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Inleiding
Regieorgaan SIA reikt elk jaar de RAAK-award uit aan het beste praktijkgericht onderzoek
uitgevoerd binnen een RAAK-project. De RAAK-award is hiermee dé prijs voor praktijkgericht
onderzoek aan hogescholen.
Op het SIA-congres in 2011 werden de award en de bijbehorende geldprijzen voor het eerst
uitgereikt. De uitreiking vindt sindsdien elk jaar plaats op het SIA-congres. Met de RAAK-award
biedt Regieorgaan SIA toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium
en draagt zo bij aan de bekendheid hiervan. Bovendien spreekt uit de prijs waardering voor het
werk van lectoren, onderzoekers, studenten en partners in het werkveld.
Een onafhankelijke en deskundige jury nomineert maximaal 6 projecten die kans maken op de
prijzen. Aan de prijzen zijn geldbedragen verbonden.
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Doel
Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen draagt bij aan het oplossen van
maatschappelijke problemen. De resultaten zijn vaak direct toepasbaar in de praktijk en
werken door in het onderwijs. Het doel van de RAAK-award is om dit maatschappelijk en
economisch relevante onderzoek meer bekendheid te geven. Door de nominatie van 6
toonaangevende en innovatieve projecten worden onderzoeksprojecten onder de aandacht
gebracht die uitblinken op het gebied van relevantie, innovatie en doorwerking richting
onderwijs en praktijk. Hiermee vormen deze onderzoeksprojecten inspirerende voorbeelden
voor een breed publiek. Te denken valt daarbij aan het bedrijfsleven, professionals in de
publieke sector en studenten.
Met het uitreiken van de prijzen brengt Regieorgaan SIA toonaangevende voorbeelden van
praktijkgericht onderzoek voor het voetlicht en hoopt hiermee de lectoraten van hogescholen te
inspireren. Het bedrag dat verbonden is aan de prijzen is bedoeld voor besteding passend bij
de achtergrond van de prijs. De winnaar wordt hiermee in staat gesteld de goede elementen
van het winnende project nog verder te benutten.
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Richtlijnen voor aanmelding
3.1

Wie kan een project aanmelden
Projectleiders van zowel lopende als afgeronde RAAK-projecten kunnen hun project
aanmelden. Tot maximaal één jaar na afronding van een RAAK-project kunt u het project
aanmelden.
Als een project eerder de 1e, 2e of 3e prijs van de RAAK-award heeft gewonnen, is het
uitgesloten van deelname. Projecten die eerder alleen de publieksprijs hebben gewonnen
kunnen opnieuw aangemeld worden.

3.2

Hoe kunt u indienen?
Om kans te maken op de RAAK-award 2021 stuurt u de onderstaande 2 formulieren uiterlijk 6
juli 2021 14:00:00 CE(S)T naar communicatie@regieorgaan-sia.nl:
•

het volledig ingevulde aanmeldformulier RAAK-award 2021, voorzien van een
bestedingsplan waarin u het volgende aangeeft:
- Indien u de hoofdprijs wint, wat zijn uw plannen met het geldbedrag? Hoe komt dit de
uitkomsten van het project ten goede?
-

Hoe ziet het bestedingsplan eruit voor de 2e en 3e prijs? Wat zijn uw plannen met het
geldbedrag? Hoe komt dit de uitkomsten van het project ten goede?
• het volledig ingevulde formulier van projectmedewerkers in het kader van de ‘Code omgang
met persoonlijke belangen’ van NWO.
U kunt de formulieren vinden op de RAAK-award-webpagina van Regieorgaan SIA. Zodra wij
uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging van ontvangst.

3.3

Budget en prijzen
Het beschikbare budget voor deze Oproep voor Aanmelding is € 20.000 (subsidieplafond). De
geldprijzen zijn de volgende:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Publieksprijs

€ 10.000,€ 5.000,€ 2.500,€ 2.500,-

De winnaar van de 1e prijs krijgt daarbij de fysieke RAAK-award overhandigd. Dit is een
kunstwerk van de hand van Anne Kolbe (zie link). Van deze RAAK-award zijn in totaal 4
versies gemaakt (voor de winnaars van 2020 tot en met 2023), ieder uniek gekleurd en
voorzien van een certificaat van echtheid.
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Procedure
4.1

