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Onderstaand model geeft aan welke inhoudelijke gegevens vereist zijn in het
postdocvoorstel.

Vermelding van het aantal woorden (maximaal 300).

ONDERZOEKSACTIVITEITEN VAN DE POSTDOC



Beschrijving van het onderzoeksprogramma van de onderzoekseenheid waarbinnen de postdoc
zijn/haar onderzoeksactiviteiten zal uitvoeren.
Centrale onderzoeksvraag voor de onderzoeksactiviteiten van de postdoc, bijdrage aan
verdieping onderzoek van de onderzoekseenheid, onderbouwing onderzoeksmethodologie.
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Vermelding van het aantal woorden (maximaal 1.400).
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Zonder expliciet bezwaar wordt de samenvatting in geval van honorering van uw postdocvoorstel op
onze website gepubliceerd.

Beoogde deliverables, inclusief planning.



Indien relevant: aanpak ten aanzien van ethische aspecten.
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BIJDRAGE AAN HET ONDERWIJS
Vermelding van het aantal woorden (maximaal 700).



Beschrijving van onderwijstaken die de postdoc zal uitvoeren.



Visie en aanpak van de hogeschool op de verwevenheid van onderwijs en praktijkgericht
onderzoek.

CONTINUÏTEIT EN INBEDDING
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Vermelding van het aantal woorden (maximaal 700).



Beschrijving van de wijze waarop de begeleiding en ondersteuning van de postdoc is
vormgegeven gedurende de subsidieperiode.



Beschrijving professionalisering van de postdoc inclusief verdere ontwikkeling van onderzoeksonderwijs- en projectleiderschapsvaardigheden.



Visie en inspanning van de hogeschool op duurzame inbedding van postdocs.
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DATAMANAGEMENTPARAGRAAF

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn?
beantwoord vraag 2 t/m 4.

Nee:

licht toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet kunnen worden
opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.
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Ja:

el

2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen?
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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?
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* Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: capaciteit voor dataopslag,
bandbreedte voor datatransport en rekenkracht voor dataverwerking.
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PRESTATIE-INDICATOREN
Netwerkvorming (indien van toepassing voor de onderzoeksactiviteiten van de postdoc)
Type organisatie

Aantal

Hogeschool

ar

Mkb-onderneming
Publieke instelling
Kennisinstelling
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BIJLAGE

Deelname aantal studenten
per onderwijssector

CV postdoc-kandidaat (maximaal twee A4) met maximaal 10 toppublicaties en maximaal 5 voor
de aanvraag relevante publicaties.
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Deelname aantal docenten
per onderwijssector
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onderwijssector
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Onderwijs

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Pagina 3 van 3

