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Toekenningen

Piek Vossen ontvangt NWO Spinozapremie 2013

Op maandag 10 juni werd bekend dat taalwetenschapper Piek Vossen (VU) de NWO
Spinozapremie ontvangt. Piek Vossen werkt als hoogleraar Computationele Lexicologie aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij combineert taalwetenschap en informatica om taalkundige
verschijnselen te analyseren met computermodellen. Zijn onderzoek legt de basis voor veel
grote en kleine onderzoeksprojecten waarbij taal en techniek worden gecombineerd. Zelf
leidde hij meerdere miljoenenprojecten waarin hij onderzoekers uit verschillende disciplines bij
elkaar bracht.
De Spinozapremies van NWO zijn de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in
Nederland. De andere laureaten van dit jaar zijn Michail Katsnelson (natuurkundige) en Bert
Weckhuysen (chemicus).
Lees meer >

Bijeenkomsten
18
jun

Spinoza te Paard met
Frits van Oostrom

20
jun

Slotcongres NWOprogramma
Omstreden
democratie

21
jun

VI voorlichtingsdag
(Veni, Vidi, Vici)

1
jul

Conferentie Open
Access binnen de
geesteswetenschappen
en sociale
wetenschappen

5
jul

Informatiebijeenkomst
call Onderzoek in de

Financiering
Doorlopend indienen

Voor de volgende financieringsinstrumenten van NWO is
indienen doorlopend mogelijk:
Vrije competitie geesteswetenschappen >

Stimuleringsfonds Open Access >

Toekenningen
HERA: internationale samenwerking
binnen de geesteswetenschappen

Caraïben

18 internationale
samenwerkingsprojecten voor
geesteswetenschappelijk onderzoek
krijgen financiering vanuit het
Europese HERA Joint Research
Programme Cultural Encounters.
NWO participeert met andere
Europese onderzoeksfinanciers in
dit internationale programma.
Lees meer >

Toekenningen Vidi binnen de
geesteswetenschappen
86 vernieuwende wetenschappers,
waarvan 10 op het gebied van de
geesteswetenschappen, ontvangen
een 'Vidi' van NWO. Met deze
subsidies van maximaal 800.000
euro kunnen zij een eigen
onderzoekslijn ontwikkelen en een
onderzoeksgroep opbouwen.
Lees meer >

Toekenningen Promoties in de
geesteswetenschappen ronde 2013
NWO Geesteswetenschappen en het
Regieorgaan
Geesteswetenschappen hebben aan
20 talentvolle onderzoekers een
promotiebeurs toegekend, in het
kader van het gezamenlijke
financieringsprogramma Promoties
in de geesteswetenschappen.
Lees meer >

Nieuws uit
onderzoeksprojecten
Democratie in crisistijd, vernieuwing
of verval?
Onze democratische rechtsstaat lijkt
vanzelfsprekend, maar is dat niet.
Op 20 juni gaan
ervaringsdeskundigen en
wetenschappers met elkaar in
gesprek over Democratie in
crisistijd, tijdens het slotcongres
van het NWOonderzoeksprogramma Omstreden
democratie.

Lees meer >

20.000 geleerdenbrieven uit Gouden
Eeuw digitaal te doorzoeken

Welke invloed had de ontwikkeling van lenzen op de
sterrenkunde? Hoe werd Descartes' Discours de la méthode
door collega-geleerden ontvangen? Via de nieuwe webtool
ePistolarium zijn 20.000 geleerdenbrieven uit de Gouden
Eeuw in samenhang doorzoekbaar.
Lees meer >

Over NWO
Evaluatie NWO afgerond
De internationale
evaluatiecommissie concludeert 'dat
de primaire missie van NWO - het
selecteren van excellente
onderzoekers en
onderzoeksvoorstellen - uitstekend
uitgevoerd wordt en onbetwist is'.
Het evaluatierapport bevat
daarnaast een aantal aanbevelingen
en suggereert aanpassingen in de
governance om NWO
toekomstbestendig te maken.
Lees meer >

> Aanmelden

> Profiel aanpassen

> Afmelden

NWO Geesteswetenschappen

Contact

NWO Geesteswetenschappen financiert
en stimuleert onderzoek op het brede
gebied van de geesteswetenschappen.
De resultaten van het onderzoek dat
NWO Geesteswetenschappen financiert,
komen ten goede aan de wetenschap,
publieke en maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven.
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