In behandeling nemen aanmelding
De 1e stap in de procedure is de controle of de aanmelding volledig is en aan de voorwaarden
voldoet. Binnen 3 dagen na de sluitingsdatum van 6 juli 2021 koppelen wij terug of uw
aanmelding in behandeling kan worden genomen. Als dit niet het geval is, krijgt u 2 dagen de
tijd om de formulieren met de gevraagde veranderingen en aanvullingen opnieuw in te dienen.
De aanmeldingen worden voorgelegd aan een externe deskundige jury. De jury bestaat uit 2
vaste leden en 1 wisselend lid, bij voorkeur de winnaar van de RAAK-award van het vorige
jaar. Met deze samenstelling heeft de jury een gedegen achtergrond in praktijkgericht
onderzoek en het werkveld van de hogescholen.
De juryleden maken op basis van de beoordelingscriteria een voorselectie van maximaal 6
genomineerde projecten. In september 2021 maakt Regieorgaan SIA (onder andere op sociale
media) bekend welke projecten genomineerd zijn. De projectleiders van alle aangemelde
projecten worden voorafgaand aan de bekendmaking telefonisch of per e-mail op de hoogte
gebracht.
Na de 1e beoordelingsronde voert de jury een online gesprek van circa 20 minuten met elk van
de genomineerden. Deze gesprekken vinden plaats in september 2021. Tijdens het gesprek
krijgt u de gelegenheid om uw aanmelding toe te lichten en vragen van de jury te
beantwoorden. De jury bepaalt de definitieve ranglijst aan de hand van deze gesprekken en de
eerdere beoordeling.
De jury legt in oktober 2021 het juryrapport voor aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het
bestuur toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het juryrapport welke projecten
winnen.
Op het SIA-congres in november 2021 worden de winnaars bekendgemaakt. Zowel de
winnaars als de projectleiders van de aanmeldingen die geen prijs ontvangen krijgen schriftelijk
bericht.
Voor iedereen die betrokken is bij de beoordeling of besluitvorming van uw aanmelding, geldt
de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO.

4.2

Beoordelingscriteria
De selectie van projecten die de jury nomineert voor de RAAK-award vindt plaats op basis van
de volgende criteria:

1. De relevantie van het onderzoek voor het onderwijs en de praktijk:
Hoe relevant zijn de onderzoeksresultaten voor het onderwijs van de hogeschool en de praktijk
of de maatschappij in het algemeen? Wat maakt het project bijzonder?
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2. De doorwerking van het onderzoek richting onderwijs, praktijk en onderzoek:
Komen de onderzoeksresultaten terecht bij het onderwijs van de hogeschool, de
onderzoekswereld en de praktijk? In hoeverre is het project op dit vlak onderscheidend ten
opzichte van andere projecten?

3. Hoe innovatief is het onderzoek?
Zijn er concrete toepassingen/uitkomsten van het onderzoek die het onderwijs en/of de praktijk
hebben vernieuwd of verbeterd? Kent het project een vernieuwende methode of aanpak?

4. Het bestedingsplan:
In hoeverre is het bestedingsplan realistisch? In welke mate draagt het bestedingsplan bij aan
de verdere doorwerking van het onderzoek richting onderwijs, praktijk en onderzoek?
De 4 beoordelingscriteria wegen even zwaar. De aanmeldingen krijgen per criterium een score
in gehele getallen, oplopend van 0 tot en met 4 waarbij 4 de hoogste score is. Alleen
aanmeldingen die op elk criterium gemiddeld een 2.00 of hoger scoren komen in aanmerking
voor nominatie.

4.3

Onvoldoende

0 punten

Matig

1 punt

Voldoende

2 punten

Goed

3 punten

Zeer goed

4 punten

Publieksprijs
De winnaar van de publieksprijs wordt in aanloop naar en tijdens het SIA-congres door het
publiek gekozen uit de 6 genomineerde projecten. Stemmen is mogelijk vanaf het moment van
bekendmaking van de genomineerden via de website van Regieorgaan SIA. De
vertegenwoordigers van de genomineerde projecten krijgen de mogelijkheid om het project te
presenteren tijdens het SIA-congres. De manier waarop wordt nog nader ingevuld en te zijner
tijd afgestemd met de genomineerden. De projectleiders van de genomineerde projecten wordt
gevraagd een studentreporter (RAAK-reporter) aan te trekken die het project via (sociale)
media onder de aandacht brengt.

4.4

Waar mag het prijzengeld voor worden gebruikt?
Als winnaar kunt u het geldbedrag dat verbonden is aan de prijs besteden aan activiteiten die
bijdragen aan de doelstelling van de RAAK-award. U heeft een ruime mate van
bestedingsvrijheid: personeel, materieel, investeringen, reis- en verblijfkosten,
gastonderzoekers, activiteiten rondom doorwerking (praktijk, onderwijs, onderzoek) et cetera.
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Het bestedingsplan (zie criterium 4 in paragraaf 5.2) maakt onderdeel uit van de criteria
waarop het project wordt beoordeeld. Bij de besteding dient u rekening te houden met de
financiële voorwaarden zoals beschreven in de call for proposals van de ronde waarin uw
project destijds is gehonoreerd.
Het geldbedrag wordt overgemaakt naar de hogeschool die bij Regieorgaan SIA geregistreerd
staat als penvoerder van het project. De prijs dient besteed te worden binnen 3 jaar na
ontvangst van de toekenningsbrief.
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Contact en overige informatie
Voor meer informatie over de RAAK-award kunt u contact opnemen met:
Michèle Sons, programmamanager Regieorgaan SIA
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 – 2330 1227
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