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2 TOELICHTING 

Regieorgaan SIA vraagt in dit formulier onder andere persoonsgegevens uit. Deze gegevens 
gebruiken wij uitsluitend om met u te communiceren over deze subsidieaanvraag. 
Van gehonoreerde projecten publiceren wij in onze online projectenbank een samenvatting met 
daarbij naam en e-mailadres van de contactpersoon van het project. In hoofdstuk 6 kunt u 
aangeven of u met publicatie van deze persoonsgegevens akkoord gaat of niet. 
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3 GEGEVENS AANVRAGER 

Aanvragende hogeschool  

Hogeschool  

College van Bestuur 

Naam  

Handtekening  

Datum  
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4 TRAJECTGEGEVENS 

Platformvoorstel 

Titel platform*  

*Let op: de naam op het aanvraagformulier moet identiek zijn aan de titel opgegeven in ISAAC 
 

Looptijd van het platform 

Het platform dient uiterlijk 3 
maanden na datum 
subsidiebesluit te starten en de 
looptijd is maximaal 36 maanden. 

Startdatum Einddatum 

  

 
 
 
  

Voo
rbe

eld
ex

em
pla

ar



Aanvraagformulier Platformregeling  
Indieningsronde november 2022, maart 2023, november 2023, maart 2024  

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  Pagina 4 van 11 

5 FINANCIËLE INFORMATIE 

Betaalgegevens 

IBAN   

Ten name van  

Betalingskenmerk 
(optioneel, maximaal 20 
tekens) 
 
Als u hier niets invult 
gebruiken wij het 
dossiernummer + 
termijnbetaling als 
betalingskenmerk 
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6 BETROKKENEN AANVRAGENDE ORGANISATIE 

Contactpersoon voor het platform 

Geslacht ☐  Man      ☐  Vrouw 

Naam  

Functie  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Verleent u toestemming voor 
het publiceren van uw naam 
en e-mailadres in onze online 
projectenbank in geval van 
honorering van het voorstel? 

☐  Ja      ☐  Nee 

 

Leidende lectoren 

De leidende lectoren zijn de (minimaal vijf) lectoren van (minimaal vijf) verschillende hogescholen, 
die de samenwerking zijn aangegaan voor het opstellen van een onderzoeks- en 
validatieprogramma op het betreffende thema. Zij hebben voor dit platform gezamenlijk initiatief 
genomen. Deze aanvraag is namens hen opgesteld. Vul hieronder de contactgegevens van de 
leidende lectoren in.  

 

Lector 

Geslacht ☐  man      ☐  vrouw 

Naam  

Hogeschool  

Onderzoeksgroep  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  
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Lector 

Geslacht ☐  man      ☐  vrouw 

Naam  

Hogeschool  

Onderzoeksgroep  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  

 

Lector 

Geslacht ☐  man      ☐  vrouw 

Naam  

Hogeschool  

Onderzoeksgroep  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  

 

Lector 

Geslacht ☐  man      ☐  vrouw 

Naam  

Hogeschool  

Onderzoeksgroep  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  
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Lector 

Geslacht ☐  man      ☐  vrouw 

Naam  

Hogeschool  

Onderzoeksgroep  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Datum  

Handtekening  

 
In het geval er meerdere leidende lectoren zijn, deze bijlage per lector kopiëren, invullen en laten 
ondertekenen.  
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7 BETROKKENEN EXTERN 

Ondersteuning topsector of landelijk erkend instituut  
De aanvraag moet ondersteund worden door een topsector of landelijk erkend instituut. Door het 
ondertekenen van dit formulier ondersteunt de topsector of het instituut de inhoud van het 
platformvoorstel en het indienen van de aanvraag.  
 
In het geval er ondersteuning is van meerdere topsectoren of instituten, deze bijlage per 
organisatie kopiëren, invullen en laten ondertekenen. 
 

Topsector/landelijk erkend instituut 

Naam organisatie  

Postadres  

Postcode, plaats  

KvK 

 
Nummer: 
 
☐ Niet ingeschreven in het handelsregister KvK 
 

Tekenbevoegd vertegenwoordiger (indien ingeschreven conform handelsregister KvK) 

Naam  

Rol van uw organisatie in het 
platform  

Handtekening  

Datum  

 

Contactpersoon (optioneel) 

Naam  

Titel  

Functie  

E-mailadres  
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Eventuele overige betrokken partijen 
 
Regieorgaan SIA registreert ook de overige betrokken partijen in het traject. Deze partijen staan 
niet op de begroting. Zij leveren hun bijdrage aan het traject zonder dat deze wordt opgevoerd als 
cofinanciering en/of zonder daarvoor subsidie te ontvangen. 
Zijn er meer dan twee overige partijen bij de aanvraag betrokken? Kopieer en plak dan voor 
iedere betrokken partij de onderstaande tabel. 
 

