf dienen alle geplande producten te zijn opgeleverd (en
indien relevant met een voldoende beoordeeld).
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Bronnenlijst

Ondertekening student
Naam:
Datum & plaats:
Handtekening:

Akkoord en ondertekening hoogleraar/lector
Ik ga akkoord met dit onderzoeksvoorstel en verklaar dat:
 De motivatie en kwaliteiten die de student heeft getoond voldoende vertrouwen geven in een adequate
uitvoering van het beoogde onderzoek;
 Dit onderzoeksvoorstel een goede basis vormt om te komen tot een relevant en haalbaar onderzoek van
afdoende inhoudelijke kwaliteit;
 Ik de wetenschappelijke publicatie die dit onderzoek oplevert (thesis dan wel artikel) in lijn met de
beschreven planning zal beoordelen en daarnaast zorg zal dragen voor begeleiding van de student bij de
onderzoeksactiviteiten (of deze begeleiding zal beleggen bij een ervaren collega).
Korte toelichting:

Naam:
Datum & plaats:
Handtekening:
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