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

2 MANAGEMENTSAMENVATTING 

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 300).

 Beknopte beschrijving van de hoofdlijn en de belangrijkste kenmerken van het projectvoorstel.

3 INLEIDING

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 700).

 Beschrijving van de context waarbinnen sprake is van een vraag, afkomstig van professionals in een
werkgebied. Deze context vormt de aanleiding van het project.
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4 VRAAGARTICULATIE  

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 700). 

 Beschrijving van het proces waarlangs de vraagarticulatie, het concretiseren van de algemene vraag 
in een eenduidige vraagstelling, heeft plaatsgevonden en hoe de beroepspraktijk inbreng heeft 
geleverd (workshops in het veld, surveys, verwijzingen naar presentaties etc.). 

 Indicatie hoe de vraag aansluit bij het missiegedreven innovatiebeleid (indien van toepassing). 

 

 

5 NETWERKVORMING 

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 700). 

 Samenstelling van het consortium en de keuze voor eventuele andere betrokken partijen. 

 Aansluiting van het consortium op (evt.) regionale speerpunten of (evt.) landelijke innovatiethema’s. 

 Beschrijving van de samenwerking met het (inter)nationale kennisnetwerk, waaronder universiteiten 
en onderzoeksinstellingen en hoe het consortium verbonden is met het missiegedreven 
innovatiebeleid (indien van toepassing). 

 Ambities en doelstellingen van het consortium. Verdeling van de belangen binnen het consortium. 

 Beschrijving welke expertises wordt ingebracht en waarom deze expertise van belang is voor het 
projectvoorstel. 

 Beoogde wijze van borging van de duurzaamheid en uitbreiding van het consortium. 

 

 

6 ONDERZOEKSPLAN 

 Vermelding van het aantal woorden (maximaal 2.000). 

 Een weergave van state-of-the-art-kennis, in de professionele praktijk en in de wetenschap, binnen 
en buiten Nederland. 

 Een onderzoeksvraag, ingebed in een theoretisch kader. 

 Een beschrijving en onderbouwing van de voorgestelde methoden en analysetechnieken waarmee de 
onderzoeksvraag beantwoord zal worden. 

 

7 VOORLOPIGE BEGROTING 

Organisatie: Totaal begrote kosten Waarvan: 
RAAK-subsidie cofinanciering 

 €  €  €  
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
 € € € 
    
Totaal: € € € 
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8 BIJLAGEN  

 Beknopt cv betrokken onderzoekers (maximaal 150 woorden per persoon). 

 Publicaties die het meest relevant zijn voor het projectvoorstel (maximaal 10). 
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