Overige betrokken partij 

Naam organisatie  

Postadres  

Postcode, plaats  

KvK-nummer 

 
Nummer: 
 
☐ Niet ingeschreven in het handelsregister KvK 
 

Type organisatie (kies er 1) 

☐ Hogeschool  
☐ Kennisinstelling (o.a. universiteit, TO2-instituut) 
☐ Publieke instelling  
☐ Mkb-onderneming 
☐ Grootbedrijf 
☐ Koepel- of brancheorganisatie 
☐ Beroepsvereniging 
☐ Anders, namelijk: 

 

Overige betrokken partij 

Naam organisatie  

Postadres  

Postcode, plaats  

KvK-nummer 

 
Nummer: 
 
☐ Niet ingeschreven in het handelsregister KvK 
 

Type organisatie (kies er 1) 

☐ Hogeschool  
☐ Kennisinstelling (o.a. universiteit, TO2-instituut) 
☐ Publieke instelling  
☐ Mkb-onderneming 
☐ Grootbedrijf 
☐ Koepel- of brancheorganisatie 
☐ Beroepsvereniging 
☐ Anders, namelijk: 

  

Voo
rbe

eld
ex

em
pla

ar



Aanvraagformulier Platformregeling  
Indieningsronde november 2022, maart 2023, november 2023, maart 2024  

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  Pagina 10 van 11 

8 OVERIGE INFORMATIE 

Thema’s met Impact (minimaal 1, maximaal 3) 

☐ Gezondheid en Welzijn 
☐ Onderwijs- en talentontwikkeling 
☐ Veerkrachtige samenleving: in de wijk, stad 

en regio 
☐ Sleuteltechnologieën en duurzame 

materialen 
☐ Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar 
☐ Duurzaam transport en intelligente logistiek 
☐ Duurzame landbouw, water en 

voedselvoorziening 
 

☐ Energietransitie en duurzaamheid 
☐ Kunst en de creatieve industrie 
☐ Ondernemen: verantwoord en vernieuwend 
☐ Veiligheid 
☐ Toerisme & gastvrijheid 
☐ Niet van toepassing 

 

Onderwijssectoren (maximaal 3) 

☐ Agro en Food 
☐ Bètatechniek 
☐ Gezondheidszorg 
☐ Kunst 

☐ Economie 
☐ Sociale studies 
☐ Onderwijs 

 

Topsectoren (kies er 1) 

☐ Agri & Food 
☐ Chemie 
☐ Creatieve industrie 
☐ Energie 
☐ High Tech Systemen en Materialen 
 

☐ Life Sciences & Health 
☐ Logistiek 
☐ Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
☐ Water 
☐ Niet van toepassing 
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Hoofdroute 
(kies er 1) 

Subroutes 
(maximaal 2) 

 
NWA-routes 

☐ ☐ De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei 

☐ ☐ Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd 

☐ ☐ Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire 
impact 

☐ ☐ Duurzame productie van gezond en veilig voedsel 

☐ ☐ Energietransitie 

☐ ☐ Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling 

☐ ☐ Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 

☐ ☐ Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw 

☐ ☐ Kwaliteit van de omgeving 

☐ ☐ Levend verleden 

☐ ☐ Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame 
samenleving 

☐ ☐ Materialen – Made in Holland 

☐ ☐ Meten en detecteren: altijd, alles en overal 

☐ ☐ NeuroLabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en 
gedragsonderzoek 

☐ ☐ De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal 

☐ ☐ Op weg naar veerkrachtige samenlevingen 

☐ ☐ Personalised medicine: uitgaan van het individu 

☐ ☐ De quantum-/nanorevolutie 

☐ ☐ Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede 
toepassing 

☐ ☐ Smart Industry 

☐ ☐ Smart, liveable cities 

☐ ☐ Sport en Bewegen 

☐ ☐ Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling 

☐ ☐ Tussen conflict en coöperatie 

☐ ☐ Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data 

☐ ☐ Niet van toepassing 

 
Hoofd-KIA 
(kies 1 KIA) 

Sub-KIA’s 
(maximaal 2) 

 Kennis en Innovatie Agenda’s 2020-2023 (KIA’s) 

☐ ☐ KIA 1. Energietransitie en duurzaamheid 

☐ ☐ KIA 2. Landbouw, water en voedsel 

☐ ☐ KIA 3. Gezondheid en zorg 

☐ ☐ KIA 4. Veiligheid 

☐ ☐ KIA 5. Sleuteltechnologieën 

☐ ☐ KIA 6. Maatschappelijk verdienvermogen 

☐ ☐ Niet van toepassing 
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