Onderzoeksvoorstel
Format voor de indiening van onderzoeksvoorstellen. Voorstellen voor nieuw onderzoek moeten worden ingediend bij de Commissie Onderzoek van de
BSNC. Voorstellen richten aan: BSNC, commissie Onderzoek, De Molen 30, 3994 DB te Houten of per mail naar info@BSNC.nl.
Vul onderstaande vragen zo goed en volledig mogelijk in.
Onderzoeksonderwerp

:

________________________________________________________________________________

Contactpersoon

:

________________________________________ Telefoonnummer: ________________________

Namens (commissie/werkgroep?) :

________________________________________________________________________________

Datum

________________________________________________________________________________

:

Nr

Onderdeel

Beantwoording indiener

1

Beschrijving onderzoeksvoorstel. Aanduiding wat
het voorstel inhoudt (naamgeving). (Voorstel kan
evt. ook als bijlage worden toegevoegd)

Geef aan wat de aanleiding, doelen, aard (bijv.
literatuurstudie, praktijkonderzoek) en globale
opzet van het onderzoek is

2

Is het onderzoek van belang voor de leden van
BSNC? Zo ja, wat is dat belang c.q. welk resultaat
wordt beoogd?

Moet voor veel leden van belang zijn. Niet voor
zeer beperkte groep

3

Is het onderzoek van belang voor derden? Zo ja,
wat is dat belang c.q. welk resultaat wordt
beoogd?

Maatschappelijke relevantie kan positief
bijdragen, o.a. als dat mogelijkheden tot subsidie
biedt.

4

Planning

Onderzoek moet in tijd begrensd zijn. Een globale
planning met werkstappen is vereist (inclusief
tussentijdse voortgangsrapportages)

5

Hoe zullen de onderzoeksresultaten worden
uitgedragen? Enerzijds naar de leden en
anderzijds naar derden.

Goede communicatie is cruciaal en dient
integraal onderdeel van het project te zijn.
(Overleg met commissie PR en Communicatie).

Verplicht in te vullen veld
Facultatief

Wijze van beoordeling door Cie. Onderzoek

Nr

Onderdeel

Beantwoording indiener

6

Indicatie onderzoekskosten

Een globale kostenraming is voorwaarde voor
een positieve beoordeling. Kostbaar onderzoek (>
€ 25.000,-) kan, gezien het budget, slechts in
bijzondere gevallen gehonoreerd worden.

7

Hoe worden de kosten bewaakt en beheerst?

Een plan voor de kostenbeheersing vergroot de
kans op een positieve beoordeling.

8

Welke financiële bijdrage kunt u zelf leveren?
Ziet u zelf subsidiemogelijkheden of andere
mogelijkheden voor externe financiering?

Kostbaar onderzoek zal in regel alleen mogelijk
zijn wanneer sprake is van meerdere financiers.

9

Heeft u een voorstel welke partij of
onderzoeker(s) het onderzoek zou kunnen
uitvoeren? Zo ja, geef aan wie.

Onafhankelijkheid van de onderzoeker(s) moet
gewaarborgd zijn.

1
0

Heeft u een voorstel voor de wijze van
begeleiding vanuit de BSNC (inclusief een beoogd
projectleider)?

Een deskundige en representatieve
begeleidingsgroep van de BSNC wordt positief
beoordeeld

1
1

Zijn de resultaten voor een lange periode
interessant?

Langdurig effect wordt positiever beoordeeld.

1
2

Zijn er partijen die als partner zouden willen
participeren? Zo ja, welke?

1
3

Is het eindresultaat intellectueel eigendom van
BSNC?

Verplicht in te vullen veld
Facultatief

Wijze van beoordeling door Cie. Onderzoek

Kan positief bijdragen in de beoordeling(af te
wegen tegen subsidiekansen)

