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Onderstaand model geeft aan welke inhoudelijke gegevens vereist zijn in het 

projectvoorstel.  

2 SAMENVATTING 

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 300).

 Samenvatting van het traject.

Zonder expliciet bezwaar wordt de samenvatting in geval van honorering van uw trajectvoorstel op

onze website gepubliceerd.

3 GEGEVENS

 Naam van de beoogd lector en cv.

4 ONDERZOEKSPLAN 

 Beschrijving van het beoogde onderzoeksprogramma van de lector.

 Beschrijving van het beoogde werkplan van de lector.

5 INPASSING 

 Inpassing van de beoogde onderzoekslijn van de lector binnen de onderzoeksagenda’s van de

hogeschool en het instituut.

 Inpassing in een landelijke kennisagenda en de bijdrage van de lector hieraan.

6 NETWERKVORMING 

 Beschrijving van de samenwerking tussen hogeschool en instituut en de bijdrage van de L.INT-lector

aan deze samenwerking

 Beschrijving van de netwerken (van instituten en hogescholen) waarin de lector actief gaat zijn.

 Beschrijving van de kansen die er liggen in de verbinding van fundamenteel en/of beleidsgericht

onderzoek met praktijkgericht onderzoek.
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 Beschrijving van de kansen die er liggen in de verbinding met (mkb-)bedrijven en/of maatschappelijke 

instellingen.  

 

7 PROJECTORGANISATIE EN -MANAGEMENT 

 Organisatie van de inbedding van de lector (dienstverband, detachering, verdeling 

verantwoordelijkheden). 

 Looptijd van het traject (start- en einddatum). 

 

8 PRESTATIE-INDICATOREN 

 

Netwerkvorming 

Type organisatie Aantal 
Waarvan 

consortiumpartner 
Waarvan overige 

betrokken partijen 

Hogeschool    

Instituut    

Mkb-onderneming    

Bedrijf (geen mkb-
onderneming)    

Publieke instelling    

Kennisinstelling    

Onderwijs 

Welke opleidingen zijn betrokken? 
Deelname beoogd aantal 

studenten  
bij uitvoering 

Deelname beoogd aantal 
docenten  

bij uitvoering 

   

   

   

 

 

9 BIJLAGEN  

 Cv beoogd lector 

 Publicatie-overzicht beoogd lector 
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