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2 TOELICHTING 

Om de voordrachten vergelijkbaar te houden, dient u gebruik te maken van het voordrachtformulier en 
deze in te dienen via ISAAC, via deze link: https://www.isaac.nwo.nl/isaac-web/primair-
proces/aanvraag?extref=delta2023. 

Lees voor het indienen van de voordracht de brochure van de Deltapremie. 

Voor het opstellen van uw voordracht doorloopt u de volgende stappen: 
• download het voordrachtformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC;
• vul het voordrachtformulier in;
• sla het voordrachtformulier, het cv en de aanbevelingsbrief op als 1 pdf en upload het in

ISAAC;
• vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Voordrachten dienen uiterlijk 16 mei 2023, 14.00:00 uur CEST bij Regieorgaan SIA te zijn ingediend. 
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3 GEGEVENS HOGESCHOOL 

Door middel van ondertekening verklaart de voorzitter van het College van Bestuur: 

• het voordrachtformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 
• zich te houden aan de geheimhoudingsplicht tot en met de uitreiking van de Deltapremie. 

 

College van Bestuur  

Naam  

Hogeschool  

Handtekening  

Datum  

 

Contactpersoon voor de voordracht  

Naam  

Geslacht ☐  Man      ☐  Vrouw 

Functie  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Handtekening  
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4 GEGEVENS VOORGEDRAGEN LECTOR 

Voorgedragen lector 

Naam  

Geslacht ☐  Man      ☐  Vrouw   

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mailadres   

Lectoraat  

Dienstverband sinds? (maand/jaar)  

Hoe groot is de onderzoeksgroep? 
Aantal leden en fte totaal  

Welke functies bekleden c.q. in welke 
vakgebieden werken de leden van de 
onderzoeksgroep? 

Functie Vakgebied 
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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 MOTIVATIE 

Geef in maximaal 500 woorden een samenvattend narratief van de lector. Wat is het verhaal van de 
voorgedragen lector en waarom verdient de lector de Deltapremie?  

 
 
 
 
 

 

Bij welk thema van de agenda ‘Thema’s met impact’ sluit het onderzoek van de lector en 
diens onderzoeksgroep het beste aan? (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 

 

Toelichting op (de) geselecteerde thema(’s) (max 200 woorden): 
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https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/266/original/086_056_STRATEGISCHE_ONDERZOEKSAGENDA_2021_WEB.pdf?1637569866
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7  TOELICHTING OP DE VOORDRACHT 

De voordracht bestaat uit vier onderdelen: 
 

• Onderdeel 1a: een motivatie op basis van drie beoordelingscriteria (vanuit BKO, standaard 2):  
o de beroepspraktijk en de bredere samenleving  
o het onderwijs  
o het onderzoeksdomein  

• Onderdeel 1b: een omschrijving van het globale bestedingsplan (onderdeel 1 bevat in totaal 
maximaal 3.500 woorden); 

 
• Onderdeel 2: het curriculum vitae van de voorgedragen lector (maximaal vier pagina’s); 

 
• Onderdeel 3: een ondertekende aanbevelingsbrief uit de beroepspraktijk van niet meer dan 

500 woorden; 
 

• Onderdeel 4: een link naar een filmpje van maximaal vijf minuten waarin de voorgedragen 
lector zichzelf presenteert, een toelichting geeft op de voordracht, en toont hoe de lector 
zijn/haar boegbeeldfunctie vervult.  
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https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/330/original/Brancheprotocol_Kwaliteitszorg_Onderzoek_%28BKO%29_2023-2028.pdf?1657699530
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Onderdeel 1a: motivatie bijdrage onderzoekseenheid 

Standaard 2 van het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO, juli 2022) is het uitgangspunt  
voor de beoordeling van de voordrachten voor de Deltapremie. Deze standaard vraagt dat de 
onderzoekseenheid zichtbaar maakt wat de bijdrage is aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en 
de bredere samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein. De drie criteria die voortkomen uit 
standaard 2 wegen evenredig zwaar mee in de beoordeling. 

