Veel gestelde vragen Promotiebeurs voor Leraren
Lees eerst de brochure goed!
N.B. De Engelstalige informatie en formulieren vindt u op de Engelstalige
website: www.nwo.nl/teachers
1. Zijn er meerdere rondes van het programma?
Ja, In 2017 zijn er twee indienrondes: 24 januari en 5 september. In 2018 zullen er wederom 2 rondes
plaatsvinden. De eerstvolgende deadline in 2018 zal in het najaar 2017 bekend worden gemaakt via
de website van het programma.
1. Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
De ronde met als deadline 5 september 2017 wordt in juni 2017 geopend; de conceptformulieren
worden al eerder gepubliceerd.
2. Hoe vind ik een promotor?
Als uw promotieonderwerp verband houdt met het onderwerp waar u ook op bent afgestudeerd,
dan kan uw afstudeerbegeleider wellicht behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte promotor.
Mocht u geen contacten meer hebben bij een universiteit, dan is het internet een goede manier om
onderzoeksgroepen op het spoor te komen die zich bezig houden met het onderwerp waarin u bent
geïnteresseerd. Wanneer u een mogelijke promotor heeft geïdentificeerd, maakt u dan een afspraak
met hem of haar om uw voornemen te bespreken. Niet alleen is het belangrijk dat uw promotor
brood ziet in uw onderzoeksvoorstel – het is ook van belang dat hij of zij de tijd en de mogelijkheden
heeft om u goed te begeleiden. Goede begeleiding en inbedding in een onderzoeksgroep is
essentieel om uw project tot een succes te maken.
3. Mag ik een promotor hebben die verbonden is aan een buitenlandse universiteit?
Nee, voor dit programma geldt dat uw promotor als hoogleraar aangesteld moet zijn aan een
Nederlandse universiteit (zie het aanvraagformulier voor de mogelijkheden). Uw co-promotor,
dagelijks begeleider, of andere personen binnen uw begeleidingsteam mogen wel aan een
buitenlandse universiteit werkzaam zijn. De promotie dient echter plaats te vinden aan een
Nederlandse universiteit.
4. Moet ik mijn diploma’s meesturen met de aanvraag?
Nee, de enige bijlage die u mag meesturen met de aanvraag is de verklaring van uw werkgever.
Andere bijlagen, zoals aanbevelingsbrieven, worden niet meegestuurd naar de commissie.
5. Kan ik ook een aanvraag indienen zonder dat ik over een wetenschappelijke master- of
doctorandustitel beschik?
Ja, ook zonder master of doctoraal behaald te hebben, kunt u een aanvraag indienen. Het kan echter
zijn dat de universiteit hier niet mee akkoord gaat en van buitenpromovendi wel een

wetenschappelijke vooropleiding verlangt. Leg dit voor aan uw beoogd promotor. Kandidaten zonder
wetenschappelijke vooropleiding moeten er rekening mee houden dat de commissie wel een
academische werk- en denkhouding verlangt van een kandidaat en een aantoonbare affiniteit met de
wetenschap, blijkende uit bijv. publicaties, congresbezoek, presentaties etc.
6. Waaraan is een kansrijke kandidaat te herkennen?
Kansrijke kandidaten hebben vaak al enige academische ervaring in de vorm van een
wetenschappelijke publicatie, het bijwonen van een wetenschappelijk congres, of omdat zij reeds als
buitenpromovendus aan hun onderzoek zijn begonnen. Ideale kandidaten hebben affiniteit met het
onderwerp van onderzoek, omdat zij een opleiding gevolgd hebben op het vlak van het
promotievoorstel, of al ervaring met het onderzoeksveld.
7. Hoe strikt is de voorwaarde van het minimum aan lesgebonden taken?
Strikt. We kunnen op de voorwaarden uit de brochure geen uitzonderingen maken.
8. Is het nodig mijn aanvraag vorm te geven in een PDF format?
Ja, PDF is het enige format dat ISAAC accepteert, omdat PDF het enige format is dat garandeert dat
het document dat wij ontvangen precies gelijk is aan het document dat u heeft verstuurd. Als u
problemen heeft met het omzetten van een Word-document naar een PDF-document, neemt u dan
contact op met de ISAAC helpdesk (contactgegevens op www.isaac.nwo.nl).
9. Hoe moet mijn promotor de aanvraag ondertekenen?
Zowel de aanvrager als de promotor wordt gevraagd de laatste pagina van het aanvraagformulier te
ondertekenen. Deze ondertekende, gescande pagina dient dan met het aanvraagformulier en de
verklaring van de werkgever te worden ge-upload in ISAAC.
10. Kan ik ook in aanmerking komen voor een beurs zonder aan deze competitie mee te doen?
Nee, alleen kandidaten die de hele procedure doorlopen komen in aanmerking voor een beurs.
11. Zijn er nog andere beurzen of programma’s waarmee ik onderzoek kan gaan doen?
NWO heeft een groot aantal financieringsinstrumenten, maar bijna alle aanvragen kunnen alleen
door gepromoveerde onderzoekers worden ingediend. Er zijn wel twee regieorganen die onder NWO
vallen; dit zijn het NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, en het NRPO-SIA, het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek – SIA. Via de website van NWO vindt u meer informatie over
de programma’s die deze regieorganen financieren.
12. Wanneer kan ik van start gaan als ik een promotiebeurs heb gekregen?
U kunt starten met uw onderzoek wanneer uw school een vervanger voor u gevonden heeft en alle
noodzakelijke documenten die na toekenning worden toegestuurd, weer bij NWO binnen zijn. Dit
moet uiterlijk binnen een jaar na toekenning van de beurs gebeurd zijn. Voor gehonoreerde
kandidaten die al enige tijd als buitenpromovendus aan het werk zijn, geldt eveneens dat de subsidie
start op het moment dat er voor hen een vervanger geregeld is.

