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Vul bij de hoofdstukken 2 t/m 5 steeds het aantal woorden in.  

 
  

Voo
rbe

eld
ex

em
pla

ar



Projectvoorstel Pilot Richting Europa 
Indieningsronde april 2023 

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA  Pagina 2 van 7 

2 SAMENVATTING 

Aantal woorden  

Zonder expliciet bezwaar wordt de samenvatting in geval van honorering van uw projectvoorstel op 
www.nwo.nl en op www.sia-projecten.nl gepubliceerd. 

• Geef een samenvatting van het project (maximaal 300 woorden). 
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3 INLEIDING  

Aantal woorden  

Beschrijf in maximaal 700 woorden zo concreet mogelijk: 

• de aanleiding van het beoogde Pilot Richting Europa-project. Schets de context van het project, 
geef aan wat de ambities zijn van de hogeschool op het gebied van aansluiting met de 
Europese strategie, Europese onderzoeksnetwerken en Europese programma’s voor onderzoek 
en innovatie; 

• hoe de ambities aansluiten bij de zwaartepunten van de hogeschool en bij de Europese 
onderzoekszwaartepunten;  

• de doelstelling(en) van het beoogde Pilot Richting Europa-project. Beschrijf wat de uitdagingen 
zijn in dit project en hoe het project een bijdrage levert aan de Europese ambities van de 
hogeschool. 
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4 STRATEGIE 

Aantal woorden  

Ga in maximaal 2000 woorden in op de volgende aspecten van het beoordelingscriterium ‘strategie’:  

 

Strategievorming 

• Geef zo concreet mogelijk aan hoe de bestaande of beoogde strategie aansluit bij de 
onderzoekszwaartepunten van de hogeschool.  

• Beschrijf wat de deelname aan Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s door 
praktijkgerichte onderzoekers betekent voor innovatie in de regio.  

 

Netwerkvorming 

• Beschrijf de manier waarop het netwerk aansluit bij de thematische focus van de hogeschool, de 
centre of expertise of het lectoraat.  

• Geef aan op welke manier het netwerk complementair is aan de expertise van de aanvragende 
hogeschool. 

• Beschrijf hoe het netwerk relevant is voor aansluiting bij Europese onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s. 

• Geef aan hoe het netwerk bijdraagt aan de verankering van Europese projecten in de regio. 

 

Supportinfrastructuur 

• Geef aan hoe er verbinding wordt gemaakt met andere, relevante afdelingen en onderdelen 
binnen de hogeschool. 

• Licht toe hoe de supportactiviteiten een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van 
het project. 

• Geef aan hoe de activiteiten voorgezet kunnen worden na afloop van het project. 
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5 PROJECTMANAGEMENT 

Aantal woorden  

Geef in maximaal 1.400 woorden: 

• een concrete beschrijving van de projectorganisatie en projectstructuur; 
• een beschrijving van de geplande werkzaamheden behorend bij de beoogde projectresultaten, 

de tijdsplanning en de taakverdeling. Maak hierbij ook gebruik van de onderstaande tabel. 
 

Tijdsplanning en taakverdeling (kopieer en plak rijen indien meer nodig) 

 

Taak Omschrijving taak Beoogd (deel)resultaat Verantwoordelijk Wanneer? 

1    week/maand  – 
week/maand  

2     

3     

Geef waar mogelijk een getalsmatige onderbouwing.  
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6 DATAMANAGEMENTPARAGRAAF 

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 
 
Ja: beantwoord vraag 2 t/m 4.  
Nee: licht toe waarom het project niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet kunnen worden 

opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.  
 

2. Waar worden de data gedurende het project opgeslagen? 
 
3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor hergebruik 

beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk? 
 
4. Welke voorzieningen (ICT*, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar verwachting 

nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? Zijn deze beschikbaar? 
 
* Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: capaciteit voor dataopslag, 
bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking. 
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7 GOEDKEURING COLLEGE VAN BESTUUR 

Het projectvoorstel vereist goedkeuring van het College van Bestuur.  
 

Goedkeuring College van Bestuur 

Handtekening voor akkoord  

Naam  

Datum  
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