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I. Algemeen  

 

• Dit document bevat een model voor het ontwerp van een duaal dissertatievoorstel. U 

kunt de kopjes letterlijk overnemen in uw voorstel.  Graag paginanummers gebruiken. 

• Dit model kan tevens al behulpzaam zijn in het beginstadium van het promotietraject, bij 

het ontwerpen van de startnotitie. Vanzelfsprekend kan het dan beperkt worden ingevuld 

en blijven sommige stukken leeg.  

• Beschrijf zo kort en bondig mogelijk uw ideeën van dit moment. Vanzelfsprekend zijn 

deze in dit stadium nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Bij duale promovendi komt vaak 

voor  dat de onderzoeksvraag vanuit de beroepspraktijk in dit stadium  niet zomaar 

gekoppeld kan worden aan een wetenschapsdiscipline en/of promotor. Daarom heeft het 

CRK tot taak dit in de loop van het proces met de kandidaat uit te werken. 

• Het voorstel mag in het Nederlands of Engels worden ingediend. 

• Voor de uitwerking van het onderzoeksvoorstel geldt een maximale omvang van 3000 

woorden.  

• Het dissertatievoorstel kan worden ingediend bij Dr. Adriaan in ’t Groen MPA, directeur 

Centrum Regionale Kennisontwikkeling, door het te mailen naar crk@cdh.leidenuniv.nl. 

• In de fase van het ontwerpen van uw onderzoeksvoorstel kunt u een oriënterend gesprek 

voeren met Adriaan in ’t Groen. Daarvoor is nodig een eerste idee of korte weergave van 

uw conceptonderzoeksvoorstel van tenminste enkele pagina’s (ook daarvoor kunt u dit 

model (gedeeltelijk) benutten), uw CV en een eerder geschreven wetenschappelijk stuk 

(zie ook III. bijlagen). Voor het maken van een afspraak, ga naar contact.   

 

II. Duaal dissertatievoorstel 

 

1. Persoonsgegevens kandidaat duale promovendus 

Naam, adres, tefeloon, mail, afgeronde opleiding(en). 

 

2. Datum van inlevering 

 

3. Werkgever en relevante beroepservaring 

Naam, adres, functie, dienstverband, beschrijving van relevante beroepservaring. 

 

4. Titel van het onderzoek 

Vermeld hier de (werk)titel van het onderzoek. 

 

5. Motivatie 

Graag beschrijven: (1) waarom u wilt promoveren , (2) waarom u voor dit onderwerp heeft 

gekozen en (3) wat de relevantie is voor uw beroepspraktijk. 
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6. Samenvatting 

Geef een korte samenvatting van het onderzoeksvoorstel. 

 

7. Introductie 

Reden en relevantie van het voorstel beargumenteerd vanuit stand van zaken in de beroepspraktijk, 

en/of vakgebied, en/of literatuur.  

 

8. De probleemstelling en onderzoeksvraag 

Benoem hier een onderzoekbaar probleem afgeleid van de beroepspraktijk, en de hoofdvraag die 

centraal staat in dit onderzoek. Eventueel uitgewerkt in deelvragen. 

 

9. Theoretisch fundament 

Weergave van relevante literatuur waarop het onderzoek is gefundeerd. Geef ook aan waar nog 

weinig over bekend is. Optioneel: beschrijf ideeën over de wetenschapdiscipline(s) van waaruit 

het onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd en de onderzoeksvraag kan worden beantwoord. 

 

10. Hypothesen 

Beschrijf de hypothesen die in het onderzoek zullen worden getoetst en hoe deze worden afgeleid 

uit het theoretisch fundament. 

 

11. Onderzoeksmethodologie 

De onderzoeksmethode die gehanteerd zal worden om antwoord op de onderzoeksvraag te 

kunnen geven en de hypothesen te kunnen toetsen.  

 

12. Werkplan 

Planning van het onderzoek in de tijd, met in achtneming van de interactie met de 

beroepspraktijk, beschikbare werktijd en beschikbare privétijd per fase van het promotietraject 

(zie de drie fasen beschreven op de website). 

 

13. Promotor (optioneel) 

Beschrijf ideeën voor één of meerdere kandidaatpromotores. 

 

14. Bibliografie 

Literatuurverwijzingen conform een wetenschappelijke standaard (bijvoorbeeld APA, Harvard 

Referencing System, etc.). 

 

III. Bijlagen 

 

•••• Curriculum Vitae 

 

•••• Wetenschappelijk stuk van uw hand 

Een eerder geschreven werkstuk, artikel, paper, of scriptie, wat het beste inzicht geeft in uw 

kunnen.  
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