1. De beroepspraktijk en de bredere samenleving 

Het onderzoek aan hogescholen is geworteld in de beroepspraktijk en sterk gebonden aan een 
toepassingscontext. De vraagstellingen worden ingegeven door de professionele praktijk (‘real life’ 
situaties) in zowel profit- als non-profitsectoren. Het onderzoek genereert kennis, inzichten en 
producten die bijdragen aan het oplossen van problemen in de beroepspraktijk en/of aan de 
ontwikkeling van deze beroepspraktijk en/of de bredere samenleving. 
 
Beoordeeld wordt in hoeverre de lector en de onderzoeksgroep een duurzame verandering hebben 
bewerkstelligd voor de (beroeps)praktijk waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Niet alleen binnen 
een bedrijf of organisatie, maar binnen de bredere praktijk waarin het onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Vanwege de ambassadeursfunctie wordt eveneens beoordeeld of en in hoeverre de 
onderzoekseenheid in de (nabije) toekomst verwacht bij te dragen, en of de hulpvragen daadwerkelijk 
uit het werkveld komen en in hoeverre het onderzoek leidt tot nieuwe vormen van samenwerking. 

 

Geef hieronder aan hoe de lector voldoet aan dit criterium (inclusief aantal woorden): 
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https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/330/original/Brancheprotocol_Kwaliteitszorg_Onderzoek_%28BKO%29_2023-2028.pdf?1657699530
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2. Het onderwijs 

Het onderzoek aan hogescholen kent een sterke verbinding met de andere activiteiten van het hoger 
beroepsonderwijs. Deze verloopt in hoofdlijn langs twee sporen: de verbinding met het onderwijs en 
de professionele ontwikkeling van het onderwijzend personeel (van docent naar docent-onderzoeker). 
 
De impact van de ontwikkelde kennisproducten is voor wat betreft het onderwijs planmatig en 
samenhangend tot ontwikkeling gekomen. Dit heeft niet alleen betrekking op afzonderlijke 
onderwijsinnovaties, maar kan eveneens het samenhangende onderwijsbeleid van de hogeschool 
beïnvloeden en mogelijk zelfs daarbuiten invloed hebben. Beoordeeld wordt welke bijdrage de lector 
heeft gehad in de doorontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, en de mate waarin de lector 
daadwerkelijk zelf ook actief is binnen de onderwijskant. 
 

Geef hieronder aan hoe de lector voldoet aan dit criterium (inclusief aantal woorden): 
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3. Het onderzoeksdomein 

Het onderzoek aan hogescholen levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het 
desbetreffende onderzoeksdomein. 
 

Beoordeeld wordt welke bijdrage de lector heeft gehad in de doorontwikkeling van zijn/haar 
onderzoeksdomein, en hoe onderzoeksresultaten kenbaar zijn gemaakt richting een breder publiek. 
 

Geef hieronder aan hoe de lector voldoet dit aan criterium (inclusief aantal woorden): 
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Onderdeel 1b: bestedingsplan 

Geef kort weer waar de Deltapremie aan besteed gaat worden, en ga hierbij in op de langetermijnvisie 
van de lector en zijn/haar ambassadeursrol.  
 

Geef het bestedingsplan weer (inclusief aantal woorden): 

 

 
Het totaal aan woorden van onderdeel 1a en 1b is maximaal 3.500. 
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Onderdeel 2: curriculum vitae van de voorgedragen lector 

Geef in maximaal vier A4 het curriculum van de voorgedragen lector weer.  
 

Onderdeel 3: de aanbevelingsbrief uit de beroepspraktijk 

Geef de aanbevelingsbrief van maximaal 500 woorden uit de beroepspraktijk weer. 
 

Onderdeel 4: link naar filmpje 

Voeg een link naar een filmpje van maximaal vijf minuten toe, waarin de voorgedragen lector zichzelf 
presenteert, een toelichting geeft op de voordracht, en toont hoe hij/zij de boegbeeldfunctie vervult. 
 

De link hier toevoegen: 
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